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CIEĽ


snaha pomenovať problémy pri práci so spoločným softvérom,
pretože iba ak problém a jeho príčinu poznáme, vtedy máme šancu ho riešiť,
a ja dúfam, že sa mi to aspoň sčasti podarí



snaha o dosiahnutie jednotného a vopred prediskutovaného a
dohodnutého postupu pri akýchkoľvek zmenách pri práci so
spoločným softvérom, pretože na jednej strane nejaké čiastkové riešenie
v jednej knižnici môže byť problémom v inej, na strane druhej môže byť
nápomocné viacerým kooperujúcim knižniciam,



a nakoniec, ktovie,......snáď aj snaha o návrh možných riešení,
zmysluplná diskusia o tom, čo ďalej, pretože, nenahovárajme si, naozaj
musíme vedieť Ako ďalej s KIS3G....

FAKTY


projekt KIS3G: ťažisko = využívanie jedného spoločného
knižničného softvéru viacerými knižnicami



38 knižníc integrovaných do projektu KIS3G (k 30.8.2012)



29 aktívnych knižníc prezentovaných na portáli Slovenská
knižnica



dotazník s 8 otázkami



oslovených 29 aktívnych knižníc



návratnosť odpovedí zo 17 knižníc



1 knižnica reagovala telefonicky, 1 knižnica e-mailom



10 knižníc nereagovalo vôbec

Otázka č. 1:

Odkedy je Vaša knižnica súčasťou projektu KIS3G
a používa spoločný KIS Virtua?



Orientačná otázka položená najmä z dôvodu zistiť dĺžku
praxe v práci so softvérom, pretože aj dĺžka používania
systému naznačuje skúsenosť knižnice pri riešení
problémov

Oslovené knižnice pristupovali k projektu a používaniu
spoločného KIS od r. 2005 priemerne 3 knižnice ročne

Otázka č. 2:

Akým spôsobom boli záznamy o Vašom
knižničnom fonde vložené do spoločnej databázy?
konverzia (10)
 manuálne vkladanie (2)
 čiastočná konverzia (5)
Väčšina z oslovených 17 knižníc konvertovala všetky svoje
záznamy, iba dve vkladali záznamy manuálne a ostané využili
obidva spôsoby
Konverzia bibliografických záznamov tak ako sa vykonala
v konečnom dôsledku spôsobila duplicitu až multiplicitu
záznamov o jednom a tom istom titule


Otázka č. 3:

Ktoré moduly KIS Virtua využívate?
Akvizícia (3)
 Spracovanie (17)
 Výpožičky (17)
 iné: ............. = Správa seriálov (2), Bibliografia (???)
Znova väčšina knižníc využíva najmä moduly Spracovanie
a Výpožičky, tri knižnice používajú aj modul Akvizícia,
v dvoch prípadoch bol uvedený aj modul Správa seriálov


Vážne nedostatky pri využívaní modulu Akvizícia = sú
vytvárané záznamy, ktoré nemajú ani minimálnu úroveň a
ktoré tvoria len údaje o ISBN a skrátený názov

Otázka č. 4:

Čo využívate pri spracovávaní Vášho fondu viac?
tvorba nových záznamov
 pripájanie sa k hotovým záznamom
Odpovede = 10:90, ale aj 80:20, najčastejšie 40:60
1 z cieľov projektu = snaha šetriť kapacity (personálne, finančné)
pri spracovávaní dokumentov do knižničného fondu, to zn. že
knižnice by mali v prvom rade využívať hotové záznamy
a pripájať sa k nim.
Predpoklad = najmä národná knižnica, vedecké, ale aj niektoré
špeciálne knižnice by mali byť lídrami pri tvorbe nových
záznamov, pretože často získavajú dokumenty, ktoré sa vo
fondoch iných knižníc nenachádzajú, čo znamená pomer v
prospech tvorby nových záznamov
Nevýhoda = databáza UKB mimo produkčnej databázy


Otázka č. 5:
Aké funkcionality KIS Virtua využívate? Využívate ich
priamo alebo prostredníctvom tretích strán (SNK a pod.)?


tlač žiadaniek (8)



inkasovanie poplatkov (14)



generovanie prírastkového zoznamu (17)



generovanie zoznamu úbytkov (11)



evidencia prezenčných výpožičiek (11)



reporty cez infostation (13)



iné: napr. generovanie noviniek KF

Snaha o maximalizáciu využívania dát z KIS bez ohľadu na spôsob získavania týchto
dát (vlastné kapacity, prostredníctvom SNK, free softvér Query Reporter)

Názor jednej knižnice: „vlastne doteraz celú funkcionalitu systému ani
nepoznáme, nevieme z nej teda vyťažiť to, čo je v iných KIS úplne bežné“
Úloha SNK: testovať a následne ponúkať nové funkcionality, resp. vylepšenia
systému

Otázka č. 6:

Aké funkcie KIS Virtua podľa Vás chýbajú?
Množstvo návrhov (32), napr.:
 možnosť pripájať názory čitateľov na konkrétny titul cez
webové rozhranie
 systémové rušenie neaktívnych žiadaniek
 vytlačenie zrušenej objednávky používateľom, resp.
doručenie e-mailu o zrušení objednávky
 správa digitálnej knižnice
 možnosť objednať literatúru do jedného košíka a po
konečnej editácii spoločne odoslať
 možnosť prihlásiť sa do KIS až pri zadávaní žiadanky
atď...

Otázka č. 6:

Aké funkcie KIS Virtua podľa Vás chýbajú?
Z uvedených odpovedí vyplýva:


niektoré návrhy sa javia ako prínosné a stojí za úvahu sa
nimi zaoberať, pretože prax ukázala ich potrebu,



knižnice pravdepodobne dostatočne nepoznajú niektoré
funkcie, z čoho pramenia ich návrhy, resp. návrhy na
chýbajúce funkcionality systému nie sú v týchto
odpovediach dostatočne konkretizované, preto je ťažké
určiť nakoľko je návrh relevantný a efektívny pre knižnice
ako užívateľov systému

Otázka č. 7:

Akým spôsobom riešite neplánované výpadky
systému?


okamžite nahlásime problém SNK



pokračujeme v poskytovaní výpožičných služieb náhradným spôsobom



pozastavíme absenčné výpožičné služby



počkáme, až systém začne znova fungovať



vyvesíme pre používateľov oznam o nedostupnosti systému na vstupné dvere do
knižnice



vyvesíme pre používateľov oznam o nedostupnosti systému na web



zatvoríme knižnicu z dôvodu výpadku systému



inak: ............................................................................

Knižnice už našli spôsoby ako postupovať pri výpadku, aby bola spokojnosť na strane
knižnice i používateľa

Na 100 % sa nedá vyhnúť neplánovaným výpadkom, preto je potrebné mať
pripravený „krízový“ scenár ako fungovať ďalej. To sa však týka nielen jednotlivej
knižnice, ale aj celého systému spolupráce najmä smerom k národnej knižnici (napr.
hotline linka a následne aj spätná väzba)

Otázka č. 8:
Menujte podľa poradia dôležitosti 5 najväčších problémov,
s ktorými sa stretávate pri práci v KIS Virtua a o ktorých si
myslíte, že je nevyhnutné ich čo najskôr riešiť


viac ako 60 problémov definovaných knižnicami



pre každú zúčastnenú knižnicu je problémom niečo iné



zopár spoločných odpovedí



cieľ otázky (aj celého dotazníka): snaha pochopiť, čo je
pre ktorú knižnicu najväčším problémom pri práci v KIS



vyšpecifikovanie 9-tich najvýraznejších problémov

Otázka č. 8:

Menujte podľa poradia dôležitosti 5 najväčších ...
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

duplicita záznamov
nedostatočne profesionálny prístup k vytváraniu a správe autorít
nepostačujúci (nemoderný?) OPAC
chýbajúca konzorciálna verzia
chýbajúca úplná slovenská lokalizácia vrátane helpu
nie plne vyhovujúci Helpdesk a neexistencia fóra
neexistujúce funkčné a aktívne pracovné skupiny schopné navrhovať
konštruktívne riešenia
chýbajúce ľahké a jednoduché prepojenie s inými systémami (čipové
karty, platobné konto a pod.)
neodborné zásahy do záznamov, malá zodpovednosť knihovníkov za
neodborné zásahy

Čo povedať na záver...
Na základe odpovedí knižníc = 3 skupiny problémov:
1.

skupina – závažné problémy, ktoré je potrebné čo najskôr
a s nastavením pravidiel riešiť, pretože sú problémom každej
knižnice a jej používateľov; dá sa povedať, že do tejto skupiny patrí
9 uvedených problémov

2.

skupina – problémy, ktoré majú riešenie, len možno nie sú známe
všetkým knižniciam, čo by sa dalo riešiť napr. pomocou fóra

3.

skupina – problémy, ktoré vyplývajú pravdepodobne
z nedostatočného poznania systému, a v skutočnosti možno ani
problémami nie sú

4.

skupina – žiadna kooperácia na budovaní súborného katalógu s
knižnicami, ktoré majú iný KIS (vhodným príkladom súborného
katalógu je Souborný katalog ČR)

Príklad: Súborný katalóg ČR – obrázok č. 1

Príklad: Súborný katalóg ČR – obrázok č. 2

Príklad: Súborný katalóg ČR – obrázok č. 3

Príklad: Súborný katalóg ČR – obrázok č. 4

Čo povedať na záver...

Môj názor:
Ak sa máme pozerať na knižničné služby najmä z hľadiska efektivity pre
nášho koncového používateľa, nemôžeme tento problém (lebo to je
problém) obchádzať, ale musíme uvažovať ako spoluprácu všetkých
knižníc s rozličným KIS prepojiť (hlavne vedeckých, akademických
a regionálnych), a to nielen na úseku služieb, ale aj pri tvorbe
bibliografických záznamov, čiže vytvoriť funkčný Súborný katalóg.
Nemôžeme sa tváriť, že na Slovensku existuje iba KIS Virtua len
preto, že knižnice, ktoré ju používajú, sú prezentované jedným
portálom. Je nevyhnutné hľadať spôsob ako toto dosiahnuť!

Čo povedať na záver...

Chceme mať kooperatívnu katalogizáciu?
Myslím si, že tu by mala byť jednoznačná
odpoveď ÁNO
 Chceme vôbec pokračovať v používaní
existujúceho softvéru?




ak ÁNO, ako bude zabezpečené jeho riadenie a koordinácia? Budú
pracovať nejaké pracovné skupiny? Akým spôsobom budú
fungovať?



ak NIE, aký softvér to bude? Bude znova nejaký jednotný, ktorý sa
musí obstarať? Alebo si každá knižnica bude riešiť opäť všetko
sama? Čo finančné výdavky?

Tieto otázky sú smerované najmä na Slovenskú národnú knižnicu ako
vrcholnú inštitúciu knižničného systému v SR

..... ďakujem za trpezlivosť

