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Jméno ú�astníka cesty Hana Nemeškalová 
Pracovišt� – instituce, adresa Národní knihovna �R, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 
Pracovišt� – za�azení Novodobé fondy a služby, Odd�lení referen�ních a 

meziknihovních služeb 
D�vod cesty Ú�ast na konferenci IGeLU 2006 : the International 

Group of Ex Libris Users 
Místo – m�sto Stockholm  - Swedish Film Institute 
Místo – zem� Švédsko  
Datum (od-do) 4.9.-7.9.2006 
Podrobný �asový harmonogram 2.9.2006 – p�ílet, ubytování 

3.9.2006 – volný den 
4.9.-7.9.2006 – ú�ast na konferenci 
7.9.2006 - odlet  

Spolucestující z NK Mgr. Helena Dvo�áková 
Finan�ní zajišt�ní grant (PhDr. Bohdana Stoklasová) 
Cíle cesty Získání nových poznatk� a zkušeností s aplikacemi 

MetaLib a SFX v zahrani�ních projektech, seznámení 
s novinkami nových verzí obou nástroj� 

Pln�ní cíl� cesty Cíle cesty byly spln�ny. 
Program a další podrobn�jší 
informace 

Program konference (v angli�tin�) v tišt�né podob� je 
p�ílohou této zprávy, dostupný také online:  
http://www.igelu.org/Conferences/2006-stockholm-draft-
agenda.doc/download  
 
Konference probíhala ve �ty�ech paralelních sekcích: 
� Aleph 
� MetaLib / SFX 
� Verde 
� DigiTool 
 
První den konference byl v�nován organiza�ním 
záležitostem: zpráva odstupujícího p�edsedy Guida 
Badalamenti shrnující dosavadní p�sobení ICAU a SMUG 
(tyto organizace se nyní spojily v IGeLU), volba nového 
p�edsedy a zástupc� �ídícího výboru, setkání pracovních 
skupin k jednotlivým produkt�m Ex Libris, poster sessions 
atd. 
V následujících dnech se konaly prezentace uživatelských 
zkušeností s produkty Ex Libris a vystoupení zástupc� 
firmy Ex Libris informující o novinkách a �ešení 
dosavadních nedostatk� nebo problém� jednotlivých 
produkt�. Z d�vodu nápln� své práce jsem se ú�astnila 
sekcí v�novaným nástroj�m MetaLib a SFX.  
 
Z mého hlediska bylo velmi zajímavé pozorovat zkušenosti 
a využití ML a SFX v zahrani�ních institucích, kde se 



�ešitelé projekt� snaží v co nejv�tší mí�e vyjít vst�íc 
uživatel�m. Jednou z t�chto prezentací bylo nap�. 
vystoupení Ane W. van der Leij z University of Groningen 
v Nizozemí, o n�mž bych se ráda rozepsala podrobn�ji.    
 
Na University of Groningen se tam�jší pracovníci zam��ili 
p�edevším na problémy uživatel� s výb�rem zdroj� a 
s vyhledáváním. Jejich implementace MetaLib se nazývá 
RUG Combine a byla spušt�na v roce 2004. Uživatelé mají  
k dispozici na 450 bibliografických, plnotextových a 
dalších databází. Díky podrobným statistikám bylo zjišt�no, 
že 50% nulových nebo špatn� vrácených výsledk� pramení 
z chyb uživatel�, kte�í se nedokáží v systému orientovat, 
používají špatná klí�ová slova, špatn� volí zdroje vhodné 
pro typ jejich dotazu atd. Proto na University of Groningen 
vytvo�ili novou aplikaci využívající MetaLib XML-server 
(X-server) s názvem LiveTrix (http://livetrix.ub.rug.nl). 
LiveTrix v co nejv�tší mí�e usnad�uje uživateli práci se 
zdroji a vyhledáváním. Uživatelé si mohou vybrat jednu 
z p�edm�tových skupin nebo zdroje, ve kterých cht�jí 
vyhledávat, ale také nemusí. Systém je v jejich práci stále 
navádí – pomocí nápov�d, vysv�tlivek, navrhování slov p�i 
zadávání dotazu – a sám kontroluje, zda je dotaz zadán 
pravopisn� správn�. Uživatele také „neobt�žuje“ žádné 
Snadné ani Profi hledání nebo Základní a Pokro�ilý zp�sob 
hledání jako je tomu v ostatních MetaLib portálech.  
Podobný cíl má i Jednotná informa�ní brána, p�estože 
nebude z�ejm� možné vybudovat takto rozsáhlou aplikaci, 
cht�li bychom uživatel�m v budoucnu také nabídnout 
nápov�dy a pom�cky, které budou sou�ástí MetaLib JIB a 
budou uživatele provázet na každém kroku p�i jejich práci 
s JIB. 
 
Druhou nemén� zajímavou p�ednáškou tohoto typu byla 
studie Glenna Haya (Stockholm University) ve spolupráci 
s Else Nygren (Uppsala University), kte�í provedli velmi 
podrobný výzkum chování uživatel� p�i vyhledávání 
v MetaLib a Google Scholar. Zpráva z tohoto výzkumu je 
k dispozici na adrese: 
http://www.kb.se/BIBSAM/bidrag/projbidr/avslutade/2006/
P528report_students_experience.pdf . Je známo, že 
uživatelé p�i vyhledávání preferují vlastnosti Google a i 
tento výzkum to potvrdil. Velmi stru�n� by se dalo �íci, že 
Google Scholar byl relativn� lepší tém�� ve všech 
zkoumaných aspektech a co je možná alarmující, pouze 
minimální procento neškolených uživatel� dokázalo získat 
plný text (dostat se tedy do finální fáze) prost�ednictvím 
MetaLib.  
 
�ást sekce o MetaLib a SFX byla v�nována i jejich 



zabezpe�ení pomocí technologie Shibboleth, který 
používají nap�íklad knihovny ve Finsku nebo Velké 
Británii. Zástupci Národní knihovny Finska (Ari Rouvari a 
Ere Maijala) také p�edvedli využití MetaIndexu, který 
dokáže stahovat metadata z jiných zdroj� (postaven na 
technologii OAI-PMH) a vytvá�et index nebo indexy 
uložené na centrálním serveru. Jsou prohledavatelné jako 
jakýkoliv jiný zdroj v MetaLib, uživatelé p�i vyhledávání 
nezaznamenají žádný rozdíl. Pomocí MetaIndexu lze mimo 
jiné stahovat metadata pouze z �ástí sbírek (z díl�ích bází 
apod.) a spojit data z r�zných sbírek do jediného indexu. 
Finové mají na MetaIndex neomezenou národní licenci, 
tudíž mohou vytvá�et libovolný po�et index�. Cht�jí je 
však spravovat centráln�. Jedním z d�vodu zavedení 
MetaIndexu ve Finsku bylo také zlepšení p�ístupu 
k n�kterým sbírkám, nap�. e-disertacím.  
 
Nové verze nástroj� MetaLib a SFX (verze 4) by m�ly být  
uvoln�ny v prosinci 2006. Co se tý�e grafického rozhraní, u 
MetaLib ani SFX nebude tém�� zm�n�no. MetaLib nabídne 
n�která drobná zlepšení v podob� možnosti hýbat s okny 
(nap�. pro „í�ko“) , dopln�ním n�kolika odkaz� nebo 
možností vyhledávat pomocí fráze. Nejv�tší zm�na 
prob�hne v �ásti pro zobrazování vyhledaných výsledk�. 
Spolu s nalezenými záznamy se bude objevovat i tabulka 
„cluster�“, tzn. rozd�lení podle témat (p�íbuzných 
k zadávanému dotazu), dalšími clustery budou nap�. autor, 
rok nebo název zdrojového dokumentu (fasety získávané 
z metadat záznam�). Dojde i k vylepšení nabídky zdroj� 
v knowledge base a v administraci ke zlepšení modulu pro 
statistiky.  
 
I v SFX by m�lo dojít k vylepšení knowledge base, m�la by 
se nyní aktualizovat i „on demand“. Firma Ex Libris by 
také cht�la nabídnout více intuitivní modul pro 
administrátory a zlepšení �ízení statistik. V nabídce cíl� 
SFX by také m�lo dojít ke zm�nám, nap�. u EZB by se m�l 
nov� objevovat barevný ter�ík udávající možnost p�ístupu 
k danému titulu periodika nebo u OPAC status dokumentu. 
Ex Libris se snaží vylepšit i odkazování na sborníky 
z konferencí, které obsahují n�kdy ISBN a n�kdy ISSN. 
V této oblasti dokonce Ex Libris vyvíjí i nástroj pro 
automatickou kontrolu odkaz� tak, aby SFX cíle 
odkazovaly na správné plné texty �lánk�, p�ípadn� TOC 
v databázích.   

 
 
 
 
 



P�ivezené materiály Program a další materiály vztahující se ke konferenci, 
prezentace p�ísp�vk� z konference jsou dostupné na WWW 
- http://www.igelu.org/Conferences/stockholm2006/  

Datum p�edložení zprávy 25.10.2006 
Podpis p�edkladatele zprávy Hana Nemeškalová 
 


