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Oborová brána TECH
tech.jib.cz

Seminář „Okna oborů dokořán!
Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK?  “

Praha, NTK 2.12.2014
PhDr. Lenka Hvězdová

tech.jib.cz


Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz
- * 2008, JIB, STM
- domovem NTK, zakoupen vlastní Metalib (závislý na Metalib JIB), vlastní SFX
- Vyhledávač - skupiny zdrojů QS (Vybrané zdroje, Volné databáze, Fondy NTK, Normy a patenty, knihovny v ČR, 

zahraniční  knihovny– tech.jib.cz/vyhledavac)

- 2009-2010
- staví vlastní zdroje - databáze odborných volných zdrojů na internetu, adresář výzkumných institucí, odkazy na 

relevantní  vysoké školy, profesionální informační zdroje, statistiky, grantové agentury

- velké množství uživatelů díky přístupu k plným textům
- součást každodenní práce informačních a referenčních služeb NTK, podpora pro MVS a MMS NTK
- velký zájem o JIB, propagace, využívání jinými knihovnami, zejména vědeckými a vysokoškolskými

- 2011-2014
- „jeden prostor, který nabízí jednotný přístup do českých i zahraničních, volných i licencovaných odborných

zdrojů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd“
- pokles zákazníků (konkurence, éra portálů končí, zákazník se mění) 
- aktivity pro zvýšení atraktivity –zjednodušení designu a vzhledu, vyhledávací okénko, Novinky, mobilní 

aplikace, připojení dalších zdrojů, propagace
- změny „doma“ – Summon NTK, nový web NTK, stránky oborových knihovníků (využití zdrojů z TECH) 
- CPK

- 2015-
- Summon NTK, nová verze Plone, dynamické tematické stránky, nový design, spolupráce s jinými institucemi 

na administraci zdrojů, příprava pro CPK
- ???
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 Inteligentní řazení výsledků
 Analýza a řazení do faset



JIB – katalogy knihoven, volné zdroje
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Zjednodušené vyhledávání



Mobilní aplikace TECH/NTK



Změny významné pro TECH
Summon NTK

- 2013-2014 implementace, testování, plný provoz
- vyhledávání pomocí velkého indexu ve zdrojích NTK – katalog NTK, Kramerius, NUŠL, VPK, 

licencované zdroje a indexovaných volných zdrojích
- plné texty prostřednictvím SFX, navazující služby (tisk, sdílení, citování)
- propagace, např. hlavní vyhledávací okno Summonu na webu NTK
- nahrazuje paralelní vyhledávání nástroje Metalib, smlouva na Metalib ke konci roku 2014 

končí
- ve srovnání s Metalibem vyšší rychlost, nižší spolehlivost  
- některé zdroje nejsou a nemohou být v indexu Summonu zahrnuty – katalogy knihoven, 

většina volných zdrojů, lokální databáze portálu

nový web NTK
- volné zdroje z databáze TECH na stránkách oborových specialistů
- vyhledávání podle názvu pomocí „web search“

JIB
- katalogy českých a zahraničních knihoven - nadále k dispozici pro paralelní vyhledávání

CPK?
- vyhledávání z jednoho místa pomocí velkého indexu, lokálních indexů a paralelním 

vyhledáváním
- zachování oborového přístupu ke zdrojům



Summon NTK



Volné zdroje TECH na novém webu NTK – stránky oborových knihovníků



Plány pro 2015 a budoucnost oborové brány TECH

2015
- implementace Summon NTK se službami SFX NTK, zdroje TECH zachovány
- upgrade Plonu na verzi 5

nový model správy uživatelského rozhraní, spolupráce s moderními webovými 
prohlížeči nezávisle na koncovém zařízení, nástroje pro správu obsahu portálu, 
posílení bezpečnosti a stability, moderní autentizační mechanismy a API systému

- dynamické tematické stránky
atraktivním a přehledným způsobem skládat, prezentovat a aktualizovat informace 
o různých oborech a tématech z různých datových zdrojů oborové brány i mimo ni, 
nový potenciál využití oborové brány TECH

- nový grafický design
přitažlivý a uživatelsky přívětivý

budoucnost
- TECH má své pravidelné čtenáře a uživatele, jednotlivce i knihovny
- oborový přístup z jednoho místa nezávisle na jedné instituci, spolupráce s 

dalšími akademickými institucemi
hledáme partnera pro další rozvoj brány a administraci zejména odborných volných 
zdrojů

- oborový přístup přenesen do prostředí CPK


