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Co je Evergreen?Co je Evergreen?
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LastLast butbut not not leastleast……

Knihovní software s otevřeným zdrojovým Knihovní software s otevřeným zdrojovým 
kódem ;kódem ;--))
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Je Evergreen pouze pro Je Evergreen pouze pro 
programátory???programátory???

Většina knihovníků, kteří rutinně pracují s Většina knihovníků, kteří rutinně pracují s 
Evergreenem, nikdy neviděla ani řádku z jeho Evergreenem, nikdy neviděla ani řádku z jeho 
kódu…kódu…
Původně převažovala podpora softwaru ze Původně převažovala podpora softwaru ze 
strany firmy strany firmy EquinoxEquinox Software Software 
((http://esilibrary.com/esi/http://esilibrary.com/esi/)...)...
Pak se začala rozvíjet komunita (nejenom) Pak se začala rozvíjet komunita (nejenom) 
vývojářů Evergreenu, která pečuje o jeho zdraví vývojářů Evergreenu, která pečuje o jeho zdraví 
a dlouhodobou udržitelnost.a dlouhodobou udržitelnost.

http://esilibrary.com/esi/
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Proč Evergreen vznikl?Proč Evergreen vznikl?

V roce 2005 přestal knihovní software do té V roce 2005 přestal knihovní software do té 
doby používaný v PINES, tj. síti GPLS (doby používaný v PINES, tj. síti GPLS (GeorgiaGeorgia
Public Public LibraryLibrary ServiceService), vyhovovat nárokům na ), vyhovovat nárokům na 
něj kladeným.něj kladeným.
Při zvažování vhodného nástupce bylo zjištěno, Při zvažování vhodného nástupce bylo zjištěno, 
že každý z hodnocených softwarů má nějaké že každý z hodnocených softwarů má nějaké 
nedostatky.nedostatky.
Z toho vyplynulo rozhodnutí začít vytvářet Z toho vyplynulo rozhodnutí začít vytvářet 
vlastní vlastní otevřený otevřený software.software.
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Jak přišel na svět?Jak přišel na svět?

2005 2005 -- počátek počátek vývojevývoje
září 2006 září 2006 –– verze 1.0, obsahuje moduly pro výpůjční verze 1.0, obsahuje moduly pro výpůjční 
protokol, katalogizaci, OPAC, protokol, katalogizaci, OPAC, protokolprotokol SIP2SIP2
říjen 2006 říjen 2006 –– 1.0.1, přibyla statistika1.0.1, přibyla statistika
říjen 2007 říjen 2007 –– 1.2, zjednodušení konfigurace1.2, zjednodušení konfigurace
prosinec 2007 prosinec 2007 –– verze 1.2.1, další rozšíření a zjednodušení, verze 1.2.1, další rozšíření a zjednodušení, 
akceptace plateb v naturáliíchakceptace plateb v naturáliích ;;--))
duben 2008 duben 2008 –– verze 1.2.2, zlepšení vyhledávání a řazení verze 1.2.2, zlepšení vyhledávání a řazení 
srpen 2008 srpen 2008 –– verze 1.2.3, webový selfverze 1.2.3, webový self--check, check, automatickéautomatické
stanovenístanovení zálohzáloh i i procentemprocentem z z cenyceny knihyknihy, , možnostmožnost
prohledáváníprohledávání popo regálechregálech, , konfigurovatelnýkonfigurovatelný vyhledávačvyhledávač, , 
podporapodpora Z39Z39..50 50 serverůserverů pracujícíchpracujících s s formátyformáty XMLXML
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Kolik jazyků už umí?Kolik jazyků už umí?

řříjeníjen 2008 2008 –– testovacítestovací verzeverze 1.4, 1.4, připravenopřipraveno
k k mezinárodnímezinárodní lokalizacilokalizaci
aktuálně dostupná angličtina, francouzština, aktuálně dostupná angličtina, francouzština, 
arménština a čeština arménština a čeština 
pracuje se na portugalštině a pracuje se na portugalštině a italštiněitalštině
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Další funkceDalší funkce

vícezdrojovévícezdrojové Z39Z39..50 pro 50 pro knihovníkyknihovníky
Z39Z39..50 server50 server
upozorněníupozornění nana končícíkončící výpůjčnívýpůjční lhůtulhůtu
……
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Jaká ho čeká budoucnost?Jaká ho čeká budoucnost?

Na Na koneckonec lednaledna 2009 2009 se předpokládá vydání finální se předpokládá vydání finální 
verze 1.4.1, včetně rozšíření o platbu kreditními verze 1.4.1, včetně rozšíření o platbu kreditními 
kartami a další kartami a další funkcefunkce..
Verze 2.0 Verze 2.0 je plánována na první polovinuje plánována na první polovinu roku roku 
20092009 –– novýnový modul akvizice, semodul akvizice, seririály, rezervaceály, rezervace..
VVerze 3.0 erze 3.0 by se měla objevit by se měla objevit v průběhu roku 2009v průběhu roku 2009
–– webováwebová předregistracepředregistrace čtenářůčtenářů, , inventarizaceinventarizace, , 
frontyfronty výpůjčekvýpůjček, , plnáplná podporapodpora meziknihovníchmeziknihovních
výpůjčekvýpůjček..
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A jak vlastně vypadá?A jak vlastně vypadá?
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Přihlášení knihovníka (eventuálně Přihlášení knihovníka (eventuálně 
knihovnice)knihovnice)
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Správa uživateleSpráva uživatele
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Stahování záznamů (Z39.50)Stahování záznamů (Z39.50)
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Editor záznamů ve formátu MARCEditor záznamů ve formátu MARC
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OPAC aneb Vše pro uživateleOPAC aneb Vše pro uživatele
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Výsledky vyhledáváníVýsledky vyhledávání
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Konkrétní záznamKonkrétní záznam
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Tzv. Tzv. ShelfShelf BrowserBrowser –– ProhlProhlíženíížení
regálůregálů
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Výběrový seminářVýběrový seminář
TechnologieTechnologie s s otevřenýmotevřeným zdrojovýmzdrojovým kódemkódem
vv knihovnictví & knihovní software Evergreenknihovnictví & knihovní software Evergreen
zimní semestr akademického roku 2008zimní semestr akademického roku 2008/2009/2009
vedoucí semináře: L. vedoucí semináře: L. SkolkováSkolková, A. Stöcklová, A. Stöcklová
sedmsedm aktivnaktivníchích účastníkůúčastníků
výsledek semináře:výsledek semináře:

první verze překladu softwaru do češtinyprvní verze překladu softwaru do češtiny
testování vybraných základních funkcí softwarutestování vybraných základních funkcí softwaru



20

Lokalizace do češtinyLokalizace do češtiny
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Software Software PoeditPoedit
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Důležité odkazyDůležité odkazy

domácí stránka softwaru:domácí stránka softwaru:
http://www.evergreenhttp://www.evergreen--ils.org/ils.org/
možnost testování (včetně stažení služebního klienta možnost testování (včetně stažení služebního klienta 
a práce s demo bází):a práce s demo bází):
http://www.evergreenhttp://www.evergreen--ils.org/downloads.phpils.org/downloads.php
elektronické konference:elektronické konference:
http://www.evergreenhttp://www.evergreen--ils.org/listserv.phpils.org/listserv.php
seznam uživatelů softwaru:seznam uživatelů softwaru:
http://www.evergreenhttp://www.evergreen--
ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen_librariesils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen_libraries
souborný katalog PINES:souborný katalog PINES:
http://gapines.org/opac/enhttp://gapines.org/opac/en--US/skin/default/xml/index.xmlUS/skin/default/xml/index.xml

http://www.evergreen-ils.org/
http://www.evergreen-ils.org/downloads.php
http://www.evergreen-ils.org/listserv.php
http://www.evergreen-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen_libraries
http://www.evergreen-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen_libraries
http://gapines.org/opac/en-US/skin/default/xml/index.xml
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Otázky? Otázky? 
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DDěkujemeěkujeme za pozornost!za pozornost!

Kontakt:Kontakt:

Václav Jansa, Linda Václav Jansa, Linda SkolkováSkolková
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 
v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 -- JinoniceJinonice
ee--mail: mail: v.jansav.jansa@stk.cz@stk.cz, , lindalinda..skolkovaskolkova@ff.cuni.cz@ff.cuni.cz
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