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Spolucestující z NK
Finanční zajištění
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Datum předložení zprávy
Podpis předkladatele zprávy

Mgr. Jan Hutař
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, 110 00
Odbor digitální ochrany 2.3
- účast na akcích ohledně LTP systému Rosetta na
kongresu německých knihovníků 2010
- konzultace k LTP systému s odborníky ze
světových knihoven
- prezentace SW PRIMO
Leipzig
Německo
15.-16. března 2010
− 15.3. cesta vlakem do Lipska
− 16.3. účast na kongresu a návrat ve večerních
hodinách
IOP

- viz důvod cesty
- účast na konferenci/kongresu
- jednotlivé konzultace s odborníky na LTP systém
viz níže
22.10. 2010

text zprávy jsou pouze heslovité poznámky k jednotlivých přednáškám a relevantním
věcem
Primo a primo central
V polovině roku 2010 bude nové primo verze 3- integrovaný katalog, metalib, lepší
vzhled
Dalším novým produktem je primo central - nový produkt, měl by být podobný jako
metalib
- kdo má metalib, měl by dostat primo central v půlce 2010 zdarma - tj. zařídit
metalib bude mít novou verzi 2011
- primo central je na prohledávaní indexu předplacených databází dostupných
v knihovně (např. jstor apod.)
SW typu primo a primo central jsou nutné pro NK
sachsische bibliothek podepsala primo, chce i rosettu
několikrát na prezentacích i mezi řečí zaznělo následující: primo, rosetta apod. - hlavní je
přesvědčit lidi, ze to bude přínos, jinak to nikdy nebude fungovat.... hlavně lidi v NK
samotné....
Vídeňská univerzita, kt. jsme vždy dávali za vzor ohledně designu alephu, má teď týden
nasazené primo 2 a vypadá to báječně – viz http://usearch.univie.ac.at/

myslím, že tímhle směrem bychom se měli dát…
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nový systém URM
(http://www.exlibrisgroup.com/files/Solutions/UnifiedResourceManagementFAQ.pdf)
, kt. má nahradit Aleph koncem roku 2011 bude vycházet z repozitáře Rosetty a
bude postaven na ní (přesně řekl na rosetta repository, což těžko hádat co přesně
znamená) > tj. ten kdo bude mít rosettu bude v obrovské výhodě!

rosetta má nového zákazníka- jedná se o výzkumnou instituci a budou ukládat převážně
články v pdf, bude oznámeno během 3 týdnů, podle různých přeřeknutí bych to tipoval
na LDB Sweden - http://www.ltu.se/ies/ldb-centrum?l=en
Prezentace user group skupiny - poznámky

The Next Generation Library Framework (URM)- Bericht des
Development Partners KU Leuven
Referenten: Jo Rademakers, Head of Library Automation, K.U. Leuven/LIBIS
und Dr. Axel Kaschte, Strategy Director Europe, Ex Libris
z hlediska exlibris už je hotová změna v front office (primo místo alephu apod.) pro
uživatele, teď se zaměřují na back office- lidi kteří teď studuji jsou digital natives, zatím
studuji brzy se ale objeví v knihovnách a budou chtít pracovat jinak
- jinak do knihoven vůbec nepůjdou jako pracovnici ani jako uživatelé
všechny ze jmenovaných systémů exlibris (aleph, verde, digitool, primo, rosetta) mají
front a back office, mezi back offices se přehazují data (aleph>digitool apod.)
primo je společné pro front office, urm bude pro back office
4 části výzkumu-katalogizace, akvizice, fullfilment (circulation), digital content
podle screenu je to postavené cele na rosette
do konce june 2010 design, pak testovaní před vydáním
hodně je to o data konverzích
do konce 2011 by to melo byt hotové

Primo at The British Library: an introduction and overview
Referent: Richard Masters, Programme Manager, Unified Library Services
Programme, British Library
information services improvement programme - manager, jak zlepšit služby
- BL má 2000 zaměstnanců
- strategic priority 2 = „connect our users with content (součást strategie 20092012)
- primo má product working group - uživatelé si pomáhají navzájem
pnx - vnitřní formát prima
aleph20 a primo3 budou mít lepší moznosti propojeni k vlastnímu obsahu, teď
je to občas kostrbaté
primo odhalí problémy v katalogu
manuskripty a archivní věci - mají na to speciální instanci prima oddělenou
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do r. 2011 tam chtějí nacpat všechno! včetně vyhledávání ve webové stránce BL
uživatelé mají rádi myworkspace
lidi v knihovně najednou chtějí mít svá data dostupná pres primo, vidí v tom ty
výhody pro své kolekce
single sign- on pro primo a aleph bylo hodně náročné
donutilo je to změnit návyky v katalogizaci - kvůli single search abilite
continuent improvement is new pro většinu lidi v knihovně, musí změnit své zvyky
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