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Anotace
Národní lékařská knihovna (NLK) vytváří a zpřístupňuje řadu
informačních zdrojů (vlastních i licencovaných), které jsou
využívány nejen uživateli knihovny, ale i ostatními oborovými i jinými knihovnami a širokou veřejností.
Informační zdroje jsou v NLK vytvářeny a zpřístupňovány
v různých softwarových systémech, a to jak komerčních, tak
open-source i vlastních produktech. Uživatelé mají možnost
přístupu k informačním zdrojům a službám NLK prostřednictvím 4 základních portálů: Medvik, Summon, Digitální
knihovna NLK a MedLike. V roce 2018 byla v NLK vyvinuta
vlastní webová aplikace pro překlad amerického tezauru
Medical Subject Headings. V roce 2019 byla vyvinuta webová aplikace pro administraci portálu MedLike. V roce 2018
zprostředkovala registrovaným uživatelům nový přístup do
kolekcí e-knih, a to na platformách Thieme E-Book Library
a BookPort.
Informační zdroje NLK jsou integrovány do portálů
Knihovny.cz, Obalky-knih.cz, NÚŠL, Česká digitální knihovna,
Manuscriptorium, UMLS, souborný katalog Caslin, Národní
personální a korporativní autority.

Klíčová slova
knihovny, knihovnické a informační služby, ukládání a vyhledávání
informací, lékařské knihovny, knihovnické technické služby, sofware,
on-line systémy

Úvod
Národní lékařská knihovna (NLK) je ústřední specializovanou
knihovnou pro lékařské, zdravotnické a související obory
a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedním
z hlavních cílů knihovny je zajištění efektivního bezbariérového přístupu k informačním zdrojům, a to jak k tištěným, tak
elektronickým za účelem podpory vědy, výzkumu a vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech. Informačními
zdroji NLK jsou monografie, učebnice, příručky, sborníky,
vzácné knihy, rukopisy, závěrečné grantové zprávy, atestační
práce, archivní materiály, obrazové dokumenty, časopisy, noviny, ročenky, materiály z konferencí, výukové materiály, audiovizuální dokumenty, databáze, e-knihy, e-časopisy, online
katalogy. Kromě informačních zdrojů, které jsou pořizovány
nákupem (monografie, časopisy, databáze), jsou další zdroje v knihovně vytvářeny. Vytvářené zdroje slouží nejenom
k zajištění informačních potřeb uživatelů (studentů, lékařů,
zdravotnického personálu, doktorandů, atestantů, pacientů
atd.), ale i pro ostatní lékařské/zdravotnické instituce (fakultní, nemocniční, akademické knihovny/informační centra/
ústavy) a veřejné knihovny v ČR.
Informační zdroje jsou v NLK vytvářeny a zpřístupňovány
v různých softwarových systémech, a to jak komerčních,
open-source, tak vlastních produktů. Snahou NLK je mít
informační zdroje vzájemně propojené a umožnit tak jejich
snadné využívání. Knihovnické a informační služby NLK jsou
nyní poskytovány ve více uživatelských rozhraních, které
umožňují rozmanitý přístup k informačním zdrojům a službám NLK. Patří sem portál Medvik, portál Summon, portál
Medlike a Digitální knihovna NLK.
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Portál Medvik
Portál Medvik[1] zajišťuje přístup ke katalogům knihoven
integrovaných v systému Medvik, bázi Bibliographia medica
Čechoslovaca, českému překladu tezauru MeSH, souborům
personálních a korporativních autorit. Portál je vyvíjen v NLK
a představuje vlastní vyhledávací rozhraní s plně integrovaným českým překladem tezauru MeSH.
Systém Medvik (Medicínská virtuální knihovna) je centralizovaný automatizovaný knihovnický systém pro zdravotnické instituce v ČR. Systém zahrnuje moduly akvizice,
katalogizace, autority, výpůjční protokol, správa seriálů, správa fondů, evidence publikační činnosti. Je v něm plně integrován tezaurus MeSH. Systém je zdravotnickým knihovnám
poskytován formou outsourcingu a je centrálně provozován
v datovém centru NLK. V systému Medvik je nyní zapojeno 10
zdravotnických institucí. Producentem SW jádra systému (KIS
DAWINCI) je společnost SVOP s.r.o.[2]
Národní bibliografie Bibliographia medica Čechoslovaca
(BMČ) je v NLK vytvářena od roku 1947, s využitím počítačů
od roku 1977. Nyní je vytvářena v systému Medvik. Databáze
BMČ obsahuje bibliografické záznamy článků, publikovaných
v odborných lékařských a zdravotnických časopisech, novinách a sbornících od roku 1947 až do současnosti. BMČ podchycuje i práce českých autorů publikovaných v zahraničí.
Mimo portál Medvik je BMČ pro uživatele dostupná v portálu
Knihovny.cz. K řadě článků je připojen i plný text (Digitální
knihovna NLK nebo odkaz na stránky nakladatele). Databáze
je ve formátu MARC21 (mezinárodní metadatový standard
pro popis dokumentů v knihovních informačních systémech)
též přístupna pomocí protokolů Z39.50 (protokol pro vyhledávání záznamů v databázích) a OAI-PMH (Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting – protokol pro
sklízení metadatových záznamů) ostatním institucím.

Obrázek 1 – Portál Medvik

Databáze BMČ nabízí možnost registrovaným i neregistrovaným uživatelům zobrazení plného textu (pokud je to
možné), získání kopie článku, pokud není ve fondu NLK, tak
službou MVS (Meziknihovní výpůjční služba), MVVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba), DDS (Document
Delivery Service) nebo EDS (Electronic Delivery Services).
Registrovaní uživatelé mohou též k vlastnímu článku nahrát
plný text a zveřejnit ho pod licencí Creative Commons.
Při vytváření obsahu BMČ využíváme celou řadu softwarových nástrojů vyvinutých v NLK pro snadnější a efektivnější
práci při pořizování dat do databáze.
Český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings
je v NLK vytvářen již od 70. let. Od roku 2004 do roku 2018
byl pro překlad využíván americký systém MeSH Translation
Maintenance System (MTMS), který umožňoval v jednom rozhraní provádět překlady v různých jazycích a písmech. Provoz
systému byl v roce 2018 bez náhrady ukončen. NLK vyvinula
vlastní webovou aplikaci pro překlad MTW (MeSH Translation
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Workflow). MTW oproti MTMS umožňuje větší variabilitu při
vyhledávání, překladu a vytváření statistik. Český překlad tezauru je nabízen ke stažení ve standardních formátech (XML,
ISO, MARC) pod volnou licencí Creative Commons.

Portál Summon
Portál Summon[3] je komerční vyhledávací služba, kterou
NLK používá pro zpřístupnění odborného obsahu v databázích a licencovaných i volně dostupných elektronických
informačních zdrojích. Součástí služby je centrální index, kde
je zaindexováno přes 3 miliardy unikátních záznamů od více
než 91 vydavatelů[4]. Vyhledávač je dostupný i pro neregistrované uživatele NLK, registrovaným uživatelům umožňuje
i zobrazení plného textu.
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témat, které jsou rozděleny do kategorií podle oblasti těla
nebo typu nemoci (Duševní poruchy a poruchy chování, Endokrinní systém, Imunitní systém atp.), některé kategorie se
dále větví na podkategorie (např. Krev, srdce a krevní oběh
má podkategorie Krev, Srdce, Tepny, Žíly). Téma většinou
představuje název nemoci, skupiny nemocí nebo označuje
zdravotní stav (např. Diabetes, Virové hepatitidy, Těhotenství
atd.). Portál kromě vlastních vybraných zdrojů nabízí i možnost prohledávat vybrané webové stránky se zdravotnickou
tematikou (např. stránky odborných lékařských společností,
pacientských organizací atp.). Portál dále poskytuje možnost
prohledávat vybrané webové zdroje prostřednictvím integrace nástroje Google Custom Search. Pro administraci portálu byla v roce 2019 zprovozněna vlastní webová aplikace
MedLikeAdmin.

Digitální knihovna NLK

Obrázek 2 – Portál BookPort

Uživatelé NLK mohou využívat i elektronické knihy. Pro
zpřístupňování e-knih jsou využívány v NLK zejména tyto
platformy: BookPort, eBooks on EBSCOhost, Thieme MedOne
Education a SpringerLink.
Portál e-zdrojů (360Core) je komerční nástroj, který umožňuje správu přístupu k elektronickým informačním zdrojům.
Pokud existuje v portálu Medvik bibliografický záznam na
časopis, jehož plný text má NLK k dispozici, tak u tohoto záznamu má uživatel k dispozici prolink do plného textu.

Digitální knihovna NLK[6] umožňuje přístup k digitalizovaným dokumentům z tištěných fondů NLK a plným textům
dokumentů získaných od českých nakladatelů. Pro Digitální
knihovnu je používán open-source systém Kramerius, na jehož vývoji se podílí české knihovny ve spolupráci s komerční
firmou. Systém Kramerius umožňuje uložení a zpřístupnění
digitalizovaných dokumentů a dokumentů vzniklých již elektronicky (tzv. digital-born). Digitální knihovna NLK je pro uživatele dostupná v různých uživatelských rozhraních, zároveň
je možné všechny dokumenty uložené v digitální knihovně
najít v portálu Medvik s odkazem do digitální knihovny.

MedLike
Portál MedLike[5] je v NLK vytvářen od roku 2016. Poskytuje
přístup k důvěryhodným informačním zdrojům o zdraví a nemoci pro podporu zdravotní gramotnosti. Informační zdroje
jsou vybírány z vlastních fondů a z internetových stránek

Obrázek 4 – Portál Digitální knihovna NLK

Spolupráce
Informační zdroje NLK jsou využívány v dalších online
službách, portálech atd. NLK spolupracuje na vytváření
Centrálního portálu knihoven “Knihovny.cz”, jehož cílem je
nabízet služby a zdroje uživatelům z jednoho uživatelského
rozhraní. Digitální knihovna NLK je integrována do České
digitální knihovny[7], která zajišťuje přístup z jednoho místa do digitalizovaných materiálů více českých knihoven.
Digitalizované vzácné tisky NLK jsou přístupné přes portál
Manuscriptorium[8]. NLK spolupracuje na vytváření obsahu
portálu Obalkyknih.cz, který knihovny používají pro skenování a zpřístupňování obálek dokumentů, obsahů, portrétů
a použité literatury. NLK poskytuje bibliografické záznamy
do Souborného katalogu ČR Caslin[9], vybrané záznamy do

Obrázek 3 – Portál MedLike

podle vlastní metodiky hodnocení kvality. Uživatelům jsou
nabízeny knihy (tištěné i elektronické), články s dostupností plného textu, klinické studie (klinické studie prováděné
v České republice ze stránek http://www.olecich.cz/, které
spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv), webové stránky,
audio, video. Informační zdroje v portálu jsou zařazeny do
46

Obrázek 5 – Centrální portál knihoven Knihovny.cz
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Národního úložiště šedé literatury (NÚŠL)[10]. Identifikátor
deskriptoru MeSH s odkazem na portál Medvik je uváděn ve
WikiSkriptech a český překlad MeSH je integrován do metatezauru Unified Medical Language System (UMLS)[11]. NLK se též
podílí na budování národních personálních a korporativních
autorit se zaměřením na obor lékařství a zdravotnictví[12].

Poskytované služby
Národní lékařská knihovna prostřednictvím knihovnicko-informačních služeb umožňuje přístup k tištěným i elektronickým medicínským informačním zdrojům. Tištěné dokumenty
je možné využívat formou výpůjčky, MVS, MVVS nebo kopie,
u starších dokumentů je možná digitalizace na požádání
(E-Books onDemand[13]). Dostupnost elektronických informačních zdrojů je umožněna prostřednictvím vzdáleného
přístupu, e-výpůjčky, kopie, DDS, EDS. NLK umožňuje přístup
k e-knihám českých nakladatelství Grada a Galén (platforma
BookPort) a zahraničního nakladatele Thieme (platforma Thieme MedOne Education).
Do nabídky služeb NLK patří dále rešeršní služby (tj. vyhledávání informací na určité téma na základě konkrétního
požadavku). Dostupná a oblíbená je též služba Ptejte se
knihovny[14].
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Obrázek 6 – Služba Ptejte se knihovny

Závěr
NLK je specializovanou veřejnou knihovnou, jejíž informační
zdroje a služby jsou dostupné odborné i laické veřejnosti.
Motto NLK Tradice – Důvěryhodnost – Technologie výstižně
vyjadřuje procesy vytváření a zpřístupňování informačních
zdrojů a služeb NLK. Dlouhodobá kontinuita tvorby informačních zdrojů (tištěné fondy, překlad MeSH, vytváření BMČ)
je sice jednou z předností NLK, nicméně tuto exkluzivitu
můžeme udržet pouze v kontextu technologického rozvoje
jejich zpracování, správy a využívání.
Současný i budoucí rozvoj budování, správy a využívání informačních zdrojů NLK je nutným předpokladem k zabezpečení trvalého, efektivního a moderního přístupu k výsledkům
vědy, výzkumu a vzdělávání v lékařských a zdravotnických
oborech.
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