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Dokumentační portál české komunity Evergreenu

Dokumentační portál české komunity
Evergreenu
Evergreen je knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem. Je zpřístupněn pod licencí GNU General
Public License. Jde o moderní robustní knihovní software, který je primárně určen pro provozování
katalogu většího počtu knihoven (i nezávislých) v rámci jedné instalace. Evergreen vznikl v roce 2006
v USA pro veřejné knihovny ve státě Georgia; v současné době Evergreen používá přes 1200
veřejných i odborných či akademických knihoven v USA, Kanadě, Gruzii, Nizozemí, České republice i
jinde.
(Portál je průběžně doplňován.)

Aktuálně
Sklízení záznamů do Souborného katalogu ČR
Od listopadu 2018 je možné přo přispívání do Souborného katalogu ČR a využít protokol OAI-PMH.
Podrobnosti najdete v dokumentaci.

Evergreen a GDPR
Informace o Evergreenu ve vztahu ke GDPR najdete na stránce Bezpečnost a ochrana osobních údajů
v Evergreenu

O portálu Evergreen DokuWiki
Portál obsahuje
překlady manuálů zahraničních knihoven doplněné o speciﬁka, a zkušenosti z české praxe;
dokumentaci a zdroje vzniklé v Knihovně Jabok.
Odkazy na zahraniční dokumentaci
Informace o české komunitě Evergreenu (informace o knihovnách, seminářích, projektech
apod.)
Pro tvorbu českých manuálů byla zčásti využita zahraniční dokumentace. Jedná se především o tyto
zdroje:
Evergreen Documentation (oﬁciální dokumentace knihovního systému Evergreen)
Sitka Evergreen Training Manual (Výukový manuál Evergreenu pro knihovny v Sitce v Britské
Kolumbii)
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Evergreen Indiana Staﬀ Training document (Výukové materiály k Evergreenu pro pracovníky
knihoven v Indianě)
Další informace: DokuWiki jako nástroj spolupráce (informace o portálu Evergreen DokuWiki na
semináře Evergreen v českých knihovnách 2015)

Chcete přispět k tvorbě dokumentace?
Portál je v současné době přístupný komukoliv pro čtení. Editovat obsah mohou přihlášení uživatelé.
Knihovnám, které používají Evergreen, můžeme také vytvořit zvláštní prostor pro jejich interní
dokumentaci .
Máte-li zájem o vytvoření vlastního prostoru pro Vaši knihovnu na tomto portále nebo chcete-li přispět
k tvorbě nebo úpravám dokumentace, prosím, napište nám (viz kontakt). Spolupracovníci jsou vítáni
.

Kontakt
Eva Cerniňáková - Knihovna Jabok

Portál Evergreen DokuWiki vznikl v rámci projektu Rozvoj a zkvalitnění online služeb
Knihovny Jabok s využitím knihovního softwaru Evergreen podpořeného z dotace
VISK3/2012.
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