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1

3.12.2007
Let Praha Londýn, ubytování a návštěva The British National Library.
V The British National Library nás zaujala moderní architektura, skloubení moderního
s historickým, evropského s asijským, umění s funkčností a rozdělení klidových studijních částí
a společenských. Z provozu knihovny nás nejvíce zaujal způsob registrace. K registraci nových
čtenářů slouží jedna místnost, kde u vstupu je pracovník knihovny, který podává základní
informace k registraci a kontroluje, zda žadatelé o registraci mají s sebou všechny potřebné
doklady. Pak dostanou pořadové číslo a u samoobslužných terminálů se sami předregistrují. Když
na ně dojde řada, věnuje se jim jeden pracovník registrace, který zkontroluje údaje zadané
v předregistraci a formou rozhovoru zjišťuje potřeby nového čtenáře. Dalším zajímavým
postřehem byla kniha kontaktů, kde si na sebe navzájem nechávají čtenáři kontakty
s informacemi o co se zajímají. V knihovně je též možné adoptovat knihu a to jakoukoliv.
4.12.2007
Účast na veletrhu Online 2007 a doprovodných seminářích Online Information 2007
a Information Management Solution 2007.
WEB2.0 - Evolution or revolution - Christopher Andrews
•jednoduchá tvorba obsahu
•sociální sítě:
- možnost být na více místech ve stejnou dobu
- nikdo nás nezná, kdo jsme ve skutečnosti
- stihneme, co bychom jinak nestihli
•společná tvorba obsahu
•kolektivní inteligence (tagování)
•online vyhledávání (W3C XHTML)
Strategies for using RSS and Web 2.0 as a communication tool in the enterprise - Gustav
Calliander
•jako
zajímavý
příklad
Webu
2.0
byla
uváděna
Uncyclopedia
http://uncyclopedia.org/wiki/Main_Page
česká
verze
Encyklopedie
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

•bylo doporučeno používání interních wikipédií = tiwiki, tikiwiki, twiki
Enterprise 2.0 - Why business and the corporate word must behave like teenagers - Crispin O
´Brien
•sociální sítě se stávají rostoucím fenoménem
•celosvětově roste především oblíbenost facebooks
•Web 2.0 je radost a zábava = učme se od dětí, jak ho používají
•používejme pro své podnikání webové technologie
- wikipédie
- blogy
- taggování
- tvorbu sociálních sítí v podnikání
•interně: sdílení informací ve firmě = kdo, co ví, sdílí s ostatními

•externě: dostat se blíže k zákazníkům, učit se z jejich cílů
•samotné e-maily a internet nestačí
•používejte firemní blogy
- necenzurujte je z vaší ani zákaznické strany
- zjistíme tak, co mají naši zákazníci rádi a co naopak ne
- zaměstnanci je musí číst a reagovat
Mind-mapping for effective content management - Stephen Evants
•mentální mapy místo lineárního zápisu
•mentální mapy byly předváděny na mapě webových stránek
•mentální mapy:
- jsou přehledné
- na jednom místě soustřeďují velké množství informací
- umožňují vytváření vazeb
•SW Mind Manager
Jednáno s firmami:
Hyperwave Information Management, Inc. - Collaborativ Information Management (CIM)
software = informační management pro všechny typy organizací - získáno CD s prezentací firmy,
případovými studiemi firmy a jejich řešením zapojení Web 2.0 do CIM - www.hyperwave.com
AsapLive - www.asaplive.com - Web Gateshead Libraries - vláda VB ocenila tento web jako
nejlepší knihovnický web VB
ExLibris - http://www.exlibrisgroup.com/ - prezentace Primo, instalace na VŠ v USA
Springer - http://www.springer.com/- podrobnosti ohledně otevření FTP serveru pro uložení
archivních dat – viz projekt e_DA
5.12.2007
Účast na veletrhu Online 2007 a doprovodných seminářích Online Information 2007
a Information Management Solution 2007.
Custom search engines - Greg Notess
•Custom your own search library - http://searchengineshowdown.com/cse
•Gigablast Custom Topic Search - http://gigablast.com/cts.html
•Google Custom Search Engine - http://google.com/coop
•Live Search Macros - http://earch.live.com/macros
•Swicki - http://www.eurekster.com/
•Rollyo - http://www.rollyo.com/
•Yahoo! Search Builder - http://builder.search.yahoo.com/m/promo
Developments and opportunities using patent information resources - David Dickinson European Patent Office
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•v 21. století se informace staly komoditou
•http://www.epo.org/patents.html
•Evropské a mezinárodní patentové

databáze - http://www.epo.org/topics/ipwebguide/patentdatabases.html
•WIPO – PatentScope - http://www.wipo.int/pctdb/en/
•IPscore - http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/29122006.html
Key considerations when implementing a corporate intranet - Matthew Tilbury - Case study
Sitecore
•zaměstnanci se budou podílet na obsahu
•výhody
- vznik korporátní Wikipédie
- široce rozšířené společné tagování
- inovace
- místo pro sdílení informací
•nevýhody
- chceme opravdu riskovat volnost projevu?
- nepodpoří se tak rivalita mezi zaměstnanci? - proč sdílet nápady, výzkum,
kontakty...
Improving search and business intelligence throught text analysis - Jeff Cadow - Business Object
•heslo = použijte sílu textu k zlepšení Vašeho podnikání
•95% informací ve firmě je v nestruktorované podobě - především e-maily a většina
dalších textů
•řešením je federativní vyhledávání - z jednoho místa spustit prohledávání ve všech
textových informacích - dostaneme všechny výsledky z různých zdrojů
•používáno je také klastrování a fitrování výsledků, zabudované jsou též alertní služby
•SW je též v českém jazyce, SW je částečně nastavený, ale dále si ho upravuje uživatel
(instituce)
•Používá se Natural Language Procesing (NPL), kombinovaný lexikon
•důležité/hledané informace jsou v textu zvýrazněny
Sharing, Privacy and Trust in Our Networked World - seminář OCLC k výzkumné studii
• Seminář zahrnoval 6 prezentací týmu realizujících výzkum pod vedením Cathy De Rosa
• Výzkum navázal na předchozí výzkumy OCLC, které jsou zaměřeny na zkoumání
trendů v oblasti knihovnických služeb
• Hlavní otázka výzkumu – Mají šanci knihovny stát se součástí virtuálního světa
Web 2.0?
• Dílčí okruhy zájmů:
- Zájem o sociální sítě, média zprostředkovávající komunikaci
v sociálních sítích, komerční a knihovní služby na webu.
- Jak a co uživatelé a knihovníci sdílí na internetu a jejich názor na míru
soukromí na internetu
- Požadovaná míra on-line soukromí.
- Současná a budoucí role knihovníků v sociálních sítích.

•

•

Výzkum proveden v různých zemích světa (Kanada, USA, Japonsko, Francie,
Německo, Velká Británie = vyspělé země světa) , respondenti od 14 do 90 let
• Výsledky výzkumu:
1. Informační gramotnost dosáhla takové úrovně, že již přestala být bariérou
přístupu k informacím.
2. Uživatelé běžně používají komerční produkty, jako je online bankovnictví,
krátké zprávy (ICQ atd.), blogy …
3. Z výzkumu bylo nutné vyjmout jako speciální kategorii studenty, neboť
hodnoty vykazované v tomto výzkumu jsou jiné než v ostatní populaci (pro
knihovny mírně příznivější)
4. Web se stává univerzálním prostředkem komunikace a nezbytnou součástí
každodenního života
5. Web se personalizuje, postupně je vytlačováno pojímání webu jako místa pro
prezentaci skupin nebo korporací, více jsou navštěvovány stránky typu My
Space, You tube, kde se prezentuje komunikace jednotlivce, s každou osobní
stránkou či prezentací narůstá pocit vnímání webu jako privátního území
(typický produkt – vystavování rodinných alb na internetu)
6. Uživatelé preferují osobní prezentace, jako prezentace jedinečnosti každého
návštěvníka internetu
7. Uživatelé nechtějí být ve svých projevech na internetu nijak omezováni nebo
kontrolováni
8. V zásadě je problémem i to, že knihovny si samy určují pravidla, vytváří shora
uživatelské skupiny a kategorie a nehodnotí problém, zda se s jejich
kategoriemi ztotožňují i jejich klienti
9. Knihovny jsou uživateli vnímány jako instituce se snahou regulovat jejich
chování pravidly
10. Knihovna = půjčovna knih s pravidly a pokud se uživatel chce na něco dotázat,
pak opět jen podle pravidel, internet = zdroj informací o všem, bez pravidel
11. Ačkoli knihovny byly jedněmi z průkopníků elektronické komunikace, nejsou
však průkopníky Web 2.0
Závěrečné poselství výzkumu: pokud se knihovny nechtějí dostat zcela na okraj zájmu
uživatelů internetu, je nutné, aby se více otevřely uživatelům a přehodnotily všechna
pravidla a omezení, kterými dnes řídí svůj provoz. Je nutné,aby každodenně komunikovali
se svými uživateli a společně s nimi a ne jen pro ně vytvořily nová pravidla své práce.
Nic, co platilo včera nemusí platit i zítra. “Nový Web je velmi jiný. Knihovny musí být
také velmi jiné.”
• Na semináři získán 1 výtisk zprávy – uložen do fondu STK

Jednáno s firmami:
Trexy - http://trexy.com - volně dostupný SW, který lze nainstalovat do webového prohlížeče,
jedná se ukládání a sdílení vyhledávacích dotazů a jejich výsledků, SW má tři složky mé dotazy -
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nemusím znovu zadávat do vyhledávače, to co jsem již jednou hledala, pak dotazy všech
uživatelů Trexy a pokud, ještě nikdo tento dotaz nezadal, zadáme, vyhledáme a sdílíme
s ostatními uživateli Trexy - prozatím nelze vytvářet uživatelské skupiny
Facet Publishing - www.FacetPublishing.co.uk - vydyvatelství specializující se na knihovnictví,
informační management apod. - na veletrhu byla 30% sleva na všechny tituly - přivezen tištěný
katalog
Bailey Solutions LTD - www.baileysolutions.co.uk - SW PenLib pro knihovny, LookUp - online
katalog, KnowAll - nadstavbové funkce pro knihovny + databáze interních dokumentů, kontaktů
a znalostí
S&N Digital Archive Services - www.SandN.net - společnost zabývající se konverzemi záznamů
ze strarých archivních formátů mikrofiší a mikrofilmů do online databází, nabízí i digitalizaci
textů - ceny jsou od 2 pencí za stránku - reference www.digitisefilm.co.uk, produkují též
databáze spustitelné z CD/DVD - ? The Genealogist - www.TheGenealogist.co.uk - free
librarysubscription
Texthelp Systems Ltd - www.browsealoud.com - služby usnaďňující čtení a pochopení webových
stránek pro lidi s dysleksií, nízkou gramotností, ne rodilé mluvčí v angličtině - vychytávky:
vysoká kvalita hlasu, čtení MSWrd a PDF dokumentů, čtení bezpečných webových stránek, MP3
výstup, zvětšování textu, mluvící slovník, anglická nářečí, mezinárodní jazyky - nabízí
individuální nastavení hlasu a zobrazení textu - na refernčním listě jsou př. BBC, British
Airways, Brithis Concil, Brithis Telecom, Cabinet Office, Department of Health, Ministry
of Defence atd.
6.12.2007
Účast na veletrhu Online 2007 a doprovodných seminářích Online Information 2007
a Information Management Solution 2007. Odlet Londýn Praha - zpoždění
Collaboration, folksonomy, Web 2.0 - Buzz terms or reality - Stacy Monako - Vivísimo
•Tim O'Really "Internet je platforma pro sdílení informací"
•otevřené prostředí
•social computing přináší nový znalostní management
•organizace 2.0 = Web 2.0 je platformou pro tyto organizace
- blogy
- RSS kanály
- sociální sítě (social networking)
- wikipedie
•sdílený prostor - sosiální aspekty - tagování, bookmarking, networking, volební systém uživatelé určí, zda výsledek vyhledávání je užitečný či nikoliv
•co uživatelé můžou:
- ohodnotit výsledek vyhledávání
- přidat k dokumentu klíčová slova
- zhodnotit výsledek vyhledávání vlastním komentářem

- sdílet výsledky vyhledávání
Web 2.0 content management with a brand vision - Phil Shoesmith - Case study - Jadu and
Alzheimer's Society
•www.jadu.co.uk/alzheimers-society
•partnerství Alzheimer's Society s firmou Jadu - vývoj nové platformy, která je specielně
upravená pro charitativní organizace - požadavek na nový systém řízení obsahu,
nový intranet a 150 vlastních webů poboček - řešení má umožnit jednoduchou
implementaci a správu ne technicky zaměřených uživatelů
•Alzheimer's Society podporuje ve Velké Británii 700 tis. lidí s touto nemocí a 30 tis. lidí
ze zdravotnictví, Alzheimer's Society má 242 poboček - počet lidí s touto nemocí
stále narůstá, proto potřebují moderní a efektvní komunikační nástroj
•nyní již spuštěn Intranet 2.0 a Jadu CMS, které provozuje - online obchod, online
platební systém pro dárce a online servis pro pobočky Alzheimer's Society
•přivezeno CD s profilem firmy Jadu a prezentacemi jejich projektů
Jednáno s firmami:
Cygnet - www.cygnet-ecm.com - Enterprise Content Management (ECM) - moduly: Document
management, Records Management a Email Management
Hitachi Consulting - www.hitachiconsulting.com/uk/ - firma zabývající se diagnostikou obsahu a
řešením jak zlepšit práci s obsahem a jak zajistit úspěšnou migraci obsahu
Přivezeny jednotlivá čísla časopisů:
• Information Today
• Managing Information
• Dokument Manager
• Research Information
• Seacher
• Library & Information Management
• EContent
Přínos cesty pro projekt 1N04124 “Primární elektronické informacní
zdroje z oblasti technických a aplikovaných prírodních ved pro
vedu a výzkum”
Hlavním cílem cesty bylo získat aktuální informace z oblasti informačního průmyslu. R.
Římanová se veletrhu Online účastnila již v roce 2006 a mohla tedy porovnat, jakým vývojem se
tato oblast ubírá. V roce 2006 bylo hlavním tématem veltrhu systémy documet managemtn
systém, oběh dokumentů při komunikace (viz Cestovní zprávy Online 2006, uložena v archivu
STK)
Jednoznačně hlavním tématem Online 2007 byl fenomém Web 2.0 a sociální internetové sítě. I
přednášky, které byly z oblasti informačního auditu nebo vydávání elektronických knih
vztahovali řečníci k této oblasti, porovnávali, kde jejich produkt koresponduje s Web 2.0 atd.
V projektu 1N04124 jde především o nákup zdrojů – elektronických časopisů a knih, ale
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součástí řešení projektu je také marketing této moderní a ekonomicky náročné služby knihoven.
Právě pro oblast marketingu získaly účastnice cesty několik podnětů.
Jako perspektivní se jednoznačně a ne překvapivě stává akademická sféra, zde se hovoří o
“learning 2.0”, tedy typou studia, kdy se již nejedná o přinášení poznatkům studentům, ale o
dynamickém procesu permanentního vzdělávání lektorů i studentů a přijímání vzájemných
podnětů.
Učitel tedy více než jindy nemusí do hlav svých studentů, dopravit určité znalosti, ale spíše
pomoci studentům se zorientovat a správně chápat poznatky k danému tématu. Otázkou však je,
jak moc například současné portály elektronických časopisů (např. Science Direct, Springer
Link) podporují tento způsob práce s dokumentem. Nadále zůstává jednou z bariér komplexní
práce s poznatky princip nakladatelských monopolů, kdy v jednom portálu jsou pouze články
patřící konkrétnímu nakladateli. Je pravdou, že všichni nakladatelé tvrdí, že oni mají to nejlepší
portfolio časopisů a jejich vyhledávací nástroje jsou nejlepší, ovšem zamyslíme se na např. nad
integrací konkrétních textů do e-learningových prezentací narážíme např. na nutnost ověřování
oprávnění uživatele k přístupu ke konkrétnímu časopisu.
Další významnou bariérou při práci v licencích je např. předmětové hledání - každý portál má
svůj vlastní tezaurus nebo slovník klíčových slov – nikdy se nemůže jednat o zcela totožné
seznamy a zatím se neobjevil portál komerční licence podporující např. principy folksonomie –
ukládání vlastních hesel k článkům, linkování článků mezi sebou nejen ve svém osobním
nastavení portálu, ale také jako prvek propojování zájemců o konkrétní texty. Navíc by nemuselo
jít o přidávání hesel pouze v angličtině, ale i o folkosonomie v jiných jazycích, které by
zpřístupnily texty širší komunitě uživatelů. Integrace archivu časopisů do rozhraní služby
Virtuální polytechnické knihovny dává týmu projektu jistou naději, že by STK mohla připravit
dostatečně atraktivní prostředí pro uživatele nezávisle na vývoji komerčních portálů.
Během veletrhu navštívili účastnice i prezentaci moderního OPAC firmy Ex Libris Primo. Jedná
se o nástroj jednoznačně plnící integrační funkci, fungujících na principech FRBR, vytvářející
vazby mezi informačními zdroji knihovny. První otázkou je sama skutečnost, že tento nástroj pro
moderní služby je opět předmětem podnikání firmy a je nutný jeho samostatný nákup. Pokud
chce knihovna umožnit svým uživatelům používat takový způsob práce s informačními zdroji,
pak je nucena k velké investici. Ovšem v tomto nástroji zcela chybí prvky pro rychlou a snadnou
komunikaci mezi knihovnou a uživatelem nebo dokonce mezi uživateli samými. Teprve při
těchto úvahách si uvědomíme, jak jsou například důležité jednoznačné URL adresy (či
persistentní identifikátory), aby mohl uživatel co nejsnazší formou upozornit své kolegy na
zajímavou práci. Tam, kde systém používá tzv. dynamické adresy (např. služba Science Direct)
je nutné vypsat jiné identifikační prvky, další zájemce si musí práci opětovně vyhledat.
Ze studie OCLC vyplývá, že zájem o weby knihoven klesá. Jestliže v roce 2007 neumožňují
informační systémy, které nakupujíc knihovny dostatečně zaujmout klienta prvky, které jsou
skutečně aktuální, bude se o stránky uživatel zajímat za několik let, až se v něm objeví? Zdravé
aktivity Web2.0, včetně volného preprintových archivu atd., se již dostávají i do prostředí
akademického a jsou jasnou odpovědí na situaci, které nastala. Prezentace o informačním auditu,
které byla shlédnuta v rámci Free Seminar Online definovala zcela jasně, že kvalitní intranet
firmy se stává stejně často využívaným zdrojem informací jako internet. I v tato informace byla
významným potvrzením současných snah STK vytvořit nový web, který by musí transparentnější
formou shromažďovat informace o životě celé organizace, jako jeden ze základních informačních
zdrojů pro práci i rozvoj projektů STK
Lze tedy konstatovat, že zahraniční cesta přinesla pracovníkům opět přehlednou orientaci ve
současných problémech a trendech rozvoje informačního průmyslu. Nelze však zastírat, že přijeli

i znepokojení situací, kdy současný způsob fungování knihoven (obecně pojato) není zcela
v souladu s přáním a potřebami našich klientů. Jednoznačně pomohla cesta i tomu, že podnětné
prostředí každodenního pobytu na veletrhu Online i přednáškách Free Seminars Online
napomohlo definování kréda pro jejich následující působení v týmu projektu – ne my pro
uživatele připravíme, ale spolu s uživateli se pokusíme najít společné okruhy našich vzájemných
sociálních sítí. Jakými nástroji to provést to víme, jen je nutné vše dělat tak rychle, dokud o nás
ještě uživatelé vědí. A využít k tomu té výhody, kterou máme oproti našim uživatelům – jednání
s firmami, jejichž produkty jsou nakupovány pro uživatele. Domníváme se, že cesta byla
správnou přípravou pro přípravu projektů návazných licencí , která je úkol týmu projektu v roce
2008.
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