Novým knihovnickým programem ke zkvalitnění elektronických služeb
Městské knihovny v Dobrušce
Městská knihovna v Dobrušce v současnosti používá knihovní systém Clavius a jeho starou
verzi on-line katalogu. Program ani katalog nevyhovují dnešním potřebám knihovny, jeho
dodavatel je dále nevyvíjí a neposkytuje jim podporu. Městská knihovna v Dobrušce navíc v
budoucnu zvažuje začít s půjčováním e-knih, což stávající program neumožňuje.
Nový knihovní systém Verbis včetně webového katalogu Portaro, který bude letos na základě
pečlivého výběru pořízen, umožní zefektivnit práci zaměstnanců knihovny a zvýšit úroveň
služeb poskytovaných uživatelům Městské knihovny v Dobrušce. Moderní on-line katalog
Portaro je již optimalizován pro všechna uživatelská zařízení (PC, tablety, mobily).
Registrovaní čtenáři i potenciální uživatelé tak budou moci získat komplexnější informace o
fondu knihovny i stavu čtenářského konta uživatelsky jednoduchým způsobem. Pro bezchybné
převedení dat a bezpečný provoz programu Verbis a Portaro byl pořízen také kvalitní server a
záložní zdroj kvůli zabezpečení serveru při výpadcích elektrického proudu.
Pořízením nového knihovního programu Verbis získá městská knihovna kvalitní, prověřený,
technologicky vyspělý a spolehlivý systém, který představuje optimální řešení pro data,
pracovníky i uživatele. Nový systém s jeho vyspělými funkcemi poskytne lepší přehled jak o
fondu knihovny, který čítá přes 30 tis. svazků, tak o výpůjčkách a uživatelích. Díky novému
serveru bude postaráno o bezpečí všech dat a o bezproblémový provoz programu a online
katalogu. Pro uživatele z řad veřejnosti bude zajištěn spolehlivý 24 hodinový přístup
k informacím o fondu a do čtenářského konta.
Celkové náklady na pořízení nového knihovního systému a podpůrného hardwarového a
softwarového vybavení činí 281.107,5 Kč. Z této částky bude 186.000 Kč pokryto dotací
z podprogramu Ministerstva kultury „Informační centra veřejných knihoven (VISK3)“ získané
na základě žádosti o dotaci na projekt „Přechod na AKS Verbis a nákup nového serveru
v Městské knihovně v Dobrušce“. Předpokládáme, že nový systém bude naplno fungovat od
září letošního roku.

