
Název žadatele (dle žádosti):  
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM A KNIHOVNA MILOSLAVA RANSDORFA, z.s. 
 
Název projektu (dle žádosti):  
Systém Tritius pro Vzdělávací centrum a knihovnu Miloslava Ransdorfa, z.s. 
 
Požadovaná výše dotace (dle žádosti): 175 000,00 Kč 
 
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 250 172,00 Kč 
 

1 Popis projektu 

 
1. Současný stav  

Velmi stručně popište situaci knihovny z hlediska využití informačních a komunikačních 
technologii nebo charakterizujte situaci v oblasti, která je předmětem řešení projektu. 
 

     Knihovna bohužel dosud nepoužívá žádný knihovní systém. Čtenáři tak nemají možnost s 
fondem naší knihovny pracovat online. Bez automatizace knihovny není možné ani využívat 
záznamy ze souborného katalogu ČR. Podstatnou věcí pro nás je i následná evidence výpůjček 
a prezentace fondu knihovny pomocí moderního webového katalogu. Nyní toto knihovna nemá 
jak zajistit. 

     Knihovním systémem Tritius získáme katalogizační informační systém nové generace, webový  
     a dostupný z celého světa, což má pro nás (z důvodu knih v patnácti jazycích) velký význam.    
    Tritius je také úplný knihovní systém. Pro uživatele knihovny a veřejnost webový katalog  
     v systému Tritius zpřístupňuje data knihovny v moderním kabátě. Webový katalog je dobře  
     použitelný i na mobilech a využije jej proto mladší generace. Forma služby systému Tritius je    
     pro naši knihovnu ekonomicky výhodná a zbavuje nás nutnosti odborných činností v oblasti  
     správy sítě a serveru, které bychom velice těžko zajišťovali. 
 

 
2. Cíle projektu 
 Zdůrazněte charakter projektu ve vztahu ke službám uživatelům, dotace není určena na pouhou 

výměnu technologie. 
 

Prvotním cílem je provedení retrokatalogizace našeho fondu do elektronické podoby, při použití 
moderního systému provozovaného formou služby a zpřístupnit tento fond knihovny čtenářům v 
podobě moderního elektronického katalogu. Katalog pro čtenáře má přilákat do knihovny i nové 
čtenáře mladší generace. Katalog je optimalizován i pro mobilní zařízení. Důležitým cílem je 
připojení studoven – v první fázi z Prahy, Plzně a Brna. 

 
 
3. Navrhovaný postup realizace  
 Uveďte popis technického řešení, přehled nakupovaných zařízení a služeb, případně 

harmonogram, odborné zajištění realizace projektu, spolupracující instituce, firmy, odhadovanou 
pracovní kapacitu, kalkulaci nákladů, dodržování standardů, zdůvodněte uplatnění atypického a 
nákladného řešení apod. Výběr automatizovaného knihovního systému konzultujte s příslušnou 
regionální či krajskou knihovnou. 



 Požadovaná verze a počet licencí automatizovaného knihovního systému musí odpovídat 
velikosti fondu a stavu připravenosti knihovny. Při zahájení automatizace obecní knihovny 
doporučujeme připojit stanovisko příslušné regionální knihovny. 

 
- Zprovoznění PC pro nový systém – ve spolupráci se zřizovatelem a dodavatelem. 
- Nastavení nového knihovního systému – zprovoznění systému Tritius  
- Zprovoznění webového katalogu pro čtenáře 
- Školení pro formát MARC21 a pravidla RDA  
- Propagace nových vlastností a služeb knihovny pro čtenáře a další organizace regionu. 
 
Druhá etapa po navkládání fondu je rozběh automatizovaného půjčování fondu pomocí čárových 
kódů a rozšíření služeb pro čtenáře o možnost rezervací a prolongací dokumentů přes webové  
rozhraní. 
Rozhodli jsme se pro profesionální systém Tritius vzhledem k tomu, že jej lze provozovat z 
hostingového centra, eliminujeme technické problémy a nemusíme mít správce sítě. 
 

 
4. Očekávané výsledky řešení, charakteristika výstupů, přínos řešení 
Co bude výsledkem řešení, kvantifikujte výsledky, např. počty zpracovaných záznamů, počet 
vybavených míst pro uživatele, uveďte, co bude přínosem řešení projektu. 

 

Podpora MARC21 a RDA při sdílení bibliografických záznamů i autorit v síti knihoven ČR. 
Přispívání fondu naší knihovny do celostátních projektů Souborného katalogu ČR, CPK. 
Podstatné zvýšení bezpečnosti ukládaných dat a výkonu databáze na principu SQL. 
Dostupnost všech základních elektronických služeb knihovny na mobilních zařízeních. 
Podpora Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a provoz pod protokolem HTTPS. 

 
Upozornění: 
V případě plánování nákupu regionálního automatizovaného systému a jiných kooperačních 
projektů uveďte seznam všech knihoven, které na projektu spolupracují. Doporučujeme, aby projekty 
všech spolupracujících knihoven byly zaslány na Ministerstvo kultury v jedné zásilce tak, aby 
nedošlo k jejich odtržení a mohly být hodnoceny jako jeden celek. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultativní přílohy 

- nezávislé lektorské posudky projektu žadatele, případně jiné doporučující materiály, apod. 
 
Tritius jako služba  
 

Webový systém Tritius je možné provozovat na dálku jako službu pro více knihoven současně. 

Odpadá tak nutnost koupit a provozovat vlastní server a řešit řadu technických a bezpečnostních 

problémů s tím souvisejících. 

 Co vše zahrnuje služba (pronájem) systému Tritius 

Kromě vlastního používání webového systému Tritius (modulů které si knihovna přeje používat) 

jsou v ceně služby (pronájmu) zahrnuty další náklady, které jsou nezbytné a šetří peníze knihovně: 

1. Server, na kterém je systém provozován 

- samotný server (HW) a operační systém serveru a jeho aktualizace 

- zálohování a zabezpečení serveru (antiviry, https certifikáty apod.) 

- spotřeba elektrické energie na provoz a chlazení serveru 

2. Internetová linka, na které je systém dostupný 

- rychlá a kvalitní symetrická linka připojená na páteřní část internetu v ČR 

- garance dostupnosti serveru minimálně 97% veškerého času, monitorování systému  

- v internetu se zveřejní i Váš webový katalog, který je základní součást služby 

3. Další služby v rámci pronájmu 

- záruční servis systému Tritius dle elektronické dokumentace  

- aktualizované verze (update) systému Tritius včetně jejich centralizované instalace 

- přístup do systému pro evidenci servisních požadavků uživatelů (helpdesk)  

 Varianty služby systému Tritius 

 

1. Služba sdíleného systému Tritius více knihovnami -  knihovny sdílí náklady na službu 

a proto je levnější. V systému všechny knihovny sdílí autoritní záznamy a volitelně i 

záznamy děl. Administraci systému a aktualizace provádí naše firma. 

2. Služba sólo systému Tritius pro jednu knihovnu -  používá konkrétní knihovna nebo 

skupina knihoven jen pro své účely. Systém nesdílí žádné další knihovny. Lze lépe nastavit 

systém dle požadavků. Lze provádět administraci systému pracovníkem knihovny. Více 

možností pro zálohování a obnovu dat. 

3. Služba hostingu zakoupené licence Tritius - zakoupenou licenci systému Tritius lze 

provozovat na hostovaných serverech se všemi dlouhodobými výhodami, které jsou výše 

uvedeny. Cena služby je podstatně nižší, neboť zahrnuje pouze náklady na provoz serverů 

a internetu.  

 
Svět jednoznačně směřuje k využití služeb systémů, proto se ani Vy neobávejte faktu, že 
data jsou uložená někde mimo Vaši knihovnu, státní správa i samospráva využívá obdobná 
standardní řešení také.  
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