210 mm

Služby s přidanou hodnotou v NTK

Drahomíra Dvořáková
Oddělení referenčních oborových služeb
Národní technická knihovna

Referenční služby v NTK
210 mm





poskytujeme z odborných informačních zdrojů (NTK i odjinud)
forma: osobní konzultace, telefonicky, emailem, chatem, poštou
dostupné zdarma a bez nutnosti registrace do NTK

Cíl těchto služeb:
 poskytnout informaci přímo
 odkázat na zdroj, ve kterém se informace nachází
 popsat možnosti, jak se k danému zdroji dostat
 naučit uživatele používat vyhledávací nástroje a techniky
 naučit uživatele orientovat se v dostupných zdrojích
 seznámit uživatele detailně s volně dostupnými i licencovanými elektronickými zdroji
Přesvědčit uživatele o výhodnosti umět si najít potřebné informace sám a v případě
jakéhokoliv dotazu NEBÁT se oslovit knihovníky

Referenční zdroje
210 mm

Tištěné dokumenty
 knihy, periodika, sborníky, normy, vysokoškolské práce
Elektronické
 Off-line
CD-ROM, přístup ke zdrojům ve studovně
 Online
v rámci knihovny (kontrola IP adresy)
vzdálený přístup (nutnost zalogování)
 Placené
elektronické (databáze plnotextové, abstraktové, faktografické,
encyklopedie, slovníky),
 Volně přístupné (užitečné zdroje NTK)
databáze, institucionální repozitáře, digitální archivy, portály

Elektronické databáze NTK
210 mm

Plnotextové databáze

Bibliografické databáze

Faktografické databáze (legislativa, databáze firem, mediální databáze, normy)

Databáze firem Albertina

Služby k elektronickým zdrojům NTK
SFX
210 mm




SFX je linkovací nástroj
SFX zjišťuje umístění dokumentu a nabízí další přidané služby

Služby k elektronickým zdrojům NTK
Vzdálený přístup - EZproxy
210 mm






EZproxy je systém
umožňuje registrovaným zákazníkům NTK vzdálený přístup k licencovaným
zdrojům (nutná autorizace podle jména a hesla zákazníka NTK)
přístup do placených databází tedy není vázán na umístění počítačů v síti
(IP adresa)
vzdálený přístup je možný u většiny placených databází

Volně dostupné zdroje
Geodézie, kartografie, dálkový průzkum
210 mm














GeoRef - Open-Access Journals/Series
GeoScienceWorld
Digital Library: Society of Exploration Geophysicists
SAO/NASA Astrophysics Data Systém
NTRS: NASA Technical Report Server
Intute: Geodesy
arXiv.org
DOE Information Bridge (Dept. of Energy)
Science.gov
National Geologic Map Database
NTIS Technical Reports
Microsoft Academic Search

Zahraniční univerzity
Geodézie, kartografie, dálkový průzkum
210 mm

University of New Brunswick, Canada, Department of Geodesy and Geomatics
Engineering
University of Calgary, Canada, Department of Geomatics Engineering
University of New South Wales, Australia, School of Surveying and Spatial
Information Systems
Curtin University of Technology, Australia, Western Australia Centre for Geodesy
University of Berne, Switzerland, Astronomical Institut
Newcastle Univerisy, United Kingdom, Civil Engineering and Geosciences
German Research Centre for Geosciences (GFZ), Germany, Department of Geodesy
and Remote Sensing
University of Munich, Germany, Institute of Geodesy adn Navigation
Space Geodesy Research Division of Korea Astronomy and Space Science Institute

Zahraniční instituce (mezinárodní i národní)
Geodézie, kartografie, dálkový průzkum
210 mm

Zahraniční instituce: mezinárodní

International Union of Geodesy and Geophysics

International Association of Geodesy

International Federation of Surveyors

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

International Cartographic Association

International Society of Mine Surveying

European Geosciences Union
Zahraniční instituce: národní

American Geophysical Union

Canadian Geophysical Union

Environmental and Engineering Geophysical Society

Royal Astronomical Society

Society of Exploration Geophysicists

Seismological Society of America

Geological Society of America

Geological Society of London

Canadian Society of Exploration Geophysicists

British Cartographic Society

Society of Cartographers

Volně dostupné časopisy
Platformy pro sdílení vědeckých zájmů
210 mm






EZB: Electronic Journal Library
Directory of Open Access Journals ( DOAJ)
Genamics JournalSeek
Open Access Journals in Geography, GIS, Maps/Mapping (DOAJ)






Research Gate: http://www.researchgate.net/
Harvard Dataverse Network: http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/
PB Works: http://pbworks.com/
Geoscience Workforce: http://www.agiweb.org/workforce/

Referenční manažery
210 mm





nástroj pro správu bibliografických záznamů (osobní bibliografická
databáze)
slouží pro tvorbu, správu, vyhledávání a sdílení
Příklady:
Komerční: Citace PRO, RefWorks, EndNote
Zdarma: Zotero, Mendeley

Rešeršní služby v NTK
210 mm

Tým
• zpracovávají 2 rešeršéři (poskytují také referenční služby/konzultace)
Druhy rešerší (bibliografické nikoliv faktografické rešerše):
 podle normy ČSN ISO 690 či záznamy převzaté z katalogu/databáze (tzv. necitovaná
rešerše)
 doplňková rešerše
 průběžná rešerše
 přehled citovanosti
Ceny
 plná cena (160 Kč)
 studentská sleva (50%)
 sleva za necitovanou rešerši (40%)
Dostupné pro: registrované zákazníky i běžné uživatele (mimo rešerše z licencovaných
zdrojů)

Rešeršní služby v NTK
210 mm

Balíčky zdrojů
 české a zahraniční katalogy
 elektronické licencované databáze (Plnotextové a abstraktové databáze (Science
Direct, EBSCO, Proquest, WOK aj.)
 volně přístupné odborné informační zdroje - oborové digitální knihovny, archivy,
institucionální repozitáře, patentové databáze (RePec, CogPrints, ArXiv, NZDL)

Doba dodání
• 10 pracovních dnů
Podpůrné webové stránky
popis služby, objednávka rešerše, ukázková rešerše

Rešeršní služby
Nástroje pro formulaci dotazu, vyhledávací techniky
210 mm

Zpracování rešerše
 vymezení dotazu: dle tezaurů z databází, rejstříků z katalogů, národních
autorit, terminologických slovníků, faktografických databází, PSH, Mesh
 možnosti vyhledávání:
jednoduché, pokročilé, pomocí přednastavených polí, příkazové
vyhledávání (intitle:earth rotation, key:plate tectonic, či jazyk CCL)
 rešeršní techniky, nástroje (dolaďování dotazu)
používání zástupných znaků pro rozšíření a zkracování (%,?,), použití
fráze, Booleovské (logické) (AND, OR, NOT nebo AND NOT) a
Proximitní (vzdálenostní) operátory (NEAR, WITHIN..), listování
(Browsing)
 využívání nápovědy (každá databáze je odlišná)
 smyslem výše uvedeného je výběr relevantních dokumentů
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Ptejte se knihovny
online referenční služba
210 mm



online referenční služba českých knihoven
určená široké veřejnosti






služba faktografická a bibliografická
webový formulář pro zaslání dotazu
odeslání odpovědi do 48 hodin,
chat - zodpovězení dotazu v reálném
čase



archiv dotazů a odpovědí (anonymní)
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Multivyhledávače, oborové brány a katalogy
210 mm



Vyhledávač elektronických časopisů NTK
časopisy z el. databází přístupných zákazníkům NTK
tematické vyhledávání časopisů
služba SFX - elektronické časopisy



Summon



Oborová brána TECH




Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny
Jednotná informační brána (JIB)
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Oborová brána TECH

210 mm



paralelní vyhledávání a orientace ve zdrojích z oblasti
techniky, přírodních věd a aplikovaných věd



služba SFX - propojení na plný text dokumentu
nebo na související informační služby



vzdálený přístup do placených EIZ pomocí
autentizačního systému podporující LDAP



personalizace - „Můj prostor“ (e-schránka, výběr
vlastních zdrojů, ukládání dotazů)
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Vyhledávače pro oblast vědy a vědeckého
výzkumu
210 mm










Scirus
GoogleScholar
TechXtra
Science.gov
ScienceResearch.com
Scitation
WorldWideScience.org
Science Accelerator
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210 mm

Děkuji Vám za pozornost a případně za zpětnou
vazbu .
drahomira.dvorakova@techlib.cz
Přehled zdrojů k tématu geodézie, kartografie a dálkový průzkum:
http://www.netvibes.com/drahomiradvorakova#Geodezie%2C_Kartografie%2C_D%C3%A1lkov%C3%BD
_pr%C5%AFzkum

