Tritius - rok v praxi
Knihovní systém Tritius byl do knihovny pořízen z dotace MK ČR v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven. Přejeme všem, aby s ním byli spokojeni a aby
uměl vše, co od něj očekávají.
Nový knihovní systém v městské knihovně – chceme poskytovat lepší služby
Počátky automatizace v městské knihovně spadají do roku 1993. Tehdy jsme začali do – z dnešního
pohledu – pravěkého dosového systému ukládat první záznamy o knížkách. Postupně jsme spustili
výpůjční systém, od roku 2006 to byl program Clavius, který přinesl i základní podporu pro online
služby. Clavius přestane být za 2-3 roky podporován a proto jsme využili možnosti požádat o dotaci
v programu Ministerstva kultury ČR – Veřejné informační služby knihoven – a ve výši 280.000,- Kč
jsme ji obdrželi. K tomu schválila rada města pořízení nového serveru z investičního fondu knihovny,
protože stávající z roku 2006 již nevyhovoval požadavkům a za 11 let nepřetržitého provozu, 24 hodin
denně, již byl na hranici životnosti.
Pro uživatele a čtenáře je vše k dispozici na www.mkdac.cz – a řada z nich si již nového
systému všimla. Je v něm podstatně rozšířena nabídka e-knih, čtenář si po přihlášení https://knihovna.mkdac.cz/Katalog/ - do svého čtenářského konta (ikonka človíčka
v pravém horním rohu) – může provádět řadu operací – vidí přehled a výpůjční dobu svých
výpůjček, může si je po uplynutí výpůjční doby prodlužovat, může si rezervovat
dokumenty, půjčovat si e-knihy, má přehled o svých poplatcích, návštěvách v knihovně,
může hodnotit knížky a další.
V provozu knihovny se se systémem seznamujeme, trochu i potýkáme, nicméně věříme, že vše se
postupně usadí a že budou dále uvedená slova o Tritiu pravdivá. Zároveň uvítáme každou zpětnou
vazbu.
Tritius, který je nástupcem systému Clavius, je systémem nové generace, který by měl sloužit
v knihovně další desetiletí, je to moderní webová aplikace, systém použitelný odkudkoli bez omezení.
Jeho výhodou je uživatelská dostupnost včetně pokročilých funkcí prohlížečů, širší integrace s dalšími
webovými systémy a velmi snadná aktualizace a správa nastavení a moderní, rychlé a přehledné
uživatelské rozhraní. Systém dovoluje uživatelům snadnou práci s vlastními i společnými daty. Tritius
je kompletně webový systém běžící na různých zařízeních, včetně mobilních, což je v dnešní době
velice důležité. Přechodem na moderní knihovní systém zkvalitníme a rozšíříme služby uživatelům
knihovny ve městě i v celém regionu – spádová oblast Dačicko a zapojíme do systému i pobočky
knihovny v místních částech města – Bílkov, Dolní Němčice, Chlumec, Malý a Velký Pěčín. Použité
technologie snižují náklady na klientské stanice, protože umožňují provozovat katalogy i pracovní
stanice na levných počítačích a zařízeních s nízkou spotřebou, aplikace běží i na bezplatných
operačních systémech (stačí běžný webový prohlížeč). Systém Tritius je systém zaměřený na
BUDOUCNOST – obsahuje řadu důležitých funkcí a možností, mimo jiné například: modul služební
katalog, zapojení do Centrálního portálu knihoven, umožňuje případné využití technologie RFID čipů a
podporuje samoobslužné automaty na půjčování a vracení s využitím standardních protokolů (snaha o
novou knihovnu v Dačicích – komunitní centrum). Do budoucna je možnost vytvoření konsorcia
různorodých knihoven v určitém regionu tak, že všechny knihovny budou sdílet jeden společný
systém – například veřejné a školní knihovny.

1

Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka

2

