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Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace

typ knihovny: veřejná 

komunitní knihovna rodinného typu (bez poboček)

počet zaměstnanců: 7 (úvazky 6,75, odborných 6)

počet knihovních jednotek: 54 368

počet zaregistrovaných uživatelů: 2 323



Mgr. Alena Budková

Pozice v knihovně: knihovnice, zástupkyně ředitelky

Délka praxe: 3 roky ve FZÚ AV ČR; 10 let v MěK Sedlčany

Vzdělání: SKŠ Praha, ÚISK FF UK Praha

Knihovní systémy, se kterými jsem pracovala: Clavius, Tritius



Tritius od firmy LANius

Pilotní rok pro MěK Sedlčany: 2015 (1. knihovna v republice)

Spuštění systému: 5. 12. 2014

Webový knihovní systém: webová aplikace 

Operační systém: Windows, Linux, Mac; Android, Apple iOS

Doporučený webový prohlížeč: Mozilla Firefox

Možnost připojení např. i z notebooku na náměstí (různé akce)

Snadná aktualizace, upgrade – spravuje LANius



Provoz softwaru: firma LANius; externí správce serveru; externí         

dodavatel hardwaru a zároveň „dvorní opravář“

Server: vlastní (MěK Sedlčany) – všechna data zde

Komunikace s firmou: Service desk, telefon, e-mail

Kontaktní osoba pro komunikaci s firmou: ředitelka Blanka 

Tauberová, Alena Budková, katalogizátorka Olga Jelenová



Používané moduly

Katalogizace - periodika, knihy, zvukové a audio knihy, společenské 

hry, čtečky a další

Výpůjční protokol - správa čtenářů, evidence výpůjček, podpora   

čárových kódů, rezervace titulů, statistiky, tiskové výstupy a další

MVS – evidence a stadium zpracování žádanek, automatické 

odesílání emailů zájemcům

Revizní modul – kontrola přítomnosti dokumentu, kontrola   

správného umístění dokumentu, generovaný seznam postrádaných 

titulů



Katalog – jeden z modulů

snadné uživatelské vyhledávání,

půjčování elektronických knih

podpora přihlašování přes MojeID

integrace s veřejnými databázemi

správa uživatelského konta

přehledný design



Nepoužívané moduly

Akvizice – používáme portál Team Library

Výhodou je možnost objednání a nákupu knih za výhodnějších   

podmínek



Čeho si ceníme

Flexibilita

Ochota řešit a vyřešit potíže

Ochota zohlednit individuální požadavky knihovny

Spolehlivost

Řešení legislativy (např. GDPR)

IT práce spojené s knihovním softwarem nemusíme řešit my a 

můžeme se více věnovat komunitním aktivitám, informačnímu 

vzdělávání apod.


