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ZDARMA

Vážení uživatelé JIB,

Představujeme vám Highwire

dostává se vám do rukou nové číslo našeho
zpravodaje, ve kterém bychom vás chtěli
seznámit s novinkami a odezvami na naši
práci. V několika předchozích měsících
jsme se soustředili na funkci stahování
záznamů, o které jsme podrobněji psali
v minulém čísle. Odezva na tuto službu byla
veliká a nyní vám přinášíme její zhodnocení
a několik dalších tipů na využití. Dále přinášíme informace o změnách v licencovaných zdrojích, které jsou v JIB k dispozici.
Protože se změnily celonárodní licence,
dochází k některým změnám. Další novinkou, kterou jistě přivítáte, je zprovoznění
významného plnotextového zdroje Highwire
- největšího archivu plných textů odborných
článků, z nichž je významná část k dispozici
zdarma.

HighWire Press je součástí Stanford University Libraries, která vydává vysoce kvalitní online
dostupné vědecké časopisy a další materiály. HighWire Press je největším elektronickým
archivem plných textů článků z časopisů na světě. Zdarma zpřístupňuje více jak 750 tisíc
plných textů článků zejména z oblasti vědy, technologie a medicíny, sociálních věd a psychologie.
V rámci JIB je Highwire přístupný všem uživatelům bez jakýchkoliv omezení, bibliografické
záznamy článků mohou být doplněny o odkazy na volně přístupná abstrakta, odkaz je v záznamu umístěn vždy v poli Externí. Součástí abstraktů jsou i odkazy na plné texty, převážně ve
formátu PDF. Plné texty jsou k dispozici zdarma po uplynutí ochranné lhůty, která je většinou
dlouhá 12 nebo 18 měsíců. Před uplynutím lhůty je přístup omezen pouze na předplatitele.
Pokud v JIB není součástí záznamu článku odkaz na abstrakt (a tím i na plný text) v poli Externí,
můžete pro získání plného textu využít přidané služby SFX.
Protože HighWire Press není Z39.50 zdroj, jeho vyhledávací vlastnosti jsou limitované. Při
neúspěšném vyhledávání se pokuste dotaz přeformulovat.

V současné době chystáme několik dalších
novinek. Nejviditelnější změnou bude přechod na nové verze aplikací MetaLib a SFX,
na kterých je JIB postavena. Změní se uživatelské rozhraní JIB, které bude více intuitivní
a přehlednější. Připravujeme také připojení
nových, významných zdrojů, např. plnotextové databáze českých článků Anopress.
Přejeme vám mnoho příjemné práce s JIB!
Řešitelský tým

Výzva knihovnám
Vzhledem ke změnám, ke kterým
došlo u placených zdrojů vlivem
změn celonárodních licencí, vás
prosíme o zaslání žádostí o aktivaci
těchto zdrojů v JIB pro vaši knihovnu
a o uvedení platných rozsahů adres
IP na adresu jib-support@cuni.cz.
Pro jednu knihovnu aktivujeme
pouze jeden rozah IP. Po aktivaci
budete moci placené zdroje v JIB
využívat. Děkujeme za spolupráci.
WWW.JIB.CZ

Statistika služby přebírání záznamů

Využití přebírání záznamů každým dnem roste. Následující tabulka
ukazuje statistiku za období září až říjen 2004:

Možná vás zajímá, jaké knihovny využívají přebírání záznamů pomocí
JIB. K 12. listopadu 2004 to jsou tyto knihovny:
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Centrální katolická knihovna
Centrum informačních a knihovnických služeb (VŠE v Praze)
České vysoké učení technické
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská knihovna
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Knihovna Akademie věd ČR
Knihovna Archeologického ústavu AV ČR
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Knihovna Evangelické teologické fakulty UK v Praze
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice
Knihovna města Hradce Králové
Knihovna Národního muzea Praha
Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Knihovna společenských věd T.G. Masaryka (UK v Praze)
Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Krajská knihovna Františka Bartoše
Krajská knihovna Karlovy Vary
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Městská knihovna Jihlava
Městská knihovna Prostějov
Ministerstvo financí České republiky
Moravská zemská knihovna v Brně
Národní knihovna České republiky
Státní zdravotní ústav
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústřední knihovna VŠCHT Praha
Vědecká knihovna v Olomouci

Počet dotazů na Z39.50 server JIB
Počet dotazů na pole ISBN
Počet dotazů na ostatní pole

17 957
6 614
11 343

37%
63%

Statistika využití webového rozhraní JIB
Následující tabulka ukazuje 10 nejoblíbenějších zdrojů JIB (TOP 10)
za období září až říjen 2004:
Zdroj

Počet dotazů

% z 17560

% z 27550

Souborný katalog ČR

2 576

14,7 %

9,6 %

NK - katalog (NKC)

1 884

10,7 %

6,8 %

MZK - katalog

1 870

10,7 %

6,8 %

MSVK Ostrava - katalog

1 869

10,6 %

6,8 %

VK Olomouc - katalog

1 819

10,4 %

6,6 %

SVK Ústí n/L. - katalog

1 595

9,0 %

5,8 %

SVK Kladno - katalog

1 577

9,0 %

5,7 %

UK - souborný katalog

1 523

8,7 %

5,5 %

SKAT - soub. katalog

1 449

8,2 %

5,3 %

KVK Liberec - katalog

1 398

8,0 %

5,0 %

Celkem - TOP 10

17 560

Průměr na den - TOP 10

288

Celkem - všechny zdroje

27 550

Novinky ve využívání licencovaných
databází v Jednotné informační bráně

Filtrování akvizičních záznamů
Při přebírání záznamů převážně nových titulů se může stávat, že
je u prvního zdroje v profilu nalezen akviziční záznam (s pouze
základními poli - Název, Autor, ISBN atp.), přestože u dalších zdrojů
v profilu by mohl být stažen záznam kompletní. Protože vyhledávání
je sekvenční a ne paralelní, není tak možné plný záznam z dalších
zdrojů stáhnout. Řešením tohoto problému je odfiltrování akvizičních záznamů. Filtrování ale není možné provádět na straně JIB, je
proto nutné, aby k filtrování docházelo už na straně knihoven, které
nabízejí své záznamy pomocí Z39.50. Takové filtrování v běžné
praxi již delší dobu provádí Národní knihovna České republiky pro
bázi NKC. Nově se k této iniciativě připojila Vědecká knihovna v
Olomouci s bází SVK01. Budeme proto rádi, když podobnou praxi
zavedou i další knihovny.

V rámci JIB byly do září 2004 využívány licencované databáze
(např. ProQuest 5000, Ebsco, PCI FullText, Literature Online,
ScienceDirect), které knihovny získaly díky finančním prostředkům
z různých grantů a projektů. V letošním roce se opět rozhodovalo,
které databáze získají finanční podporu na další období. Na základě
těchto jednání se změnila struktura licencovaných zdrojů (bibliografické a plnotextové databáze) v českých knihovnách.
A co to znamená pro vás jako uživatele Jednotné informační brány?
Změny se projeví v nabídce databází, které jsou dostupné při
vyhledávání v Metalibu a při získávání plného textu prostřednictvím
přidaných služeb SFX. Od října 2004 nemůžete v JIB pracovat s těmi
zdroji, které již nebyly knihovnami zakoupeny. U některých databází
se změnil počet knihoven oprávněných je využívat. V současné
době jednáme se zprostředkovateli databází dostupných v českých
knihovnách o jejich znovuzapojení do JIB.

WWW.JIB.CZ

