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Vážení uživatelé,

Vyzkoušejte alternativní rozhraní JIB+

Informační zpravodaj JIB je tentokrát věnován především alternativnímu rozhraní JIB+. Jedná se
o moderní a uživatelsky přívětivé
rozhraní, které využívá MetaLib+
a umožňuje pracovat s indexem
Primo Central.

Od prosince 2012 můžete Jednotnou informační bránu využívat ve dvou
rozhraních. Vedle stávajícího rozhraní JIB jsme pro vás jako novinku připravili alternativní rozhraní nazvané JIB+. Začněte nový rok vyhledáváním
v moderním a uživatelsky přívětivém prostředí, které využívá Metalib+,
jehož hlavní předností je jednoduché, přehledné a snadno ovladatelné
rozhraní. Vyzkoušejte http://plus.jib.cz.

Zpravodaj také upozorňuje na
Seznam e-knih JIB a přináší statistiky využití JIB přes www rozhraní i
statistiky přebírání záznamů v roce
2012.
Minulé číslo Zpravodaje JIB bylo
věnováno projektu ANL+. Projekt
byl v závěru roku 2012 bohužel
ukončen, ale přinesl cenné praktické zkušenosti s integrací lokálních zdrojů do centrálních indexů
napojených na discovery systémy.
Tyto zkušenosti jsou nesmírně
důležité pro přípravu projektu
knihovny.cz – Centrální portál
českých knihoven (CPK) na adrese
http://www.knihovny.cz. Mezi projekty JIB a CPK existuje velmi těsná
vazba, protože v letech 2014 a 2015
bude projekt JIB postupně transformován do projektu CPK.
Vážení uživatelé JIB, na tomto místě
bych se s vámi ráda rozloučila. Po
odchodu z Národní knihovny ČR
jsem projekt předala Mgr. Editě
Lichtenbergové. Věřím však, že se
neloučíme úplně. Koordinuji nyní
projekt CPK a mým úkolem bude
mj. i zajištění hladkého průběhu
transformace JIB do CPK.
Bohdana Stoklasová

Proč využívat JIB+?
JIB+ vám umožní v příjemném prostředí efektivně pracovat především s
indexem Primo Central, jehož zapojení do Jednotné informační brány
bylo největší novinkou loňského roku. Tento index obsahuje informace
z řady zahraničních licencovaných i volně dostupných databází, digitálních knihoven, repozitářů a mnoha dalších zdrojů. Část těchto záznamů
je dostupná také v plném textu. Index se tak prostřednictvím JIB+ stává
neocenitelným zdrojem aktuálních a hodnotných informací pro studenty,
vědce, informační pracovníky i širokou veřejnost.
Jaké jsou rozdíly mezi rozhraním JIB a JIB+?
Ačkoli v obou rozhraních můžete využívat stejné zdroje (tj. katalogy českých a zahraničních knihoven, vybrané české báze, zahraniční licencované
databáze a index Primo Central), rozhraní JIB+ je přímo určeno pro využívání indexu Primo Central. V JIB+ najdete index Primo Central v jednoduchém i pokročilém hledání vždy jako první nabízený zdroj. Výsledky
vyhledávání v Primo Central se zobrazují v JIB+ bezprostředně a vždy jsou
dostupné všechny vyhledané záznamy. Záznamy nalezené v dalších zdrojích (např. v katalozích) se v JIB+ oproti informacím vyhledaným v Primo
Central zobrazují vždy s menším zpožděním. Podobně jako v původním
rozhraní JIB jsou záznamy z těchto zdrojů v JIB+ dostupné ve skupinách po
třiceti záznamech.
JIB+ není pouze index Primo Central aneb co nabízí dalšího?
Nové rozhraní JIB+ je určeno především pro příjemnou práci s indexem
Primo Central, jeho prostřednictvím však můžete prohledávat i ostatní
zdroje, které využíváte v JIB. Jak tyto zdroje v JIB+ naleznete?
•

Sestavte si pro aktuální vyhledávání vlastní seznam zdrojů díky službě
„Najít databáze“.

•

Využijte předvybrané skupiny zdrojů, které již znáte v JIB. V jednoduchém i pokročilém hledávání je najdete vždy v rozbalovacím menu.
WWW.JIB.CZ

JIB+ nabízí svým uživatelům oproti rozhraní JIB nové
služby, díky kterým se vyhledávání stane pohodlnějším
•

•

JIB+ na základě vámi určených preferencí určí
pořadí výsledků tak, aby co nejvíce vyhovovaly
vašim potřebám. Nejrelevantnější záznamy se tak
objeví na předních místech.
Potřebujete mít informace vždy po ruce? JIB+
můžete využívat i ve vašem mobilním telefonu díky
speciálnímu rozhraní.

MSVK – Regionální literatura

V databázi naleznete bibliografický soupis literatury o
Moravskoslezském kraji, a to od nejstarších dob po současnost.

Volně dostupné e-časopisy zapojeny do JIB

V JIB nově najdete i odkazy na open access časopisy přístupné prostřednictvím SFX. Získáte tak nejenom informace
o volně dostupném e-časopisu, ale především přístup k jeho
obsahu a plným textům. Některé z volně přístupných časopisů však mohou být dostupné pouze v určitých ročnících
nebo číslech.

A co dále?
•

Vyzkoušejte službu Hot Articles, jejíž pomocí
snadno naleznete články, které obsahově souvisí
s vámi již nalezeným článkem. Rychle a pohodlně
tak objevíte nové články dle vašeho zájmu.

•

Máte již v klasickém rozhraní JIB založený účet?
Pokud ano, můžete své přihlašovací údaje využít i v
JIB+. Nemusíte si tedy zakládat nový účet.

•

Pokud jste čtenářem NK ČR nebo studentem UK,
můžete se i v rozhraní JIB+ přihlásit prostřednictvím účtu Shibboleth.

Zaujalo vás nové alternativní rozhraní JIB+? Nebo
zůstanete věrni klasické JIB? Podělte se s námi o vaše
názory a zkušenosti, které nám pomohou v rozvoji
služeb JIB a JIB+.

Nové zdroje zapojené v roce 2012

Seznam e-knih JIB
Pro čtenáře Národní knihovny byl v rámci JIB spuštěn
nový seznam e-knih. Seznam e-knih je propojen se
stávajícím seznam e-časopisů. Mezi seznamy e-knih a
e-časopisů se lze jednoduše přepínat prostřednictvím
výrazných odkazů pod hlavním logem.
Aktuálně je nabízen přístup k více než 101 tis.
předpláceným nebo volně přístupným e-knihám.
Všechny záznamy jsou opatřené rychlým odkazem
na plný text. Většina e-knih disponuje i miniaturou
obálky. Seznam e-knih je automaticky generovaná
služba čerpající ze znalostní báze SFX. Knihy je v seznamu možné vyhledávat podle názvu, autora, ISBN
nebo poskytovatele.
V roce 2013 plánujeme spuštění obdobných seznamů
e-knih pro čtenáře knihoven registrovaných v JIB.

Katalog VŠCHT

Katalog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nabízí
přístup k největšímu fondu dokumentů z oblasti chemie a
příbuzných oborů v ČR.

Francouzská digitální knihovna Gallica

Digitální knihovna Gallica zpřístupňuje množství dokumentů z francouzského prostředím. V závislosti na typu
dokumentu jsou volně přístupné vybrané části či plné texty.

Elektronická knihovna ebrary

Elektronická knihovna ebrary, kolekce Academic Complete
obsahuje více než 78 000 titulů z téměř všech vědních oborů.

British National Bibliography

Britská národní bibliografie registruje knižní a seriálové
tituly vydávané na území Spojeného království od roku 1950;
od roku 2003 také elektronické publikace.

MSVK -Regionální bibliografie Frýdek-Místek

Databáze obsahuje bibliografický soupis literatury o regionu
Frýdecko-Místecka od nejstarších dob do roku 2010.
WWW.JIB.CZ

Statistické údaje vyhledávání přes WWW v roce 2012
V roce 2012 zadali uživatelé ve webovém rozhraní JIB dohromady 4 161 263 dotazů. Přehled nejvíce využívaných
prohledatelných zdrojů JIB za rok 2012 najdete v tabulce níže.

25 nejvyužívanějších zdrojů ve WWW rozhraní za rok 2012

Počet dotazů

Centrální katalog UK

337 225

VŠE - souborný katalog

279 049

MUNI - souborný katalog

277 989

VUT Brno - souborný katalog

275 803

SKAT - souborný katalog

268 083

ČVUT - souborný katalog

267 240

Souborný katalog ČR - monografie

266 653

Akademie věd ČR - souborný katalog

258 018

NK ČR - Článková bibliografie

86 063

NK ČR - katalog (NKC)

81 514

Library of Congress

47 553

OLIS - souborný katalog

47 368

GBV - souborný katalog

47 309

IDS NEBIS

47 274

BIBSYS - souborný katalog

47 273

IDS St. Gallen

47 196

IDS Zurich Universitat

47 169

IDS Basel/Bern

47 024

National Library of Medicine

46 828

National Library of Canada

46 785

MZK - česká a moravská periodika

26 301

Kramerius NK ČR - periodika

24 325

ANL+

23 861

Souborný katalog ČR - seriály

23 182

KKFB Zlín - katalog

22 357

Statistické údaje přebírání záznamů v roce 2012
Kromě webového rozhraní JIB bylo zejména knihovnami v ČR využíváno Z39.50 rozhraní pro přebírání bibliografických záznamů, které knihovníkům usnadňuje práci s katalogizací dokumentů. Statistiky využití této služby
zachycuje tabulka níže.

Přebírání záznamů - Z39.50 dotazy
Z39.50 dotazy
Počet pracovních dnů
Průměrný počet na prac. den
ISBN dotazy
ISSN dotazy
Jiné dotazy
Nalezené záznamy - 0
Nalezené záznamy - právě 1
Nalezené záznamy - 1 a více

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

480 453

630 706

727 476

686 321

657 592

767 197

4 664 372

1914

2 495

2 902

2 713

2 599

2 270

14 266

251

253

251

253

211

252

2 055

Procenta
100,00%

212 669

313 296

302 009

281 619

286 885

327 806

2 060 496

44,18%

245 570

255 583

337 639

354 139

316 920

363 519

2 280 477

48,89%

203 827

277 536

283 690

261 845

265 284

275 130

1 862 738

39,94%

22 214

175 500
304 953

61 827

214 054
416 652

51 412

258 808
467 211

50 563

236 726
449 595

WWW.JIB.CZ

53 787

246 534
411 058

758 872
275 714
491 483

323 399

1 689 859
2 974 513

6,93%

36,23%
63,77%

