VISK 8B: Zajištění provozu JIB v celostátním měřítku (Národní
knihovna ČR) - 2015
Příloha č. 4
Zhodnocení projektu

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu
provedených a náležitě oznámených během roku).

Cíle projektu byly splněny ve všech oblastech, podrobněji níže.

I. METALIB
Činnosti správy a rozvoje MetaLibu JIB představují tyto oblasti:

1. Administrace a údržba systému MetaLib
Po celý rok 2015 jsme provozovali MetaLib na poslední uvolněné verzi 4.5.5 (s celkovým počtem
oprav - 818). MetaLib po celý rok pracoval bez výraznějších výpadků a jeho provoz lze označit za
velice stabilní. Minimální množství krátkodobých výpadků bylo okamžitě řešeno.

2. Správa stávajících informačních zdrojů a připojování nových zdrojů
V roce 2015 jsme zapojili - zejména pro potřeby služby přebírání záznamů - tyto nové
prohledatelné zdroje:
•
•
•
•
•
•
•

LIBRIS - Swedish Union Catalogue
London School of Economics
Biblioteca Narodowa (Polsko)
California State Library
IMF / World bank
Bibliothèque Nationale Suisse
Ptejte se knihovny

Celkový počet aktivních zdrojů v JIB, který spravujeme v lokální znalostní bázi, je 344.
Mnoho desítek informačních zdrojů bylo nutno aktualizovat, zejména vzhledem ke změnám
vyhledávacích parametrů (adresy serverů, porty, názvy databází atp.). Některé úpravy bylo možné
provést díky aktualizaci centrální znalostní báze Ex Libris, jiné bylo nutné zjistit přímo u

poskytovatelů zdrojů. Zároveň jsme v mnoha desítkách případů opakovaně upozorňovali
provozovatele Z39.50 serverů (převážně české knihovny) na dočasnou nedostupnost či problémy s
vyhledáváním v jejich databázích. Omezené množství zdrojů bylo deaktivováno vzhledem k
ukončení jejich provozu nebo slučování s jinými zdroji.

3. Změny v přihlašování a podpora institucionálního přístupu ke zdrojům
V roce 2015 jsme dále vylepšili možnosti, jak se do JIB přihlašovat (pro umožnění
personalizovaných služeb a pro přístup k placeným zdrojům).
Kromě lokální databáze uživatelů JIB, která je v provozu již dlouhá léta, mohou uživatelé využít
také přihlášení pomocí svých účtů mojeID a Facebook.
Dále je funkční institucionální přihlašování pro všechny tyto instituce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národní knihovna ČR
Univerzita Karlova v Praze
Moravská zemská knihovna
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Městská knihovna v Praze
Vysoká škola ekonomická
Knihovna Akademie věd
Masarykova univerzita v Brně

4. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro přebírání záznamů
Celkový počet dotazů v roce 2015 byl nižší, než v roce 2014. A to zejména z důvodu výrazně
rozdílného vyššího využití přebírání záznamů v posledním čtvrtletí roku 2014. Z analýzy logu
Z39.50 serveru (ze kterého zpracováváme statistiky) jsme zjistili, že v posledním čtvrtletí 2014 bylo
využití téměř dvojnásobné vzhledem k automatizovanému hromadnému dotazování ze strany
několika knihoven se systémem KP Win při doplňování katalogu. Kromě tohoto výkyvu je počet
dotazů v roce 2015 více méně srovnatelný s rokem 2014. Využití dosahuje průměrně téměř 2700
dotazů na Z39.50 server denně.
Řešili jsme zároveň značný počet uživatelských dotazů a změn v uživatelských profilech. Vzrostl
počet připojených knihoven i počet spravovaných profilů (databází Z39.50 serveru).
Počet Z39.50 dotazů služby přebírání záznamů za celý rok 2015: 677 213 - cca 20 % pokles oproti
roku 2014 v důsledku výrazně vyššího než průměrného počtu dotazů v posledním kvartálu roku
2014, kromě tohoto čtvrtletí je počet dotazů za rok 2015 srovnatelný s loňským rokem - detailněji
viz podrobný přehled zde: http://info.jib.cz/o-projektu/statistiky/statistiky-coca-jib/view
Počet registrovaných knihoven služby přebírání záznamů: 179 (do 31.12.2015)

Počet Z39.50 profilů (jednotlivých databází Z39.50): 438 (do 31.12.2015 - množství neaktivních
profilů bylo vymazáno)
Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z MARC 21 do UNIMARC konvertorem MarcMan
server: 215 239 (do 31.12.2015) - většina uživatelů přebírání záznamů již konverzi z MARC 21
nepotřebuje
Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z UNIMARC do MARC 21 konvertorem MarcMan
Server: 8 807 (do 31.12.2015)
Statistiky Z39.50 dotazů
celkem
Z39.50 dotazy

Suma
677213
251

Počet pracovních dnů
Průměrný počet na prac. den

2698

ISBN dotazy

324410

ISSN dotazy

67406

Jiné dotazy

285397

Nalezené záznamy - 0

247161

Nalezené záznamy - právě 1

268721

Nalezené záznamy - 1 a více

430052

Počty dotazů služby přebírání záznamů (Z39.50 dotazy do 31.12.2015)

5. Tvorba Informačního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB
Koncem roku 2015 jsme připravili obsah pro nové číslo Informačního zpravodaje JIB.
Aby mohl Informační zpravodaj reflektovat statistiky a další novinky za celý rok 2015, bude nové
číslo zkompletováno a vydáno na konci ledna 2016.
Informační zpravodaj odebírá aktuálně 2718 uživatelů JIB (k 8. 1. 2016) V roce 2015 se
zaregistrovalo pro odběr cca 100 nových uživatelů. Více než 100 adres uživatelů bylo z mailistu
vymazáno z důvodu již neaktivních e-mailových adres.

6. Správa a údržba portálového řešení Infoportálu

Infoportál JIB jsme provozovali na CMS Plone verze 3 a Zope 2. Portál je dostupný na adrese
http://info.jib.cz. Podle potřeb jsme rozvíjeli obsah portálu a upravovali jeho rozhraní podle
požadavků realizačního týmu JIB a uživatelů.

7. Správa rozhraní JIB+ (MetaLib+)
V roce 2015 jsme kromě www.jib.cz spravovali alternativní rozhraní JIB+ na adrese http://
plus.jib.cz.

8. Statistické údaje
Počet dotazů WWW rozhraní JIB v roce 2015 (do 31.12.2015): 2 876 371
Počet webových návštěv domény www.jib.cz za rok 2015 podle Google Analytics 243 330 (667
návštěv na kalendářní den)
Průměrná doba relace setrvání na www.jib.cz v roce 2015 podle Google Analytics: 5 minut 52
sekund
Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v JIB: 344

9. Podpora CPK
V roce 2015 jsme podle aktuální potřeby poskytovali konzultace potřebné pro projekt CPK.

II.SFX
1. Administrace a údržba SFX
V průběhu roku 2015 byly aplikovány pravidelné aktualizace znalostní báze a programových
modulů SFX. V SFX 4 jsou k dispozici týdenní aktualizace znalostní báze i programových modulů.
Díky tomu SFX rychleji reaguje na změny v porfoliích předplácených databází a na změny v
syntaxi odkazů v rámci webových rozhranní databází.

2. Správa stávajících informačních zdrojů, optimalizace linkování
Portofolia byla doplněna a aktualizována podle podkladů z Národní knihovny, Univerzity Karlovy v
Praze a z řady knihoven registrovaných v JIB. Úpravy zpřístupňovaných portfolií probíhají
v součinnosti s přípravami Centrálního portálu knihoven. V seznamech e-časopisů je v SFX JIB ke
konci roku 2015 zpřístupňováno 73 581 titulů. Z toho 47 574 titulů je typu Open Access.
Obohacená portofolia se objevují jak v seznamech e-časopisů SFX JIB, tak v rámci katalogů
knihoven. V průběhu 2015 probíhalo automatické spouštění MARCIt! exportů e-časopisů. Díky
tomu jsou v týdenní periodě připravovány MARCIt! exporty záznamů e-časopisů pro knihovnu
Ústavu mezinárodních studií, Jihočeskou Univerzitu, Krajskou knihovnu Karlovy Vary, Krajskou
knihovnu Liberec, Moravsko-slezskou vědeckou knihovnu, Moravskou zemskou knihovnu,
Národní knihovnu České republiky, Ostravskou Univerzitu, Krajskou vědeckou knihovnu v Hradci
Králové, Krajskou vědeckou knihovnu v Plzni, Technickou univerzitu v Liberci, Univerzitu Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitu Karlovu v Praze, Ústav zemědělských a
potravinářských informací, Krajskou vědeckou knihovnu v Olomouci a Vysokou školu
ekonomickou. V knihovnách jsou exporty následně automaticky importovány do katalogů.
Knihovny svým čtenářům díky službě MARCIt! SFX JIB nabízí v katalozích záznamy
elektronických časopisů v rozsahu CONSER definovaném Library Of Congress. Pro Krajskou
vědeckou knihovnu v Olomouci probíhaly také exporty pro využití v nastavení firewallu.

V seznamech e-knih je v SFX JIB ke konci roku 2015 zpřístupňováno celkem 99 928 titulů. Z toho
23 492 titulů je typu Open Access nebo Public Domain. Seznam e-knih JIB Open Access a Public
Domain titulů patří mezi významné služby, které knihovnám v síti knihoven České republiky
pomáhají se zaváděním nových knihovních služeb k elektronickým knihám.
K popisům zdrojů jsou doplňovány přehledy knihoven registrovaných v JIB, které si daný zdroj
předplací a mají jej v JIB aktivovaný. V seznamech e-časopisů, v seznamech e-knih i při linkování
v SFX menu nyní čtenáři přehledně vidí, za kterou z knihoven mohou cílovou službu využívat.
Tedy například díky které knihovně mohou získat požadovaný plný text článku nebo e-knihy.
Služba bX Hot Articles je v Informačním portálu JIB implementována na první úroveň menu, kde ji
čtenáři mají pohodlněji k dispozici. Služba je také odkazována na hlavní straně Discovery verze JIB
– plus.jib.cz.
Na Info portálu JIB byly doplněny statistiky nové využití SFX JIB. Statistiky ukázují mnohé
zajímavé a užitečné informace, jak čtenáři služby SFX JIB využívají. Statistické reporty využití
SFX JIB za rok 2014 ukazují navýšení využití oproti minulému roku cca. o 10 tisíc přístupů ročně.
Nejvíce uživatelé na linkovací server přistupují přímo z OPACů knihovních katalogů, které
využívají službu automatického obohacení MARC záznamů - "MARCIt!" V těsném závěsu je
druhý nejvyužívanější zdroj Elsevier Scopus, u kterého sehrává SFX klíčovou roli v prolinkování
mezi abstrakty a plnými texty. Na třetí příčce se umístil tradičně paralelní vyhledávač MetaLib JIB
sloužící k vyhledávání článků napříč databázemi. Nejvyužívanějším cílem, tedy databází, na kterou
je z SFX nabídky vedeno nejvíce spojení, je Elsevier Science Direct a v těsném závěsu s téměř
shodným využitím Ebscohost Academic Search Complete. Opět se také potvrzuje vysoká
oblíbenost Open Access titulů, jelikož velké obsáhlé kolekce volně dostupných časopisů a DOAJ
tradičně vykazují vysokou navštěvovanost. Vysoké využití má služba vyhledání dokumentu v
knihovnách pomocí MetaLib JIB. Stějně jako minulý rok je v SFX JIB nejvyužívanějším časopisem
digitalizovaná verze Rudého práva. Obecně, české tituly jako například Česká literatura, Umění,
Československá psychologie, Literární noviny aj. vykazují v SFX JIB tradičně vysoký zájem
uživatelů.
Ve spolupráci s projektem Centrální portál knihoven je v SFX JIB doplněna unikátní podpora pro
linkování v prostředí jednotného přihlášení pomocí Shibboleth. SFX menu se zobrazuje nabídka
institucí, za které si čtenář přeje linkovat na cílový systém. Po přihlášení u JIB je seznam institucí
omezen na ty, kde je uživatel registrovaných čtenářem a své účty má propojeny v rámci služby
Perun eduID.cz. Na Info portálu JIB je popsáno, jak čtenáři tuto novou funkci mohou využít. Pro
přihlášení v JIB mohou čtenáři nově využívat také účty mojeID a Facebook.
V roce 2015 probíhaly konzultace pro Centrální portál knihoven (CPK). Probíhaly úpravy
zpřístupňovaných portofolií knihoven v SFX JIB s ohledem na plánované využití v CPK a na
využívání vlastních Discovery system v knihovnách. V průběhu 2015 došlo k pilotnímu spuštění
beta verze CPK pracující nad sklizenými medatady z katalogů zakládajících knihoven CPK. Na rok
2016 je plánováno rozšíření počtu knihoven zapojených do CPK a otestování centrálních indexů pro
vyhledávání v elektronických zdrojích s využitím linkování přes SFX JIB. V roce 2015 proběhly
úvodní testy exportů z SFX JIB pro využití v CPK při vyhledávání v elektronických zdrojích. V
CPK obdobně jako v JIB je dostupné přihlášení účty z knihoven a účty mojeID. S plánovaným
rozvojem služeb k elektronickým zdrojům v CPK s využitím SFX JIB budou souběžně v

knihovnách doplňovány on-line registrace s využitím mojeID a on-line platby poplatků.
Celosvětově unikátní je vývoj v rámci CPK a JIB k využití propojených identit uživatelů. Na rok
2016 je plánován vývoj k využití služby Perun u CPK tak, aby CPK stejně jako JIB pracoval s
identitami uživatelů propojenými v rámci služby Perun provozované CESNET.
Služby SFX JIB byly prezentovány na seminářích v Národních technické knihovně, v Knihovně
Liberec, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského Kraje, na výstavě v Národní knihovně. V
seminářích byly představeny především služby SFX JIB k e-knihám. Prostřednictvím SFX JIB jsme
podpořili propagaci nových služen k e-knihám v knihovnách.

3. Statistiky SFX za 2015
Zobrazené grafy znázorňují využití linkovacího serveru SFX JIB a jeho služeb za rok 2015. Ve
všech statistikách jsou prezentována skutečná prokliknutí uživatelů na vybrané služby. Uvedená
čísla reprezentují pouze přístupy v rámci serveru SFX JIB a neodráží celkové využití databází
(např. při přímém přístupu přes jednotlivé platformy poskytovatelů).

Přístupy na server:

+
Celkový počet přístupů na menu SFX JIB a prokliknutí na libovolné služby. Ve využití linkovacího
serveru JIB došlo oproti minulému roku k mírnému navýšení přístupů a to cca o 10 tisíc přístupů
ročně.

Nejvyužívanější cíle:

+
Graf znázorňuje počet skutečných prokliknutí služeb z menu SFX na jednotlivé databáze a služby
(propojení do MetaLibu, plných textů v databázích, záznamy v EZB aj.). Nejvyužívanějším cílem,
tedy databází, na kterou je z SFX nabídky vedeno nejvíce spojení, je Elsevier Science Direct a v
těsném závěsu s téměř shodným využitím Ebscohost Academic Search Complete a také MetaLib.
Opět se také potvrzuje vysoká oblíbenost Open Access titulů, jelikož velké obsáhlé kolekce volně
dostupných časopisů a DOAJ tradičně vykazují vysokou navštěvovanost.

III.Knihovnické činnosti
Odbor služeb, Oddělení referenčních a meziknihovních služeb Národní knihovny ČR v rámci
projektu Jednotné informační brány (dále jen JIB) zajišťuje rozvoj portálu z pohledu koncového
uživatele (výběr a zapojování zdrojů, nové služby, přidané služby SFX, nápovědy, atd.).
Mezi standardní činnosti patří rozvoj Info portálu JIB (aktualizace textů, nápověd atd.),
aktualizace interní databáze JIB (databáze zapojených zdrojů), propagace JIB prostřednictvím
Zpravodaje JIB či spolupráce na poskytování informací pro připravovaný Centrální portál
knihoven.
Knihovnické činnosti lze rozdělit do několika oblastí podle použitého softwarového nástroje:
1. MetaLib
Během roku 2015 byly do Jednotné informační brány přidány pro vyhledávání níže uvedené nové
zdroje. U každého z nich probíhá před jeho zveřejněním testování nastavení vyhledávání v JIB,
popis zdroje, zpracování tipů pro vyhledávání v konkrétním zdroji a vytvoření záznamu o tomto
zdroji pro interní evidenci zapojených databází.
• LIBRIS - Swedish Union Catalogue - Švédský souborný katalog LIBRIS obsahuje okolo
6,5 milionů titulů knih, periodik, článků, map, plakátů, tištěných hudebnin, elektronických
zdrojů atd. Do souborného katalogu v současné době přispívá 300 švédských univerzitních a
vědeckých knihoven a také okolo 20 veřejných knihoven.

• London School of Economics Library - vyhledávání napříč fondy tištěných i
elektronických dokumentů knihovny. V katalogu je možné nalézt záznamy knih v tištěné
podobě, e-knih, časopisů a e-časopisů, kvalifikačních a výzkumných prací, vládních
publikací, pamfletů a databází.
• Biblioteka Narodowa - katalog Národní polské knihovny obsahuje polské i zahraniční
knihy, časopisy, ilegálně vycházející knihy, vzácné tisky, efemera, tištěné i rukopisné
hudebniny, zvukové nahrávky a audiovizuální dokumenty, elektronické dokumenty, mapy a
atlasy, grafiku, kresby, fotografie, pohlednice, ex libris, alba, staré tisky.
• IMF / World bank - Knihovna Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu
poskytuje vybrané služby a zdroje externím odborníkům a široké veřejnosti. Katalog JOLIS
Library Catalog obsahuje tištěné dokumenty a vybrané elektronické zdroje.
• Bibliothèque Nationale Suisse - Švýcarská národní knihovna uchovává přes 5 milionů
dokumentů pojednávajících o Švýcarsku. Fond tvoří knihy, periodický tisk, články, archivní
a audiovizuální sbírky, mapy, digitální zdroje či úřední dokumenty (tzv. šedá literatura).
Hlavním katalogem je Helveticat.
2. Zdroje zapojené do PCI:
Na základě pravidelných aktualizací zasílaných firmou ExLibris doplňujeme nové zdroje do
centrálního indexu Primo Central (PCI), který je významným zdrojem v nabídce JIB.
Aktualizovány jsou obě konfigurace indexu, a to PCI Free a NK ČR. Ve volně přístupném Primo
Central Free aktivujeme všechny nové zdroje i v alternativním rozhraní JIB+ založeném na
Metalib+. V roce 2015 byly přidány následující databáze:
Adam Matthew Digital - Empire Online
Alexander Street Press - Business Ebooks Online
American Society for Microbiology - ASM Press eBooks
European Union - Publications Office - EU Bookshop
Geological Society of London - Lyell Collection
Hakjisa Publisher Inc. – Newnonmun
HBO Kennisinfrastructuur (HKI) / SURFmarket - HBO Kennisbank
iG Publishing Pte. Ltd. - iG Library - Premium Collection
Institutional Repositories - DUGiDocs (Universitat de Girona)
Institutional Repositories - DUGiMedia (Universitat de Girona)
Institutional Repositories - DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona)
Institutional Repositories - ECLAC Digital Repository (Economic Commission for Latin
America and the Caribbean)
• John Wiley & Sons, Inc. - Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
• JSTOR - Archival Journals: Iberoamérica
• JSTOR - Archival Journals: Arts & Sciences 14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

JSTOR - Archival Journals: Religion & Theology
JSTOR - Archival Journals: Business & Economics
Karolinska Institute University Library (KIB) - SveMed+ Database
Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van Nederland - Delpher Boeken
Basiscollectie (1781-1800)
Maney Publishing - Maney Online – Journals
Maney Publishing - Maney Online - Open Access & Free Journals
Mathematics - SIAM eBooks
National Diet Library of Japan
校了了済みの国⽴立国会図書館蔵書 NDL - OPAC

(National Diet Library Online Public Access Catalog)
• National Library of Norway - Norwegian and Nordic index to periodical articles
(Norart)
Oxford University Press
- Oxford - Biblical Studies Online
Oxford University Press
- Oxford Bibliographies (OBO)
• Oxford University Press
- Oxford Islamic Studies Online
• Oxford University Press
- Oxford Reference Library
• Oxford University Press
- Oxford Music Online
• Sabinet
African Electronic - Open Access Journal Collection (SA ePublications)
• SAE Digital Library - SAE Technical Papers (Papers)
• SAE Digital Library - SAE Technical Papers (Articles)
• SciELO - SciELO Livros
• SciELO - SciELO Livros - Open Access
• Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Society for Industrial and
Applied
• Thomson Reuters - Web of Science - Arts & Humanities Citation Index - 2015
• Thomson Reuters - Web of Science - Science Citation Index Expanded – 2015
• Thomson Reuters - Web of Science - Social Sciences Citation Index – 2015
• U.S. National Library of Medicine (NLM) - Toxicology Literature Online (TOXLINE)
• Wanfang Data Co. Ltd. - China Online Journals (COJ)
• Wanfang Data Co. Ltd. - Dissertations of China (DOC)
• Wanfang Data Co. Ltd. - Academic Conferences in China (ACIC)

3. Nabídka zdrojů v JIB
Pro rozšíření nabídky zdrojů v JIB a doplnění jednotlivých kategorií jsme vytipovali české a
zahraniční zdroje, které by bylo vzhledem k jejich charakteru a obsahu žádoucí do JIB zapojit. U
zahraničních zdrojů jde zejména o volně dostupné katalogy, které jsou zajímavé pro oblast
meziknihovních služeb. V případě českých zdrojů se zaměřuje např. na článkové databáze.
Ze zahraničních katalogů jsme připravili seznam zajímavých souborných katalogů či katalogů
jednotlivých národních knihoven. Častých partnerem při poskytování mezinárodních
meziknihovních služeb jsou německy mluvící země. Zaměřili jsme se proto i na nabídku

„Gemeinsamer Bibliotheksverbund“ (GBV), knihovní sítě sedmi spolkových zemí Německa. GBV
se zaměřuje především na katalogizační služby a služby pro veřejnost nejenom v rámci vědy a
výzkumu, a také v oblasti veřejných knihoven. Zdroje, které jsou do GBV zapojeny, byly projity a
ohodnoceny, zda by jejich zapojení do JIB bylo pro uživatele přínosné. Vytipované databáze, ať již
z nabídky GBV nebo výše zmíněných souborných a národních katalogů, budou dále konzultovány a
nejvhodnější zdroje budou v následujícím roce do JIB zapojeny.
4. Analýza dopadu zavedení pravidel RDA na záznamy v JIB
V roce 2015 byla v českých knihovnách spuštěna katalogizace podle pravidel RDA. Vzhledem
k odlišnostem při zpracování záznamů podle AACR2 a RDA bylo nutné ověřit, zda jsou záznamy
podle RDA zobrazovány v JIB korektně. U vybraných záznamů ze Souborného katalogu ČR a
online katalogu NK ČR, které již byly zpracovány podle RDA, jsme porovnali jejich zobrazení
v nativním rozhraní se zobrazením v JIB. Jako nejzásadnějším poznatkem se ukázala absence polí
pro vydání a nakladatele. Další výsledky měly minimální odpad na zobrazení záznamů.
5. Propagace JIB a JIB+
Od září 2014 vydává Národní knihovna ČR pro své čtenáře e-zpravodaj Národní knihovny ČR,
jehož prostřednictvím informuje také o zajímavých zdrojích dostupných v NK ČR. V roce 2015
jsme pro tento časopis připravili článek o seznamech volně dostupných e-knih (č. 2, březen-duben
2015).
Během dubna a května 2015 probíhala v prostorách NK ČR výstava zdrojů a služeb Národní
knihovny ČR nazvaná e-NK ČR aneb Vítejte v elektronickém světě Národní knihovny.

+
Výstava formou plakátu propagovala e-zdroje, jejichž prostřednictvím zdrojů mohou uživatelé
nalézt zahraniční články a e-knihy, listovat aktuálním denním tiskem nebo naopak starými rukopisy
či novinami. V převážné většině byly přestaveny zdroje přístupné i mimo prostory knihovny v tzv.
režimu 24/7. Jedním z propagovaných zdrojů bylo také alternativní rozhraní JIB+, které nabízí
jednoduché a rychlé vyhledávání zahraničních článků a jeho největším přínosem je především
vyhledávání v indexu Primo Central. Oddělení referenčních a meziknihovních služeb se podílelo na
koncepci výstavy, návrzích plakátů pro výstavu a zajištění realizace výstavy. Součástí výstavy byla i
soutěž o drobné dárky, které poskytli producenti či distributoři jednotlivých databází.
Informace o JIB a JIB+ je také součástí Knihovnického kalendáře 2016. Pro potřeby tohoto
kalendáře jsme připravili text a obrázky k JIB a JIB+.

6. Spolupráce s připravovaným Centrálním portálem knihoven
Zástupce týmu JIB byl v roce 2015 členem pracovní skupiny CPK pro zdroje a dle potřeby
doplňoval požadované informace.
7. Info portál JIB

Info portál byl průběžně aktualizován podle potřeby. Doplňovány byly zejména informace o nově
zapojených zdrojích a aktualizovány texty publikované na Info portálu.

