Sdílená katalogizace veøejných knihoven ÈR
Pojmem sdílená katalogizace rozumíme racionální kooperaèní èinnost sítì veøejných
knihoven s cílem znaènì omezit multiplicitní katalogizaci dokumentu.
Po celou dobu pùsobení naší firmy v oblasti automatizace veøejných knihoven jsme se
bránili používání èi zneužívání tohoto termínu. Žádné naše øešení komunikace mezi
knihovnami totiž nedosahovalo technických parametrù, které s sebou sdílená katalogizace
nutnì nese.
Až nyní spolu s rozvojem pøipojování veøejných knihoven do sítì INTERNET jsme
skuteènou sdílenou katalogizaci vyvinuli a zprovoznili.
Základní charakteristika:
• využívá se pro katalogizaci pouze nových pøírùstkù - nákup nového fondu
• funguje zatím pro následující typy dokumentù: Tištìné monografie
Kartografické dokumenty
Hudebniny
• pøispívající knihovny by mìly používat katalogizaèní pravidla AACR2
• rozsahem záznamu splòuje minimální záznam pro souborný katalog NK ÈR
• záznamy jsou transportovány v mezinárodním formátu UNIMARC (tagový výstup)

Technické parametry na pøipojení:
Pøipojení LAN do sítì INTERNET pevnou linkou - Plnohodnotné zapojení do sdílené
katalogizace. Knihovna pøispívá svými záznamy a naopak jsou jí k dispozici všechny záznamy
ostatních knihoven.

(rychlost pøipojení pevné linky není podstatná)

Pøipojení do sítì INTERNET komutovanou linkou - Knihovna èerpá konkrétní tituly z centra
sdílené katalogizace a své záznamy zasílá automaticky pomocí elektronické pošty.
(rychlost pøipojení významnì ovlivòuje využívání)

Jednoznaènì preferujeme plnohodnotné pøipojení pevnou linkou ksiti INTERNET.
Nezbytné HW a SW nároky

Pevná linka INTERNET
PC Pentium, 200 Mhz, 32MB RAM, HDD minimálnì 1.2 GB, WINDOWS NT 4.0
WWW server LANius pro WIN NT
Program ISHARE pro WIN NT
Volná disková kapacita na souborovém serveru LAN minimálnì 100 MB.

Výkonnost sdílené katalogizace
Nyní zapojeno plnohodnotnì 12 knihoven, používajících knihovní systém LANius v. 2.50.
Nejdéle za 2 hodiny se novì zkatalogizovaný titul knihy pøenese do centra sdílené
katalogizace a odtud nejdéle za další 2 hodiny na všechny ostatní knihovny, zapojené
do sdílené katalogizace.
Novì zpracovaný titul je nejdéle do 4 hodin k dispozici na LAN všech knihoven ke kopii.

Zapojení nové knihovny do sdílené katalogizace
Po zprovoznìní sdílené katalogizace v další úèastnické knihovnì systém automaticky vybere
nové pøírùstky aktuálního roku, pošle je do centra a zároveò postupnì pøenese z centra sdílené
katalogizace na lokální sí• (LAN) knihovny nejnovìjší èást báze titulù všech zúèastnìných
knihoven (podstatná èást báze sdílené katalogizace je instalována ze ZIP médií).
Po synchronizaci stavù bází dochází pouze k transferùm nových záznamù v pravidelných
intervalech (napø. 2 hodiny), po celých 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu, 52 týdnù v roce.

Základní principy spolupráce
Knihovna poskytuje bezúplatnì všechny záznamy nových pøírùstkù knih,map a hudebnin.
Centrum poskytuje bezúplatnì všechny shromáždìné tituly všech zúèastnìných knihoven.
Poskytnuté záznamy ztrácí v centru informaci o pùvodu - jsou anonymní.
Centrum nezveøejòuje záznamy o poètu poskytnutých záznamù z jednotlivých knihoven.
Poèet využitých zkopírovaných záznamù z jednotlivých knihoven se rovnìž neeviduje.
Vše zakotvuje smlouva mezi knihovnou a firmou LANius jako centrem sdílené katalogizace.

Hlavní výhody
• pøijatelné nároky na HW a SW
• plnì automatizovaná (bezobslužná) èinnost
• funkènost i pøi doèasném výpadku INTERNET
• dùsledné dodržování knihovnických standardù
• otevøenost øešení pro další knihovnické systémy
• bezplatné provozování na základì reciprocity

Ceny SW
WWW server pro dokumenty:
Velikost fondu do 20.000 svazkù do 50.000 svazkù do 100.000 sv.
Zavádìcí cena
10.000 Kè
15.000 Kè
17.000 Kè

nad 100.000 sv.
20.000 Kè

ISHARE - sdílená katalogizace:
Velikost fondu do 20.000 svazkù do 50.000 svazkù do 100.000 sv.
Zavádìcí cena
4.000 Kè
6.000 Kè
8.000 Kè

nad 100.000 sv.
10.000 Kè

Abstrakt:
Sdílená katalogizace veøejných knihoven je pojem, o kterém se dosud jen hovoøilo. Pravdìpodobnì první
realizovaná podoba je pøedstavena firmou LANius, vyvíjející stejnojmenný knihovní systém, a skupinou
veøejných knihoven, které ho používají. Sdílená katalogizace je øešena pomocí sítì veøejných knihoven, která se
buduje v rámci mezinárodní sítì INTERNET. Cílem sdílené katalogizace je podstatné omezení multiplicity
katalogizace nových titulù dokumentù. Princip vzájemné bezplatné reciprocity a dùsledné

využívání

knihovnických standardù je pøedpokladem pro její využití v dalších veøejných knihovnách Èeské republiky,
pøipojených pevnou linkou do sítì INTERNET.

