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Proces využívania prostriedkov výpočtovej a 
telekomunikačnej techniky v knižnici za
účelom: 
• zvýšenia kvality a efektívnosti služieb 
• zefektívnenia činnosti knižnice

Automatizácia knižniceAutomatizácia knižnice



Automatizácia  knižníc  Automatizácia  knižníc  
podmienky a predpokladypodmienky a predpoklady

• Systémové hľadisko - východiská, ciele, 
postupy a výber optimálneho riešenia

• Technologické a technické hľadisko -
charakteristika počítačového 
systému:technické parametre, náklady, 
požiadavky na personálne zabezpečenie

• Používateľské hľadisko - rozhranie medzi 
počítačovým systémom a používateľom 
(termínály, prenosové cesty, softvér)



Knižničný systémKnižničný systém

Aplikačné programové vybavenie, 
zabezpečujúce automatizáciu 

knižničných činností



Databázový a Databázový a rešeršný rešeršný systém CDS/ISISsystém CDS/ISIS
Softvérový balík na ukladanie a 

vyhľadávanie textových informácií

• Pre operačný systém Windows: WinISIS
• Pre operačný systém UNIX
• Pre operačný systém MS DOS

• Možnosť vystavovania báz dát na internete



WinISISWinISIS

§ Licencia 1275 Sk

§ Príručka 195 Sk

§ Školenia

§ Podpora používateľov

CVTI SR – národný distributér



Základné vlastnostiZákladné vlastnosti

• Evidencia všetkých druhov dokumentov
• Základné moduly:  vstup dát
• vyhľadávanie informácií
• tlač a triedenie 
• výmena dát
• definícia bázy dát
• Možnosť tvorby vlastných aplikácií



AplikácieAplikácie

• Akvizícia kníh a periodík
• Katalogizácia kníh a periodík
• Evidencia iných dokumentov (normy,    

firemná literatúra, multimédiá...)
• Výpožičný systém
• Hypertextové prepojenie záznamov s 

obrázkami, plnými textami, URL
• Evidencie podľa požiadaviek používateľa 

(knihovnícke aj iné, napr. adresáre)



Výpožičný systém



Potvrdenie o výpožičke



Potvrdenie o vrátení



Upomienka



Výpožičky



Evidencia čitateľov



Vstup dát



Vyhľadávanie



Periodiká a evidencia článkov



Rýchla rešerš



Periodiká



Periodiká - jednotlivé čísla



Prečo práve CDS/ISIS?Prečo práve CDS/ISIS?

• Nekomerčnosť
• Rýchle vyhľadávanie údajov
• Univerzálnosť použitia
• Nenáročnosť na obsluhu
• Záruka vývoja systému



Internetový katalóg  CDS/ISIS    CVTI SR



Internetový katalóg - výsledky vyhľadávania



Internetový katalóg - záznam



http://http://wwwwww..cvtisrcvtisr..sksk

Ďakujem  Vám za pozornosťĎakujem  Vám za pozornosť
danica@tbb5.cvtisr.sk
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