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E-dokumenty, e-služby, virtuálni
návštevníci






zmeny v činnosti AK týkajúce sa nadobúdania edokumentov, databáz, zavádzanie nových druhov
služieb na platforme moderných IKT – potreba
sledovania výkonov
od r. 2010 sa zaviedla príloha ŠV Škol(MŠVVŠ SR)1001 na sledovanie ukazovatele týkajúce sa edokumentov, služieb a virtuálnych návštevníkov
v r. 2013 schválený nový ŠV s pridanými položkami –
zjednotenie s MK SR;

I. Knižničný fond


r. 0106: digitálne knihy: uviesť počet exemplárov digitálnych

dokumentov, ktoré knižnica získala kúpou ako samostatné tituly, príp.
ako tematické kolekcie. Patria sem aj „born digital“ dokumenty vrátane
digitalizovaných kópií dokumentov z vlastného fondu knižnice, ktoré
knižnica sprístupňuje používateľom a sú súčasťou on-line katalógu, príp.
samostatnej databázy budovanej v knižnici napr. digitálna knižnica.


r. 0112: počet on-line sprístupňovaných periodík:

uvediete počet on-line prístupných licencovaných periodík len v elektronickej
verzii získaných v sledovanom roku (stav k 31.12). Nezahŕňa sa sem počet
titulov z centrálne licencovaných databáz NISPEZ!!!


r. 0121:knižničné jednotky vo voľnom výbere:
uviesť voľne dostupné dokumenty vrátane študovní

II.Používatelia


r. 0201: registrovaní používatelia = aktívni používatelia, ktorí
v danom roku uskutočnili aspoň jednu transakciu (výpožička k.j., využitie služby,
návšteva študovne)



r. 0208: návštevníci knižnice (fyzické návštevy): do

tohto počtu sa započítavajú všetci návštevníci knižnice, vrátane návštevníkov
využívajúcich internet, kopírovacie a iné služby knižnice a tiež návštevníci
vzdelávacích, kultúrno-spoločenských podujatí knižnice. Sledujú sa prostredníctvom
inštalovaných čítačiek preukazov na vstupe/ výstupe do knižnice a jej študovní, príp.
sa uvedie súhrn evidencie návštevnosti jednotlivých pracovísk knižnice, ktorú AK robí
manuálne (zápis do návštevných kníh študovní, podujatí, evidencia pri PC ai. uviesť
v komentári;
V prípade, že knižnica nemá takéto zariadenie robí sa tzv. kvalifikovaný odhad na
základe stanovenej vzorky: sleduje sa týždeň počas semestra, týždeň počas
skúškového obdobia a týždeň počas letných prázdnin. Vynásobí sa príslušným
počtom týždňov v sledovaných obdobiach.

II. Používatelia


príklad:
 semester

návštevnosť počas 1októbrového týždňa :520
x 13 =6760 x 2=13 520
 skúškové obdobie: 1januárový týždeň: 260x6=1560 x
2 =3120
 letné obdobie: 1 júlový týždeň: 110 x 8 = 880
 návštevnosť celkom: 13520+3120+880= 17 520


r. 0209: virtuálni návštevníci: uvedie sa počet návštev
všetkých používateľov na webových stránkach knižnice na základe
počítadiel návštevnosti webových stránok knižnice.

III. Výpožičky a služby


r. 0311: výpožičky digitálnych kníh : ide o využívanie
e-kníh sprístupňovaných knižnicou, v prípade samostatnej
kolekcie e-kníh sa údaj získa od dodávateľa db., v prípade že
ide o digitálne knihy, ktoré sú súčasťou on-line katalógu a
systém umožňuje sledovanie výpožičiek podľa druhov
dokumentov (napr. na základe signatúrneho označenia) vykážu
sa tieto výpožičky tu.

V. Informačné technológie


r.0507: WiFi v priestoroch knižnice pre používateľov: ak
knižnica zabezpečuje takéto pripojenie vo svojich priestoroch, alebo v nejakej
časti uvedie 1



r. počet databáz vytvorených knižnicou: uvádza sa počet
automatizovaných databáz vytváraných v knižnici (napr. on-line katalóg,
db EPČ, tematická článková bibliografia apod.) Db sú verejne dostupné
používateľom;



r.0509: počet vstupov do on-line katalógu: za vstup do online katalógu sa počíta úspešne realizovaná požiadavka na e-katalóg
uskutočnená z akéhokoľvek PC; údaj dodáva správca KIS, príp. sa použije
údaj z počítadla návštev na stránke katalógu (Naj.Sk= prehľad
zobrazených stránok za daný rok);



r.0510: vzdialený prístup k licencovaným e-zdrojom: ak
knižnica umožňuje vstup do EIZ registrovaným používateľom z PC mimo
rozpätia IP univerzitnej siete uvedie 1;

V. Informačné technológie


r.0511: počet sprístupňovaných licencovaných
EIZ: uvedie sa počet všetkých sprístupňovaných EIZ vrátane celoštátnych
licencií (NISPEZ, EBSCO) spolu



r.0512 z toho zakúpených z vlastných
prostriedkov : uviesť počet zakúpených licencovaných EIZ, nie voľne
dostupné, darované apod.



r.0513:Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ:

Knižnica uvedie počet vyhľadávaní (search) v licencovaných
elektronických informačných zdrojoch spolu na základe údajov, ktoré
knižnici dodajú poskytovatelia licencovaných EIZ a administrátori
zodpovední za prihlásenie inštitúcie do národného konzorcia.

V. Informačné technológie


r.0514: Počet stiahnutých/zobrazených e-dokumentov:
uvedie knižnica na základe štatistiky od dodávateľa IZ; v prípade, že štatistický
výstup obsahuje údaj o stiahnutých aj o zobrazených dokumentoch uvádza sa
počet stiahnutých dokumentov;



r.0515: elektronické referenčné služby (počet
zodpovedaných dopytov):Elektronické referenčné služby sú služby,
ktoré knižnica poskytuje používateľom prostredníctvom internetu na základe
požiadaviek používateľov (napr. e-mailové otázky/požiadavky, dopyty v rámci
služby spýtajte sa knižnice, icq, skype ai).

VII. Hospodárenie


r. 0706: granty (z riadku 0705 – príjmy z hlavnej
činnosti) uvádzajú sa len granty, ktorých nositeľom
je knižnica.

VIII. Sieť knižníc


r. Evidované v Zozname knižníc MK SR:
v

aktualizovanom adresári AK r. 2013 je súčasťou
záznamu o AK aj číslo knižnice v Zozname knižníc MK
SR
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ebrary Academic Complete
JSTOR/JSTOR II/JSTOR Ecology&Botany
Coll./JSTOR Arts&Sciences I,II,III,V.



ENG NetBASE/CRC



Business and Company Resource Center



Business Source Complete



EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek



EIU Market Indicators &Forecasts



EIU ViewsWire



Emerald Subject Collections



Global Market Information Database



IMD World Competitiveness Online



New Palgrave Dictionary of Economics Online



OECD iLibrary



Oxford Journals



APS Online Journals



Pharmaceutical NetBASE/CRC



Bibliomedica/CD/DVD



Wiley e-books



HST Biomedical &Life Sciences



The Merck Index/Knovel



European Pharmacopoeia online



MyiLibrary



EBSCO e-books



Kumar & Clark's Clinical Medicine/Elsevier



Db národného a komunitárneho práva



Emerald management e-Journals



IOP Science



Verejná správa online



Oxford Reference Online



EconLit with Full Text



CAB Abstracts





Oxfords Handbooks Online: Bussiness and
Management
Oxford Scholarship Online: Bussiness and
Management

Adresa webového portálu:
http://v10.misiak.svsbb.sk/

