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Evergreenu
Ing. Václav Jansa, ÚISK FF UK
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Co je Osvobozená knihovna, z. s.?
●

nezisková organizace ve formě zapsaného
spolku

●

rok vzniku 2017

●

zakládající členové:
–

Mgr. Eva Cerniňáková

–

PhDr. Linda Jansová, Ph.D.

–

Ing. Václav Jansa
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Co předcházelo vzniku
spolku
●

●

●

●

●

spolupráce zakládajících členů spolku – na
překladu knihovního softwaru Evergreen –
začala roku 2008 na půdě ÚISK FF UK
knihovny podle vyjádření svých zástupců
chtějí za partnera právnickou osobu
chceme knihovnám pomoci
chceme pomoci svobodnému softwaru
v českých knihovnách
chtěli jsme poděkovat Aničce Stöcklové za její
pomoc v začátcích čestným členstvím :-)
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Stanovy: účel spolku 1/2
Osvobozená knihovna, z. s., je spolek pro
podporu svobodného softwaru v informačních
institucích (mj. v knihovnách). Účelem spolku –
jako nezávislé a nepolitické organizace – je
podporovat, propagovat a svou činností spolku
i činností svých jednotlivých členů umožňovat
šíření, rozvoj a provoz informačních systémů
založených na svobodném (otevřeném)
softwaru.
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Stanovy: účel spolku 2/2
Vznik spolku jako právnické osoby je vyústěním
aktivit jeho zakládajících členů, kteří od roku
2008 vyvíjejí činnost v oblasti podpory a využití
svobodného softwaru v informačních institucích,
zejména svobodného knihovního softwaru
Evergreen.

5 / 14

Stanovy: Hlavní činnost 1/2
Tento účel je naplňován zejména
prostřednictvím:
●

●

●

zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti
o svobodném softwaru a možnostech jeho využití
v informačních institucích,
aktivní účasti zástupců spolku na odborných setkáních
pořádaných jinými subjekty, a to za účelem
seznamování účastníků těchto setkání s možnostmi
využití svobodného softwaru,
organizování a pořádání odborných setkání, která
umožní odpovědným osobám kvalifikované
rozhodování v oblasti využívání informačních
technologií a jejich svobodných alternativ,
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Stanovy: Hlavní činnost 2/2
●

●

●

●

●

vytváření podmínek pro vzájemně prospěšnou
spolupráci členů navzájem, včetně navazování
spolupráce s ostatními organizacemi s cílem naplnění
účelu spolku,
zastupování oprávněných zájmů členů spolku ve vztahu
k orgánům a organizacím veřejné správy
a zákonodárné moci,
analyzování a připomínkování prováděcích předpisů
a jiných norem ovlivňujících podporu a využívání
svobodných technologií v informačních institucích
a institucích veřejné správy,
vydávání a distribuce publikací a dalších informačních
materiálů,
poradenské a konzultační činnosti.
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Vedlejší činnost spolku
sloužící k financování
Vedlejší hospodářská činnost spolku je
realizována jako podpůrná aktivita vyvíjená
v souladu s účelem spolku, zejména za účelem
propagace účelu spolku a zastoupení podpory
svobodného softwaru ve vztahu k smluvním
partnerům a odborné i laické veřejnosti. Spolek
poskytuje partnerství na úrovni právnické osoby.
Zisk z hospodářské vedlejší činnosti může
spolek použít výhradně na realizaci hlavní
činnosti, a to včetně správy spolku.
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Nekomerční podpora
Evergreenu
●

●

podpora není poskytována za účelem zisku,
jsou placeny jen minimální náklady
nabízíme podporu celého životního cyklu:
–

úvodní analýzu

–

převod (migraci) dat ze stávajícího
systému

–

návrh katalogizačních postupů a celého
workflow

–

provoz a aktualizace prostředí
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Formy podpory
●

●

●

●

metodická podpora a pomoc s převodem dat
kompletní nebo částečná správa instalace
u zákazníka
provoz a kompletní správa samostatné
instalace v prostředí VPS (Virtual Private
Server)
začlenění do společného katalogu –
konsorciální model
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Proč si na to troufáme?
●

●

●

●

v tomto personálním obsazení provozujeme
katalog Evergreen pro Jabok (a následně
SPOK) od roku 2011
umíme nastavit a provozovat konsorciální
systém
nejsou nám cizí exporty, importy a převody
dat
umíme zapojit do práce i programátory, kteří
doplní další funkcionality
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Kolik za to?
●

●

cca 500,- Kč za hodinu práce
ukázkový rozpočet služby pro Ústav pro
studium totalitních režimů:
–

úvodní převod dat ze stávajícího
Evergreenu – 5 000,- Kč

–

roční správa, zálohování do naší lokality
a periodická aktualizace – 10 000,- Kč

–

předplacené konzultační a technické služby
24 hodin za rok – 12 000,- Kč
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Možnosti do budoucna?
●

●

umíme, ale zatím nenabízíme:
–

metodické vedení knihoven

–

obsahový audit, tvorbu a provoz webových
prezentací knihoven

–

konzultace, podporu a provoz IT technologií
(pochopitelně se zaměřením na svobodný
software)

vše je otázkou priorit, v první řadě chceme
podpořit Evergreen
13 / 14

Kontakty
●

webová prezentace:
https://www.osvobozena-knihovna.cz
–

●

●

zatím ve výstavbě

e-mail:
–

info@osvobozena-knihovna.cz

–

cerninakova@gmail.com

–

linda.jansova@gmail.com

–

vaclav.jansa@gmail.com

telefon:
–

604 172 718 (Václav Jansa)
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