
 

 

Lukáš Budínský 

Konec orientačního běhu  

v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 



Úvod 

2013 v Knihovně UTB = rok návratu k čtenářům 
 2011 a 2012 maximální důraz na podporu VaV 

 Repositář, Xerxes, vykazování výsledků 

Zvýšená aktivita pro všechny čtenáře 
 Nové služby, 

 Vylepšení těch stávajících, 

 Zjednodušení složitostí… 

2 zcela nové služby 
Mapa fondu a Mobilní katalog UTB 

Synergický efekt 
 Využití jednotlivých služeb napříč systémy 

Maximalizace užitku 



Mapa fondu - úvodní test 

821.111(73)-2 Americké drama 

025.3/.4 Katalogizace 

Teenager 0/9-053.2 316.8 

618 

Co si představujete pod pojmem mapa fondu? 



Mapa fondu 

NE! 



Mapa fondu 

ANO! 



Mapa fondu - motivace 

Složitý způsob značení a třídění fondu 
 pro uživatele jednoznačný UX Fail 

 knihovníci si v tom nejspíše libují  

 

 

 

Neustále se opakující dotazy 
 „kde najdu tu knížku?“ 

 „na konci severního křídla“ 

 „jak najdu severní křídlo?“ 

 „zkuste to podle lišejníků…“ 

 



Mapa fondu - požadavky 

Grafické znázornění umístění na mapě 

Přesnost na 1/3 regálu 

Možnost aktualizací po posunech fondu 

Česká i anglická verze  

Možnost integrace i do jiných systémů 



Mapa fondu - realizace 

Vyhledání dodavatele 
 náhoda na jedné konferenci 

 stackmap 

 

Přístup k adminu, nahrání plánů (2 dny) 

Rozmístění rozsahů (1 týden) 

Pochopení našich signatur (7 měsíců) 

Kastomizace /jazyky, zobrazení/ (2 týdny) 



 



 





mKatalog - motivace 

Kritické rozšíření chytrých telefonů u studentů 
 První nesmělá poptávka a smělá nabídka již v roce 2011 

 

Nevhodné rozhraní OPAC pro mobilní zařízení 
 Složité lokální kastomizace bez aktualizací 

 

Složité mechanizmy „plnotučného“ OPACU 
 Většinu funkcí využívají jen knihovníci 

 

Další probíhající projekty k doplnění funkcí 
Mapa fondu 

 



mKatalog - požadavky 

JEDNODUCHOST a PŘEHLEDNOST 

4 aktivní obrazovky + 1 pasivní (O Knihovně) 

úvodní s vyhledáváním 

výsledky vyhledávání 

úplný záznam 

čtenářské konto (aktuální výpůjčky) 

Pro nejrozšířenější platformy 

Android a iOS 

Optimalizace grafiky a rozlišení pro 

chytré telefony a tablety 

PR oddělení 

 



mKatalog - realizace 

První nabídka - nereálně levná (cca 35 tisíc) 
 Po prostudování dokumentace zrušena 

 

Druhá nabídka  
 interního poptávkového řízení - 100 tisíc s rozšířením funkcí 

 

Realizace: 2 měsíce 

Nejdříve funkční kostra (mechanismy, API) 

Plně využité API Alephu 

Dále skinování 

vlastní návrhy se schválením od vedení univerzity 

Interní testování 

 



mKatalog - obrazovky 

Možnost setřídit výsledky podle 

 - abecedy 

 - roku 

 - dostupnosti 

 - oblíbenosti 

 

Možnost omezit vyhledávání 

 - na určitá pole 

 - na typy dokumentů 

 

Živé aktuality z RSS kanálu 

 



mKatalog - obrazovky 

 



mKatalog - obrazovky 




