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"Najíždíme" do REKSu           
Lenka Knapová           

 
     V našem regionu (region Jičín) evidujeme celkem 60 místních knihoven. Ve všech 
těchto knihovnách se zatím půjčovalo klasickou formou - prostřednictvím knižních lístků a 
čtenářských sáčků. Máme ale jednadvacáté století - století, ve kterém se už skoro nic 
neobejde bez počítače. Počítač ulehčuje práci. Počítač je naším pomocníkem. 
Prostřednictvím počítače a internetu se otevíráme světu. - Tak nějak podobně, s 
patřičným nadhledem a s velkou dávkou optimismu, jsme naše knihovníky přesvědčili o 
důležitosti zavedení elektronického výpůjčního systému v jejich knihovnách. 
 
      V loňském roce se tedy prvních jedenáct knihoven našeho regionu po našem 
doporučení rozhodlo napojit do Regionálního knihovnického systému (REKSu). Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně je vybavila novým PC a knihovnickým programem KP-SYS SQL. 
 
      Na podzim roku 2008 už bylo vše připravené pro proškolení knihovníků v programu, 
což se také v listopadu loňského roku uskutečnilo. Knihovníci se dozvěděli vše o práci s 
programem - jak zakládat nové čtenáře, jak půjčovat knihy a jak je vyhledávat v katalogu. 
Za zmínku určitě stojí, že v tomto programu mají možnost pracovat s databází nejen 
vlastního knižního fondu, ale i knižního fondu všech knihoven regionu včetně fondu 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, což všichni velice ocenili. Konec loňského roku byl pro 
ně ve znamení seznamování se s novou formou práce. Od ledna letošního roku již začali 
půjčovat knihy svým čtenářům prostřednictvím počítače. 
 
      Naše představy, že vše by mohlo proběhnout hladce, se nenaplnily. Jak už to bývá u 
takovýchto velkých projektů, ani v našem případě se nic neobešlo bez problémů, které se 
samozřejmě průběžně řešily a řeší ve spolupráci s pracovníky firmy KP-SYS, která dodala 
automatizovaný knihovnický systém. 
 
      Musím všechny naše knihovníky pochválit za jejich velký zápal, ochotu spolupracovat 
a trpělivost při výskytu jakéhokoliv většího či menšího problému. Na začátku se museli s 
programem seznámit, vyzkoušet ho, a to vše nad rámec svojí práce. Pro snadnější 
manipulaci s programem a orientaci v něm jsme vypracovali jednoduchý manuál, který jim 
umožnil vše brzy zvládnout. 
 
      Naším největším úkolem je nyní zpracování knižního fondu jednotlivých knihoven do 
počítače, aby se v těchto knihovnách mohly elektronicky půjčovat nejenom knihy, které 
pravidelně dostávají v souborech z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, 
ale i knihy z vlastního knižního fondu. Knihovníci tak nebudou muset vést zároveň ještě 
další evidenci při půjčování těchto zatím nezpracovaných knih. 
 
      Po zmapování celé situace ohledně elektronického půjčování knih místních knihoven 
jsme se rozhodli zpracovat většinu jejich knižního fondu odborným pracovníkem naší 
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knihovny. Všechny tyto záznamy se ukládají do našeho regionálního katalogu a posílají 
se do CASLINu - Souborného katalogu ČR. V dohledné době tudíž neuvažujeme o 
školení našich knihovníků místních knihoven v katalogizaci.  
 
      V loňském roce se podařilo zpracovat pouze knižní fond Knihovny Stanislava Rudolfa 
ve Svatojánském Újezdě, která nyní jako jediná místní knihovna má možnost půjčovat 
všechny knihy, které má k dispozici, prostřednictvím počítače. V současné době se 
zpracovává knižní fond Místní knihovny v Mlázovicích, který obsahuje celkem 1006 
svazků. Mlázovická knihovna je jednou z našich největších a nejnavštěvovanějších 
místních knihoven, proto byl úkol zpracovat její knižní fond vytyčen jako prvořadý. 
 
      Postupně bychom tak chtěli zpracovat i knižní fondy všech knihoven, které se do 
tohoto projektu zapojily. Doufáme také, že v dalších letech se připojí i ostatní místní 
knihovny našeho regionu, což zatím vypadá velice nadějně, neboť v letošním roce se již 
chystáme napojit dalších deset místních knihoven. 
 
      S ohlédnutím zpátky lze konstatovat, že zavedení elektronické evidence knižního 
fondu a výpůjčního systému ve všech místních knihovnách regionu je nelehký úkol. Byly i 
chvíle, kdy se nám zdál téměř neřešitelný. Cílem však bylo a je ulehčit práci knihovníkům 
v místních knihovnách a zlepšit služby uživatelům. A to se, doufám, daří.  
 
      Zavedením a běžným užíváním programu nebudou knihovníci vést složité deníky a 
sledovat údaje pro statistické zjišťování. Statistické výsledky budou zpracovávány 
elektronicky a budou jim kdykoliv k dispozici. Zpracováním knižního fondu všech místních 
knihoven budou mít všichni knihovníci k dispozici celý elektronický katalog knih regionu.  
 
      Zatím jsme ale na začátku a mnohé je zatím budoucnost. Když se ohlédnu do 
minulosti, připadá mi, že jsme rozjeli obrovský vlak, který už nejde zastavit. Věřím, že v 
pořádku dojede až na konečnou a že nám přiveze spokojenost našich knihovníků a 
především také uživatelů knihoven. To nám budiž odměnou! 
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