Knižnično-informačný systém BIBLIB
1 História knižnično-informačného systému
SVOP spoločnosť s r. o. je dlhoročným partnerom slovenských knižníc. Od roku 1995
realizuje vývoj a dodávky knižnično-informačného systému DAWINCI. V neskoršom období
sa spoločnosť zamerala na vývoj špecializovaných bibliografických databáz (CREPČ,
CREUČ, CRZP) a súborného katalógu INFOGATE (https://www.infogate.sk). Práve na jeho
základoch vznikli aplikácie Bazár, MyLib (Moja osobná knižnica) a BIBLIB (Knižničnoinformačný systém pre malé a stredné knižnice). Pre viac informácií odporúčame:
https://www.infogate.sk/?fn=LibPricing a https://www.biblib.sk

2 Moduly knižnično-informačného systému
Katalogizácia a správa prírastkov
Knižnično-informačný systém umožňuje katalogizáciu pri využití (preberaní) približne 1.8
milióna už hotových bibliografických záznamov, mnohé s anotáciami, obálkami, hodnotením,
recenziami, video a audio ukážkami. Záznamy sú denne aktualizované. Samotná
katalogizácia je možná pomocou jednoduchého / rozšíreného formulára, ktoré sú vhodné aj
pre neprofesionálnych knihovníkov (našepkávač, pomôcky, prispôsobená terminológia). Nie
je potrebná znalosť bibliografických formátov MARC21/Unimarc.
Systém disponuje funkciami pre tvorbu, správu, revíziu a úbytkovanie knižničných
jednotiek s tlačou zoznamov prírastkov / úbytkov a výsledkov revízie, pred/tlačou čiarových
kódov a generovaním štatistík súvisiacich s evidenciou knižničného fondu.
Výpožičný modul
Podporuje detailné nastavenie výpožičných parametrov, vlastných služieb a poplatkov,
evidenciu používateľov (v kategóriách) vrátane čipových kariet a tlače prihlášok,
preukazov, výpožičných lístkov a účteniek. Ďalej umožňuje:
 evidenciu absenčných výpožičiek vrátane histórie,
 tvorbu objednávok (odloženie) a rezervácií,
 automatické emailové notifikácie čitateľom (novinky vo fonde, newsletter,
pripomienka, upomienka, avízo o rezervácii a pod.) alebo knihovníkom (exspirácia
doby čakania na odložený dokument a pod.),
 zobrazenie zoznamu čitateľov, výpožičiek a upomienok,
 generovanie výkonnostných a finančných štatistík.
Online katalóg a profilová stránka
Súčasťou online katalógu knižnice je profilová stránka knižnice, ktorá obsahuje základné
informácie o knižnici, oznamy, kontaktné údaje a otváracie hodiny. Profilovú stránku si
jednoducho spravuje knižnica. V online katalógu je možné vyhľadávať plnotextovo alebo
použiť rozšírené vyhľadávanie s dodatočným filtrovaním výsledku. Pri mnohých záznamoch
je k dispozícií obálka knihy, anotácia, hodnotenia a video alebo audio ukážka. Súčasťou
je informácia o dostupnosti dokumentu a aktívne operácie pre prihláseného používateľa
(objednávky, rezervácie, predĺženie, hodnotenie, komentovanie kníh a pod.). Online katalóg

ako aj celý systém je responzívny (prispôsobuje sa veľkosti zariadenia, na ktorom sa používa
- rôzne veľkosti monitorov, notebook, tablet, mobil).

3
Základné technické prostriedky potrebné na prevádzku knižničnoinformačného systému
Ľubovoľný osobný počítač, tablet alebo inteligentný telefón s pripojením na internet. Žiadne
špeciálne požiadavky na parametre alebo výkon. Používanie aplikácie je zhodné s používaním
bežných informačných portálov alebo sociálnych sietí. Odporúčame tlačiareň a čítačku
čiarového kódu.

4 Cenník knižnično-informačného systému pre základné školy a stredné
školy
Systém je do 2 500 knižničných dokumentov a 100 aktívnych používateľov ZDARMA.
Aktuálny cenník je dostupný na: https://www.infogate.sk/?fn=RegisterBL&registerLibrary=2.
Cena začína od 9,90 € mesačne (118,80 € za rok) s DPH. Súčasťou ceny je plnohodnotné
používanie systému, nové verzie, zálohy dát, webhosting a program podpory.
Biblib nevyžaduje školenie, je možné si ho však objednať v cene od 120,00 € na deň.
Ceny doplnkového tovaru:
 Tlačiareň bločkov (účtenky, potvrdenie o výpožičkách) od 150,00 €
 Skener čiarových kódov
od 70,00 €
 Hárky na tlač čiarového kódu 100 x 52 štítkov
15,00 €
 Laserová tlačiareň (A4)
od 110,00 €

5 Referencie knižničného systému v Slovenskej republike – školy
Počet inštalácií verzií pre školy k 31. 12. 2021 (dátum tvorby tohto dokumentu)


















Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 41, Sereď
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 853, 010 01 Žilina
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov
Stredná odborná škole stavebná, Školská 120, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stredná zdrav. škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Základná škola Dolný Ohaj, Juraja Holčeka, 941 43 Dolný Oháj
Základná škola Grundschuále Medzev, Štóska 183, 044 25 Nižný Medzer
Základná škola a gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava
Základná škola Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Základná škola Oščadnica, Oščadnica 760, 023 01 Oščadnica
Základná škola Čaklov, Čaklov 495, 094 35 Čaklov
Základná škola SNP, Partizánska 13, 038 52 Sučany
Základná škola Bystré, Hermanovská 7, 094 34 Bystré
Základná škola Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava









Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Základná škola s materskou školou Veľké Leváre
Základná škola Žitavská, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Základná škola Drienov, Nám. Kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
Základná škola Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 13, 941 31 Dvory nad Žitavou
ZŠ a MŠ Veľký Kýr, Školská 1177, 941 07 Veľký Kýr
ZŠ a MŠ Lúka, Lúka 135, 916 31 Lúka

 Aktuálny zoznam: https://www.infogate.sk/?fn=IGLibraries (desiatky knižníc malých
obcí, ktoré využívajú školy na území obce a importované knižnice z celej SR)

6 Tvorca a distribútor
SVOP spol. s r. o., Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava, www.svop.sk
IČO: 30775264, DIČ: 2020314945, IČ DPH: SK2020314945, Bankové spojenie: IBAN:
SK18 1100 0000 0026 2943 1851
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 2223/B

7 Informačné zabezpečenie
Mgr. Ján Grman, PhD. – konateľ
Tel.: +421 2 210 285 79
Mobil: +421 905 412 681
E-mail: grman@svop.sk
ODDELENIE PODPORY ZÁKAZNÍKOM
Mgr. Pavol Špáni – konzultant
Tel.: +421 2 210 285 77
Mobil: +421 908 185 087
E-mail: spani@svop.sk
Vypracovali: Mgr. Ján Grman, PhD. a Mgr. Pavol Špáni dňa 09. 01. 2020
Aktualizované: 12. 01. 2022

