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 Prezentovať nové funkcie na voľnom poli (portál 
neviazaný na knižnicu) 

 

 Preskúmať technické hranice riešení  

 (mnoho dát, nové technológie) 

 

 Ďalší výskum a inovácia robustných IS 
hromadného spracovania metadátových dát 

 

 Vrátiť niečo komunite 

Motivácia 



 V mojej knižnici to nemajú, majú to inde? 

 

 Prečo je hľadanie v agregačných portáloch také 
ťažkopádne, strohé a musím sa preklikať cez 
stránky podobných záznamov? 

 

 Moje články z konferencií nie sú v databáze 
Scopus alebo WoK a o ich existencií vedia len 
čitatelia zborníkov a užívatelia lokálneho OPACu. 
Prečo aspoň podľa metadát sa k nim vedci 
nedostanú cez svetové vyhľadávače? 

Otázky 



 Agregovať dáta a pravidelne aktualizovať 

 

 Prezentovať dáta s benefitmi (FRBRizácia, Web 2.0) 

 

 Linkovať dáta (na zdroj, na iné zdroje, ...)  

   a dopĺňať ich o kontextové dáta a väzby 

 

 Propagovať dáta vyhľadávačom a rozšíriť tak 
skupinu užívateľov schopných dáta vôbec objaviť 

 

 Ponúknuť nadstavbové funkcie 

Ciele 



Hľadanie 

 



Výsledok 



Rýchle detaily 

Okamžité detaily 
Vhodné použiť pre menšie množstvá deduplikovaných 

 



Podrobné detaily 

Plnohodnotný výsledok s aplikáciu mnohých funkcií 
Doplnkové fazetové dohľadanie 



Informácie na dlani 

Linkovanie, Košík, Endnote, formáty, obálky, TAGovanie,  
Recenzie, Hodnotenie, Sociálne siete a mnoho iného .. 



  

 

 Fazetové vyhľadávanie  

 zjemňovanie výsledku hľadania  

 

 Zobrazovanie obálok kníh a obsahov vo výsledku  

 a v rozšírenom náhľade. 

 Výstavky  

 nový spôsob generovania noviniek na úvodnej stránke OPACu

  

 

Web 2.0 po prvé 



 Hodnotenie hviezdičkami  
 Štatistiky, rebríčky, moje hodnotenia 

 

 Pridávanie recenzií / komentárov 
 Viditeľné po schválení knižnicou, moje recenzie, externé recenzie zo 

      servera Bookfan.eu 

 

 Posledný komentár používateľa na úvodnej stránke 
 eN posledných komentárov na úvodnej stránke v skrátenej podobe 

 

 Pridávanie tagov  
 Potvrdzovanie knižnicou, hľadanie, oblaky TAGov 

Web 2.0 po druhé 



 Tag cloud na úvodnej stránke  

 

 Odporúčanie záznamu na Facebook 

   

 Odkaz na citačné generátory (BibText, EndNote...) 

 

 Ohlásenie chyby v zázname  
 formulár (preklep, nesprávny údaj, chýbajúci údaj, ...). 

 

 Sekcia (neviem čo si požičať...)  
 posledné vrátené knihy, najlepšie hodnotené knihy, najnovšie knihy, 

 najpožičiavanejsie, populárni autori 

Web 2.0 po tretie 



Zapojte sa  
 
 Formálny súhlas 
 
 Základné technológie (OAI, OpenURL – pomôžeme a 

nájdeme alternatívy) 
 
 Žiadne náklady (trochu času) 
 
 Mnohé benefity  

 Prezentácia (Portál, google indexovanie, link, Web 2.0) 
 Spolupráca (MVS, dostupnosť literatúry, ..) 

Zapojte sa 



Ďakujem za pozornosť 

Novinky 

 

 OREPČ 

 http://dawinci.sk/orepc.aspx 

 

 Fulltext 

 cielený prieskum zdrojov 

 

 Antiplag 

 ochrana autorských práv 


