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1) statistiky SFX NTK

  před 3 lety vznikla NTK 
• nová budova
• starý příběh ;-)

  => v tuhle chvíli jsou už statistiky za roky 
 2009,  2010, 2011

  => odpověď na otázku k čemu slouží SFX NTK
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1) statistiky SFX NTK

  hlavní zdroje (SOURCE)
•   seznam el. časopisů (na hlavní stránce knihovny)
•   Metalib na portálu TECH
•   Google Scholar
•   WOK, Scopus

  hlavní cíle (TARGET)
•   EBSCO
•   Elsevier Science Direct
•   Springer
•   volné zdroje
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1) statistiky SFX NTK 

  SFX funguje dobře :o)
  počet návštěv je stabilizovaný - mírně rostoucí (cca 5%)
  SFX se používá na přístup k fulltextům
  zdroje přístupů na SFX jsou rozumné

• SFX tlačítko se dá nastavit i přímo do databází k plným 
textům, tam ho ale uživatel málokdy potřebuje
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1) statistiky SFX NTK - dodatek 

  je možné použít i Google Analytics
  získá se porovnání s ostatními stránkami (knihovny), které 
Google Analytics také používají
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2) e-books

  původně nebylo cílem SFX zpracovávat el. knihy
•  začínají všechny hodně zajímat

• včetně NTK

   pro SFX jsou e-books problém, protože jich je hodně 
•.....hooodně...

   pro knihovnu jsou ----||----
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2) e-books

 když se knihovna pokusí zařadit e-booky do normální linky 
(akvizice, katalogizace), narazí na potíže

 příklad v NTK – Springer e-books

•  katalogizace probíhala - postupně a pomalu
•  knihy nebyly v SFX KB
•  Springer zpřístupnil knihy – některé jen dočasně

....
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2) e-books

...
•  knihovna všechno postupně  zkatalogizovala
•  Springer zrušil časem přístup ke knihám
•  knihovna je zmatená, rezignuje na katalogizaci e-knih od 
Springera, zkatalogizované knihy zůstavají v Alephu a tváří se 
jako přístupné
• (skoro) nic hrozného se nestalo (nikomu nic fyzicky nechybí), 
ale uživatel je zmaten když se mu nabízí více než je k dispozici

• co problém způsobilo?
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2) e-books

 je příčinou toto? 
 na ELAGu 2012:

• Lukas Koster: Discovery tools: a rearguard action?
 
„Libraries think they buy access to articles and information.
  Library Publishers only sell them services.“

„Knihovny si myslí, že si kupují přístup ke článkům a informacím. 
Producenti jim prodávají pouze službu.“
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2) e-books

  co se týče SFX NTK
•  aktualizace se zlepšují (větší snaha Ex Libris)

•  lokální vylepšení - v Alephu se mění ikonka podle 
přístupnosti plného textu

• Javascript 
• & problém se PDS přesměrováními
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2) e-books

  seznam el. knih
•  2 problémy pro NTK

•  máme lokální šablony  budou potřeba úpravy→
•  nefungují kolekce s diakritikou v názvu

• např. „el. skripta VŠCHT“
• chyba nahlášena Ex Libris

... k seznamu el. knih se rozhodně brzy vrátíme
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3) 'discovery'

 link server je dělníkem discovery systémů
•  zajišťuje přístup k dokumentům
=> je kritickou součástí infrastruktury

 využívání velkého indexu zvětšuje význam link serveru
•  možný nárust požadavků o více než 100%

 výběrové řízení v NTK se blíží ke konci..



Anders Söderbäck, Who Controls Bibliographic Control? (ELAG 2011, Prague)

nárůst využívanosti SFX v konsorciu Samsök 
po nasazení discovery řešení



210 mm

4) integrace NTK a VŠCHT

stav:
 všichni uživatelé knihovny VŠCHT budou zároveň zákazníky NTK
 
 obyčejní zákazníci NTK budou... zákazníky NTK
  

zdroje
VŠCHT

zdroje 
NTK
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4) integrace NTK a VŠCHT

cíle:
  jedno tlačítko SFX
  ukazovat služby obou (    VŠCHT + NTK     a    NTK    )
 

•  primárně nerozlišovat podle IP adres
•  uživatel by měl vidět všechno, co má uživatel k dispozici

  udržet je samostatně (jiná autentizace, jiná proxy, jiné statistiky 
<= jiné financování) 
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4) integrace NTK a VŠCHT

 stačilo by mít možnost definovat přes které proxy se má 
odkazovat jaká služba

• to ale nejde - SFX přiřadí 1 instituci (a podle ní proxy)

  možné řešení je mít 2 instituce (v rámci SFX)
•  když  se nedá spoléhat na IP adresy (vzdálený přístup)
•  mělo by  jít udělat manuální přepínaní pomocí cookies
•  řešení není úplně dobré

=> otázka na konec: Jde to udělat lépe? ;-)
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