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Seznámení s aplikacemi MetaLib a SFX v zahrani ních
institucích a projektech, možnost srovnání s JIB a p ípadná
inspirace pro vylepšení služeb JIB. Získání informací
o sou asných i p ipravovaných novinkách/zm nách v obou
nástrojích, které chystá firma Ex Libris.
Cíle cesty byl spln ny.
Program konference (v angli tin ) je dostupný také online:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pByI1IkR0iBmW
qpCJKaaCNw
N které p ísp vky byly ur eny všem ú astník m,
konference dále probíhala také v paralelních sekcích
v novaných konkrétním produkt m firmy Ex Libris:
Aleph, MetaLib, SFX, DigiTool, Verde, Voyager, Primo.
Celá konference IGeLU byla v letošním roce zam ena na
téma p íští generace integrovaných knihovnických systém
(Next ILS Generation), které by m ly nabídnout
knihovnám novou strategii ešení vzr stajícího po tu
digitálních informací a s nimi souvisejících služeb. Firma
Ex Libris p edstavila návrh takového systému s názvem
Unified Resource Management System (URM). Zástupci
Ex Libris také znovu upozornili na sou asný trend a
pot ebu p izp sobování vzhledu a služeb knihovnických
nástroj kone ným uživatel m. Stávající produkty budou
v tomto duchu vyvíjeny a vylepšovány. Nemenší pozornost
byla v nována také ochran digitálních dokument a vývoji
nástroj Ex Libris v této oblasti – Digital Preservation
System (DPS).

Úvod konference byl již tradi n v nován organiza ním
záležitostem: zpráva p edsedy IGeLU Ji ího Kende o
aktivitách IGeLU v minulém roce, o kooperaci s firmou Ex
Libris, o rozpo tu organizace a volb nových len ídícího
výboru, dále shrnující zpráva prezidenta Ex Libris Matti
Shem Tova o p sobení firmy za uplynulý rok, poster
sessions atd.
P i paraleln probíhajících sekcích jsem se z d vodu nápln
své práce ú astnila sekcí zam ených na nástroje MetaLib a
SFX.
Velmi zajímavé byly op t aplikace ML a SFX
v zahrani ních projektech a také analýzy chování uživatel
p i práci s t mito nástroji.
S pot šením jsem zjistila, že vývoj služeb JIB zcela
odpovídá sv tovému trendu v této oblasti. Mnoho prvk a
vlastností ML a SFX, které knihovny využívají, jsou již
v JIB aplikovány nebo se o jejich aplikaci uvažuje v blízké
budoucnosti. Jedná se nap . o zapojení služeb
elektronického dodávání dokument do nabídky SFX,
využití OPAC knihovny jako SFX zdroje, integrace
MetaLib do portálu, který nabízí navazující služby
(nápov dy, pom cky atd.) aj.
Možnou inspirací by pro nás mohla být vylepšení, která
aplikovali v portálu NELLI ve Finské národní knihovn na
základ zp tné vazby od uživatel . Informoval o nich Ere
Maijala ve dvou prezentacích s názvem NELLI tuning
overview a RSS feeds from MetaLib. V první prezentaci
Ere nabídnul možnost ešení problém v ML i SFX, se
kterými se z ejm potýká více ešitel projekt – nap .
p iblížení služeb SFX uživatel m pomocí vno ení SFX
nabídky p ímo do plného zobrazení záznamu v ML,
obohacení záznamu p idáním obálky, hodnocení atd.
z Google Books Search, zobrazení informací o dostupnosti
e- asopis p ímo v seznamu titul e- asopis aj. P ehled
všech zlepšení spolu s návody pro jejich aplikaci je
vystaven na stránkách Helsinki University Library. Pro
nastavení RSS v MetaLib je nutný ML X-server, uživatelé
mohou služby RSS využívat po p ihlášení nebo registraci
v ML v ásti M j prostor.
V JIB bychom mohli také využít poznatky z analýzy,
kterou provedli v University Library of Plymouth ve Velké
Británii. Bylo pozorováno chování r zných typ uživatel
(studenti v nižších ro nících, postgraduální studenti,
vyu ující, další pracovníci univerzity) p i vyhledávání
v ML a SFX pomocí kamer, mikrofonu, snímání obrazovky
po íta e, dotazníku a dalších metod. Nejvíce negativn
byla hodnocena terminologie v ML, v mnoha p ípadech se

uživatel m jevila jako nesrozumitelná, nedostate n
návodná, matoucí. Reakcí na tuto analýzu byla proto zm na
n kterých názv a uspo ádání služeb v ML a SFX.
Zástupci Ex Libris také informovali o novinkách a
chystaných zm nách v jednotlivých nástrojích. Karen
Groves (product manager pro ML) nás seznámila s verzí
4.3, která bude uvoln na v prvním tvrtletí r. 2009. Zm ny
se budou týkat zejména rozhraní administrace ML. Valná
ást prezentace byla v nována diskuzi o p íští generaci
federativního vyhledávání, které se podobn jako knihovní
systémy chce více orientovat na uživatele a uživatelské
rozhraní. V této souvislosti byl p estaven nový model
metavyhledávání, který bude postaven na vlastnostech
vyhledáva e MetaLib, uživatelsky vst ícném rozhraní
(Primo) a otev ené, flexibilní znalostní databázi Ex Libris.
U SFX byla v nována pozornost zejména znalostní
databázi, jejíž struktura bude obm n na, budou do ní
p idávány zejména zdroje nabízející e-books. Dále
probíhala diskuze s ú astníky ohledn zasílání zpráv o
knowledge base updates – možnostech vylepšení.
P ivezené materiály
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Program a další materiály vztahující se ke konferenci,
n které prezentace a p ísp vky z konference jsou dostupné
na WWW
- http://igelu.org/conference-2008
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