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* Hradené z vlastného rozpočtu.
** Dostupné aj iné kolekcie a individuálne tituly.

Počas minulého roka sme v úzkej kooperácii s jednotlivými inštitúciami nastavovali aj discovery službu Summon. V súčasnej dobe už majú všetky inštitúcie nastavený vlastný vyhľadávač a A– Z portál. Univerzita P. J. Šafárika dokonca využíva
API rozhranie a pracuje na vlastnom kombinovanom vyhľadávači s využitím modulárneho systému VuFind. Aktuálne pracujeme na doladení nastavenia linkovacieho nástroja, aby bolo možné zohľadniť potreby jednotlivých inštitúcií. Výsledkom bude
v každej inštitúcii dostupný vlastný discovery portál nastavený tak, aby sa používatelia pri vyhľadávaní úplných textov dokumentov nedostali do slepých uličiek tzv. „pay-wall“.

V spolupráci so spoločnosťou ProQuest sme pripravení poskytovať zákazníkom na Slovensku aj v budúcnosti služby s pridanou hodnotou a pomáhať akademickým inštitúciám sprístupňovať kvalitný odborný a vedecký obsah prostredníctvom intuitívnych nástrojov.
www.aib.sk | www.proquest.sk
Ladislav Svršek

ladislav.svrsek@aib.sk

(Albertina icome Bratislava s. r. o. )



Národný projekt NISPEZ II

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 8 191 848,51 €
Realizácia projektu: 03/2013 – 10/2015 (32 mesiacov)
ITMS kódy: 26220220178, 26240220083
http://nispez2.cvtisr.sk

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) priamo nadväzuje na národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý okrem iného, priniesol aj centralizované riešenie pre zabezpečenie prístupov k širokému portfóliu zahraničných e-zdrojov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

Zámerom a strategickým cieľom národného projektu NISPEZ II je, spoločne s národným projektom NISPEZ, zabezpečiť informačnú podporu vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovensku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Prostriedkom tejto podpory je centralizovaný nákup prístupov k najdôležitejším elektronickým
informačným zdrojom (EIZ), reflektujúc aktuálnu situáciu v oblasti otvoreného prístupu k informáciám (OpenAccess) vo svete.
Strategický cieľ projektu NISPEZ II: Zabezpečenie informačnej podpory najvýkonnejších pracovísk výskumu a vývoja
na Slovensku.
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Špecifický cieľ projektu NISPEZ II: Centralizovaný nákup prístupov k databázovým kolekciám pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku, vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

Projekt NISPEZ II je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, v rámci ktorej je realizovaných množstvo čiastkových odborných činností zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov projektu.

Názov aktivity 1.1: Centralizovaný nákup prístupov k databázovým kolekciám pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku, vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

V rámci projektu NISPEZ II sú postupne realizované činnosti zamerané na kontinuálne zabezpečenie prístupu k EIZ na obdobie rokov 2013 – 2015, vrátane realizácie podporných aktivít pre tie inštitúcie, ktoré na základe každoročných hodnotení využívania EIZ v rámci projektu NISPEZ dlhodobo dosahovali najlepšie ukazovatele.

Tieto pracoviská a ich vedecké poznatky uplatniteľné v praxi môžu byť následne aktívne prezentované smerom k odbornej
i širokej verejnosti, vrátane mládeže, čím sa podporí záujem cieľových skupín o výskum a vývoj.

Projekt NISPEZ II má národný charakter a je do neho zapojených 21 slovenských verejných vysokých škôl, tri vedecké knižnice a Slovenskej akadémie vied (SAV) prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV. Projekt zabezpečuje prístup celkovo do 16
rôznorodých EIZ – databázových kolekcií. V rámci licencie pre prístup k databáze ProQuest Central, jednotlivé inštitúcie získali možnosť vybrať si jednu z kolekcií elektronických kníh z databázy ebrary. V rámci tejto licencie jednotlivé inštitúcie získali
aj prístup ku službe Discovery systému Summon od spoločnosti Serials Solutions.
Portfólio zahraničných e-zdrojov sprístupňovaných od roku 2009 sa v rámci projektu NISPEZ II rozšírilo o nový prístup do elektronického informačného zdroja SciFinder svetového vydavateľa American Chemical Society na základe spoločnej požiadavky
niektorých univerzít a ústavov SAV (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Fakulta prírodných vied UMC v Trnave, Ústav
anorganickej chémie SAV, Chemický ústav SAV, Ústav polymérov SAV, Slovenská chemická spoločnosť pri SAV). Databáza SciFinder je kľúčovou abstraktovou a patentovou databázou v oblasti chémie, farmácie a lekárstva, ako aj príbuzných vied.
Koordinácia a riadenie projektu si vyžaduje osobitú pozornosť na kvalitu komunikácie s inštitúciami, ktoré sú do neho zapojené, ďalej s vydavateľmi/dodávateľmi EIZ, ako aj všetkými pracovníkmi zapojených do projektu. Spolupráca medzi riešiteľmi
projektu NISPEZ II a inštitúciami do neho zapojenými prebieha na úrovni akademických (univerzitných) knižníc za danú inštitúciu, resp. na úrovni vedeckých knižníc.
V rámci projektu NISPEZ II majú pracovníci výskumu a vývoja prístup k 16 databázovým kolekciám odbornej a vedeckej zahraničnej literatúry, ktoré sa sprístupňujú prostredníctvom siete akademických a vedeckých knižníc v SR:
1.

ACM/Association for Computing Machinery

informačné technológie

vydavateľ: ACM/Association for Computing Machinery

dodávateľ: ACM/Association for Computing Machinery

2.

gestor: Ing. Viera Tomášová, Technická univerzita v Košiciach
WoS – Biosis Citation Index
prírodné vedy, medicína

vydavateľ: Thomson Reuters

dodávateľ: Thomson Reuters

3.

gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
WoS – Current Contents Connect

multidisciplinárne zameranie

vydavateľ: Thomson Reuters

dodávateľ: Thomson Reuters

4.

gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
WoS – Essential Science Indicators

multidisciplinárne zameranie

vydavateľ: Thomson Reuters

dodávateľ: Thomson Reuters

5.

gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika a elektronika

vydavateľ: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

dodávateľ: EBSCO G.m.b.H

gestor: Ing. Viera Tomášová, Technická univerzita v Košiciach
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6.

Journal Citation Reports

multidisciplinárne zameranie

vydavateľ: Thomson Reuters

dodávateľ: Thomson Reuters
7.

gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Knovel

prírodné vedy, chemický priemysel, farmácia, potravinárstvo, zdravie a hygiena vydavateľ: Knovel Corporation

dodávateľ: Albertina icome Bratislava, spol. s r. o.

8.

gestor: Bc. Danka Vráblová, Žilinská univerzita v Žiline
WoK – MEDLIN

prírodné a lekárske vedy

vydavateľ: Thomson Reuters

dodávateľ: Thomson Reuters

9.

gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
ProQuest Central

humanitné a spoločenské vedné odbory, obchod, medicína, aplikované prírodné vedy, výpočtová a telekomunikačná technika
vydavateľ: ProQuest

dodávateľ: Albertina icome Bratislava, spol. s r. o.

gestor: Ing. Iveta Krjaková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10. Reaxys
chémia

vydavateľ: Elsevier B. V.

dodávateľ: Elsevier B. V.

gestor: PhDr. Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

11. ScienceDirect

multidisciplinárne zameranie
vydavateľ: Elsevier B. V.

dodávateľ: Elsevier B. V.

gestor: Mgr. Barbora Kuchárová, Univerzita Komenského v Bratislave

12. SciFinder (nová databázová kolekcia)
Chémia

vydavateľ: American Chemical Society
dodávateľ: Suweco CZ, spol. s r. o.

gestor: Ing. Jozef Dzivák, Slovenská technická univerzita v Bratislave

13. Scopus

multidisciplinárne zameranie
vydavateľ: Elsevier B. V.

dodávateľ: Elsevier B. V.

gestor: Mgr. Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

14. SpringerLink

multidisciplinárne zameranie

vydavateľ: Springer – Verlag

dodávateľ: Suweco CZ, spol. s r. o.

gestor: Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV v Bratislave

15. Web of Science – databázový systém siedmich citačných indexov:

Science Citation Index Expanded (oblasť prírodných a technických vied – cca 5600 periodík),
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Social Sciences Citation Index (spoločenské vedy – cca 1700 periodík),

Arts & Humanities Citation Index (umenie a humanitné vedy – cca 1400 periodík),

Book Citation Index – Science,

Book Citation Index – Social Sciences and Humanities,

Conference Proceedings Citation Index – Science (veda a technika – konferenčné zborníky),

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (spoločenské a humanitné vedy – konferenčné
zborníky)

multidisciplinárne zameranie

vydavateľ: Thomson Reuters

dodávateľ: Thomson Reuters

gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave

16. Wiley Online Library

multidisciplinárne zameranie
vydavateľ: Wiley – Blackwell

dodávateľ: Suweco CZ, spol. s r. o.

gestor: Jaroslava Jurkovičová, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už od roku 2009 v rámci oboch národných projektov kontinuálne zabezpečuje prístupy do takmer dvadsiatky databázových kolekcií od viacerých svetových renomovaných producentov či agregátorov
vedeckých údajov pre výskumno-vývojovú komunitu na Slovensku. Jednotlivé databázové kolekcie vždy boli a sú vyberané
na základe požiadaviek samotnej vedeckej komunity, s ohľadom na ich jedinečnosť a pridanú hodnotu pre samotných vedcov.
V rámci projektov NISPEZ, a jeho pokračovania – projektu NISPEZ II, je prostredníctvom prístupov k renomovaným vedeckým databázovým kolekciám zabezpečená informačná podpora špičkovej vedeckej komunity na Slovensku, ako základný a nevyhnutný predpoklad rozvoja ich výskumno-vývojových aktivít a dosahovanie takých výstupov vedeckej činnosti, ktoré sú
uplatniteľné v praxi. Zároveň tieto nástroje umožňujú porovnávanie slovenských vedeckých inštitúcií so svetovou špičkou,
čím sa zabezpečuje motivácia našich pracovísk na dosahovanie čo najlepších výskumno-vývojových výsledkov.
Ing. Lívia Holienková

livia.holienkova@cvtisr.sk

(Centrum vedecko-technických informácií SR)



Projekt INTERPI
Příspěvek představuje projekt INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích, jehož cílem je vytvořit infrastrukturu pro tvorbu znalostní databáze o informačních objektech zpracovávaných v různých typech paměťových institucí – knihovnách, archivech, muzeích a galeriích. Přináší informace o dosavadních nejdůležitějších
výsledcích projektu, mezi které patří konceptuální model a metodiky.

Úvod

Již několik let vnímají paměťové instituce (knihovny, archivy, muzea i galerie) změny v potřebách uživatelů a v jejich informačním chování, které vyplývají z měnícího se informačního prostředí. Vznikají iniciativy pro digitalizaci sbírek, pro vytvoření
kvalitnějších metadat o sbírkových předmětech i pro jejich zpřístupnění ve virtuálním prostředí takovým způsobem, který by
podporoval přirozené chování uživatelů a tvůrčí využívání zpřístupněných informací.

Navzdory tomu, že různé typy paměťových institucí jsou stejné svým posláním (shromažďovat, zpracovávat, uchovávat
a zpřístupňovat objekty kulturního dědictví), rozdílné jsou v jeho naplňování, a to především kvůli různé úrovni využívání informačních technologií a standardizaci procesů a postupů. V době, kdy uživatelé nerozlišují, z jakého zdroje informace pocházejí, ale kladou důraz na to, aby byly komplexní a kvalitní, není žádoucí, aby knihovny, archivy, muzea, galerie nebo
instituce památkové péče prezentovaly informace o kulturních objektech odděleně bez propojení a souvislostí.
Potřeba najít styčné body v informacích o kulturních objektech zpracovávaných a zpřístupňovaných v paměťových institucích
a umožnit jejich efektivní tvorbu a využívání se odrazila v cílech a náplni projektu INTERPI.
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