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Abstrakt
Diplomová práce představuje vybrané systémy lokalizující seriálové publikace.
V úvodní části práce je uvedena obecná problematika obou typů lokalizačních systémů
seriálů, kde je naznačena také jejich možná typologie a funkce. Zdůrazněno je téma
proměny tradičních seriálů.
Jádrem práce je již analýza konkrétních šesti systémů národní nebo mezinárodní úrovně,
které byly nahlíženy především z pohledu uživatele. Představeny jsou následující systémy:
německý systém Zeitschriftendatenbank (http://www.zeitschriftendatenbank.de/), český
Souborný katalog periodik (http://sigma.nkp.cz), německý portál Elektronische
Zeitschriftenbibliothek (http://rzblx1.uni-regensburg.de/), portály na univerzitách v České
republice (Portál elektronických časopisů UK, http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/ a E-Journal
Portal ČVUT, https://dialog.cvut.cz/index.html) a reprezentant systému registrující volně
dostupné elektronické časopisy (DOAJ, http://www.doaj.org/).
Pozornost je věnována funkcím, které systémy nabízejí nejen uživatelům, ale také
knihovníkům. Dále jsou hodnoceny procesy probíhající v systémech (např. vyhledávání,
prohlížení a zobrazení výsledků vyhledávání).
Poslední kapitola shrnuje poznatky vyplývající z provedených analýz systémů a prezentuje
stručné srovnání nejdůležitějších vlastností a parametrů konkrétních systémů.
V závěrečné části práce je rozebrána odpověď na otázku, zda je opodstatněná koexistence
obou typů lokalizačních systémů seriálů a jsou zde nastíněny možné perspektivy jejich
dalšího vývoje.
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Předmluva
Tématem diplomové práce je analýza vybraných systémů lokalizujících seriálové publikace.
Cílem diplomové práce je analyzovat a porovnat dva základní typy systémů, které
v současné době lokalizují seriálové publikace, a to souborné katalogy seriálů a portály
seriálů, které se soustřeďují zejména na lokalizaci elektronických časopisů.
Téma práce jsem si zvolila proto, že jsem se před dvěma lety zabývala podobnou tematikou
ve své bakalářské práci (Deníky pražského metra jako specifické informační prameny, jejich
obsah, výroba, distribuce a využívání). Také mě lákala možnost poznat analyzované
systémy blíže a pokusit se o srovnání českých a zahraničních systémů. Téma práce je
omezeno pouze vybranými systémy, zařazeny jsou německé a české systémy, včetně
jednoho systému původem ze Švédska.
V úvodní části práce je uvedena obecná problematika obou typů lokalizačních systémů
seriálů, kde je naznačena také jejich možná typologie a funkce. Zdůrazněno je téma
proměny tradičních seriálů.
Jádrem práce je již analýza konkrétních šesti systémů národní nebo mezinárodní úrovně,
které byly nahlíženy především z pohledu uživatele. Pozornost je věnována funkcím, které
systémy nabízejí nejen uživatelům, ale také knihovníkům. Dále jsou hodnoceny procesy
probíhající v systémech (např. vyhledávání, prohlížení a zobrazení výsledků vyhledávání).
Poslední kapitola shrnuje poznatky vyplývající z provedených analýz systémů a prezentuje
stručné srovnání nejdůležitějších vlastností a parametrů konkrétních systémů.
V závěrečné části práce je rozebrána odpověď na otázku, zda je opodstatněná koexistence
obou typů lokalizačních systémů seriálů a jsou zde nastíněny možné perspektivy jejich
dalšího vývoje.
Před zpracováním tématu byla provedena bibliografická a informační příprava, jež
zahrnovala studium zdrojů uvedených v Seznamu použitých zdrojů. Obsaženy a zpracovány
jsou také poznatky, které jsem získala prostřednictvím komunikace se správci systémů nebo
z interních materiálů.
Po výběru konkrétních seriálů následovalo jejich rozdělení do logických celků. Nejprve je
představen největší německý a český souborný katalog seriálů. Dále je uvedena
charakteristika významného původně univerzitního německého portálu. Analýzu doplňují
dva portály seriálů fungující v prostředí českých univerzit. Posledním představeným
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systémem je registr volně dostupných odborných časopisů. Metodika zjišťování systémů je
podrobněji popsána v úvodních částech kapitol analyzující dané systémy.
Často používané termíny časopis, seriál, periodikum a pokračující zdroj nebo také obecnější
termín dokument jsou v textu práce používány synonymně. Také volně dostupnými časopisy
jsou myšleny online časopisy fungující v režimu „open access“.
Originální anglické či německé termíny jsou v textu uvedeny za jejich českými ekvivalenty
nebo vysvětlením jejich konkrétních významů.
Použitá literatura je citována v souladu s normou ISO 690, resp. ISO 690-2. Způsob citování
je z důvodu přehlednosti zvolen pomocí prvního údaje záznamu a data vydání uvedených
v hranatých závorkách. Diplomová práce je doplněna Přehledem použitých zkratek. Celkový
rozsah diplomové práce je 90 stran.
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1 Úvod do problematiky registračních systémů seriálů
1.1 Problematika seriálových publikací a pokračujících zdrojů
Periodická literatura patří k žádaným informačním pramenům. Důvodem je především
rychlé zprostředkování aktuálních informací a poznatků (zejména ve sféře vědy)
uživatelům. Seriálové publikace zpřístupňují nejnovější vědecké poznatky v mnohem
kratším čase než klasické monografické publikace. Také jejich cenové relace jsou
povětšinou nižší než finanční náklady na knihy.
K termínu seriál (seriálová publikace) existovalo více různých definic. V následující části
práce bude uvedena volnější interpretace definice poskytovaná dokumentací mezinárodního
systému ISSN (International Standard Serial Number, http://www.issn.org/).
„Seriály (seriálové publikace) jsou publikace, které se mohou vyskytovat v podobě tištěné
i netištěné (např. mikrofišové a elektronické). Jde o dokumenty, které vycházejí na
pokračování (nepřetržitě), nemají předem stanovený počet částí a/nebo mají stanovenou
periodicitu. Jednotlivé části mohou být spojeny číselně nebo chronologicky. Významným
znakem seriálů je jejich proměnlivost (změny), které jsou jak povahy formální (změny
názvů, podnázvů apod.), tak povahy obsahové (změny koncepce apod.)“.
Do kategorie seriál byly podle starší dokumentace systému ISSN zahrnovány následující
typy:


periodikum (podkategorie seriál, má určenou periodicitu)
o časopis (pravidelná periodicita minimálně několikadenní, maximálně dvakrát
ročně)
o ročenka (roční periodicita)
o noviny (denní, popř. několikadenní periodicita)



nepravá periodika (vykazující znaky seriálů i monografií, periodicita není předem
dána)



edice (nakladatelské sbírky, periodicita není předem dána).

Z hlediska nosiče seriálu jsou rozlišovány dva základní principy:


seriály na tradičních nosičích
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seriály na strojem čitelných nosičích (médiích) [BRATKOVÁ, 2005, s. 3].

1.1.1 Proměny tradičních seriálů
Uplatňování nových informačních technologií v informační činnosti vyvolává v posledních
letech významné změny pojmu seriálová publikace. Podstatné změny jsou způsobovány
především zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů v rámci internetu a jeho
služby WWW. Zejména komunikace ve vědecké komunitě a šíření informací si vyžádalo
elektronické publikování dosaženého poznání prostřednictvím elektronických časopisů.
Tyto seriálové publikace mají (ve srovnání s tradičními tištěnými seriály) nové vlastnosti
(znaky). Vedle dvou známých rozměrů publikací (obsah a nosič) bylo nutné se zabývat
i dalším rozměrem – publikační status, ve kterém se odráží změny obsahu s časem.1
Elektronické časopisy budují často elektronické archivy či digitální knihovny článků a je
tak patrná proměna v určitý „monografický celek“. Také tradiční referátové časopisy nebo
ročenky vytvářejí databáze, které jsou postupně buď doplňovány novými informacemi nebo
naopak nové informace nahrazují starší. Takto nově vzniklé typy informačních zdrojů
vykazují vlastnost postupného zvětšování svého objemu. Patří k nim různé typy
elektronických konferencí, diskusních skupin aj. (specifickou kategorii tvoří webová sídla)
[BRATKOVÁ, 2005, s. 4].
Zhruba od roku 2000 jsou pokračující zdroje nově zaváděným termínem v oblasti, která
byla dříve vymezená pouze seriálovým publikacím. Rozsah nového pojmu zahrnuje také
seriály a vymezuje jejich přesnější začlenění v obecné typologii pokračujících publikací.
V druhé revizi Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR, respektive ve zprávě
z roku 1999 [Revising]) je zmíněna vlastnost všech informačních zdrojů – tzv. seriálovost.
Zdroje jsou rozděleny do tří skupin podle míry zastoupení zmíněné vlastnosti:
1. dokumenty statické povahy (static) - mají nulovou seriálovost
2. postupně vydávané zdroje (successively issued) - např. periodika, edice
3. integrační zdroje (integrating resources) – např. databáze, webová sídla.
V téže zprávě je také uvedeno schéma, které určuje typologii všech bibliografických zdrojů.
Tradiční rozdělení publikací na monografické a seriálové je nahrazeno dělením zdrojů na
ukončené (finite) a pokračující (continuing). Ukončené zdroje se dále dělí na zdroje
1

Jedná se o změny intenzivní povahy (změny obsahu na již existujícím nosiči) a o změny extenzivní povahy
(doplňky k obsahu zdroje na dalších nosičích).
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kompletní (complete) a zdroje nekompletní (incomplete). Příklady posledních dvou
uvedených zdrojů mohou být knihy a díla vycházející postupně ve více dílech/svazcích.
Pokračující zdroje jsou rozděleny na zdroje postupně vycházející (seriály včetně edic
a elektronických časopisů) a zdroje integrační (databáze, webová sídla aj.) [BRATKOVÁ,
2005, s. 5].
V březnu 2004 byly Národní knihovnou ČR vydány v pořadí již páté dodatky k českému
vydání Anglo-amerických katalogizačních pravidel s názvem Dodatky 2002. Tyto dodatky
obsahují řadu doplňků a zásadních změn. V oblasti pokračujících zdrojů se jedná
o nahrazení předchozího znění textu celé kapitoly (kapitola 12 Pokračující zdroje) textem
novým. V souvislosti s tím dochází k podstatným změnám také v příloze D Slovník termínů,
ve které se objevuje řada nových pojmů i definic (popř. některé původní definice jsou
nahrazeny textem nového znění). Pojem Seriál je zde nově zahrnut spolu s integračním
zdrojem mezi tzv. pokračující zdroje (viz obr. 1).

pokračující zdroje

seriály

integrační zdroje

aktualizace

iterace

Obr. 1: Schéma bibliografických zdrojů podle AACR2R (Dodatky 2002).

Pokračující zdroj (continuing resource) je definován jako bibliografický zdroj, který je
vydáván bez předem určeného konečného data vydání, zahrnuje seriály a integrační
zdroje.
Seriál (seriál) je pokračující zdroj - tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený
dokument vycházející pod společným názvem v jednotlivých částech (číslech, sešitech,
svazcích apod.) s číselným či chronologickým označením, který je určen k průběžnému
vydávání. Seriály zahrnují deníky, časopisy, elektronické časopisy, seznamy (adresáře) na
pokračování, výroční zprávy, noviny a monografické edice.
Integrační zdroj (integrating resource) je bibliografický zdroj, který je doplňován nebo
pozměňován aktualizacemi. Tyto aktualizace nestojí samostatně a jsou integrovány do
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jednoho celku. Integrační zdroje mohou být konečné nebo na pokračování. Příkladem jsou
aktualizace na volných listech (updating loose-leaf) a iterace (iteration). Aktualizace je
integrační zdroj, který se skládá z jednoho nebo více základních svazků, aktualizovaných
jednotlivými volnými stranami, které se vkládají, odstraňují a/nebo nahrazují. Iterace je
příklad integračního zdroje, který zahrnuje jak jeho první vydání, tak i jeho aktualizovaná
vydání. Je nutné zmínit, že iterace byly v české katalogizační praxi doposud vnímané jako
samostatná monografická vydání.
Samo toto nové členění pokračujících zdrojů není pouze problémem terminologickým, ale
přímo souvisí se způsobem katalogizačního popisu jednotlivých druhů těchto dokumentů
jako seriálů nebo jako integračních zdrojů [NOVÁKOVÁ, 2004].

1.1.2 Funkce Českého národního střediska ISSN
Zajímavý je také přístup Národní technické knihovny (NTK, http://www.techlib.cz/cs/),
jakožto Českého národního střediska ISSN, k problematice pokračujících zdrojů. NTK
přiděluje ISSN tištěným i elektronickým novinám, magazínům, vědeckým časopisům,
sborníkům z konferencí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, vydávaným na
území České republiky. Zpracovává o nich záznamy do národní databáze ISSN a do
mezinárodního Registru ISSN. Osmimístný číselný kód ISSN slouží k jednoznačné
identifikaci názvů periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na
světě.
NTK pro svou praxi rozděluje pokračující zdroje na tištěné a online. Pro oba typy jsou
stanovena kritéria, podle kterých je udělován identifikátor ISSN. Tištěné seriály musí např.
vycházet periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení v částech,
jednotlivých sešitech nebo svazcích s číselným nebo chronologickým označením. Další
z podmínek je také v tiráži obsažená informace o sídle vydavatele periodika, který musí mít
sídlo na území České republiky [Národní technická knihovna, 2009].2
Pro online pokračující zdroje platí podobná kritéria jako pro tištěné. Hlavní rozdíl je ve
způsobu publikování, kdy online zdroje mohou vycházet v podobě redakčně spravované
webové stránky, obsahující plné texty článků (jejich přidávání musí být provedeno s určitou,
2

ISSN se nepřiděluje vždy, vyhovuje-li tištěný pokračující zdroj uvedeným podmínkám. Výjimku tvoří

inzertní a reklamní tituly, křížovky, nabídkové katalogy, tituly s úzce lokální tematikou, tj. zpravodaje obcí,
měst, škol apod.).
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předem stanovenou periodicitou). Důležitou podmínkou je existence přístupného archivu
plných textů dosud publikovaných článků. Tato podmínka dává uživateli souborných
katalogů seriálů jakousi garanci kvality jejich záznamů elektronických seriálových zdrojů.
Domnívám se, že pouze kvalitní elektronický časopis udržuje přístupný archiv
publikovaných článků a pouze kvalitní souborné katalogy mají jako jeden ze selekčních
údajů ve svých OPACích zařazený právě identifikátor ISSN.
Další kritérium je obdobné jako u tištěných seriálových zdrojů, tj. na stránkách uvedené
jméno/název vydavatele a kontakt na redakci (vydavatel sídlí na území ČR) [Národní
technická knihovna, 2009]. Z uvedených podmínek je patrné, že systém přidělování
identifikátorů ISSN disponuje vysokým stupněm propracovanosti a zaručuje určitou míru
orientace ve velkém množství stále vznikajících online pokračujících zdrojů.

1.2 Terminologie
V této kapitole budou přiblíženy termíny používané v textu diplomové práce.
Pro přehledné vymezení termínu souborný katalog (dále také SK) bude nejdříve uvedena
charakteristika knihovního katalogu.
Knihovní katalog je druh sekundárního dokumentu, který odráží konkrétní dokumentový
fond a jeho vytváření se řídí určitými pravidly. Pro uživatele i knihovníky představuje
společný orientační nástroj při využívání informačních pramenů knihoven. Skládá se
z jednotlivých záznamů o dokumentech. Každý katalog je selekčním nástrojem, tj.
nástrojem, který umožňuje výběr relevantních dokumentů [STÖCKLOVÁ, 2008, s. 7].
Souborný katalog vznikne v okamžiku, kdy se více knihoven spojí za účelem zpřístupňovat
své fondy uživatelům. Od katalogu jednotlivé knihovny se liší částečně obsahově (např.
obsahuje rozšířené údaje o uložení dokumentu). Zásadní odlišnosti vyplývají ze způsobu,
jakým je souborný katalog budován a využíván.
Souborný katalog lze definovat jako katalog více knihoven, vymezený geograficky,
oborově, či typem knihoven nebo systémem. Záznamy obsahují nejdůležitější popisné
identifikační údaje a siglu knihovny, kde se dokument nachází.
Termín souborný katalog jednoznačně definuje Česká terminologická databáze
knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Autorka G. Krčmařová předkládá následující
definici: „Knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více
než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které
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identifikují vlastníka dokumentu. Souborný katalog může mít lístkovou, nebo dnes
převažující elektronickou formu“ [KRČMAŘOVÁ, 2003].3
Portály jsou relativně novým jevem související se vznikem a rozšířením internetu.
V dobách před jeho vznikem by se dala za obdobu portálu označit knihovna nebo
informační středisko, z důvodu podobnosti jejich funkcí. Společný rys knihoven a portálů je
např. takový, že jejich činnost souvisí s vyhledáváním a další prací s informacemi.
Pro definování termínu portál existuje mnoho definic, pro potřeby této práce jsem zvolila
definice L. Celbové uvedené v TDKIV: „Portál (horizontální portál) je „webové sídlo“,
které poskytuje širokou škálu služeb a informací, často s možností jejich přizpůsobení
uživateli podle osobních potřeb a zájmů. Nabídka zahrnuje především vyhledávání
webových informačních zdrojů a dokumentů, freemailovou službu, denní zpravodajství,
mapy, vyhledávání kontaktních informací na osoby i firmy, zábavu (hry, horoskopy, vtipy
apod.), elektronické obchody, bezplatný prostor pro publikování webových stránek apod.
Naprostá většina nabízených služeb je pro koncového uživatele bezplatná díky ziskům
z reklamy. Široce (obecně) zaměřené portály se označují jako horizontální portály, na rozdíl
od vertikálních portálů“ [CELBOVÁ, 2003a].
Vertikální portál L. Celbová charakterizuje takto: „Specializovaný portál zpřístupňující
informační zdroje zaměřené na určitou cílovou skupinu uživatelů, která může být vymezena
např. geograficky nebo tematicky“ [CELBOVÁ, 2003b].
V zásadě lze za portál (horizontální) označit multifunkční web, který je komerčně
orientován, financován z reklamy a jeho cílem je udržet si co největší návštěvnost. Tohoto
stavu se snaží docílit co možná největším počtem a nejvyšší kvalitou nabízených služeb.
Portály seriálů by se podle výše uvedených definic daly považovat za vertikální portály
s orientací na specifickou uživatelskou základnu. Dalším charakteristickým rysem
vertikálních portálů je fakt, že jejich provoz často zajišťují univerzity nebo jiná vzdělávací
a výzkumná centra a bývají nevýdělečné.
Následující definice portálů R. Papíka již lépe vystihuje portály elektronických časopisů.
„Portály integrují související informace a služby v co největším komfortu na jednu plochu
3

Pro potřeby diplomové práce omezuji dělení SK pouze na dva základní typy podle způsobu tvorby, a to na

souborné katalogy reálné a virtuální. Termín reálný je použit ve smyslu fyzický, skutečně existující. Virtuální
souborný katalog neexistuje jako fyzický celek, který by byl tvořen v centru, vzniká až při zadání dotazu
uživatelem [HUSBY, 2000, s. 17-24].
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webovské stránky. Uživatel tak má veškeré nabídky produktů a služeb, propojení na další
systémy a služby vizualizované v „jednom informačním“ prostoru v konzistentní formě“
[PAPÍK, 2001]. Právě touto konzistencí se vyznačují portály zpřístupňující elektronické
časopisy podle různých kritérií. Uživatelé portálů ocení především jednoduché rešeršní
rozhraní a rychlý přístup ke konkrétním elektronickým časopisům.
Jednodušší portály (zejména budované na univerzitách) obsahují většinou jeden řádek pro
zápis vyhledávacího výrazu bez možnosti zadávat logické či proximitní operátory. Složitější
systémy (např. německý systém Elektronische Zeitschriftenbibliothek) již tuto možnost
nabízejí spolu s nastavením dalších hledisek ovlivňující výsledný soubor vyhledaných
elektronických časopisů. U systémů integrující větší množství elektronických časopisů je
samozřejmostí vyhledávání podle různých selekčních údajů.
Termín „otevřený přístup“ (open access) obsahuje význam trvalého a bezplatného online
přístupu k dokumentům, zejména úplným textům, pro všechny uživatele.
Otevřený přístup se vyznačuje dvěma podstatnými rysy: dokumenty jsou dostupné
bezplatně, i když nemusejí být bezplatně vytvářeny, a vlastník copyrightu dává jednoznačné
svolení k jejich neomezenému čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění,
vyhledávání a hypertextovému propojování [HARDY; OPPENHEIM; BRODY, 2005].
Volně dostupné online časopisy, které mohou zachovávat tradiční charakteristiky
klasických časopisů, jsou určeny k bezplatnému využívání koncovými uživateli. Jejich
významným rysem zpravidla bývá budování archivu k ukládání všech publikovaných
článků. Mnohé online časopisy jsou připraveny na sklizeň metadat na základě protokolu
OAI-PMH (Open Archive Iniciative - Protocol for Metadata Harvesting), takže se mohou
být zpracovány v nadstavbových systémech [BRATKOVÁ, 2008, s. 41-42].
Za volně dostupné online časopisy mohou být považovány následující typy časopisů:


se zcela volně dostupným obsahem



s některými články volně dostupnými (hybridní volně dostupné časopisy)



s časovou prodlevou otevřeného přístupu k obsahu umožňující politiku autoarchivace článků autory [Open access journal, 2009].
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1.3 Typologie registračních systémů seriálů
Souborné katalogy seriálů s univerzálním záběrem se mohou vymezit na systémy pracující
na mezinárodní úrovni (spolupráce knihoven z více zemí, např. systém CONSER,
http://www.loc.gov/acq/conser/) a na souborné katalogy „pouze“ národní úrovně (např.
německý systém Zeitschriftendatenbank nebo český SK periodik). V typologii systémů
registrujících (nebo katalogizujících) seriálové publikace je nutné zmínit také mezinárodní
univerzální bibliografické systémy. Mohou to být buď mezinárodní registrační systémy typu
ISSN, nebo systémy pro seriály soukromých firem (např. firma R.R. Bowker,
http://www.bowker.com/). Významnou pozici v systémech pro registraci seriálů zaujímají
také systémy národních bibliografií seriálů [BRATKOVÁ, 2005, s. 6].
Níže představená typologie portálů seriálů vychází pouze z analyzovaných portálů pro
potřeby této diplomové práce. Portály seriálů, které mají univerzální záběr, mohou mít
mezinárodní charakter (např. systém Elektronische Zeitschriftenbibliothek) nebo mohou být
institucionální (např. univerzitní portály). Dalším hlediskem pro rozdělení portálů seriálů
může být způsob přístupu k portálům. Podle něj je možné provést dělení na volně přístupné
systémy (např. registr DOAJ) a s omezeným přístupem, resp. přístupem vyžadujícím
identifikaci uživatele (např. systém E-Journal Portal na ČVUT). Posledním kritériem je
dostupnost zdrojů, ke kterým je z portálu umožněn přístup. Zdroje mohou tvořit volně
dostupné online časopisy nebo časopisy dostupné pouze na základě licence dané instituce,
která portál spravuje.

1.4 Funkce souborného katalogu a portálu seriálů
Funkce SK vyplývá z účelu, který knihovny k budování SK vedl. Tím účelem je spolupráce
mezi více knihovnami a to v oblasti budování sbírek a uspokojování výpůjčních požadavků
čtenářů. V následující části práce bude uveden stručný nástin funkcí (nebo také služeb)
obecného souborného katalogu (s přihlédnutím k SK seriálů).
První snahy o souborné katalogy jsou doložitelné již ve středověku, kdy SK vznikaly
z potřeby mít přehled o dokumentech, umístěných v jiných knihovnách. Tento původní účel,
lokalizační funkce SK, zůstal, nicméně SK mají i další funkce, které vyplývají z možnosti
jejich využití. Lokalizační funkcí je míněno podávání informace o existenci a přesné lokaci
dokumentu v rámci spojení knihoven, které SK společně budují. Tato funkce se vyskytuje
u obou typů SK a má vazbu na MVS, koordinaci akvizice a uchování dokumentu.
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Vyhledávaní dle údajů jmenného popisu a s určitým omezením také dle údajů věcného
popisu umožňuje bibliografická funkce. Tato funkce umožňuje zjistit informace
bibliografického rázu (tj. existence titulu) ve větší úplnosti než u lokálních katalogů
vzhledem k propojení několika fondů. Touto funkcí se vyznačují i lokální katalogy
knihoven, nicméně v případě SK je její význam podstatnější.
Využití sdílené katalogizace při zpracování dokumentu fondů účastnických knihoven
a možnost řízeného vývoje standardu předpokládá katalogizační funkce. Katalogizační
funkce souvisí s procesem racionalizace rutinních knihovnických činností. Ideálem je
vytvoření záznamu jen jednou a jeho opakované přejímání do lokálních katalogů knihoven.
Tuto funkci mají pouze souborné katalogy reálné, i když se samozřejmě uvažuje
o implementaci této možnosti do nástrojů pro tvorbu virtuálních SK.
Z funkce lokalizační vyplývají funkce podpory meziknihovních služeb a akvizice. V této
fázi může být řeč o SK lístkových, sešitových nebo elektronických. SK vzniklé z důvodu
podpory meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) mohou (ale nemusí) sloužit jako zdroj
katalogizačních záznamů. Funkci podpory meziknihovních výpůjčních služeb a efektivizace
akvizice, které vyplývají z funkce informační, splňují oba typy SK.
Standardizační funkce4 je funkcí odvozenou, nicméně užitečnou. Pro větší přehlednost
fyzických souborných katalogů byly vytvářeny minimální rozsahy záznamů, čímž dochází
k přibližování interpretací pravidel v jednotlivých účastnických knihovnách. Tím se
zkvalitňuje vlastní databáze a přejímání záznamu je více podporováno tím, že jednotlivé
knihovny

nemusí

přistupovat

k výraznějším

zásahům

do

přejímaných

záznamů

[BULÍNOVÁ, 2000].
Obecně se dá říci, že u souborných katalogů seriálů (jakožto registračních systémů
specifického druhu informačních zdrojů) je bibliografická funkce minimálně stejně důležitá
jako jejich další funkce (např. lokalizační), není-li funkcí dominantní či jedinou.
[BRATKOVÁ, 2005, s. 3]. Ideální stav SK je takový, že jej při své práci využije knihovník
profesionál stejně jako běžný uživatel. Jde o dosažení situace, kdy SK nebude obsahovat
pouze dokonalé bibliografické záznamy, se kterými bude spokojen knihovník. Zároveň by
vznikl výborný zdroj pro sdílenou katalogizaci, avšak s omezenou lokalizační funkcí SK.
Na druhé straně není možné získávat co největší počet záznamů bez kontroly jejich kvality.

4

Touto funkcí měla zřejmě autorka na mysli snahu o jednotnou podobu záznamu, který, pokud je totožný,
umožňuje jeho snadné přebírání účastnickými knihovnami.
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Tento přístup by omezoval využívání sdílené katalogizace a opět oslabil lokalizační funkci
SK. Důležité je nalézt princip zlaté střední cesty, což by měl být cíl souborných katalogů.
Funkce portálu lokalizujícího elektronické časopisy se částečně shodují s funkcemi
souborných katalogů. Například smysl lokalizační a bibliografické funkce zůstává naplněn
i u portálu seriálů. Problematika portálů seriálů je relativně „nová“, proto dále uváděné
funkce vycházejí z obecných analýz knihovnického portálu provedených během roku 2003
odborníky z Kongresové knihovny ve Spojených státech amerických [Library of Congress,
2005].
Portál by měl pomoci uživatelům při identifikaci výběru příslušných cílových
elektronických zdrojů (heterogenních lokálních a vzdálených elektronických zdrojů
zpřístupňovaných přímo portálovou aplikací). Tím, že poskytnou efektivní rozhraní pro
vyhledávání a architekturu, která bude podporovat seskupování a bohatý popis zdrojů,
pomohou rovněž uživatelům rozhodnout, které cílové zdroje jsou nejužitečnější pro jejich
rešerši. Knihovní portály by měly navíc umožňovat paralelní vyhledávání a informační
vytěžování popisných metadat z mnoha různorodých cílových zdrojů, jako jsou například
komerční nebo licencované elektronické zdroje, databáze, webové stránky a knihovní
katalogy, jakož i vazby na plné texty nebo jiné související zdroje prostřednictvím podpory
OpenURL. Měly by rovněž uživatelům pomáhat při sestavení dotazu a kontrole vyhledávání
a zajistit, aby výsledky vyhledávání bylo možné spolehlivě reprodukovat. Mezi další funkce
portálu by měla patřit schopnost portálu integrovat a spravovat výsledky vyhledávání ve
srozumitelném formátu modifikovatelném na základě individuálních potřeb uživatele, který
jim umožní interpretaci výsledků vyhledávání a manipulaci s nimi. Důraz je kladen na
možnost spojovat výsledky vyhledávání s plnými texty a spolehlivě spravovat přístup
k cílovým zdrojům a portálovým funkcím pro oprávněné uživatele [BYRUM, 2005].
Za nejdůležitější funkci portálu seriálů se dá považovat možnost paralelní vyhledávání
v mnoha heterogenních zdrojích. Tato funkce není výhodná pouze pro uživatele, kterému
nabízí nástroj pro vyhledávání více zdrojů v reálném čase podle jeho individuálních potřeb.
Je přínosem také pro knihovnu či instituci, které přináší například možnosti řízené akvizice
(funkce portálu pro eliminaci překryvů zdrojů).
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2 Analýza vybraných souborných katalogů seriálů
Pro analýzu provedenou v rámci této diplomové práce byly vybrány dva příklady
rozsáhlých systémů registrujících seriálové publikace na národní úrovni. Německý souborný
katalog seriálových publikací Zeitschriftendatenbank je obecně považovaný za systém se
světově nejlepšími parametry (počet bibliografických a lokalizovaných jednotek
a retrospektivou).5 Německý systém je významný také proto, že je veřejně dostupný a ve
své databázi registruje také online dostupné časopisy. Druhým reprezentantem je Souborný
katalog periodik ČR. Tento systém byl zvolen proto, aby ilustroval situaci a naznačil směr
dalšího vývoje v problematice souborných katalogů seriálů na území České republiky.
Informace jsem čerpala z nejrůznějších zdrojů volně dostupných na internetu (články,
prezentace, konferenční příspěvky aj.) i v odborných databázích předplacených Karlovou
Univerzitou. Cenné informace jsem získala e-mailovou korespondencí se správci obou
systémů. Ze strany německého souborného katalogu probíhala komunikace se Sylvií Jacobi
ze Státní knihovny v Berlíně, od které jsem získala níže citované materiály. Při zjišťování
informací o německém systému Zeitschriftendatenbank (platí také v případě portálu
Elektronische Zeitschrifenbibliothek) jsem narazila na problém, který spočíval v prezentaci
mnoha relevantních informací pouze v německé jazykové verzi, což částečně omezilo jejich
využití pro účely této diplomové práce.
V případě českého souborného katalogu byl podnětný osobní rozhovor a také následná
e-mailová korespondence s Danuší Vyorálkovou a Hanou Novou z Oddělení souborných
katalogů Národní knihovny ČR. Pro základní orientaci v situaci v ČR jsem využila také
fondy Knihovny knihovnické literatury v Národní knihovně ČR.

2.1 Systém Zeitschriftendatenbank
2.1.1 Souborné katalogy Spolkové republiky Německo
Německý systém Zeitschriftendatenbank (ZDB) působí v oblasti seriálů jako zastřešující
prvek pro souborné katalogy Spolkové republiky Německo.
Spolková republika Německo (dále také Německo) patří mezi země s dlouhou tradicí
v oblasti souborných katalogů, která byla zahájena již ve 2. polovině 19. století. Za nejstarší

5

Dle ústního sdělení Evy Bratkové na konzultaci k diplomové práci dne 3.12. 2009.
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je považován Souborný katalog prvotisků (Gesamtkatalog der Wiegendrucke), jehož první
svazek (z celkových 27) byl publikován v Lipsku roku 1925. V roce 1906 začala práce
hlavního organizátora projektu K. Haeblera (1857-1946), kdy za jedenáct let provedl sběr
dat k 145 000 prvotiskům vlastněných 676 německými organizacemi [ORITA, 2004].
V Německu fungují kooperativní knihovní systémy,

které jsou mj. platformou pro

kooperativní katalogizaci, koordinaci MVS a spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.
Současně zde fungují reálné souborné katalogy, které jsou především základem pro sdílenou
katalogizaci, a virtuální katalogy, které pracují s nástroji paralelního prohledávání lokálních
katalogů i souborných katalogů. Regionální a oborové souborné katalogy jsou zapojovány
do obdobných mezinárodních projektů, dobře funguje především spolupráce v německé
jazykové oblasti, ale i mimo ni [BULÍNOVÁ, 2004]. Situaci v problematice souborných
katalogů na území Německa ilustruje vybraný snímek C. Katz z konference Přechod na
Marc 21 (Umstieg auf MARC 21) konané v červnu 2009 v Německé národní knihovně. Ve
svém příspěvku použila obrázek znázorňující působnost jednotlivých souborných katalogů
v Německu (viz obr. 2).

Obr. 2: Souborné katalogy ve Spolkové republice Německo [KATZ, 2009].

V následující části textu budou stručně popsány souborné katalogy německých sítí knihoven
(viz obr. 2). Německo je relativně rozlehlý stát členěný na jednotlivé spolkové země, což
tvoří podmínky pro vznik mnoha souborných katalogů. Tyto systémy často provozují různá
knihovnická sdružení fungující na daném území. Souborné katalogy uživateli umožňují jako
samozřejmost současné hledání ve více katalozích a často také služby typu DDS (Document
Delivery Service), které zajišťují dodávání objednaných dokumentů uživateli. Typickým
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rysem německých souborných katalogů je pestrost nabídky jejich služeb.Uživatel může
často vyhledávat například v databázích časopiseckých článků nebo využívat tematicky
vyhraněné databáze, adresáře, statistiky apod.
Souborný katalog Knihovního centra vysokých škol spolkové země Severní PorýníWestfálsko HBZ (Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen, http://www.hbznrw.de/) obsahuje více než 17 milionů záznamů knih a speciálních dokumentů (38 milionů
lokací), seriálů a bibliografii spolkové země Severní Porýní-Westfálsko. SK má více než
1 200

účastníků,

kterým

slouží

jako

nástroj

kooperativní

katalogizace

[Hochschulbibliothekszentrum, 2009].
Souborný

Katalog

sítě

knihoven

jihozápadního

Německa

SWB

(Katalog

des

Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes) nyní náleží pod Centrum knihovnických služeb
spolkové země Bádensko-Württembersko BSZ (Bibliotheksservice-Zentrum BadenWürttemberg, http://www2.bsz-bw.de/). SK obsahuje zhruba 14 milionů bibliografických
záznamů titulů monografií a speciálních dokumentů, což odpovídá 52 milionům lokací. SK
je využíván více než 1 200 kooperujícími knihovnami (převážně univerzitními) pro sdílenou
katalogizaci, regionální rešeršní služby, služby typu MVS a DDS [BibliotheksserviceZentrum, 2009].
Souborný katalog BVB (Bibliotheksverbund Bayern, http://www.bib-bvb.de) bavorské sítě
knihoven obsahuje 17 milionů bibliografických lokalizačních záznamů monografií
a speciálních dokumentů od více než 150 účastníků z řad univerzitních a vysokoškolských,
odborných, církevních a regionálních knihoven. Roční přírůstek je zhruba 138 000 záznamů
[Bayerische Staatsbibliothek, 2009].
KOBV (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg) je kooperativní knihovní síť
Berlínska-Braniborska pro všechny univerzitní a veřejné knihovny a mnoho dalších
knihoven ostatních typů. Z portálu této sítě je umožněn vstup do katalogů zúčastněných
knihoven přes souborný katalog KOBV-Verbund (http://vs13.kobv.de/). SK disponuje
celkem 320 různými zdroji (např. 113 online katalogů nebo 59 oborových portálů). KOBV
provozuje internetový portál, který umožňuje přístup do katalogů a služeb účastnických
knihoven. V rámci portálu KOBV je přístupný souborný katalog, který obsahuje přibližně
13 milionů záznamů a přispívá do něj 20 knihoven [Kooperativer Bibliotheksverbund,
2009].
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Souborný katalog Hessenského knihovnicko-informačního systému HeBIS (Hessisches
Bibliotheks-Informationssystem, http://www.hebis.de/) obsahuje více než 32,2 milionu
bibliografických

záznamů

knih,

časopisů,

článků,

elektronických

dokumentů,

kartografických dokumentů, mikrofilmů a hudebnin, čemuž odpovídá 17,5 milionu lokací
ve fondech 567 knihoven. Zvláštností je samostatný katalog HeBIS Retro, který obsahuje
záznamy knih vydaných před rokem 1987. Vyhledávat lze také v katalogu hessenské
bibliografie [Hessisches Bibliotheks Informations System, 2009].
Souborný katalog GVK (Gemeinsamer Verbundkatalog, http://gso.gbv.de/) funguje v rámci
sedmi spolkových zemí6 kooperujících v síti akademických, veřejných a odborných
knihoven GBV (Gemeinsame Bibliotheksverbund). Souborný katalog obsahuje více než
29,8 milionů bibliografických záznamů knih (retrospektiva do roku 1800), konferenčních
materiálů, periodik, disertačních prací, mikrofilmů a elektronických zdrojů z více než 770
účastnických knihoven. Obsaženo je více než 63,4 milionů lokací dokumentů [Gemeinsame
Bibliotheksverbund, 2009].7

2.1.2 Historie
Souborný katalog periodik Zeitschriftendatenbank datuje svoji existenci již téměř čtyřicet
let. 1. února 1971 vznikl Návrh na schéma k zachycení dat pro soupisy časopisů (Entwurf
eines Ablochschemas [sie] zur Datenerfassung für Gesamtzeitschriftenverzeichnisse). Od
tohoto data se dá hovořit o vzniku německého systému ZDB, i když pojem
„Zeitschriftendatenbank“ v té době ještě neexistoval. Tento návrh již precizně popisoval
model dat a formát jednotlivých polí, což bylo v té době pokrokové a jasně ukazovalo směr
dalšího vývoje v této oblasti [FRANZMEIER; GRUBER, 1996].
Souborný katalog periodik vznikal v letech 1971 - 1973 jako projekt počítačového
zpracování souborného katalogu všech německých vědeckých knihoven označovaných
zkratkou ZETA.
V roce 1974 bylo zahájeno online naplňování souborného katalogu (v té době bez možnosti
vyhledávání ze strany uživatelů). Provoz SK v dřívějším období zajišťovaly společně
Německý

knihovnický

institut

DBI

(Deutsches

Bibliotheksinstitut)8

a

SBB-PK

(Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Státní knihovna v Berlíně - Pruské
6

Brémy, Hamburg, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštýnsko
a Durynsko.
7
Zajímavostí je, že pouze HeBIS a GVK využívají software shodný se systémem Zeitschriftendatenbank.
8
Činnost DBI byla ukončena v polovině roku 2003.
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kulturní centrum). V roce 2000 byla provedena reorganizace DBI a bylo rozhodnuto, že od
1. ledna 2000 bude provoz z hlediska obsahového zajišťovat SBB-PK a z hlediska
programového a technického včetně OPACu Německá národní knihovna ve Frankfurtu nad
Mohanem [BRATKOVÁ, 2005, s. 23].
V roce 1989 proběhla přestavba systému na nový software IBAS (Informationssystem
Beliebiger Anwendungsstrukturen) od firmy Dabis, který byl dále vyvíjen v DBI
a uživatelům již umožňoval vyhledávání [FRANZMEIER, 2001]. Databáze ZDB byla
provozována v tomto programovém systému až do roku 2000. Novým aplikačním systémem
je od roku 2000 nizozemský systém PICA. Koncem roku 1999 byla bibliografická data
a soubor autorit korporací (GKD, Gemeinsame Körperschaftsdatei)9 přesunuta z Berlína do
Frankfurtu a první nový záznam byl online do báze uložen 3. ledna 2000 [BRATKOVÁ,
2005, s. 24].

2.1.3 Charakteristika systému
Německý systém Zeitschriftendatenbank (http://www.zeitschriftendatenbank.de/) je jedním
z nejvýznamnějších a největších národních souborných katalogů seriálových publikací.
Bývá označován také jako největší světový SK pokračujících zdrojů (časopisy, elektronické
časopisy, ročenky, noviny) [WALRAVENS, 2000]. Bibliografické zpracování zajišťuje
Státní knihovna v Berlíně - Pruské kulturní centrum (Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, http://staatsbibliothek-berlin.de/) a za technický provoz databáze
odpovídá Německá národní knihovna (Deutsche Nationalbibliothek, http://www.d-nb.de/).
Databáze zahrnuje zatím zhruba přibližně 8,7 milionů lokalizovaných jednotek německých
i zahraničních seriálových publikací, které odpovídají více než 1,5 milionu bibliografickým
jednotkám s retrospektivou od 16. století do současnosti.10 Se systémem spolupracuje více
než 4 300 německých i zahraničních (nejčastěji rakouských) knihoven. Roční přírůstek je
přibližně 60 000 jednotek.11 Ústředí v Berlíně zajišťuje centrální kontrolu bibliografických
záznamů a autoritních záznamů korporací GKD. Tento soubor obsahuje přibližně 1,3

9

GKD funguje v německé jazykové oblasti jako odpovídající soubor autorit pro německá a zahraniční
korporativní jména. Databáze byla vybudována v 70. letech a dnes je spravována čtyřmi institucemi:
Bavorskou státní knihovnou, Státní knihovnou v Berlíně, Německou národní knihovnou a Rakouskou národní
knihovnou. Záznamy GKD obsahují vedle unifikovaných a variantních forem korporativních jmen
(vytvořených podle pravidel RAK-WB - Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen
Bibliotheken), také chronologické a hierarchické vztahy a další údaje, které charakterizují reprezentované
korporace [Staatsbibliothek zu Berlin, 2009e].
10
Stav k říjnu 2009.
11
Údaj z roku 2008.
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milionu záznamů. Přístup do katalogu ZDB je možný online přes webové rozhraní Německé
národní knihovny v systému PICA [Staatsbibliothek zu Berlin, 2009c].12

2.1.3.1 Služby systému ZDB
V následující podkapitole budou uvedeny nejdůležitější služby, nebo také funkce, systému
ZDB.
Hlavní funkcí souborného katalogu seriálů ZDB je lokalizace seriálů a pokračujících zdrojů
uložených ve fondech spolupracujících knihoven. Svým rozsahem působnosti pokrývá
systém ZDB většinu území Německa, proto má systém přívlastek „národní“. Místo vydání
těchto dokumentů není v případě národního souborného katalogu důležité.
Systém ZDB je zdrojem lokačních informací o titulech ve fondech téměř každé univerzitní
knihovny v Německu, což systému ZDB dává jisté výlučné postavení v této oblasti.
Pouze v rámci seriálových publikací lze (na území Německa) pomocí katalogu ZDB získat
rychlý přehled o titulech i lokacích ve většině knihoven.
Členské knihovny (jednotlivých souborných katalogů německých sítí knihoven) jsou
odpovědné za správnost a úplnost vlastních záznamů. Lokační údaje může knihovna zaslat
do ZDB dvěma způsoby: buď nahráním dat přímo do ZDB nebo prostřednictvím
souborného katalogu, ve kterém je organizována (automatický import dat).
Původní záměr systému ZDB, poskytovat nástroj pro centrální sdílenou katalogizaci a tím
přispívat k rozdělení práce mezi německé knihovny, je v dnešní době stále platný. Většina
německých akademických knihoven patří k jedné ze šesti regionálních sítí knihoven, kde
jsou vytvářeny souborné katalogy. V rámci těchto sítí se užívají stejná předmětová hesla,
přejímají se záznamy a užívá se stejný knihovnický systém. V těchto souborných katalozích
má databáze ZDB hlavní katalogizační funkci. Což znamená, že každý nový záznam seriálu
je nejdříve popsán v sytému ZDB, odkud je kopírován do regionálních souborných katalogů
(také údržba dat je prováděna výlučně v rámci ZDB). Je uplatňováno pravidlo „Jedenkrát
zkatalogizuj a vícekrát použij“. Výhodou je také rychlá dostupnost záznamu dalším
knihovnám. Takovýto způsob práce zaručuje přidělení identifikačního čísla (ID number)
záznamu titulu, které je využito v mnoha dalších systémech, což umožňuje snadnou
aktualizaci nebo odkazování mezi databázemi.

12

Nyní pod novým jménem systému OCLC EMEA.
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Systém ZDB je považován za autorizovaný soubor pro katalogizaci seriálů. Pro zajištění
garance kvality záznamů v databázi existuje striktní správa termínů, např. pouze centrální
pracoviště ve Státní knihovně v Berlíně je oprávněno provádět změny v záznamech (úpravy,
mazání). Právě pro široké sekundární využití dat ze systému ZDB v jiných systémech je
důležitá vysoká míra konzistence uložených dat.
Existují snahy, aby v budoucnu systém ZDB sloužil jako národní bibliografie pro seriály
vydané na území Německa a také základna pro přidělení identifikátoru ISSN seriálům
vydaným na německém území. Významnou knihovnou spolupracující s ZDB je také
Německá národní knihovna, která mj. plní funkci národní agentury ISSN. Německá národní
knihovna od roku 1997 přiděluje identifikátory ISSN novým titulům na základě záznamů ze
systému ZDB. To znamená, že část databáze ZDB se propojila s mezinárodním systémem
ISSN a systém ZDB je zároveň zdrojem pro Německou národní bibliografii [JUNGER,
2008, s. 1-10].
Souborný katalog ZDB pomáhá koordinovat služby typu MVS a DDS v Německu, obecně
řečeno poskytuje dostupnost informací o seriálových publikacích. Pokud uživatel/knihovník
potřebuje zjistit, která knihovna má ve fondu konkrétní seriál, provede nejprve rešerši
v souborném regionálním katalogu. V případě neúspěšného výsledku využije databázi ZDB,
kde najde potřebné informace o titulu i jeho lokaci. Spolupráce mezi ZDB a službami DDS
(např. služba SUBITO) je v německém prostředí často využívána. Důvody pro dobré jméno
a tradici těchto služeb mohou být geografická rozloha Německa a zároveň dobře fungující
síť knihoven a jejich souborných katalogů seriálů [JUNGER, 2006].
V následující části textu uvedu pro větší ucelenost přehled doplňkových služeb, které
systém ZDB nabízí kooperujícím subjektům.


Datová rozhraní (protokoly OAI a Z39.50) pro komunikaci dat mezi systémy.

OAI-PMH je jednoduchý protokol umožňující „poskytovateli služeb“ automatické sklízení
metadat nabízených „poskytovateli dat“. V rámci systému ZDB a kooperujících systémů tak
probíhá online komunikace v rámci přenosu dat. Objem a časový interval přenesených dat
může být stanoven individuálně. Jako datové formáty jsou k dispozici MABxml13 a OAI DC
[ALETNHÖNER, 2009].

13

MABxml je nový výměnný formát vyvinutý Německou národní knihovnou. Umožňuje výměnu záznamů
v MAB2 s použitím XML struktury a proto je vhodný pro technologie na bázi XML, jakou je používaná OAI.
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Z39.50 je standardizovaný aplikační protokol, který specifikuje komunikaci mezi klientem
a serverem při vyhledávání informací v databázích a umožňuje také přejímání dat
z databází. Slouží také jako protokol pro dotazování v různých informačních systémech
v rámci jednoho rozhraní. Výhodou Z39.50 je, že umožňuje odlišným informačním zdrojům
vystupovat pod jednotným uživatelským rozhraním a současně dává každému informačnímu
systému možnost vytvořit několik rozhraní pro odlišné skupiny uživatelů [Staatsbibliothek
zu Berlin, 2009g].


Společná dostupnost zdrojů systémů ZDB a EZB při vyhledávání – systém Journals
Online & Print (více viz kap. 2.1.3.2 a kap. 3.1.4).



Datové služby
o Dodávání dat – zajištění rutinního zásobování souborných katalogů sítí
knihoven, místních knihovnických katalogů a podpora služeb typu DDS.
Dodávky jsou realizovány v týdenních či půlročních intervalech. Také
podpora stahování záznamů ze systému EZB (informace o lokalizacích
a licencích, tj. dostupnosti elektronických i tištěných časopisů).
o Výběr dat – úplné stahování dat je prováděno Německou národní knihovnou
dvakrát ročně (vždy v únoru a srpnu). Z této kopie lze na požádání vybrat
údaje pro jednotlivé knihovny. Tato služba je zpoplatněná (při více než pěti
knihovnách) a z výsledného souboru musí každá knihovna provést selekci
dat tak, aby odpovídala skutečnému stavu v jejím fondu. Je nutné také
uhradit poplatek za počet dodaných záznamů (např. do 5 000 záznamů je
stanovena cena 89 Euro) [Staatsbibliothek zu Berlin, 2009a].



Národní

licence – Německá

Forschungsgemeinschaft,

DFG,

společnost

pro

výzkum

http://www.dfg.de/en/index.html)

(Deutsche
nabízí

ve

spolupráci se systémem ZDB uživatelům využívat mnoho odborných digitálních
zdrojů. DFG je samostatná organizace s cílem podporovat výzkum na univerzitách
a dalších státních výzkumných pracovištích v Německu. Společnost je využívána
odborníky ze všech vědních oborů, kterým nabízí financování jejich projektů
a zároveň usnadňuje jejich vzájemnou spolupráci. Společnost DFG vynakládá
značné finanční prostředky na zajištění přístupu (přes národní licenci) do
elektronických databází a archivů článků. Toto je výhodné především pro uživatele,
kteří mají z jednoho místa přístup k mnoha kvalitním zdrojům, ale také pro
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knihovny, jejichž služby jsou častěji využívány. Smysl využívání národních licencí
dokládá následující ukázka zpřístupněných systémů. V rámci systému ZDB je
možný přístup do digitálního archivu vědeckých časopisů JSTOR, archivů
elektronických článků Oxford University Press, vydavatelských domů Elsevier,
Springer a Wiley-VCH, digitální sbírky Early American Newspapers nebo sbírky
British Library Newspapers (17. - 19. stol.) [Deutsche Forschungsgemeinschaft,
2006].


Statistická hodnocení – v systému ZDB jsou sledovány statistiky měsíčních
přírůstků dat, které prezentuje na svých webových stránkách v přehledných
tabulkách. Sledovány jsou následující kategorie dokumentů: tištěné a audiovizuální
materiály, dokumenty v Braillově písmu, mikroformy, elektronické zdroje se
vzdáleným přístupem či na datovém nosiči a kombinace výše zmíněného.14



Uživatelská podpora - školení a tréninkové databáze.

2.1.3.2 Spolupráce a partnerství systému ZDB
Německý systém Zeitschriftendatenbank při své činnosti realizuje spolupráci s mnoha
významnými organizacemi. V následující části práce bude představeno pět nejdůležitějších
institucí.


Regionální souborné katalogy

Katalogizace časopisů je v Německu prováděna centralizovaně v rámci systému ZDB. Aby
mohla být data v regionálních souborných katalozích ověřena, odesílá systém ZDB data do
souborných katalogů regionálních sítí knihoven. Odtamtud následuje také rozdělování dat
do místních knihovních katalogů. Informace o titulech seriálů a stavech lokalizací dodané
systémem ZDB jsou základem pro služby souborných katalogů typu DDS.


Elektronická knihovna časopisů EZB

Elektronická knihovna časopisů EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je portál
elektronických časopisů, který má sloužit

k

efektivnímu

využívání

vědeckých

elektronických časopisů (portál bude blíže analyzován v kap. 3.1).
V současné době funguje projekt se systémem ZDB s názvem Journals Online & Print (viz
kap. 3.1.4). Klíčovou problematikou projektu je vyhledávání časopisů v Německu. Jeden
14

Podle statistiky pro rok 2008 je zřejmá převaha tištěných seriálových publikací - roční přírůstek činil 51 443
záznamů z celkových 64 180 [Staatsbibliothek zu Berlin, 2009d].
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z jeho cílů vede k rozvoji produktu, který může být použitý ke kontrole dostupnosti
tištěných i elektronických časopisů. Uživatel tak může snadno získat požadovaný
časopisecký článek v rozumném čase bez ohledu na fyzickou lokaci článku (zda se nachází
přímo v dané instituci, v online podobě nebo jako tištěný dokument) [GIERSBERG, 2008].
Většina německých knihoven využívá portál EZB jako přístupový bod k elektronickým
časopisům. Všechny záznamy titulů v portálu EZB musí být obsaženy také v systému ZDB.
Identifikační číslo záznamu (ID number) v systému ZDB je také součástí záznamu v portálu
EZB. Na druhé straně, záznamy elektronických časopisů v ZDB obsahují speciální URL
vedoucí do portálu EZB. Takto je zajištěna maximální provázanost mezi oběma systémy.
Uživatel se velmi jednoduše dostane při svém hledání titulů v systému ZDB například na
webové stránky volně dostupného elektronického časopisu.15


Rakouská Národní knihovna a rakouský Souborný katalog

Spolupráce systému ZDB probíhá také prostřednictvím online rakouského souborného
katalogu

(http://www.obvsg.at/)

včetně

katalogu

Rakouské

národní

knihovny

(http://www.onb.ac.at/).
Rakouský Souborný katalog obsahuje 7 milionů bibliografických záznamů monografií a 0,7
milionu záznamů časopisů. Katalog obsahuje též 12,5 milionu lokalizačních záznamů
dokumentů. Na jeho budování spolupracuje metodou sdílené katalogizace zhruba
75 knihoven a celkem 310 dalších knihoven přispívá záznamy periodik [Staatsbibliothek zu
Berlin, 2009f].16


SUBITO

Název dodavatelské služby SUBITO (http://www.subito-doc.de/) vychází z italštiny
a vyjadřuje význam příslušného slova ve smyslu „okamžitě, urychleně, bystře“. Filozofií
této služby je motto: „Literatura by měla být ve správný čas na správném místě“. Projekt byl
zahájen v roce 1994 s hlavním cílem zajistit uživatelům přístup do souborných katalogů
německých, rakouských a švýcarských knihoven, za účelem získání bibliografických
informací, na jejichž základě dojde k elektronickému objednání i dodání příslušného
dokumentu (nebo jeho části) v rámci německé sítě knihoven. Nejčastěji jsou využívány
kopie článků z periodik nebo knih. Informace z odborných knih a časopisů se tematicky
neomezují pouze na oblast vědy, ale také na hospodářství a společnost. SUBITO je
15
16

Funkčnost systému byla ověřena na příkladu českého elektronického časopisu Ikaros.
Stav k lednu 2009.
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decentralizovaným systémem, jehož společným prvkem je katalog, ve kterém si uživatel
vyhledá požadovaný dokument. Dodání dokumentu je již zajištěno některou z partnerských
knihoven, obvykle tou, která je uživateli geograficky nejblíže.
Systém SUBITO má velmi dobře propracovanou strukturu dodávání dokumentů, protože
jsou splněny následující požadavky:


všeobecná dostupnost publikací v rámci Německa



záruka při dodávání dokumentů, jinak zpětné hlášení



kvalitní práce, zpracování od 24 do 72 hodin



elektronické objednávání a zasílání přímému uživateli (resp. objednavateli)



objasňování otázek copyrightu s vydavateli a knižními nakladateli [PLANKOVÁ,
2007].

Služba není bezplatná, zohledňuje však různé skupiny uživatelů. Například za vyřízený
požadavek odeslaný prostřednictvím e-mailu (v rámci Německa) zaplatí student pět Euro,
což je akceptovatelná cena [Subito, 2004].


Evropský registr mikrofilmových záznamů

Originální název databáze je European Register of Microform Masters (EROMM,
http://www.eromm.org/). Databáze vznikla s cílem zachovat tištěné materiály jejich
reprodukcí v digitální podobě. Tato online přístupná databáze není omezená typem
publikace, jazykem, datem vzniku či proveniencí. Hostitelskou institucí je již od roku 1994
Univerzitní a státní knihovna v Göttingenu (Dolní Sasko) spolu se sítí knihoven GBV.
Záměrem tvůrců databáze je podpora knihoven při koordinaci digitalizace dokumentů
s cílem jejich pozdější ochrany a zachování dat. EROMM slouží také jako nástroj pro
objednávání uživatelských kopií digitalizovaných dokumentů (partnerem při využívání
reprografických služeb se stala i NK ČR). Základní myšlenka projektu počítá s vyloučením
duplicit při vytváření elektronické kopie dokumentu, čímž zvyšuje efektivitu dalších
spolupracujících institucí [EROMM, 2008].
Spolupráce mezi systémy ZDB a EROMM probíhá v oblasti ochrany dokumentů
uchovávaných ve fondech knihoven. Od knihoven pořizujících mikrofilmy nebo digitální
kopie tištěných dokumentů se předpokládá, že dodají data o originálu do databáze ZDB
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(odkud jsou importována do EROMM). Tím odpadá násobná digitalizace a vzniká přehled
o aktivitách spojených s ochranou knihovního fondu [Staatsbibliothek zu Berlin, 2009f].

2.1.3.3 Standardizace
Záznam v databázi ZDB se skládá ze tří základních částí, které mohou být ve výstupu mezi
sebou propojovány. Prvním souborem jsou bibliografické záznamy seriálů, druhý soubor
tvoří záznamy lokalizací seriálů a poslední částí jsou podrobné záznamy o zúčastněných
institucích. Bibliografický popis vznikl na základě německých katalogizačních pravidel
RAK (Regeln für die Alphabetische Katalogisierung).

2.1.3.4 Výměnný formát a katalogizační pravidla
V několika posledních letech je v Německé národní knihovně aktuální otázka přechodu ze
staršího výměnného formátu MAB2 (Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken,
Automatizovaný výměnný formát pro knihovny) na formát MARC 21 (Machine Readable
Cataloguing, Strojem čitelná katalogizace). Snahy o inovaci v této problematice jsou patrné
již od roku 2001, kdy bylo rozhodnuto o přechodu na formát MARC. Důvodem byla
zejména nutnost kooperace se zahraničními knihovnami a vnější tlak na harmonizaci
německých pravidel s angloamerickou katalogizační praxí. O tři roky později došlo
k přechodu na výměnný formát MARC 21 [GÖMPEL, 2009b]
V současné době je možné využívat paralelně oba výměnné formáty – MAB2 spolu
s MARC 21 [Deutsche Nationalbibliothek, 2009, s. 20-28].
Německá národní knihovna přistoupila na změnu v popisu zdrojů, který bude prováděn
podle nového standardu RDA (Resource Description and Access, Popis zdrojů a přístup
k nim,

http://www.rdaonline.org/).

Nová

pravidla

(mají

nahradit

Anglo-americká

katalogizační pravidla) poskytnou flexibilní systém pro popis analogových i digitálních
zdrojů a současně budou garantovat, že nová data budou kompatibilní s již existujícími
záznamy v katalozích knihoven [GÖMPEL, 2009a].
Časový harmonogram počítá se zavedením nových pravidel na konci roku 2009 (do té doby
probíhají fáze příprav, diskuzí a schvalování katalogizačního standardu), do září roku 2010

30

by mělo probíhat jejich testování a od konce roku 2010 jejich zavedení [STEWART,
2009].17
Bibliografické záznamy podle nových pravidel RDA budou slučitelné se záznamy podle
AACR2 (a záznamy vytvořené podle RDA tak mohou být začleněny do databází založených
na AACR2), ale budou založeny na zcela novém přístupu. Záměrem změny je formulovat
základní mezinárodně platné principy, které by byly všeobecně použitelné nejen pro
knihovnictví, protože vedle knihovníků vytvářejí záznamy o informačních zdrojích také
třeba autoři, administrátoři a (v některých případech bez lidského zásahu) počítače.
Pravidla RDA budou jednoduchá, a budou vycházet ze zásad, podle nichž by uživatelé sami
rozhodovali o jednotlivých úkonech. Zásady by měly být vhodné pro všechna média a měly
by být mezinárodně přijatelné [LICHTENBERGOVÁ, 2007].

2.1.4 Procesy probíhající v systému ZDB

2.1.4.1 Jednoduché vyhledávání
Vyhledávání dokumentů z databáze ZDB je možné pomocí webového rozhraní, které je
zpřístupněno

v anglické

i

německé

jazykové

verzi

(http://dispatch.opac.ddb.de/LNG=EN/DB=1.1/).18 Úvodní stránka působí jednoduchým
a přehledným dojmem, což vede k bezproblémové orientaci uživatele. Pro ilustraci je
doplněn náhled na úvodní stranu systému ZDB (viz obr. 3).

Obr. 3: Náhled titulní strany systému ZDB - výřez (cit. 2009-10-22).
17

V době psaní diplomové práce, tj. do prosince 2009, pravidla ještě nebyla oficiálně vydána. Avšak tištěné

informační letáky systému ZDB již pravidla RDA uvádějí jako standard.
18

Z důvodu snazší orientace v systému byla pro analýzu zvolena anglická verze.
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Základ vyhledávače tvoří jeden řádek pro zapsání vyhledávacího výrazu. Zároveň lze
provést upřesnění jeho pozice. Zadaný výraz lze hledat pomocí následujících selekčních
údajů:19


klíčové slovo z názvu periodika stejně jako klíčová slova z jmen korporací Stichwort (allgemein)



název časopisu jako fráze (je třeba znát přesný název periodika) - Titelanfang



klíčová slova z názvu periodika (nezáleží na pořadí slov) - Titel (Stichwort)



jméno korporace jako fráze (záleží na pořadí slov) - Körperschaftsname (Anfang)



klíčová slova z jména korporace (např. organizace, společnost, univerzita apod.) Körperschaft (Stichwort)



jedinečný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují periodika a ostatní tzv.
pokračující zdroje - ISSN



klíčová slova z pole místo vydání a vydavatel - Erscheinungsort Verlag



mezinárodní šestimístný kód pro jednoznačnou identifikaci seriálových publikací
(vychází z jejich názvů) - CODEN



jména spolupracovníků v invertované formě - Personenname



klasifikace seriálových publikací (předmětové třídění a třídění podle názvů periodik)
- Fachgruppe



místo distribuce periodik (nemusí být shodné s místem vydání) - Verbreitungsort



vlastní identifikační systém ZDB pro záznam titulu – ZDB-ID (nebo také ID
number)



publikace typu noviny a periodika podobná novinám (vlastní dělení ZDB Dokumenttyp



sigla knihovny; pro informaci, zda má hledaný dokument k dispozici konkrétní
knihovna - Bibliothekssigel



zeměpisný seznam kódů přidělený jednotlivým zemím/státům (vlastní dělení ZDB) Erscheingungsland

19

Za pomlčkou jsou uvedeny selekční údaje v originálním znění v německé jazykové verzi.
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signatura dokumentu - Signaturen



speciální tematické sbírky podporované Německou společností pro výzkum Sondersammelgebiet

Zobrazené výsledky je možné řadit dále podle názvu dokumentu nebo data publikování
(řazeno chronologicky od nejnovějšího dokumentu). Pokud uživatel využije nabídku
pokročilého vyhledávání (Advanced search), vstup do rozhraní je mu umožněn z horní lišty.
V prostoru horní lišty na obrazovce je též umístěna ikona Saveset, tedy jakýsi prostor pro
uživatele k ukládání jeho dosavadní rešeršní historie. Schránka je aktivní, pokud si uživatel
prohlíží již zobrazený záznam a využije některou nabídku Download v levé horní části
obrazovky (možnost archivovat nalezené tituly časopisů). Uživatel vybírá z možností
uložených formátů (úplný, zkrácený nebo zkrácený s informacemi o knihovně, kde je
dokument dostupný), způsobu doručení uložených informací (e-mail, nebo pouze zobrazení
v samostatném okně). Limit pro uložení činí sto titulů.
Horní lišta obsahuje další doprovodné informace. Nachází se zde záložka s návody
a vysvětleními pro efektivní práci s databází (Help) a nezbytné kontaktní a autorské
informace.

2.1.4.2 Pokročilé vyhledávání
V režimu pokročilého vyhledávání lze pracovat efektivněji zejména je-li požadavek hledání
omezen více parametry. Zde se nabízí kombinovat informace získané například v rejstříku
elektronických časopisů se zadanými klíčovými slovy. Výhodou je vyhledávání pouze
v rámci tematického vymezení dokumentů. Podobný princip je možné uplatnit také v rámci
speciální tematické sbírky podporované organizací DFG.
Samotné pokročilé vyhledávání je realizováno na čtyřech řádcích, které umožňují zadávat
kritéria hledání podle již předem definovaných selekčních údajů (jejich popis viz výše) (viz
obr. 4). Počet řádků není možné zvyšovat (jak je tomu zvykem u některých rozraní), což
není omezující. Jako částečně limitující lze chápat neexistenci slovníku zakázaných slov,
který by při hledání eliminoval výskyt nejběžněji se vyskytujících slov (především)
v německém jazyce. Tuto skutečnost lze částečně řešit vhodným použitím (a kombinací)
symbolů pro náhradu znaků.
Jakoukoliv rešerši prováděnou v režimu pokročilého vyhledávání lze omezit podle typu
seriálu. Je možné prohledávat pouze záznamy tištěných seriálů (včetně záznamů seriálů
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převedených na mikroformy), originální mikrodokumenty (mikrofiš a mikrofilm), datová
média (periodika ve strojem čitelné formě) a počítačové soubory (elektronické časopisy
volně dostupné i s placeným přístupem).

Obr. 4: Náhled úvodní obrazovky databáze ZDB v režimu pokročilého vyhledávání (cit. 2009-10-25).

Systém využívá rozšířené booleovské operátory (AND, OR, AND NOT). Zajímavostí je
možnost plnohodnotné náhrady operátoru AND znaky ampersand (&) a plus (+). Stejně
funguje také náhrada operátora OR svislou čárou (|). Další operátory je možné vkládat
přímo do selekčních polí (není omezeno pouze v režimu pokročilého vyhledávání). Systém
pracuje s operátorem NEAR, který vyhledá výrazy s maximální vzdáleností dvou slov. Větší
vzdálenost mezi výrazy je nutné zapsat jako konkrétní číslici za lomítko (např. NEAR/4).
Uvozovkami označený výraz je zpracováván jako fráze.
Systém využívá další proximitní operátory, které mají časté využití během rešeršní činnosti
zejména z důvodu častého používání určitých členů u podstatných jmen v německém
jazyce. Operátor vyjádřený otazníkem nebo hvězdičkou zaručuje (při použití mezi termíny)
vyhledání výrazů v pořadí, v jakém byly zadány. Počet slov mezi výrazy není omezený (př.:
annalen ? pharmacie > Annalen der Pharmacie). Naopak znak mřížky (#) omezuje
vzdálenost hledaných výrazů na jedno slovo a znak vykřičníku (!) omezuje vzdálenost právě
na jedno slovo. Při hledání, kdy nezáleží na pořadí jednotlivých výrazů, systém umožňuje
použít znak procento (%).
Systém pracuje se znaky otazník (?) a hvězdička (*) jakožto náhrady libovolného množství
znaků uvnitř vyhledávacího výrazu. Symbol mřížky (#) naopak zastupuje jeden nebo žádný
znak vyskytující se v termínu, vykřičníkem (!) lze provést náhradu právě jednoho znaku
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(obě možnosti jsou užitečné například při nejasnostech u jmen autorů). Všechny výše
zmíněné znaky lze také využít v kombinaci pro pravostranné krácení. V případě použití
pravostranného krácení výrazů jsou výsledky hledání logicky početnější. Systém umí
pracovat také se symbolem lomítka (/), které není běžně používáno pro pravostranné
krácení. Nahrazuje právě takový počet znaků, který je uveden za lomítkem (př.: moskau/2 >
Moskau, Moskva, Moskou).

2.1.4.3 Prohlížení
Rozhraní

umožňující

prohlížení

je

vhodným

nástrojem

pro

uživatele

s dosud

nespecifikovanou informační potřebou, resp. požadavkem. Rozhodne-li se uživatel pro
variantu prohlížení obsahu databáze, má k dispozici (v levé svislé části obrazovky) rejstřík
elektronických časopisů řazených podle jejich obsahového zaměření (vstup z odkazu
Ejournals by subject). Prohlížení časopisů lze filtrovat jednoduchým způsobem. Lze označit
prohlížení všech časopisů, nebo jen z volným přístupem nebo pouze časopisy s německou
národní licencí.
K snadné uživatelské navigaci slouží hyperlinkové číselné označení předmětových skupin
(např. 100 pro Obecnosti a 135 pro Knihovnictví a vydavatelskou činnost). Skupiny jsou
řazeny dvěma způsoby: podle číselného označení skupin (obsahu časopisů) a abecedně
podle názvu skupiny. Oba způsoby mají své opodstatnění při různých potřebách uživatele.
Řazení výsledných elektronických dokumentů v jednotlivých předmětových skupinách je
bez zjevného systému.
Další možností prohlížení databáze je v rámci odkazu na fondy v rámci Německé
společnosti pro výzkum (DFG-subjects collected).
V databázi ZDB je možné prohledávat také speciální tematické sbírky v rámci systému
dodávání dokumentů podporovaný DFG. Sbírky jsou rozděleny tematicky do skupin
(číselné označení). Například skupina s názvem Informační věda, Knihověda a knihovnictví
obsahuje 4 375 záznamů relevantních dokumentů umístěných v různých knihovnách.
Uživatel tak pomocí odkazů získá rychlý přehled o možné výpůjčce či elektronickém dodání
dokumentu.
K rychlé orientaci uživatele v databázi, respektive v knihovnách a dalších spolupracujících
institucích, slouží Online adresář německých kódů ISIL a kódů knihoven (Online Directory
of German ISIL and Library Codes). Vstup do něj je také umožněn z levé části menu na
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úvodní obrazovce. ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related
Organizations) je jedinečným identifikátorem knihovny podle mezinárodní normy
ISO 15511:2009. Identifikátor ISIL (složený z kódu země a kódu knihovny) má
jednoznačně určit konkrétní instituce. Adresář obsahuje zhruba 7 000 adres (z toho 3 000
adres oborových univerzitních knihoven a 200 položek pro virtuální knihovny).
V roce 2007 bylo rozhodnuto o nahrazování německých knihovních kódů (Library Codes)
identifikátorem ISIL z důvodu jeho všestranného využití zejména v prostředí internetu.
Tento proces bude probíhat několik let, proto v současné době existují oba kódy společně
[Staatsbibliothek zu Berlin, 2009b]. Knihovny mohou přímo zažádat o přidělení kódu ISIL
nebo provést změnu v adresáři. To vše je možné prostřednictvím Státní knihovny v Berlíně,
která na svých webových stránkách nabízí elektronické formuláře (vstup je možný přímo
z úvodní strany databáze ZDB).

2.1.4.4 Zobrazení výsledků vyhledávání
Výstupem na jednoduchý uživatelský dotaz je buď záznam hledaného dokumentu
(v případě, že dotazu odpovídá konkrétní dokument) nebo rejstřík s hyperlinkovanými
výrazy podobnými zadanému výrazu (řazeno abecedně s odpovídajícím počtem hitů u každé
položky, viz obr. 5). V obou případech je možné (a nanejvýš účelné) s výsledky rešerše dále
pracovat. V prvním popsaném případě je název dokumentu hyperlinkovaný a vede uživatele
k dalším podstatným informacím. Na další obrazovce je zobrazen katalogizační záznam
dokumentu spolu s informacemi o institucích majících tento dokument ve svých fondech
(záložka holdings). Na tomto místě má uživatel detailní přehled o dostupnosti dokumentu
(např. přes MVS) a také o konkrétních ročnících (či číslech) hledaného dokumentu.
Uživatel může kontaktovat danou knihovnu, protože záznam je propojený s online
adresářem kódů knihoven, který obsahuje nejen základní kontaktní informace, ale například
také rychlý přístup do OPACu knihovny.
Zobrazované informace pod záložkou holdings lze dále filtrovat. Lze vybrat zobrazení
všech informací najednou (položka detailed display: all) nebo naopak nezobrazovat detailní
informace (položka detailed display: none). Uživatel má na výběr prohlížení všech
knihoven, nebo provede osobní výběr (např. podle blízkosti budovy knihovny apod.). Pod
záložkou title data je k dispozici podrobnější katalogizační záznam dokumentu se
zvýrazněnými údaji podstatnými pro uživatele (např. název, jméno korporace, místo vydání,
poznámky nebo hyperlinkované dřívější či pozdější názvy).
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S jednotlivými kroky rešerše je možné dál pracovat. Tuto možnost nabízí záložka review,
v tomto případě rešeršní historie. Jednotlivé kroky lze dále propojovat operátory AND
a OR.

Obr. 5: Náhled na výsledek dotazu v systému ZDB (aktivní záložka holdings) (cit. 2009-10-26).

2.1.4.5 Propojení s externími zdroji
V této souvislosti je vhodné zmínit, že jednou z výhod databáze ZDB je možnost nabídnout
uživateli

další

informační

zdroje

spojené

s hledaným

dokumentem.

V případě

elektronického časopisu volně dostupného v síti internet probíhá přesměrování přímo na
webové stránky časopisu.20
Díky již zmíněné spolupráci s portálem EZB je možné získat plný text článku (pokud jsou
splněny podmínky ke vstupu do databáze EZB).
Další možností pro uživatele je např. vstup do digitálního archivu vědeckých časopisů
JSTOR (http://www.jstor.org/), kde je k dispozici digitální podoba daného časopisu.
Systém ZDB spolupracuje také s komerčními subjekty (např. digitální knihovna
SpringerLink, http://www.springerlink.com/).21 Díky takovéto spolupráci se uživatel
dostane

z rešeršního

rozhraní

databáze

20

ZDB

jednoduchým

způsobem

nejen

Při zkušební rešerši na deník Lidové noviny proběhlo přesměrování na kanadskou službu Library Press
Display (http://library.pressdisplay.com/) umožňující prohlížení plných textů periodik, za podmínky schválení
IP adresy počítače knihovnou, ve které je uživatel zaregistrovaný.
21
SpringerLink se zaměřuje na informační zdroje z oblasti vědy, techniky a medicíny, zejména na časopisy,
edice monografií, monografie a příručkovou literaturu.
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k požadovanému periodiku, ale také ke konkrétnímu plnému textu článku. Obr. 6 ukazuje
snadné nasměrování uživatele k dalším informačním zdrojům.

Obr. 6: Ukázka bibliografického záznamu elektronického zdroje s odkazy na další zdroje
v systému ZDB (cit. 2009-11-05).

2.1.5 Shrnutí
Systém ZDB je rozsáhlý projekt s řadou výhod i několika nedostatky. Za nejvýznamnější
přednost systému považuji jeho funkčnost, spolehlivost a minimální nároky uživatele při
jeho používání. Rešeršní rozhraní databáze je přehledné a intuitivní a jednoduché i pro
nezkušené uživatele. Profesionální uživatelé mohou použít booleovské operátory nebo
režim pokročilého vyhledávání. Nápověda je stručná a plně vystihuje rčení, že „méně je
více“.
Vyhledávání je propojeno s dalšími službami (resp. zdroji), se kterými systém ZDB
spolupracuje. Pro uživatele je pohodlné, že z jednoho místa získá rychlý přehled
o hledaných seriálech a pokračujících zdrojích, zejména o jejich dostupnosti, případně je
přímo přesměrován na webové sídlo elektronického seriálu. Při samotné rešerši je
uživatelsky příjemná možnost dotaz dále upravovat prostřednictvím lišty v horní části
obrazovky, která se během práce nemění.
Na druhou stranu poněkud chaoticky působí otevírání stále nových oken v průběhu rešerše.
Uživatel může při delší práci s databází ztratit orientaci. Po delší odmlce při používání
databáze systém „zapomene“ uloženou rešeršní historii bez předchozího varování. Poslední
omezení systému vnímám v absenci některých diakritických znamének. Klíčová slova je
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nutné uvádět bez háčků a kroužků (v případě českého jazyka).22 V opačném případě dochází
ke zkreslení výsledků vyhledávání a uživatel je zbytečně ochuzen o relevantní záznamy.

2.2 Souborný katalog periodik ČR
2.2.1 Historie
Za předchůdce dnešního Souborného katalogu periodik ČR (SKP) by mohl být považován
Soupis cizozemských periodik v knihovnách Československé republiky, dílo J. Bečky
a V. Focha z roku 1929. Veřejná a univerzitní knihovna v Praze (dnešní Národní knihovna
ČR) zahájila sběr dat již v roce 1923, kdy bylo rozesláno celkem 1 824 oběžníků českým
i německým knihovnám a ústavům. Výsledkem této činnosti se stal výše zmíněný Soupis
(…) vydaný Ministerstvem školství a národní osvěty v Praze (dnes Ministerstvo kultury ČR)
[SVOBODOVÁ; VYORÁLKOVÁ, 2002].
Snahy vybudovat národní souborný katalog periodik v tehdejším Československu byly
patrné již v 60. letech 20. století. Zájem byl soustředěn především na dovážená zahraniční,
tzv. „devizová“ periodika. Ve světě jsou většinou souborné katalogy budovány na základě
dobrovolné spolupráce. V bývalém Československu byla celostátní evidence zahraniční
literatury (CEZL) postavena na legislativním základě. Vyhláška č. 110/65 Sb. o celostátní
evidenci zahraniční literatury ustanovila dvě národní ústředí CEZL – Státní knihovnu ČSR
(dnešní Národní knihovnu ČR) a Univerzitní knihovnu v Bratislavě (byla garantem
zahraničních periodik). Jejich úkolem bylo shromažďovat hlášení o nabytí zahraniční
literatury, budovat souborné katalogy a poskytovat z nich informace uživatelům.
První tištěný výstup obsahoval „devizová“ periodika odebíraná na území tehdejšího
Československa v roce 1969. Následující dva soupisy zahrnovaly období 1970 - 1972
a 1973 - 1975. Vyšly však se značným zpožděním (1979 a 1982). Roky odběru 1976 - 1991
měly již jen podobu špatně čitelných počítačových výstupů. Navíc i jejich zasílání se velmi
zpožďovalo, proto CEZL začal vydávat tzv. Trojročenky (Soupis zahraničních periodik
docházejících do ústředních knihoven a státních vědeckých knihoven ČSR v letech …). Tyto
zachycovaly odběry „devizových“ (a později i „nedevizových“) periodik v letech 1978 1990 ve fondech dvaceti tří nejvýznamnějších českých a moravských knihoven a později se
staly jedním ze zdrojů pro bázi KZP (Katalog zahraničních periodik). Souborná databáze
ASSKP (Automatizovaný systém souborného katalogu periodik) byla dílem Univerzitní
22

Zajímavé je, že systém umí pracovat s čárkou nad písmeny.

39

knihovny v Bratislavě a zahrnovala roky 1976 - 1990. Stejně jako tištěné soupisy evidovala
pouze „devizová“ periodika. Dalším, dosud nezmíněným zdrojem dat pro národní SK
seriálů, byl katalog RKZP (Retrospektivní katalog zahraničních periodik) pro období od
nejstarších dob do roku 1965.
V roce 1980 měla Státní knihovna ČSR zájem vydat Souborný

katalog zahraničních

periodik v knihovnách a institucích ČSSR (1527 - 1964) – KAZAP. Tento záměr byl však
uskutečněný pouze částečně (vyšly dva díly).
Rozdělení státu v roce 1993 přineslo změny i do organizace celostátní evidence zahraniční
literatury. Evidence zahraničních periodik se vrátila do Národní knihovny ČR a Souborný
katalog zahraničních periodik byl budován v systému CDS/ISIS. Protože databáze ASSKP
neobsahovala tzv. „nedevizová“ periodika, bylo v roce 1993 zahájeno budování nové
databáze ZP – Zahraniční periodika. Jádro této databáze tvořily bibliografické údaje z báze
ASSKP a ZPV (Zahraniční periodika – východ, obsahovala záznamy zahraničních periodik
odebíraných

v

ústavech

Československé

Akademie

věd

v

letech

1973 - 1990)

[VYORÁLKOVÁ, 1999]. Situace při budování národního souborného katalogu seriálů byla
velmi složitá, z důvodu nejednotnosti a obtížné dostupnosti výchozích zdrojů za různá
časová období [BRATKOVÁ, 2005, s. 26].
V roce 1994 byl zahájen projekt retrokonverze periodik CEZL. Projekt předpokládal
převod údajů z klasických nosičů do strojem čitelné podoby a zároveň sloučení všech dosud
existujících počítačových databází. Výsledkem mělo být zpřístupnění všech informací
o zahraničních periodikách a jejich lokalizaci na území ČR prostřednictvím báze KZP
(v systému Aleph a ve struktuře UNIMARC).
Na počátku roku 1995 byly záznamy zpřístupňovány přes internet (cca 35 000 záznamů
periodik s informací o lokalizaci titulů od roku 1965 do současnosti). V roce 2003 byly
záznamy převedeny do báze souborného katalogu CASLIN-Seriály (nyní Souborný katalog
periodik ČR) v systému Aleph 500 s již zahrnutými záznamy provenienčně českých
periodik [BRATKOVÁ, 2005, s. 27].
V roce 2005 byla po deseti letech usilovné práce dokončena retrokonverze Retrospektivního
katalogu zahraničních periodik a SKP obsahoval 106 003 záznamů seriálů zahraničních,
z nichž většina byla vytvořena v rámci retrokonverze. Prostřednictvím retrokonverze se do
katalogu dostaly také tituly velmi staré (nestarší je Kalendarium Herbaicum z roku 1527),
desítky titulů ze 17. století, stovky titulů z 18. století a tisíce titulů z 19. století
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[SVODOBOVÁ, 2006]. Proto je SKP téměř úplným zdrojem informací o dostupnosti
zahraničních seriálů v knihovnách ČR od nejstarší doby do současnosti.

2.2.2 Charakteristika systému
Souborný katalog periodik ČR je součástí Souborného katalogu ČR (SK ČR,
http://www.caslin.cz/). Souborný katalog ČR (dříve CASLIN – Souborný katalog ČR) je
reálným výstupem projektu CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network).
V rámci tohoto projektu byla v letech 1993 - 1995 vytvořena koncepce budoucího
národního souborného katalogu. Byl navržen model fungování katalogu včetně pravidel pro
sběr a správu dat a byly stanoveny základní standardy [SVOBODOVÁ; VYORÁLKOVÁ,
2007]. Souborný katalog ČR budovaný Národní knihovnou ČR (Oddělení souborných
katalogů) soustřeďuje ve svých bázích údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven
a institucí, které do něj přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace
o odběru periodik. Nejpočetnější skupinu kooperujících knihoven tvoří veřejné
a vysokoškolské knihovny. Následují specializované knihovny (muzeí, galerií aj.),
akademické knihovny, krajské knihovny a další. SK ČR je v principu otevřen pro všechny
typy knihoven, jejichž spolupráce je dobrovolná. Spolupráce určitých knihoven je povinná
a vychází z Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
V elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován od roku 1995 a obsahuje téměř 3,7
milionu záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů a 5,3
milionu odkazů do lokálních katalogů přispívajících knihoven [Národní knihovna, 2009b].23
Souborný katalog ČR se skládá se tří samostatných bází: Seriály (SKCP), Monografie
a speciální dokumenty (SKCM) a Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
(ADR).
Souborný katalog periodik ČR je realizován v dílčí bázi Seriály (SKCP) pod systémem
Aleph 500 v Souborném katalogu ČR. Tato báze (jak již bylo sděleno výše) obsahuje
záznamy zahraničních seriálů, jejichž velká část vznikla převedením záznamů periodik
z lístkových katalogu CEZL a kartotéky RKZP do elektronické podoby.
Báze SKCP obsahuje celkem 163 599 bibliografických záznamů seriálů, z nichž 127 991
jsou záznamy zahraničních periodik a 35 733 českých periodik.24 V bázi probíhají
pravidelné aktualizace a celkový půlroční přírůstek činil na přelomu let 2008/2009 celkem
23
24

Údaje jsou aktuální k listopadu 2009, poslední údaj je z ledna 2009.
Stav k 1. červnu 2009.
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2 174 záznamů [VYORÁLKOVÁ, 2009]. V oblasti periodik spolupracuje se Souborným
katalogem ČR 350 knihoven, z nichž 235 využívá pro komunikaci se SKP online formulář
[SVOBODOVÁ, 2009a].25

2.2.3 Funkce Souborného katalogu periodik ČR
Souborný katalog periodik ČR má tyto standardní funkce (nebo také služby): lokalizační,
bibliografickou a katalogizační funkci. K naplnění lokalizační funkce musí data v bázi
Seriály odpovídat skutečnému stavu ve fondech knihoven, proto zúčastněné knihovny musí
provádět aktualizaci odběru dat. Knihovny mohou aktualizovat údaje v SKP dvěma
způsoby: využití elektronických formulářů (od roku 2004) nebo cestou zasílání papírových
formulářů.
Aktualizaci záznamů v SKP v roce 2009 provedlo prostřednictvím online formulářů celkem
242 knihoven. Zbývající knihovny spolupracují klasickým způsobem. Elektronické
formuláře jsou dostupné v režimu zobrazení záznamu v bázi Seriály pod ikonou Služby pro
knihovny a mohou v nich být prováděny změny v těchto oblastech:


aktualizace údajů o odběru (tzv. přípisy a odpisy odběrů a změny v bibliografických
údajích)



evidence digitalizace v rámci SK ČR (informace o zhotovení digitální kopie a URL
adresa na digitální kopii)



aktualizace údajů v bázi ADR (změny a potvrzení správnosti údajů v bázi a nově
také kontrola, popř. doplnění GPS souřadnic budovy knihovny na mapě ČR).

Výsledkem spolupráce za rok 2009 je celkem 29 777 provedených aktualizací odběrů
a 2 307 odpisů odběru v bázi Seriály [SVOBODOVÁ, 2009a]. S procesem aktualizace
souvisí také důležitý proces kontroly při importu dat do SKP. I když je tento proces
prováděn, stále jsou v bázi Seriály obsaženy duplicitní záznamy, což je spojeno s nově
přispívajícími knihovnami, jejichž záznamy již mohou být v bázi obsaženy.
Na tuto skutečnost doplácí uživatel, kterému se ne vždy na konkrétně zadaný dotaz dostane
zobrazení jednoho relevantního záznamu.
I přesto, že spolupráce knihoven se SKP není povinná, je možné sledovat každoroční nárůst
počtu spolupracujících knihoven.26 I když se situace v této oblasti v ČR nedá srovnávat
25

I když se toto číslo může zdát nízké, je třeba si uvědomit, že jedna knihovna může posílat záznamy do SKP
za více knihoven.
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např. s fungováním německého systému ZDB, domnívám se, že i SKP je relevantním
nástrojem pro zjišťování informací o seriálech a pokračujících zdrojích ve fondech knihoven
na území ČR.
Funkcí odvozenou z funkce lokalizační je meziknihovní výpůjční služba. Knihovna
zapojená do SKP může zadat požadavek na MVS (výpůjčka seriálu nebo zhotovení kopie
seriálu nebo jeho části), který je e-mailem odeslán vybrané knihovně.27
Z katalogizační funkce vyplývá služba sdílené katalogizace, která je uskutečňována
prostřednictvím protokolu Z39.50. Cílem této služby je šetření limitovaných finančních
i lidských zdrojů českých knihoven v procesu akvizice a katalogizace. Spolupracujícím
knihovnám jsou tak poskytovány záznamy ke stahování. Jestliže knihovnický systém
disponuje funkčním klientem Z39.50, může si knihovna nadefinovat SKP jako další
databázi a využívat ho obdobným způsobem jako své vlastní báze: vyhledávat a kopírovat
záznamy ze SK ČR - Seriály ve svém vlastním prostředí. I když hlavním podporovaným
formátem je MARC 21, díky konvertoru mohou záznamy stahovat i knihovny, které ještě
pracují ve formátu UNIMARC [SVOBODOVÁ, 2009c]. V roce 2007 byla rozšířena škála
možných výstupů o formát MARC XML. Nově také mohou knihovny převzít záznamy
pouze těch seriálů, u kterých je uvedena jejich sigla (tedy v určitém období jsou jejich
vlastníky) [SVOBODOVÁ; VYORÁLKOVÁ, 2007]. Další služby SKP jsou poskytovány
z rešeršního rozhraní báze SKCP a budou podrobněji popsány v kap. 2.2.4.4 (jedná se např.
o získání plných textů nebo naskenovaných stran seriálu).

2.2.4 Procesy probíhající v Souborném katalogu periodik ČR

2.2.4.1 Základní vyhledávání
Vstup do rešeršního rozhraní (dostupného v české nebo anglické jazykové verzi) báze
Seriály je z výchozí webové strany Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz), kde se
nachází přehled katalogů a databází spravovaných NK ČR (včetně možnosti přímého vstupu
do rešeršních rozhraní katalogů a databází).
V režimu základního vyhledávání (viz obr. 7) je umožněno zapisovat vyhledávací výrazy do
jednoho řádku. Jeho pozici lze zpřesnit vybráním konkrétního selekčního údaje (Název,
Korporace/akce, Předmět (klíčová slova), Nakladatel, Místo vydání, ISSN, Kód země
26

V roce 2004 přispívalo do SK ČR prostřednictvím online formulářů pouze 24 knihoven.
Objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do SK ČR a souhlasí s přijetím objednávky
MVS.
27
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vydání, Periodicita, Druh dokumentu,28 Sigla vlastníka dokumentu, Sigla vlastníka záznamu,
Sigla-id. číslo záznamu a Systémové číslo). Poslední čtyři údaje jsou určeny především pro
knihovníky, kteří tak mohou zjišťovat informace v rámci vlastní knihovny. Hledání lze
omezit pouze na určité druhy seriálů (Elektronické zdroje, Digitalizované dokumenty
a Mikrodokumenty) a jazyk seriálů (lze označit možnost „pouze dokumenty v češtině“).
Pokud uživatel použije víceslovný vyhledávací výraz, měl by v nabídce Blízkost slov?
označit variantu „ano“.
Zkušený uživatel si může dovolit prohledávání indexů v bázi Seriály prostřednictvím
příkazového jazyka CCL (Common Command Language) za předpokladu, že zadá kód
přístupového souboru spolu s vyhledávacími výrazy.29
V rámci základního vyhledávání je umožněno také prohlížení Rejstříků. Uživatel může
k prohlížení zvolit abecední rejstřík Názvů (seriálů), Předmětových hesel, Korporací/akcí,
Nakladatelů, ISSN a znaky klasifikačního systému MDT. Webové rozhraní v režimu
základního vyhledávání je jednoduše a přehledně graficky zpracováno a uživatel zde může
provést jednoduchou rešerši s relevantními výsledky. Rejstříky plní především orientační
funkci uživatele v obsahu báze Seriály.

Obr. 7: Ukázka formuláře v režimu základního vyhledávání v bázi Seriály SK ČR (cit. 2009-11-15).

28
29

Seznam kódů pro druh dokumentu je uveden v Nápovědě systému.
Poslední dvě uvedené možnosti platí také v režimu rozšířeného vyhledávání.
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2.2.4.2 Rozšířené vyhledávání
Na rozdíl od základního vyhledávání se při rozšířeném způsobu vyhledávání (viz obr. 8)
nabízí možnost zápisu vyhledávacích výrazů již do tří řádků, jejichž počet nelze navyšovat
(pro vztahy mezi těmito řádky je přednastaven logický operátor AND). Systém podporuje
booleovské operátory AND, OR, NOT.30 Operátor AND lze nahradit znaménkem plus (+)
nebo znakem ampersand (&), místo OR lze zapisovat svislou čárou (|) a NOT lze nahradit
znakem vlnovky (~). Systém pracuje se znaky otazník (?) a hvězdička (*) jakožto náhrady
libovolného množství znaků kdekoliv ve vyhledávacím výrazu. Omezení spočívá
v nemožnosti použít tyto znaky víckrát v jednom znakovém řetězci. Symbol mřížky (#)
nahrazuje jeden (nebo žádný) znak ve vyhledávacím výrazu, znak vykřičník (!) právě jeden
znak (vhodné např. při dvou variantách psaní slova s odlišností jednoho znaku – filosofie,
filozofie). Pro definování vzdáleností mezi výrazy slouží znak procento (%) následovaný
konkrétní číslicí (nezáleží na pořadí slov). Pokud chce uživatel zachovat pořadí výrazů
uvedených v rešeršním dotazu, použije mezi dva výrazy znak vykřičníku (!) následovaný
požadovanou číslicí určující vzdálenost mezi výrazy. Ne příliš používaná je možnost zapsat
symboly pomlčku (-) a znak „větší“ (>) za sebou mezi dva výrazy. Toto se dá aplikovat při
vyhledávání podle roků vydání seriálů (př.: 1999->2001), kdy výsledkem bude množina
záznamů seriálů publikovaných mezi uvedenými roky.
Selekční údaje jsou totožné jako v režimu základního vyhledávání. Vyhledávání lze omezit
na kód jazyka dokumentu, druh dokumentu, kód země vydání a periodicitu.31

Obr. 8: Ukázka formuláře v režimu rozšířeného vyhledávání v bázi Seriály SK ČR (cit. 2009-11-16).
30
31

Toto platí i v režimu základního vyhledávání.
Tabulky s kódy jazyků dokumentu a zemí vydání jsou dostupné přímo z rešeršního rozhraní.
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2.2.4.3 Zobrazení výsledků vyhledávání
Pro přesměrování na zobrazení výsledku hledání je třeba kliknout na odkaz ve sloupci Počet
záznamů/Celkový počet záznamů v rešeršním rozhraní. Seznam výsledků vyhledávání (viz
obr. 9) je řazen abecedně podle prvního slova záznamu. Pořadí výsledků lze měnit podle
jména nakladatelství, roku vydání, vlastníka seriálu nebo kódu země, kde byl seriál
publikován. Standardně se zobrazuje deset záznamů na stránku, pro pohyb mezi stránkami
výsledků (je-li více relevantních záznamů) slouží navigační šipky v pravé dolní stránky
obrazovky.

Obr. 9: Ukázka seznamu výsledků vyhledávání v bázi Seriály SK ČR (cit. 2009-11-16).

S celým souborem vyhledaných záznamů lze dále pracovat. Je možné dotaz zpřesnit pomocí
operátorů AND, OR a NOT a zadání nového vyhledávacího výrazu, popř. upřesnění
selekčních údajů. Dále je možné soubor filtrovat, tzn. vybrat filtr pro zobrazení podmnožiny
seznamu vyhledaných záznamů. Filtr může omezit hledání textu např. pouze v určitém poli
(např. název, hlavní autor, nakladatelské údaje) nebo je provedeno omezení časové (rok
vydání dokumentu s možností zadat rozmezí). Funkce filtru je obdobou možností, které
nabízí rozšířené hledání. Uživatel může pracovat dál s celým souborem záznamů bez
nutnosti ručního výběru záznamů (Vybrat vše) nebo naopak soubor zrušit (Zrušit výběr).
Pokud uživatel z takto informativního náhledu na seznam vyhledaných záznamů vybere jen
některé, může zvolit možnost Zobrazit vybrané, odkud se již dostane k zobrazení
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konkrétních záznamů (shodně lze postupovat i v případě jednoho vybraného záznamu) (viz
obr. 10).

Obr. 10: Ukázka úplného zobrazení záznamu v bázi Seriály SK ČR ve Standardním formátu
(cit. 2009-11-16).

Systém Aleph 500 umožňuje zobrazení záznamu v různých formátech. Přednastavený je
Standardní formát, ze kterého získá uživatel nejvíce informací o požadovaném seriálu (viz
obr. 10). V tomto formátu jsou zobrazeny názvové a nakladatelské údaje, dále údaje
fyzického popisu, identifikátor ISSN a periodicita. Věcný popis je zastoupen předmětovými
hesly, notací MDT a uvedenou formou a žánrem. V případě, že se jedná o elektronický
časopis, je v záznamu uveden odkaz na webové stránky časopisu. Důležité lokalizační
informace jsou zobrazené v poli záznamu Ve fondu (jsou zde informace o knihovně, která
časopis vlastní a přes hyperlinkovanou siglu instituce je možné spojení s bází ADR Adresář knihoven a informačních institucí). Knihovny jsou uváděny siglou a zkratkou názvu
instituce uvedenou v hranatých závorkách. Roky odběru periodika jsou označeny pomlčkou
současně s údajem o roku aktualizace, tj. ve kterém roce byly do báze zaneseny údaje
získané na základě informací dané knihovny. V záznamu je také uváděna signatura
(v případě, že ji knihovna uvedla) a časové období, po které má knihovna seriál ve svém
fondu. Aktuální stav jednotek v konkrétní knihovně lze zjistit přes tlačítko Lokální záznam,
které uživatele nasměruje do lokálního katalogu knihovny vlastníka seriálu (viz obr. 11).
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Obr. 11: Lokální záznam konkrétního časopisu v NK ČR v systému Aleph (cit. 2009-11-17).

Záznamy lze zobrazit také jako Katalogizační záznam, Stručný záznam (název časopisu,
nakladatelské údaje, údaje fyzického popisu) nebo ve formátu MARC. Všechny tři zmíněné
možnosti jsou vhodné spíše pro knihovníky, běžný uživatel upřednostní standardní formát
záznamu s důležitými lokalizačními informacemi. Každý záznam je možné uložit do
schránky (Přidat do schránky), kde je uchováván po dobu práce s bází Seriály. Systém
umožňuje také záznam poslat na uvedenou e-mailovou adresu nebo jej uložit do souboru
v počítači (tlačítko Uložit/odeslat). Rešeršní historie je dostupná pod nabídkou Předchozí
dotazy nebo Historie (po registraci).

2.2.4.4 Propojení s dalšími zdroji
Systém Aleph 500 umožňuje (mimo již výše zmíněného vyhledání konkrétního exempláře
časopisu v lokálním katalogu zvolené knihovny) využívání dalších informačních zdrojů.
Jedním z těchto zdrojů je i báze ADR, kterou využívají čtenáři i knihovníci (např. pro
realizaci služby MVS).
Báze ADR obsahuje údaje o více než 2 000 institucích, které spolupracují se SK ČR
a účastní se meziknihovních služeb a slouží k identifikaci vlastníka seriálu, resp.
dokumentu.32 Každý záznam obsahuje siglu knihovny, pomocí které je možné propojení
záznamu instituce z báze ADR do bibliografického záznamu bází SK ČR – tedy i do báze
Seriály. Dále obsahuje údaje nahlášené institucí (název, kontaktní informace, informace
32

V bázi jsou údaje také o celkem 1 277 zaniklých institucích. Důvodem je zachování kontinuity, např. při
dohledávání fondu v jiných knihovnách.
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o rozsahu a zaměření fondu aj.). Rozsah údajů a jejich aktuálnost závisí zejména na
samotných institucích.
Uživatel může svůj rešeršní dotaz formulovat také v rámci více databází spravovaných
Národní knihovnou ČR. V oblasti seriálů je vhodná samostatná báze ANL - Články
v českých novinách, časopisech a sbornících. Tato báze také nabízí plné texty volně
dostupných článků v elektronické podobě nebo alespoň lokální záznam, kde jsou obsaženy
informace o dostupnosti konkrétního článku.
Zajímavé propojení záznamů z báze Seriály je uskutečněno v případě projektu digitální
knihovny Kramerius NK ČR (http://kramerius.nkp.cz/). V této době je v digitální knihovně
uloženo téměř sedm milionů naskenovaných stran plných textů periodik i monografií.
Samostatné strany periodik tvoří podstatnou část (4,3 miliony) obsahu knihovny
a odpovídají 566 naskenovaným titulům periodik [Národní knihovna, 2009a]. Důvodem pro
to, že digitální knihovna Kramerius obsahuje více digitalizovaných stran periodik než
monografií, je zejména nízká kvalita papíru používaného k tisku novin ve druhé polovině
19. století. Tento papír se vyznačuje vysokou kyselostí (pH>7), což způsobuje jeho rychlejší
degradaci.
Vstup k digitálnímu periodiku v systému Kramerius je v bázi Seriály umožněn při zobrazení
záznamu časopisu, kde v poli Odkazy je uvedeno, že se jedná o Digitalizovaný dokument.
V digitální knihovně Kramerius je uživatel odkázán na digitální formu vybraného periodika
jako celku. V jeho rámci už uživatel provádí konkrétní výběr podle ročníku periodika a jeho
čísel. V souladu s dodržováním ochrany autorských práv jsou některé plné texty dokumentů
omezeně přístupné.
Souborný katalog periodik ČR je v rámci SK ČR integrovaný jako zdroj v portálu Jednotné
informační brány (JIB, http://www.jib.cz/). JIB integruje jednotlivé české i zahraniční
heterogenní informační zdroje (katalogy knihoven, bibliografické databáze, plnotextové
databáze aj.) v jednom rešeršním rozhraní. Přístup do portálu JIB je možný ve fázi, kdy má
uživatel zobrazen konkrétní záznam časopisu pod ikonou Získejte s JIB. Pokud uživateli
nevyhovuje dostupnost časopisu uvedená v bázi Seriály SK ČR, může se pokusit jej získat
prostřednictvím zdrojů nabízených v JIB. SKP je v portálu JIB integrován nejen jako zdroj
informací pro uživatele, ale slouží také pro přebírání záznamů periodik spolupracujícími
knihovnami.
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Novinkou konce letošního roku v SKP je schválení finanční podpory projektu ve veřejné
soutěži Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Informační zdroje pro
výzkum (pro období 2009-2001). Národní knihovna ČR uspěla s projektem Zabezpečení
elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, ve kterém uživatel mj.
získá nové možnosti propojování databází. Z pohledu uživatele je přínosem zejména
propojení na SKP v případě, že databáze nenabízí plný text periodika. Propojování zajistila
společnost EBSCOhost a zatím je funkční pouze z NK ČR v databázích Academic Search
Complete a Business Source Complete.
Propojení bude možné postupně také i z ostatních zhruba 60 knihoven, které jsou členy
neformálního konsorcia NK ČR za účelem vstupu do plnotextových databází společnosti
EBSCOhost.33 Propojení funguje přes ISSN (z bibliografického záznamu ve výše uvedených
databázích) a uživatel může prohledávat bázi Seriály v případě, když je ve vyhledaném
záznamu dokumentu ikona Prohledej Souborný katalog ČR. Uživatel je přesměrován do
bibliografického záznamu daného časopisu, ze kterého zjistí další potřebné informace
o dostupnosti plného textu časopisu či článku [NOVÁ, 2009].

2.2.5 Shrnutí
Souborný katalog periodik ČR je důležitým zdrojem zejména lokalizačních informací pro
uživatele, ale dnes již nabízí i jiné služby, které uživateli usnadní jeho rešeršní činnost.
Jedná se především o propojení záznamů periodik v bázi Seriály s dalšími externími zdroji
informací. SKP nabízí spolupracujícím knihovnám možnost sdílení záznamů periodik
a navíc kontrolu jimi vytvořených záznamů, čímž významně přispívá ke zkvalitňování
úrovně katalogizace na národní úrovni.
Relativní složitost systému, resp. práce v rešeršním rozhraní by mohla nezkušeného
uživatele odradit od jeho používání. Své rešerše by posléze mohl provádět (se stejným
výsledkem) např. pomocí portálu JIB, který v sobě integruje také báze Souborného katalogu
ČR a jeho rešeršní rozhraní je intuitivní a jednoduché.
Poněkud nepřehledně může na uživatele působit nutnost v rešeršním rozhraní báze Seriály
zadávat operátory AND, OR a NOT ručně. Domnívám se, že nezkušený uživatel může mít
problémy se správným zapsáním operátorů (zejména pokud jde o určení jejich priorit). Proto
i výsledky rešerše by nemusely být optimální.
33

V projektu s názvem Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory, kde
je NK ČR držitelem licence ke vstupu do databází.
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3 Analýza vybraných portálů seriálů
První systém zvolený pro analýzu je portál EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)
vzniklý v německém univerzitním prostředí. Důvod pro jeho zařazení do analyzovaných
systémů spočívá zejména ve vysoké kvalitě tohoto systému a jeho rozšířeného využívání.
Portál je využívaný mnoha institucemi pro správu jejich elektronických seriálů a rovněž
nabízí zajímavé služby i pro koncové uživatele. Zdroji informací mi byly webové stránky
samotného portálu i kooperujících knihoven, konferenční příspěvky i články z časopisů.
Metodika zjišťování vybraných portálů v českém univerzitním prostředí byla složitější. Jako
hlavní nástroj orientace v problematice mi posloužily webové strany významných univerzit
v České republice. Z nich jsem vybrala univerzity, které provozují vlastní portály
elektronických časopisů. Další výběr ovlivňovala následující kritéria: portál musí být
funkční a zároveň být v provozu déle než jeden rok, musí umožňovat vzdálený přístup, musí
nabízet vyhledávání i prohlížení obsahu a musí mít kvalitní „zázemí“ v podobě
provozovatele i správce dat.
Prvním zvoleným kandidátem byla Univerzita Karlova v Praze, a to zejména z důvodu
určité privilegovanosti této mezi ostatními univerzitami, a také proto, že níže analyzovaný
Portál elektronických časopisů je řešen zajímavou technologií SFX (special effects).34 Jako
protiklad k technologii SFX jsem hledala portály s odlišným přístupem. Takový nabízela
Univerzita Pardubice se systémem E-Journal Portal. Zde jsem však od analýzy upustila,
protože jsem po e-mailové korespondenci s knihovnicemi Univerzitní knihovny zjistila, že
tento portál již nebude v roce 2010 z finančních důvodů funkční. Zvažovala jsem tedy
analýzu systému E-Journal Portal České zemědělské univerzity v Praze, který je produktem
totožné společnosti. Avšak i v tomto případě jsem analýzu neuskutečnila. Také po
telefonické i e-mailové komunikaci jsem zjistila, že knihovnice o systému mnoho nevědí
z důvodu jeho nedávného zprovoznění. Krátké době existence portálu odpovídaly drobné
nedostatky (např. jeho nedotažená grafická podoba). Konečně systém, který odpovídal všem
zadaným kritériím, byl E-Journal Portal na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Cenné informace k oběma níže představeným portálům mi poskytli knihovníci podílející se
na údržbě portálů a také dokumentace a literatura k systémům volně přístupná v prostředí
internetu.
34

Technologie SFX je v současné době v České republice využívána např. také na Masarykově univerzitě
v Brně (http://www.muni.cz/) nebo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (http://web.utb.cz/).
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3.1 Elektronická knihovna časopisů EZB
3.1.1 Charakteristika systému
Portál EZB (http://rzblx1.uni-regensburg.de/) představuje jednotný přístup k odborným
elektronickým časopisům z jednoho uživatelského rozhraní dostupného v anglické či
německé jazykové verzi. Systém EZB není databází časopisů, jedná se o systém jejich
správy, který nabízí efektivní možnosti využívání elektronických časopisů, ke kterým má
daná instituce přístup.
Projekt sponzorovaný Německou společností pro výzkum a zadaný Bavorským
ministerstvem školství, kultury, vědy a umění vznikl v roce 1997. Cílem projektu v době
jeho vzniku bylo zejména vyřešit problémovou situaci správy elektronických časopisů.
Jednalo se o časopisy knihovnou předplacené, ale i o tituly časopisů, jejichž plné texty byly
k dispozici volně na internetu. Důležité bylo zajistit rychlý, jednotný a dobře strukturovaný
přístup ke všem titulům, při rozšířených možnostech vyhledávání v systému. Snahou také
bylo zajistit statistiky používání, pro lepší informovanost o využívání elektronických
časopisů [Universitätsbibliothek Regensburg, 2005]. V současnosti se možnosti práce
v portálu EZB posunuly dále (zejména v oblasti kooperace se systémem ZDB).
Původně byl projekt EZB určen pouze pro Univerzitní knihovnu v Řeznu, jejím partnerem
byla Univerzitní knihovna Technické univerzity v Mnichově. Od roku 1998 se však začaly
zapojovat i další knihovny [PĚNKAVOVÁ; KOŠŤÁLOVÁ, 2003]. Nyní je do projektu
zapojeno zhruba 529 knihoven a vědeckých institucí nejen z německy mluvících zemí, ale
také mnoho odborných knihoven v Evropě a Spojených státech amerických.
V současné době portál EZB obsahuje 46 557 titulů, z nichž je 6 043 dostupných pouze
v elektronické podobě, 23 357 časopisů je volně dostupných (tzn. bez nutnosti ověřování IP
adresy) v samostatném adresáři DFAJ (Directory of Free Access Journals, http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/dfaj) [Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 2009].

3.1.2 Výběr a dostupnost časopisů
Do portálu EZB jsou zařazeny pouze vědecké a odborné časopisy, což uživateli zajišťuje
relativně vysokou transparentnost profilu. Podmínkou pro zařazení titulu do EZB je kromě
odborné úrovně také dostupnost plného textu na internetu (volně nebo na základě licence),
a to minimálně u poloviny obsahu. Do databáze systému EZB se nezařazují také populárně
naučné časopisy, anebo periodika, která poskytují obsahy čísel a abstrakty nepravidelně
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[KLEINOVÁ, 2003]. Výběr elektronických časopisů provádějí pracovníci zúčastněných
knihoven a pomocí snadného formuláře vkládají údaje přímo do katalogu. Přístup je
decentralizovaný, což pro zúčastněné knihovny znamená možnost nejen data vkládat přímo
do databáze, ale také provádět jejich správu. Podmínkou je věcné zpracování zahrnující
výběr z 51 kategorií (tyto kategorie odpovídají tematickému rozdělení volně přístupných
elektronických periodik s plnými texty – Volltextzeitschriften nach Fachgebiet).
Dostupnost titulů v konkrétních knihovnách je v systému EZB znázorněna pomocí symbolů
semaforu. Zelený označuje volně dostupné tituly, žlutý indikuje předplacené tituly dostupné
lokálně v rámci knihovny, červená barva značí licencované tituly (daná instituce k nim
nemá přístup)35 a žlutočervený je pro časopisy s částečně dostupnými plnými texty (např.
pouze určité roky). Přístup k jednotlivým licencovaným časopisům je možný pouze
z oprávněných IP adres [KOŠŤÁLOVÁ, 2009].
Systém EZB nabízí sjednocení knihoven poskytujících totožné elektronické informační
zdroje v rámci jednotného konta. Konsorciální konto (KK) využívá také třicet knihoven
z České republiky. Jeho obsah lze volně prohlížet, avšak dostupnost dokumentů závisí na
zpřístupnění zdroje konkrétní knihovny. 36 První spolupracující knihovnou se v roce 2002
stala Knihovna ETF UK v Praze. KK umožňuje jednodušší správu dostupných titulů v rámci
určité licence ve dvou a více knihovnách zapojených do portálu EZB. Správa konsorciálního
konta je centrální, tzn., že provedená změna se projeví ve všech navzájem spojených
kontech v jeho rámci.37 Správa je realizována bezplatně prostřednictvím administrativního
modulu, kam mohou být přidávány nově volně přístupné plnotextové časopisy
[TOMANOVÁ; BUREŠOVÁ; MEIXNER, 2007]. Výhoda účasti knihoven v KK spočívá
v možnosti vytvořit dílčí „podkonta“ obsahující různé kombinace dostupných zdrojů
obsažených v konsorciálním kontu. Navíc knihovny s přístupem k těmto zdrojům nemusí
být členy EZB a spravovat vlastní konto. Časopisy z uvedených zdrojů se zobrazují
v nabídce dostupnosti jako žluté.

35

Na webové stránce časopisu jsou často k dispozici abstrakty a výběrově i archiv straších plných textů.
V rámci KK lze v ČR prohlížet tyto zdroje: ACM a ACM SIGs, BioOne 1, EBSCOhost (ASC, BSC, SDFT),
GeoScienceWorld, IEEE, IoP, JSTOR, Kluwer, Kluwer Law Online, Literature Online, LNCS, LWW, Oxford
Journals, ProQuest 5000, ProQuest Central, Science Direct (Freedom Collection), Springer Link, a WileyBlackwell (kolekce HSS, STM, Full) [ŠŤASTNÁ; KOŠŤÁLOVÁ, 2009].
37
Správu KK ČR zajišťuje Národní knihovna ČR.
36
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3.1.3 Procesy probíhající v portálu EZB

3.1.3.1 Prohlížení a vyhledávání
Časopisy s plnými texty je možné v EZB prohlížet několika způsoby. Jednou z možností je
abecední seznam názvů časopisů a tematický seznam časopisů. Odkazy na tyto seznamy se
nacházejí v nabídce Zeitschriften (nach Fächern, resp. alphabetisch) umístěné v levé horní
části úvodní strany EZB. V těchto seznamech je možné zobrazit celé konto konkrétní
knihovny bez ohledu na dostupnost jednotlivých periodik. Pokud však uživatel potřebuje
zjistit, jaké např. bezplatně přístupné časopisy a jaké časopisy s licencovaným přístupem
(podle barevné symboliky semaforu) má daná knihovna k dispozici, má k dispozici funkci
Einstellungen. Pomocí této funkce lze z nabídky vybrat knihovnu jejíž konto si chce
prohlédnout, a zároveň může určit, o jaký typ časopisů z hlediska dostupnosti mám v rámci
konta vybrané knihovny zájem. Další možností (k již nastaveným parametrům prohlížení
kont zúčastněných knihoven) je třídění vybraných časopisů podle obsahu nebo názvu.
Zároveň je možné provádět rovnou hledání konkrétního časopisu (odkaz suchen také
z hlavní stránky EZB v sekci Zeitschriften).
Hledání v systému EZB umožňuje již zadávat více parametrů a je obdobou funkce
„advanced search“ známou z jiných databázových systémů (viz obr. 12). Selekční údaje lze
vkládat do čtyř řádků propojených operátory AND a OR. Zde lze vyhledávat podle: slov
z názvu, začínajících slov z názvu, klíčových slov, vydavatele, ISSN, data vložení a změny
záznamu a v neposlední řadě podle identifikačního čísla záznamu ZDB. Hledání lze omezit
opět tematicky a podle dostupnosti zdrojů.
Jednoduchý způsob rychlého hledání poskytuje na hlavní stránce umístěný odkaz schnelle
Suche, který provede hledání v názvech časopisů.
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Obr. 12: Ukázka rozhraní EZB pro hledání v knihovně Masarykovy univerzity v Brně
v režimu Einstellungen (cit. 2009-11-10).

Portál EZB nabízí možnost vyhledávat také v databázích časopisů s placeným přístupem
k jejich plným textům. Komerční vydavatelé většinou na svých webových stranách nabízejí
zdarma pouze abstrakty článků. Vstup do „komerční“ části portálu EZB je z odkazu Payper-View, resp. PPV-Angebote von Verlagen.
V případě, že uživatel nedosáhl dobrého výsledku při své rešerši a má pocit, že v systému
EZB chybí konkrétní zdroj, může podat návrh na zařazení konkrétního periodika do
systému. V levé části úvodní strany systému ZDB je pod odkazem Titelvorschlag
k dispozici jednoduchý formulář pro vložení základních údajů o titulu, který by měl být
zařazen do portálu EZB. Po vložení názvu, tematiky, vydavatele, domovské strany časopisu,
anotace a kontaktu na uživatele je formulář odeslán k dalšímu zpracování.

3.1.3.2 Zobrazení výsledků hledání
Provádí-li uživatel rešerši v režimu hledání časopisu (Suche nach Zeitschriften), výsledný
soubor záznamů je opatřen doplňujícími informacemi o jejich dostupnosti (symbolika
semaforu).

Po

rozkliknutí

jednotlivého

záznamu

časopisu

se

uživatel

dostane

k podrobnějšímu popisu záznamu (viz obr. 13). Je zde uveden vydavatel, předmětové
zařazení, identifikační číslo ZDB, klíčová slova, možnost získání plného textu článku
a webová strana časopisu. Některé záznamy navíc obsahují ještě poznámky k danému titulu
časopisu (např. časové určení online dostupnosti u licencovaných časopisů nebo informace
o finančních nákladech). Pokud se systémem pracuje zkušený uživatel, nenechá se odradit
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červenou symbolikou u žádaného zdroje a pomocí systému odkazů snadným způsobem
zjistí dostupnost plného textu i v jiné zúčastněné knihovně.

Obr. 13: Ukázka záznamu časopisu Informace v portálu EZB (cit. 2009-12-10).

3.1.4 Spolupráce systémů ZDB a EZB
Spolupráce mezi souborným katalogem ZDB a portálem EZB započala v roce 2001. Jedná
se o propojení obou systémů za účelem získání přístupu k elektronickým časopisům, které
jsou nabízeny v rámci portálu EZB.
Toto propojení je realizováno pomocí identifikačního čísla záznamu (ID number) v systému
ZDB a odkazem na URL adresu konkrétního elektronického časopisu v systému EZB.
Prostřednictvím této integrace je zajištěno, že z rešeršního rozhraní systému ZDB lze nalézt
související informace o konkrétním elektronickém časopise (webová strana vydavatele
a přímou lokaci časopisu v portálu EZB). Toto spojení je znázorněno na obr. 14.
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Obr. 14: Ukázka propojení systémů ZDB a EZB pomocí odkazu na URL dokumentu v portálu EZB
(cit. 2009-11-14).

Během dalších let se spolupráce mezi oběma systémy dále rozrůstala. V roce 2008 byly
stanoveny tři fáze spolupráce mezi systémy ZDB a EZB. V první fázi jde o již realizované
propojení záznamů elektronických časopisů, dalším krokem je funkční integrace obou
systémů přes společné služby orientované na koncového uživatele. Poslední fázi tvoří
rozvoj společné základny pro časopisy [JUNGER; HUTZLER, 2008].
Druhou fázi spolupráce charakterizují především společné možnosti rešeršní činnosti
(projekt Journals Online & Print s podporou společnosti DFG) a společná služba dodávání
dat. V případě možnosti ucelené rešeršní činnosti se jedná o zjištění dostupnosti
elektronických i tištěných časopisů. Již v červnu roku 2007 byl spuštěn pilotní projekt ve
virtuální knihovně vifabio (Die virtuelle Fachbibliothek Biologie, http://www.vifabio.de/)
zaměřené na oblast biologie, botaniky a zoologie. Univerzitní knihovna,38 jako provozovatel
vifabio (opět s podporou společnosti DFG), jako první nabídla uživatelům možnost získat
informace k hledaným dokumentům (nebo i samotné dokumenty/články) prostřednictvím
systémů ZDB a EZB ze svého webového rozhraní. Uživatel získá okamžitý přehled např.
o možnostech dodání plného textu článku (z portálu EZB) nebo o lokacích titulu
v knihovnách spolupracujících v rámci ZDB ve velmi krátkém čase, což může urychlit jeho
rešeršní činnost (viz obr. 15).

38

Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem.
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Obr. 15: Ukázka možností přístupu (Zugangoptionen) ke konkrétnímu článku ve virtuální knihovně
vifabio (cit. 2009-11-08).

Společnou službou dodávání dat mezi systémy se rozumí taková realizace datového toku,
aby byla efektivní pro všechny zúčastněné subjekty. Datový tok je realizován následujícím
způsobem: z portálu EZB se data jedenkrát týdně importují do systému ZDB, odtud jsou
postoupeny do jednotlivých kooperujících souborných katalogů sítí knihoven, které pak data
dále předávají katalogům jednotlivých knihoven [HUTZLER, 2008].39
To, k čemu směřují oba systémy (ZDB a EZB), je vybudování společné základny pro
práci s jejich zdroji, a to jak ze strany knihovníka, tak také z pohledu uživatele. Existence
takového rozhraní by knihovnám přineslo pozitivní změny v jejich službách a došlo by
k eliminaci překrývání činností. Současně by uživatelé měli jednotný přístup ke všem
poskytovaným službám. Jako pracovní název pro tuto etapu spolupráce byl zvolen
Zeitschriftenplattform, tedy jakési společné východisko pro časopisy. Koncepční přípravy
zahrnují nejprve vytvoření profilu služby a poté zadání externí studie o technické realizaci
projektu. Součástí příprav bylo také schválení podpory projektu na pracovním semináři
DFG v březnu 2008. Nově vzniklý portál by měl odpovídat následujícím kritériím:


doposud poskytované služby systémů ZDB a EZB budou i nadále tvořit jádro
portálu



portál bude prezentovat časopisy uživatelsky příjemným způsobem („user friendly“
– tzn. předpoklad přizpůsobení funkcí portálu podle potřeb uživatele, přístup
k časopisům a relevantním informacím o nich z jednoho místa aj.)

39

Tato služba je dostupná od srpna 2008.
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portál bude plnit funkci „dodavatele“ vysoce kvalitních dat pro další systémy
(knihovny, souborné katalogy, portály - např. vascoda aj.) [JUNGER; HUTZLER,
2008].

Ačkoliv německé systémy ZDB a EZB jsou zdánlivě rozdílné, mají mnoho společného –
poskytují přístup k informacím o elektronických časopisech. Systém ZDB je navíc mezi
ostatními soubornými katalogy výjimečný právě tím, že do jeho databáze jsou zahrnuty
i záznamy elektronických časopisů, které nemusí být součástí fondů spolupracujících
knihoven, ale jsou volně dostupné v síti internet. Kooperace obou systémů přináší výhody
nejen spolupracujícím knihovnám, ale především uživatelům. V zemi, kde funguje tolik
knihovnických sítí, je velmi účelné soustředit jejich služby do jednoho systému, který
uživateli (ale i knihovníkovi) nabídne přehled o zdrojích dostupných v rámci „jeho“
knihovny, informace o lokacích časopisů nebo možnosti jejich dodání. Tato spolupráce je
již nyní na vysoké úrovni a má předpoklad dalšího vývoje, pokud budou v souladu
technické parametry (architektura systémů a používaný software) [STEI, 2007].

3.1.5 Shrnutí
Německý portál EZB je účinný nástroj k efektivnímu zpřístupňování elektronických
odborných časopisů v jednotném rozhraní. Pro kooperující knihovny je výhodný
v decentralizovaném systému správy vlastních kont a účasti v konsorciálních kontech.
Výhody portálu jsou zřejmé pro uživatele (získají informace o lokaci a dostupnosti
časopisu), ale také pro knihovníky (mají např. možnost řízené akvizice). Portál EZB je
uživatelsky příjemný a jeho rešeršní rozhraní je jednoduše a přehledně graficky zpracováno.
Jedná se o dynamický systém, o čemž svědčí mj. také spolupráce s německým Souborným
katalogem periodik ZDB.

3.2 Portály seriálů na univerzitách v ČR
Univerzity v České republice vytvářejí různé seznamy elektronických informačních zdrojů
(EIZ), které jsou buď volně dostupné nebo k nim předplácejí svým uživatelům přístup
prostřednictvím uzavřených licenčních smluv s poskytovateli zdrojů. V rámci soupisů EIZ
je často vymezen prostor pro seznamy (nebo v lepším případě portály) elektronických
časopisů. V případě seznamů neintegrovaných do portálů musí uživatel při své rešeršní
činnosti prohledávat jednotlivé zdroje, což není příliš efektivní. Univerzity také často
nabízejí ze svých webových stran uživatelům přístup k licencovaným elektronickým
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časopisům přes rešeršní rozhraní německého portálu EZB. Univerzity spolupracující
s portálem EZB průběžně doplňují databázi existujících časopisů, ve které jsou
aktualizovány údaje o možnostech přístupu ke konkrétním titulům časopisů.
Nejúčinnější nástroj k orientaci v problematice elektronických časopisů dané univerzity
(nebo její části) představují portály, které již nabízejí vyhledávání i prohlížení seznamů
časopisů (v některých případech až na úroveň článku). Portály jsou zpravidla zajišťované
komerčními subjekty, které nabízejí jejich kompletní správu. Uživatel může často získat
plný text časopisu či článku. V případě nedostupnosti plného textu probíhá většinou alespoň
přesměrování na záznam časopisu v katalogu dané univerzitní knihovny.

3.2.1 Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy

3.2.1.1 Charakteristika systému
Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy (dále také Portál) je pouze jednou
z možností přístupu k volně dostupným i licencovaným periodikům, kterou svým
uživatelům nabízí Univerzita Karlova (UK). Uživatelé mohou využít prohledávání záznamů
elektronických časopisů v rámci Centrálního katalogu UK (v systému Aleph).
Elektronické časopisy předplácené UK jsou dostupné také v systému EZB (přístupné přes
konta jednotlivých fakult) nebo v rámci portálu JIB. Tato kapitola však bude věnována
analýze

již

zmiňovaného

Portálu

elektronických

časopisů

UK

(http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/).
Portál elektronických časopisů spravuje Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy
v Praze a na platformu SFX byl převeden v roce 2005.
Je přístupný studentům, pedagogům, vědeckým a výzkumným pracovníkům, ale i ostatním
pracovníkům univerzity. Portál obsahuje informace o elektronických časopisech:


předplacených fakultami a součástmi UK



dostupných z plnotextových informačních zdrojů, k nimž UK vlastní licenční
oprávnění



volně přístupných.

Pro dodržení kvality Portálu byla stanovena následující kritéria pro výběr volně dostupných
zdrojů:
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přístupnost plných textů článků publikovaných v daném periodiku



články v časopise musí být před vydáním recenzovány odbornou komunitou



titul je vydáván univerzitou nebo odbornou společností (nezařazují se tituly
vydávané

jednotlivcem

nebo velmi

malou

skupinou

osob

bez podpory

identifikovatelné instituce)


nepřípustná jsou pouze jednotlivá čísla časopisu



pětiletá kontinuita ve vydávání titulů, případně pět ročníků časopisu



registrace v systému ISSN [PARÁKOVÁ, 2003].

Portál funguje v českém nebo anglickém jazykovém rozhraní a obsahuje seznam s celkem
46 667 tituly elektronických časopisů, z nichž 27 779 je volně dostupných.40 Uživatelé se
v rámci přístupu k elektronickým časopisům dělí do 25 skupin (např. studenti a zaměstnanci
fakult, kateder, studijních oborů a programů), které mají přístupné rozdílné části
z předplácených elektronických zdrojů na UK. Zajištěn je přímý i vzdálený přístup (přes
EZProxy server), paralelní vyhledávání (MetaLib) a kontextové OpenURL linkování
[PAVLÍK, 2008].
Paralelní vyhledávání zdrojů je umožněno nejen v rámci Portálu, ale také nad ostatními
licencovanými zdroji UK prostřednictvím vyhledávače MetaLib. Jeho základem je
metavyhledávač, který zajišťuje paralelní vyhledávání v mnoha heterogenních informačních
zdrojích současně v reálném čase. Protože v rámci UK jsou v MetaLibu zahrnuty různé
zdroje (např. plnotextové databáze - článkové databáze, elektronické archivy vědeckých
prací, digitální sbírky, katalogy univerzitních a vědeckých knihoven, bibliografické
databáze, internetové vyhledávače aj.), slouží tento způsob vyhledávání spíše pro „základní
průzkum“ problematiky a uživatel tak získá přehled o nejvhodnějších zdrojích pro svou
potřebu.
Z výsledků vyhledávání provedeného v systému MetaLib je prováděno propojení zejména
na plné texty elektronických časopisů nebo článků prostřednictvím tzv. kontextového link
serveru SFX. Obecně služby SFX znamenají přidané služby k záznamu dokumentu
(v případě Portálu – k názvu elektronického časopisu). Cílové databáze realizují služby
informací o dostupnosti a výpůjčním statusu dokumentu, získání plných textů a abstraktů
40

Počet časopisů se mění každý měsíc v závislosti na nákupu nových kolekcí či de/aktivaci zkušebních verzí
apod.
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online

z

plnotextových

databází,

propojení

na

citační

manažery

(např.

http://www.citace.com), informace o autorovi, e-mail autora, příbuzné dokumenty podle
předmětu nebo názvu, služby typu elektronického dodání dokumentu, recenze nebo
vyhledání příbuzných informací ve webovém prostředí.
V architektuře SFX musí být vymezeny zdroje a cíle. Zdroji jsou v kontextu služeb SFX
míněny databáze a další informační prameny, kde uživatel pracuje pouze s bibliografickým
záznamem či abstraktem vyhledaného dokumentu. SFX server dostává zdroje metadat ve
formátu OpenURL, které zpracuje, a na pokyn uživatele otevírá nové okno k SFX cíli
(k plnému textu dokumentu nebo do menu s přidanými službami).
Seznam elektronických časopisů prezentovaných Portálem je automaticky generovanou
službou SFX přímo propojenou z centrální znalostní bází (CKB, Central Knowledge Base).
Tato báze (vytvořená a provozovaná společností ExLibris41 obsahuje informace o lokacích
časopisů v konkrétních zdrojích. Při vyhledávání SFX porovná hledané údaje o časopisu
nebo článku s CKB a zjistí, v jakých zdrojích je dokument dostupný. Výsledkem je seznam
odpovídajících vyfiltrovaných zdrojů dostupných na UK zobrazený jako menu s nabídkou
dostupnosti dokumentu. Aktualizace CKB je prováděna jedenkrát měsíčně [ZACH, 2009b].

3.2.1.2 Procesy probíhající v Portálu elektronických časopisů
3.2.1.2.1 Vyhledávání
Možnosti vyhledávání jsou v Portálu velmi jednoduché a pro uživatele intuitivní (viz obr.
16). Stačí do jednoho řádku zadat vyhledávací výraz, kterým je název časopisu. Upřesnit
nebo naopak rozšířit dotaz umožňuje označení nabídek Začíná na a Obsahuje. Portál
využívá při zadávání vyhledávacího výrazu moderní technologii AJAX, která zajišťuje
automatické dokončování dotazu podle aktuálního obsahu databáze [ZACH, 2009a].
Vyhledávání s možností zadat více parametrů je umožněno pod záložkou Nalézt. Navíc je
zde využito dvou selekčních údajů: přesný název časopisu a identifikátor ISSN. Jak již bylo
naznačeno výše, je vyhledávání v Portálu jednoduché a zcela naplňující hlavní funkci
Portálu, tj. podat uživateli informaci o seznamech titulů elektronických časopisů z určitého
oboru dostupných v rámci Univerzity Karlovy.

41

Společnost ExLibris nabízí i další produkty: knihovnický systém Aleph, rozhraní Primo, systémy MetaLib
a Verde.
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Obr. 16: Rešeršní rozhraní Portálu elektronických časopisů UK (cit. 2009-11-21).

Citation Linker je doplněk seznamu časopisů, který rozšiřuje portfolio služeb
o vyhledávání článků. Dostupný je prostřednictvím poslední ze záložek v Portálu (Citation
Linker).
Po zadání údajů o časopise (nebo kompletní citaci) se vytvoří nabídka SFX s relevantními
dostupnými odkazy na záznam v katalogu některé z knihoven UK (resp. v Centrálním
katalogu UK), plný text, či některé z dalších služeb. Čím více údajů uživatel vyplní, tím více
budou zobrazené výsledky odpovídat zadání jeho dotazu [ZACH, 2009a].

3.2.1.2.2 Prohlížení
Seznam názvů časopisů je možné prohlížet podle několika kritérií. Uživatelé, kteří neznají
přesný název časopisu (nehledají pouze informaci, zda je v rámci zdrojů nabízených UK
dostupný), pravděpodobně využijí nabídku prohledávání seznamu podle předmětového
rejstříku (dostupný pod záložkou Kategorie). Rejstřík obsahuje celkem sedmnáct
předmětových kategorií, které se dále dělí na podkategorie podle rozsáhlosti vědních oborů.
U konkrétní podkategorie je v závorce uveden počet titulů periodik, které obsahuje.
Například obor Knihovnictví a informační věda je zastoupen 425 časopisy, rozdělenými do
třinácti podkategorií.
Dále je možné seznam časopisů prohlížet podle provozovatelů databáze (rejstřík
Poskytovatel). Pokud uživatel vybere více poskytovatelů i kategorií (klávesa "Ctrl" nebo
"Shift"), může tím například zúžit hledání pouze na volně dostupné zdroje určitého okruhu
oborů. Konečně poslední možností je prohlížení abecedně uspořádaného seznamu názvů
časopisů (vstup z hlavního rešeršního rozhraní přes linky jednotlivých písmen abecedy).

63

3.2.1.2.3 Zobrazení výsledků vyhledávání
Vyhledané záznamy jsou zobrazovány standardně ve stručném tabulkovém formátu (viz
obr. 17), nebo v podrobnějším přehledu. U každého ze záznamů jsou k dispozici tři odkazy:


pod ikonkou

jsou uvedeny podrobnější informace o elektronickém časopise

(různé varianty názvu, ISSN, CODEN, dostupnost časopisu v různých zdrojích spolu
s poznámkami o dostupnosti, zařazení časopisu do předmětové kategorie aj.)


ikona



ikona

umožňuje propojení na plný text prostřednictvím nabídky SFX
umožňuje uživateli propojení na záznam ve vyhledávači MetaLib (po

přihlášení).

Obr. 17: Seznam vyhledaných záznamů v Portálu (tabulkový formát s podrobnostmi o vybraném titulu) –
výřez (cit. 2009-11-22).

Pokud uživatel klikne na hyperlinkový název časopisu (nebo využije ikonu SFX), v dalším
okně je mu nabídnut seznam zdrojů odpovídajícím konkrétnímu časopisu (viz obr. 18),
odkud se snadno dostane například k plnému textu elektronického časopisu. Pokud není
možné získat plný text, je přes SFX nabídnut odkaz na konkrétní záznam časopisu do
Centrálního katalogu UK alespoň pro zjištění lokace časopisu v rámci knihoven UK.
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Obr. 18: Nabídka SFX zdrojů pro časopis EContent v Portálu UK (cit. 2009-12-12).

3.2.1.3 Shrnutí
Uspořádání rešeršního rozhraní Portálu je velmi dobře provedeno a uživateli by orientace
v něm neměla činit problémy. Není zde nutná ani přítomnost nápovědy, protože Portál není
zatížen nadbytečnými složitostmi (např. zobrazení vyhledaného záznamu časopisu ve
formátu MARC). Také jednoduché a intuitivní rozhraní pro práci s vyhledanými záznamy
titulů časopisů (resp. s jejich propojováním na další související služby) potvrzuje fakt, že
Portál má sloužit především uživatelům-studentům a vědcům, nikoliv knihovnicky
vzdělaným odborníkům.
Drobným nedostatkem jsou názvy předmětových kategorií a podkategorií uvedené
v anglickém jazyce (při nastavení české jazykové verze).42 Nicméně Portál je velmi
účinným prostředkem pro získání přehledu o elektronických časopisech dostupných volně
i v rámci UK a nové nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji (SFX
a MetaLib) nabízejí uživateli možnost jejich efektivního využívání.
Portál se nadále rozvíjí a v současné době se pracuje na zařazení plnotextových časopisů
vydávaných na UK do stávajícího seznamu, zpřístupnění obsahu Portálu v rámci německého
systému EZB či doplnění náhledů obálek a obsahů aktuálních čísel časopisů. Dlouhodobější
změny (v horizontu pěti let) počítají s vytvořením a provozováním mobilní verze Portálu
s rozhraním optimalizovaným pro mobilní zařízení (např. smartphony) [PAVLÍK, 2009b].
42

V lednu 2010 Ústav výpočetní techniky UK plánuje doplnění českých překladů těchto oborových kategorií
[PAVLÍK, 2009a].

65

3.2.2 Systém E-Journal Portal Českého vysokého učení technického

3.2.2.1 Charakteristika systému
Elektronické časopisy na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze se
v současné době registrují v systému E-Journal Portal (dále také E-portál), který spravuje
Ústřední knihovna (http://knihovny.cvut.cz/). Snahou Ústřední knihovny je pokrytí EIZ
vědní a studijní obory na ČVUT a zároveň poskytovat služby, které pracují nad kolekcí EIZ
nebo s již vyhledanými záznamy. Proto se ČVUT v roce 2008 rozhodlo využít služeb
americké společnosti Serials Solutions (http://serialssolutions.com/) pro rychlý přístup
k relevantním informacím a dokumentům z kolekce EIZ dostupných na ČVUT
[TRTÍKOVÁ, 2009b]. Systém E-Journal Portal je funkcí služby 360 Core od výše zmíněné
společnosti, která již od roku 2000 nabízí i další navzájem kompatibilní služby pro uživatele
i správce portálu a knihovníky. Základní cíl společnosti

je poskytovat knihovnám

a uživatelům komfortní přístup k elektronickým informačním zdrojům.
Společnost

Serials

Solutions

provozuje

vlastní

centrální

znalostní

databázi

KnowledgeWorks, která slouží správcům portálu k údržbě seznamu časopisů, které
předplácí. Ostatní činnosti jsou realizovány správou znalostní databáze prováděnou jejím
provozovatelem. Data o titulech dostupných v agregovaných databázích a odkazy na plné
texty jsou aktualizovány jedenkrát denně.
Podstatný pro E-portál je tzv. OpenURL link resolver Journal Linker, který generuje odkazy
na úroveň časopisu. E-portál umožňuje také vyhledávání až na úroveň časopiseckých
článků.
Doplňkem E-portálu na ČVUT je služba 360 Search (od téže firmy), prostřednictvím které
může uživatel43 vyhledávat současně v mnoha heterogenních licencovaných a volně
dostupných zdrojích (plnotextové a bibliografické databáze, katalogy knihoven, tradiční
www vyhledávače, portály aj.). Všechny produkty společnosti Serials Solutions jsou
poskytovány formou „SAAS“ (Software as a Service - software jako služba). Zákazník
využívá produkty online na serveru Serials Solutions. Tím se ze strany klienta eliminuje
nutnost implementace místních technologií pro aktualizaci, údržbu a konvertování dat. Data
jsou uložená přímo na serveru společnosti, která provádí jejich správu [Serials Solutions,
2009].

43

Studenti a zaměstnanci ČVUT v Praze.
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E-portál zatím nezahrnuje volně dostupné časopisy, ale pouze tituly licencované ČVUT.
Kromě přístupu z počítačové sítě na ČVUT mohou uživatelé využívat také vzdálený přístup
do E-portálu z webového rozhraní společného pro více univerzit. Jedná se o Bránu
k vybraným informačním zdrojům (https://dialog.cvut.cz/index.html), kde si uživatel (po
zvolení univerzity, zadání uživatelského jména a hesla) zvolí systém E-Journal Portal.
E-portál obsahuje seznam téměř 36 500 titulů časopisů a je dostupný v anglické jazykové
verzi s uvedenými českými ekvivalenty některých hlavních částí E-portálu (např. prohlížení
časopisů).

3.2.2.2 Procesy probíhající v systému E-Journal Portal
3.2.2.2.1 Vyhledávání a prohlížení
Vyhledávání v E-portálu na ČVUT je velmi jednoduché i přes možnou bariéru v podobě
rozhraní dostupného převážně v anglickém jazyce (viz obr. 19). E-portál umožňuje uživateli
vyhledávat či prohlížet dokumenty buď pouze v kolekcích elektronických časopisů (záložka
E-Journals Only), nebo také elektronických knih (záložka E-Books Only), popř. ve všech
zdrojích současně.

Obr. 19: Rešeršní rozhraní systému E-Journal Portal ČVUT – výřez (cit. 2009-12-04).

Elektronický časopis je možné vyhledat buď podle názvu nebo ISSN (Find e-journal by title
or identifying number). Provádí-li se hledání podle názvu časopisu, systém nabízí tři
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varianty zapsání vyhledávacího výrazu. Zřejmě nejjednodušší způsob spočívá v zapsání
dvou a více začátečních písmen z názvu časopisu (Title begins with). Druhou možností je
exaktní vyhledávání podle celého názvu časopisu (Title equals). V těchto způsobech hledání
jsou z pochopitelných důvodů vyloučeny členy anglických podstatných jmen a některé
předložky. Třetí varianta nabízí hledání podle všech uvedených výrazů (Title contains all
words) a umožňuje výrazy upravovat. Pro pravostranné krácení výrazů se používá
hvězdička (*) a nezáleží na jejich pořadí.
Další možností je hledání podle klíčových slov přímo v jednotlivých kolekcích časopisů
(Search for keywords in e-journals). Abecední seznam kolekcí je uveden na úvodní straně
E-portálu.
Doplňkem E-portálu je možnost prohlížení seznamů časopisů abecedně podle názvů
(Browse e-journals by title). Toto je umožněno prostřednictvím služby A-to-Z Title Lists.
Kliknutím na příslušné písmeno abecedy se uživateli dostane jemnějšího dělení názvů
časopisů v rámci zvoleného písmena, což umožňuje snadnou orientaci mezi více tituly.
Seznamy časopisů lze také prohlížet pomocí celkem čtrnácti předmětových kategorií
(Browse e-journals by subject), které částečně vycházejí z předmětového třídění americké
Kongresové knihovny. 44 Po provedení výběru jedné z kategorií se v dalším okně otevře
podrobnější seznam podkategorií opět v závorce uvedeným počtem relevantních časopisů.
V tomto okně lze opět provádět vyhledávání titulů časopisů v rámci zvolené předmětové
kategorie.
Pokud chce uživatel provádět hledání pouze v konkrétní databázi, může ji vybrat ze
seznamu databází předplacených na ČVUT (List of databases available for CVUT users).

3.2.2.2.2 Zobrazení výsledků vyhledávání
Výsledek vyhledávání (viz obr. 20) obsahuje seznam záznamů elektronických časopisů
(řazeno abecedně podle názvu časopisu) a přímý odkaz na plný text časopisu (nebo
webovou stranu časopisu) v konkrétním zdroji.

44

Jedná se o třídění Hierarchical Interface to Library of Congress Classification knihoven Kolumbijské
univerzity ve městě New York.
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Obr 20: Seznam vyhledaných záznamů v systému E-Journal Portal ČVUT (cit. 2009-12-04).

Standardně se zobrazuje sto záznamů na jednu stranu bez možnosti změnit počet
zobrazených záznamů.V záznamu časopisu je za jeho názvem také uvedeno ISSN
a informace za jaké časové období je časopis dostupný.
Jak již bylo uvedeno výše, E-portál umožňuje užitečné vyhledávání časopiseckých článků
a získání jejich plného textu. To je umožněno prostřednictvím odkazu za záznamem
časopisu (Look up Article). Uživatel je přesměrován do prostředí služby Citation Linker.
Systém již automaticky vyplní název časopisu a jeho ISSN. Uživatel pouze dodá další
informace (název článku, jména autora, ročník, číslo časopisu aj.)

3.2.2.3 Shrnutí
Systém E-Journal Portal spravovaný Ústřední knihovnou ČVUT nabízí uživatelům
jednoduchý přístup k informacím o elektronických časopisech dostupných v rámci
univerzitního předplatného. O zařazení volně dostupných časopisů se v budoucnu uvažuje
[TRTÍKOVÁ, 2009a]. Vyhledávání či prohlížení obsahu E-portálu je možné podle mnoha
kritérií, a proto uživatel snadno najde relevantní časopis či článek. Výhodou E-portálu je
možnost vyhledávat až na úroveň článků z časopisů. Grafická podoba E-portálu
koresponduje s ostatními webovými stranami ČVUT. Bariéru využívání E-portálu pro
některé uživatele pak může tvořit rozhraní dostupné převážně v anglické jazykové verzi.
Poněkud nepřehledně také působí možnost hledání v kolekcích elektronických knih, které
by měly být, podle mého názoru, prezentovány samostatně.
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4 Analýza Registru online dostupných časopisů (DOAJ)
V této části práci bude představen pouze jeden systém, který se zabývá registrací volně
dostupných elektronických časopisů – systém DOAJ (Directory of open access journals).
Důvodem pro výběr tohoto reprezentanta je jeho jedinečnost na poli registrace
elektronických časopisů fungujících na principech „open access“. Ostatní systémy nejsou již
tak obsáhlé jako registr DOAJ nebo jsou různě omezené (např. registrují pouze články
konkrétního nakladatelství, vědního oboru nebo tematiky nebo registrují časopisy dané
instituce aj.). Existují systémy registrující pouze články z volně dostupných časopisů (např.
systém Open J-Gate, http://www.openj-gate.com/). Mnoho dalších systémů funguje
primárně jako archivy a doplňkově nabízejí přístup do vybraných volně dostupných
časopisů

(např.

digitální

archiv

německy

psaných

časopisů

Digizeitschriften,

http://www.digizeitschriften.de/). Registr DOAJ má silnou základnu v podobě jeho tvůrců,
kteří systém spravují velmi aktivně. Dokladem jejich práce jsou denně vzrůstající čísla
informující o počtech registrovaných časopisů a článků uvedená na webové stránce
systému. Při zjišťování informací o tomto registru jsem vycházela ze zdrojů dostupných
volně na internetu a informací o systému dostupných přes odkazy z webových stránek
registru.

4.1 Charakteristika systému
Zřejmě nejvýznamnější systém zajišťující registraci volně dostupných časopisů je
registrační systém DOAJ (http://www.doaj.org/), který spravuje Systém knihoven Lundské
univerzity ve Švédsku (http://www.lub.lu.se/en.html). Registr vznikl v roce 2003, o rok
dříve

již

existoval

jeho

pilotní

projekt

s podporou

Open

Society

Institute

(http://www.soros.org/) a na začátku své existence obsahoval pouze 34 volně dostupných
časopisů [Open Society Institute, 2004].
Registr zahrnuje volně dostupné vědecké a odborné časopisy s plnými texty ze všech oborů
bez jazykového omezení a nyní obsahuje 4 503 časopisů (z toho 25 časopisů publikovaných
v České republice). Od června 2004 je součástí registru také databáze, která umožňuje
vyhledávat články45 z celkem 1 741 časopisů46 [Directory of Open Access Journals, 2009a].
Roční nárůst počtu registrovaných časopisů je zhruba 670, počet časopisů, z nichž lze
vyhledávat články vzrostl zhruba o 400 titulů. Nezanedbatelně se také navýšil počet
45
46

Registr obsahuje k 15. prosinci 2009 celkem 332 746 článků.
Tyto časopisy jsou součástí základního souboru titulů.
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registrovaných článků (téměř o 90 tisíc).47 V systému DOAJ jsou registrované pouze
časopisy využívající kontrolní systémy, které garantují kvalitu obsahu časopisu. Obsah
registrovaných časopisů musí být přístupný volně. Časopisy zahrnuté v systému by měly mít
přidělen identifikátor ISSN a uživatelům musí být umožněn vstup k plným textům bez
ohledu na datum vydání článku. Časopisy však mohou požadovat bezplatnou registraci
uživatelů [Directory of Open Access Journals, 2009b]. Autoři, kteří chtějí publikovat svůj
článek ve volně dostupném časopisu, mohou využít speciální rešeršní rozhraní registru
DOAJ (For authors), kde získají informace nejen o možných časopisech, ale také další
podrobnosti. (např. informace o poplatcích za článek).48
Cílem adresáře je podporovat využívání volně dostupných odborných časopisů především
vědeckými pracovníky a tím dopomoci ke zvýšení impact faktoru jednotlivých titulů
časopisů.

4.2 Procesy probíhající v registračním systému DOAJ
4.2.1 Vyhledávání a prohlížení
Rešeršní rozhraní systému DOAJ je dostupné pouze v anglické jazykové verzi a je umístěno
na úvodní straně systému, nebo také v levé části strany pod ikonou Najdi časopisy (Find
Journals) (viz obr. 21).

Obr. 21: Rešeršní rozhraní registru DOAJ (cit. 2009-11-24).

Pro vyhledávání časopisů je určen jeden řádek pro zapsání vyhledávacího výrazu, pro
provedení rešerše je nutné kliknout na tlačítko Najdi časopis (Find journals).
47

Porovnávány jsou údaje za období prosinec 2008 - prosinec 2009.
Registr DOAJ má zavedenou zvláštní kategorii volně dostupných časopisů - „hybridní časopis“, kde po
zaplacení vydavateli je konkrétní článek volně dostupný mezi ostatními placenými články.
48
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Také prohlížení podle názvů časopisů (Browse by title) je možné provádět přímo z hlavního
okna registru. Prohlížet obsah registru lze také pomocí předmětového rejstříku (Browse by
subject), který obsahuje sedmnáct hlavních kategorií dále podrobněji rozdělených podle
obsáhlosti konkrétního vědního oboru (nejpodrobněji jsou rozděleny oblasti Všeobecného
lékařství a Technologie a strojírenství). Rejstřík umožňuje také náhled na jeho plnou podobu
ve stromové struktuře (tlačítko Expand subject tree), kde jsou uvedeny také počty časopisů
náležející do příslušných podkategorií.
Pro doplnění konkrétního titulu časopisu může uživatel využít elektronický formulář, který
je dostupný pod ikonou Doporuč časopis (Suggest a journal). Po vlastní identifikaci musí
také vložit URL adresu a název časopisu.

4.2.2 Zobrazení výsledků vyhledávání
Výsledkem vyhledávání i prohlížení je seznam bibliografických záznamů časopisů řazený
abecedně podle jejich názvů (viz obr. 22). Systém též nabízí informaci o počtu vyhledaných
záznamů bez možnosti zvolit si jejich počet na jedné obrazovce.

Obr. 22: Ukázka seznamu vyhledaných záznamů časopisů v registru DOAJ - výřez (cit. 2009-11-26).

Název časopisu obsahuje hyperlink s odkazem na webovou stránku elektronického časopisu.
Výsledný záznam obsahuje také ISSN, kategorii z předmětového rejstříku, nakladatelské
údaje, a jazyk(y) časopisu. Zúžit zobrazenou množinu záznamů lze kliknutím na kategorii
z předmětového rejstříku (Subject). Uživateli se poté zobrazí pouze záznamy časopisů
náležejících do konkrétní kategorie. Některé záznamy časopisů jsou propojeny s obsahy
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jednotlivých čísel časopisů (tlačítko DOAJ Content), včetně záznamů článků. Ze záznamu
článku je odkaz na jeho plný text.

4.3 Shrnutí
V režimu vyhledávání časopisů systém neumožňuje zadat přesně, podle kterých prvků
obsažených v záznamu časopisu se má provést vyhledávání. Zadá-li uživatel například
vyhledávací výraz „france“, výsledná množina záznamů obsahuje časopisy vydané ve
Francii nebo ve francouzštině nebo obsahující uvedený výraz v názvu (nebo i kombinace
těchto možností). To je podle mého názoru pro uživatele nepřehledné a neumožňuje zadávat
rešeršní dotaz s konkrétním výsledkem (s výjimkou přesně zadaného názvu časopisu).
Navíc uživatel nenajde nikde informaci o tom, že může vyhledávat i pomocí ISSN nebo
klíčových slov (to je zřejmé až z výsledku vyhledávání, kde jsou patrné údaje, podle kterých
je záznam strukturován).
Další možností je buď pouze prohledávat předmětový rejstřík ve stromové struktuře nebo
provádět vyhledávání v rámci jedné (pod)kategorie. Není možné vyhledávat podle více
hledisek nebo vkládat složitější rešeršní dotazy. Prohlížet seznamy časopisů lze také, pokud
uživatel zná název časopisu.
Na druhou stranu registr DOAJ není příliš obsáhlý, proto je otázkou, zda by byla nutná
přítomnost rešeršního rozhraní umožňujícího pokročilé vyhledávání se všemi možnostmi,
které nabízí.
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5 Výsledky a komparace analyzovaných systémů
5.1 Systém Zeitschriftendatenbank a Souborný katalog periodik
ČR
Oba dva systémy jsou sice národními soubornými katalogy periodik a plní podobné funkce,
nicméně srovnání obou systémů jako celků není možné. Německý systém je obsažnější
a rozvinutější. Oba souborné katalogy jsou nástroji pro sdílenou katalogizaci seriálů,
meziknihovní spolupráci a téměř úplnými zdroji lokalizačních informací o titulech seriálů
ve fondech knihoven na území Německa a České republiky. Uživatelům by měly sloužit
v případě vyhledání seriálu, určení lokace a dostupnosti ve fondu knihovny. Oba systémy
jsou volně přístupné a rešeršní rozhraní nabízejí ve dvou jazykových verzích. Jejich
společným znakem je také spolupráce s dalšími subjekty. Konkrétně spolupráce německého
systému ZDB s portálem EZB je výjimečná s výhodami zejména pro koncového uživatele.
Nicméně v tomto směru nezůstává pozadu ani český Souborný katalog periodik. Propojení
s digitální knihovnou Kramerius uživateli nabízí přístup k digitalizovaným stranám stovek
titulů periodik. Zajímavé je propojení SKP s portálem JIB, který nabízí uživateli více
heterogenních informačních zdrojů. Novinkou konce roku 2009 je přesměrování z databází
společnosti EBSCOhost na SKP v případě, že není dostupný plný text periodika.
Německý systém má světové parametry také proto, že jeho záběr není pouze národní, ale
zahrnuje informace o zahraničních seriálech. Poslední uvedenou, nicméně velmi důležitou
předností katalogu ZDB, je registrace elektronických časopisů dostupných volně či za
poplatek. Záznamy v této kolekci nejsou (stejně jako ostatní záznamy v katalogu ZDB)
omezeny teritoriálně, proto jsou zdrojem informací nejen pro německé uživatele.
Z provedené analýzy je patrné, že německý souborný katalog ZDB je velmi dobře
spravovaný systém, který se bude dále rozvíjet a nabízet své služby zejména koncovému
uživateli, který bude moci využívat výhody tohoto systému a služby spolupracujících
subjektů.
Souborný katalog periodik ČR, respektive jeho správci, má těžší situaci vyplývající z reálné
situace ve společnosti. Podle mého názoru by se Národní knihovna měla více zaměřit na
propagaci služeb Souborného katalogu ČR jako celku. Souborný katalog periodik ČR je
pouze jeho součástí, což vyplývá z historického kontextu vzniku SK ČR. Prospělo by mu
alespoň vizuální oddělení od SK ČR v prostředí internetu a jeho představení na samostatné
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webové stránce, kde by byla prezentována základní fakta, včetně nabízených služeb pro
spolupracující knihovny i uživatele.
Domnívám se, že dynamičtějšímu vývoji (zejména rychlejší retrokonverzi záznamů a s tím
spojenými komfortnějšími službami pro uživatele) SKP brání finanční i personální důvody.
Podle mého názoru třináct zaměstnanců, kteří v současné době spravují tento souborný
katalog, vykonává svoji práci ve stávajících podmínkách na vysoké úrovni.
Následující tabulka (viz tab. 1) prezentuje vybrané charakteristiky souborných katalogů
seriálů ZDB a SKP.
Tab. 1: Prezentace vybraných charakteristik souborných katalogů seriálů ZDB a SKP.

ZDB
1,5 mil.
8,7 mil.
4 300
60 000
ano (16. stol.)
volný
německy/anglicky
18

SKP
163 599
nesledováno
350
cca 4 400
ano (16. stol.)
volný
česky/anglicky
11

ano
ano
ano

ne
ano
ne

ano

ano

vyhledávání

počet bbg jednotek
počet lokalizací
počet účastníků
roční přírůstek (jednotek)
retrospektiva
přístup do systému
jazyk rešeršního rozhraní
počet selekčních
údajů
předmět. kategorie
základní/pokročilé
elektronické
časopisy
propojení s externími zdroji

5.2 Portály seriálů
Z uvedených analýz vybraných portálů pro registraci seriálů vyplývají následující
charakteristiky platné pro všechny vybrané systémy. 49 Vznik všech systémů je spojen
s myšlenkou zpřehlednění správy a využívání elektronických časopisů a jsou orientovány
zejména na uživatele-badatele. Správci portálů vybírají registrované časopisy vždy podle
určitých kritérií, proto se jedná (s ohledem na obsah) o velmi kvalitní systémy. Práce se
systémy (vyhledávání, prohlížení a práce s výsledky) je vždy snadná a intuitivní. Z nabídek
portálů je patrná snaha přizpůsobit se potřebám uživatele, který často hledá plný text
konkrétního časopisu nebo článku.
V následujícím textu bude uvedeno hodnocení a srovnání jednotlivých portálů.

49

Včetně registru DOAJ.
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Prvním analyzovaným portálem byl německý systém EZB, který má určité společné rysy
s dalšími vybraným portály seriálů na pražské Karlově univerzitě a Českém vysokém učení
technickém v Praze. Všechny představené portály nabízejí za splnění určitých podmínek
přístup k vybrané skupině odborných elektronických časopisů. Portál EZB je navíc jakousi
branou k elektronickým časopisům volně dostupných na internetu, ale především také ke
kolekcím těchto zdrojů udržovaných spolupracujícími knihovnami. Portál EZB funguje již
více než deset let, proto není již „pouze“ portálem, ale nabízí řadu dalších služeb pro
spolupracující instituce i koncové uživatele (např. nabídku plných textů článků od
komerčních vydavatelů nebo využívání tzv. konsorciálního konta). Díky sjednocenému
přístupu k řadě titulů časopisů je hlavní předností portálu především v oblasti
meziknihovních služeb. Německý portál je výborným nástrojem řízené akvizice pro
kooperující instituce a uživateli nabízí z jednoho místa přístup k mnoha elektronickým
časopisům nebo pouze k informacím o podmínkách dostupnosti vybraného zdroje.
Vybrané univerzitní portály seriálů v České republice jsou určené pro správu a využívání
zejména elektronických časopisů, ke kterým umožňuje přístup daná univerzita. V případě
Portálu na UK jsou registrovány i volně dostupné elektronické časopisy. Výhodou portálů je
možnost vyhledávání v různých databázích, aniž by uživatel musel vědět, kde přesně má
hledat. Oba portály (Portál na UK i E-portál na ČVUT) navíc nabízejí možnost hledání ve
více elektronických zdrojích, což je opět přínosné pro uživatele (samozřejmostí je vzdálený
přístup k portálům). Uživatelé mohou rovněž využít možnost vyhledat plné texty článků
prostřednictvím služby Citation Linker. Předností Portálu UK je spolupráce s Centrálním
katalogem UK a systémem DOAJ registrujícím volně dostupné časopisy. I když správci
obou analyzovaných univerzitních portálů seriálů dosud nevyužívají statistiky ohledně
využívání služeb portálu, [TRTÍKOVÁ, 2009a; PAVLÍK, 2009] je zřejmé, že portály pro
uživatele představují snadný nástroj orientace v mnoha relevantních informačních zdrojích
pro zvolenou tematiku, a posléze i prostředníky k získání plného textu požadovaného
časopisu nebo článku. V tabulce (viz tab. 2) jsou uvedeny podstatné charakteristiky těchto
portálů seriálů.

5.3 Registr DOAJ
Registr DOAJ je významným systémem evidující volně dostupné vědecké a odborné
časopisy. Jako doplňkovou databázi spravuje také databázi plnotextových článků. V dnešní
době je jeho úloha jakožto registračního systému nezastupitelná. V současnosti je podle
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mého názoru patrný trend rozšiřování otevřeného přístupu k informacím. Domnívám se, že
cílem otevřeného publikování není zrušení tradičních prostředků vědecké komunikace ani
ohrožení funkce knihoven nebo vydavatelského průmyslu. Jedná se především
o zpřístupňování vědeckých poznatků rychlejší a ekonomicky efektivnější cestou.
Jak již bylo uvedeno výše, do registru DOAJ jsou zařazeny pouze časopisy splňující určitá
kritéria. Domnívám se, že tato propracovaná metodika výběru časopisů přináší výhody
zejména uživatelům, kteří mají garanci kvalitního obsahu registru. Registr DOAJ nabízí také
zajímavý způsob ovlivnění obsahu registru ze strany uživatelů. Do elektronického formuláře
dostupného z webových stran registru mohou vložit návrh na konkrétní titul časopisu, který
v registru chybí.50
Registr DOAJ je velmi „živým“ systémem, každým dnem vzrůstá počet registrovaných
časopisů i článků, což pouze dokládá rychle se měnící situaci v oblasti volně dostupných
časopisů. Následující tabulka (viz tab. 2) ukazuje vybrané charakteristiky registru DOAJ
spolu s ostatními portály.
Tab. 2: Prezentace vybraných charakteristik portálů seriálů (EZB, Portál UK, E-portál na ČVUT
a registr DOAJ).

EZB
počet titulů

vyhledávání

počet volně dostupných titulů

přístup

50

předmětové
název
pokročilé
články

46 557
23 357
ano
ano
ano
ano
(omezeně)
volný i
omezený

Portál
UK
46 667
27 779
ano
ano
ne
ano

E-portál
ČVUT
36 500
0
ano
ano
ne
ano

registr
DOAJ
4 503
dtto
ano
ano
ne
ano

volný i
omezený

pouze
oprávněným
uživatelům

volný

Toto umožňuje také portál EZB.
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Závěr
Záměrem této práce bylo podat základní přehled o systémech lokalizujících seriálové
publikace. Vybranými systémy byly národní souborný katalog České republiky a Německa.
Portály, které lokalizují elektronické časopisy, byly zastoupeny významným německým
univerzitním systémem Elektronische Zeitschriftenbibliothek a dvěma menšími, přesto
významnými portály fungujícími v prostředí českých univerzit. Doplňkem k analyzovaným
systémům byl registr DOAJ, který eviduje online dostupné elektronické časopisy.
Na analyzované souborné katalogy seriálů lze nahlížet jako na nástroj, který by měl
dostatečně komplexně a spolehlivě podat uživateli informaci o tom, zda hledaný dokument
existuje na daném území a definovat podmínky, za jakých je možné ho získat. Není pochyb,
že souborné katalogy seriálů nejsou kompletními zdroji těchto informací. Domnívám se, že
jejich vývoj směřuje spíše k orientaci na uživatele, kterému se snaží nabídnout co nejvíce
služeb. Je zřejmé, že souborné katalogy nefungují osamoceně, ale využívají součinnost
s dalšími systémy (jak je patrné např. z projektu Journals Online & Print v rámci
německých systémů ZDB a EZB). Jiná forma spolupráce je zjevná v případě Portálu
elektronických časopisů Univerzity Karlovy, který je (mj.) propojen s Centrálním katalogem
UK, kde je možné dohledat lokace konkrétních časopisů ve fakultních knihovnách UK.
Další ukázkou je spolupráce Souborného katalogu periodik s jiným systémem – digitální
knihovnou Kramerius NK ČR. V případě dostupnosti digitalizovaného plného textu
periodika v této knihovně je uživateli umožněno propojení ze SKP a posléze přístup
k plnému textu.
Z výše uvedených příkladů úspěšné spolupráce souborných katalogů seriálů s portály seriálů
je zřejmé, že je i nadále předpoklad jejich smysluplné koexistence. V současné době je
samozřejmá spolupráce také na úrovni portálů seriálů. Příkladem může být nejen spolupráce
knihoven uvnitř systému EZB (např. v rámci konsorciálních kont). Při zjišťování situace
okolo univerzitních portálů seriálů jsem v mnoha případech narazila na stav, kdy univerzita
spravuje svůj portál licencovaných časopisů (nebo alespoň jejich seznam) a zároveň je
členem portálu EZB a uživatelé vyhledávají časopisy právě přes portál EZB. Portály také
spolupracují s registrem DOAJ, na který je odkazováno v případě volně dostupného
vědeckého časopisu.
Portály umožňují vzdálený přístup k plným textům elektronických časopisů, což je pro
uživatele komfortní řešení. Pro mnohé uživatele je zdlouhavé procházet mnoho databází
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a hledat relevantní časopis. Portály jim nabízejí vyhledávání v mnoha zdrojích najednou
z jednoho rešeršního rozhraní. Domnívám se, že právě možnost paralelního hledání
v různých zdrojích je jejich plusem. Na druhou stranu jsou omezené v nabídce pouze na
elektronické časopisy.
Uvažujeme-li situaci souborných katalogů seriálů, je mnohdy cesta k získání plného textu
dokumentu pro uživatele složitější. To samozřejmě vyplývá z faktu, že se často nejedná
o elektronický dokument. Pokud jsou v souborném katalogu lokalizovány elektronické
časopisy, může uživatel využít např. moderní služby typu DDS. V případě Souborného
katalogu periodik není ojedinělé, že dokument je v katalogu uveden, avšak při dotazu na
konkrétní ročník nastanou komplikace při fyzickém dohledávání titulu. To bohužel vyplývá
z nedokonalé retrokonverze, která není z personálních i finančních důvodů prováděna
systematicky.51
Všechny analyzované systémy jsou jistým způsobem omezené. Ať teritoriálně, omezeným
přístupem pouze pro některé uživatele, registrací pouze některých typů volně dostupných
časopisů nebo různými typy licenčních omezení (národní licence nebo licence konkrétní
instituce).
Ačkoliv souborné katalogy i portály nejsou totožné systémy, domnívám se, že jejich
společný cíl je identický. Chtějí sloužit uživatelům a poskytovat jim služby, které jim
usnadní cestu při získávání relevantního dokumentu.
Jak jsem již naznačila v textu výše, je v budoucnu společná existence těchto systémů
možná, i když možná v poněkud pozměněné podobě než je tomu nyní. Inspirací pro tuto
prognózu mi je situace ve (v tomto směru) vyspělejším Německu. Je patrné, že souborný
katalog periodik má stále své místo a dokonce svým rozsahem a komplexností služeb
neslouží pouze jako národní katalog.
Domnívám se, že vývoj v této problematice bude směřovat směrem k integraci většiny
souborných katalogů periodik do stejně tematicky zaměřených nebo také obecných portálů.
Již nyní funguje spolupráce Souborného katalogu periodik ČR s portálem Jednotné
informační brány v případě, že chce uživatel vyzkoušet i jiné zdroje, které by mohly
obsahovat jím hledaný titul časopisu. Také několikrát zmiňovaná spolupráce německého
souborného katalogu ZDB s portálem EZB je důkazem této myšlenky. Takováto integrace
by byla přínosná také pro knihovny. Prostřednictvím souborného katalogu se mohou služby
51

Ústní sdělení Danuše Vyorálkové ze dne 20. 11. 2009 v NK ČR na téma Souborný katalog periodik.
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knihoven integrovat do portálů, což pro ně znamená zviditelnění a možné intenzívnější
využívání jejich služeb. Nereálná není ani integrace souborných katalogů periodik do
vyhledávacích nástrojů typu Google Scholar.
V každém případě by vývoj měl směřovat především k uživatelům, resp. k přiblížení se
uživatelům a jejich potřebám.

80

Přehled použitých zkratek
AACR

Anglo-American Cataloguing Rules (Angloamerická katalogizační pravidla)

ADR

Adresář knihoven a informačních institucí

ASSKP

Automatizovaný systém souborného katalogu periodik

BSZ

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (Centrum knihovnických
služeb spolkové země Bádensko-Württembersko)

BVB

Bibliotheksverbund Bayern (Souborný katalog bavorské sítě knihoven)

CASLIN

Czech And Slovak Library Information Network (Česká a Slovenská
knihovní informační síť)

CCL

Common Command Language (Společný příkazový jazyk)

CDS/ISIS

Computerized Documentation System / Integrated Set for Information
Systems (Dokumentační počítačový systém / Integrovaný soubor
informačních systémů)

CEZL

Celostátní evidence zahraniční literatury

CKB

Central Knowledge Base (Centrální znalostní báze)

CONSER

Cooperative Online Serials

ČVUT

České vysoké učení technické

DBI

Deutsches Bibliotheksinstitut (Německý knihovnický institut)

DC

Dublin Core

DDS

Document Delivery Service (služba dodávání dokumentů)

DFAJ

Directory of Free Access Journals (Adresář volně dostupných časopisů)

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Německá společnost pro výzkum)

DOAJ

Directory of Open Access Journals (Adresář volně dostupných časopisů)

EROMM

European Register of Microform Masters (Evropský registr mikrofilomých
záznamů)

EIZ

elektronický informační zdroj

ETF

Evangelická teologická fakulta

EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů)

GKD

Gemeinsame Körperschaftsdatei (Soubor autorit korporací)

GPS

Global Positioning System (Celosvětový polohovací systém)
81

GBV

Gemeinsame Bibliotheksverbund (Společný spolek knihoven)

GVK

Gemeinsamer Verbundkatalog ( Společný souborný katalog)

HBZ

Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (Souborný katalog
Knihovního centra vysokých škol spolkové země Severní Porýní-Westfálsko)

HeBIS

Hessisches Bibliotheks-Informationssystem (Souborný katalog Hessenského
knihovnicko-informačního systému)

ID number

identifikační číslo

ISIL

International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations
(Mezinárodní identifikátor pro knihovny a příbuzné organizace)

ISSN

International Standard Serial Number (Mezinárodní číslo seriálové publikace)

JIB

Jednotná informační brána

KAZAP

Katalog zahraničních periodik

KK

Konsorciální konto

KOBV

Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (Kooperativní
knihovní síť Berlínska-Braniborska)

KZP

Katalog zahraničních periodik

MAB

Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken (Automatizovaný výměnný
formát pro knihovny)

MARC

Machine Readable Cataloging (strojem čitelná katalogizace)

MDT

Mezinárodní desetinné třídění

MVS

meziknihovní výpůjční služba

NK ČR

Národní knihovna České republiky

NTK

Národní technická knihovna

OAI-PMH

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (Iniciativa
otevřených archivů - protokol pro sklízení metadat)

OPAC

Online Public Access Catalogue (veřejně přístupný online katalog)

PICA

Project for Integrated Catalogue Automation (Projekt integrovaného
automatizovaného katalogu)

RAK

Regeln für die Alphabetische Katalogisierung (Pravidla jmenného katalogu)

RAK-WB

Regeln für die Alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen
Bibliotheken (Pravidla jmenného katalogu ve vědeckých knihovnách)
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RDA

Resource Description and Access (Popis zdrojů a přístup k nim)

RKZP

Retrospektivní katalog zahraničních periodik

SAAS

Software as a Service (software jako služba)

SBB-PK

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (Státní knihovna
v Berlíně- Pruské kulturní centrum)

SBW

Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (Souborný Katalog sítě
knihoven jihozápadního Německa)

SFX

special effects (speciální efekty)

SK

souborný katalog

SK ČR

souborný katalog České republiky

SKP

Souborný katalog periodik

SKPC

báze Seriály v SK ČR

SKCM

báze Monografie a speciální dokumenty v SK ČR

TDKIV

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

UK

Univerzita Karlova

UNIMARC

Universal MARC Format (Univerzální formát MARC)

URL

Uniform Resource Locator (unifikovaný lokátor zdroje)

vifabio

Virtuelle Fachbibliothek Biologie (Virtuální knihovna biologie)

XML

eXtensible Markup Language (rozšiřovatelný značkovací jazyk)

ZDB

Zeitschriftendatenbank (Databáze časopisů)

ZP

Zahraniční periodika

ZPV

Zahraniční periodika - východ
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