Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jména účastníka cesty
Pracoviště – instituce, adresa
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty
Plnění cílů cesty
Program a další podrobnější
informace

Hana Nemeškalová
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Akvizice a služby, Oddělení referenčních a meziknihovních
služeb (1.2.3)
Účast na konferenci IGeLU 2010: the International
Group of Ex Libris Users
Ghent – UFO and Ghent University Library
Belgie
30.8.-1.9.2010
28.8.2010 – přílet, ubytování
29.8.2010 – volný den
30.8.-1.9.2010 – účast na konferenci
1.9.2010 - odlet
Mgr. Helena Dvořáková
grant G31 (PhDr. Bohdana Stoklasová)
Seznámení s novými verzemi nástrojů MetaLib a SFX a
s vývojem připravovaného MetaLib „Next Gen“.
Cíle cesty byly splněny.
Program konference, včetně abstraktů jednotlivých
příspěvků, je dostupný online:
http://igelu2010.org/igelu_Mod.aspx?url=Programme
V letošním roce bylo nejvíce příspěvků na konferenci
IGeLU věnováno rozhraní Primo a jeho customizaci a také
implementaci a aplikaci Primo v některých zahraničních
knihovnách. Firma Ex Libris rovněž prezentovala pokroky,
kterých se jí podařilo dosáhnout v systému URM (Unified
Resource Management), firma na vývoji URM
spolupracuje s několika knihovnami (např. Boston College
nebo KU Leuven).
Nová verze MetaLib (v 4.4) by měla být uvolněna letos
v říjnu, její součástí bude i možnost aktivace Primo Central
Index. Firma Ex Libris se chystá nabízet Primo Central
všem zákazníkům MetaLib, kteří přejdou na verzi 4.4,
v rámci poplatků za knowledge base a údržbu systému.
Primo Central se v MetaLib bude chovat jako prohledatelný
zdroj poskytující uživatelům mnohem širší nabídku
indexovaných časopisů, vyšší úroveň vyhledávání a
kvalitnější řazení výsledků podle relevance. Do Primo
Central byly také v nedávné době doplněny některé
elektronické informační zdroje od významných producentů
jako např. Springer, Wiley, Lexis Nexis, Thomson Reuters
(Web of Science). Primo Central indexuje i řadu open
access repozitářů, např. arXiv.org.

Pro MetaLib „Next Gen“ Ex Libris hodlá zachovat stávající
funkcionalitu MetaLib (koncového rozhraní i
administrativního modulu), své návrhy firma konzultuje
s Advisory Group, která se skládá ze zákazníků MetaLib.
Skupina zároveň definuje a předkládá Ex Libris svoje
požadavky na budoucí tvář systému. Mezi základní
požadavky Advisory Group patří zejména:
1) normalizace v oblasti jmen autorů a předmětových hesel
2) zvýšení počtu současně prohledávaných zdrojů (ideálně
neomezeno)
3) zrychlení procesu slučování a deduplikace nalezených
záznamů
4) zobrazení výsledků uživateli ihned jakmile budou nějaké
vyhledány
5) zlepšení řazení výsledků dle relevance
6) zvýšení počtu stažených záznamů v jedné dávce (nyní je
to 30)
7) podrobnější zprávy a statistiky
8) quicksety a kategorie jsou pro uživatele matoucí, návrh
na zrušení quicksetů a snazší spravování kategorií
v administrativním modulu
Co se týče nástroje SFX, verze 4.0 byla uvolněna
v červenci tohoto roku. V této verzi došlo zejména ke
kompletní změně rozhraní administrativního modulu, který
byl rovněž obohacen o některé nové funkce. Knowledge
base SFX by měla být také častěji aktualizována, veškeré
požadavky na změny a aktualizace by měly probíhat
rychleji a jednodušeji. Již nyní je připravována SFX verze
4.2 (uvolnění plánováno na druhý kvartál roku 2011), která
by měla přinést další zlepšení administrativního modulu a
zejména se soustředí na zpřístupňování e-books a možnosti
jejich vyhledávání, pravděpodobně v podobném rozhraní
jako stávající A-Z seznamy e-časopisů.
Zástupci Ex Libris zdůraznili, že SFX bude nadále
udržován jako nezávislý systém, plánuje se také jeho
začlenění do URM.
Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
Podpis předkladatelů zprávy

Prezentace z konference by měly být v nejbližší době
dostupné na WWW: http://igelu2010.org/
9.9.2010

