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1. Účel cesty 

Účast zaměstnanců NTK na pravidelné konferenci IGeLU (International Group of Ex Libris 
Users). Jde o klíčovou konferenci pro knihovny využívající nástroje od společnosti 
Ex Libris Ltd. (resp. Clarivate). Jsou zde prezentovány novinky u více jak desítky jejích 
produktů. Řada z těchto produktů je využívána i v NTK, případně se o jejich nasazení v 
NTK uvažuje.  

 

2. Časový průběh cesty 

11. 9. 2022 odlet z Prahy do Cardiffu 
12. 9.  účast na Developer’s Day  
13. 9. - 15. 9. účast na konferenci IGeLU 
16. 9.  návrat z Cardiffu do Prahy 

 

3. Průběh navštívené akce / jednání 

První den proběhl tzv. Developer’s Day, na kterém vybrané knihovny prezentovaly 
produkty a nástroje, které si samy vyvinuly nad stávajícími řešeními. 

 

Vybrané příspěvky z Developer’s Day   

Data is not information (Mehmet Celik, Catholic University Leuven / LIBIS) 

Úvodní příspěvek se věnoval možnosti práce s webovým rozhraním, které je umístěno 
mimo infrastrukturu instituce. Instituce s ním pak musí pracovat s využitím externích 
nástrojů. Jako ukázkový příklad byla vybrána Alma / Primo. Dokumentace zvoleného 
řešení je dostupná na adrese: https://github.com/mehmetc/devday22. 

 

Cloud apps (Ori Miller a Itai Veltzman, Ex Libris Ltd.) 

V tomto příspěvku zaměstnanci Ex Libris vysvětlili, jak společnost pracuje s aplikacemi 
vyvíjenými knihovnami. Byly popsány nástroje, s kterými mohou knihovny pracovat a  
schvalovací proces při umístnění nově vytvořené aplikace do platformy Cloud apps. 
V současné době je na platformě umístěno více než 50 aplikací, které poskytují 
nadstandardní funkce pro Almu. Využívat je může kdokoliv s přístupem k Alma API.  
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This Just In‘ - Alma Analytics API, Acquisitions, and the Quest for Visibility (Guliem 
Mennem, Leiden University) 

Příspěvek popisuje nástroj sloužící k prezentaci novinek ve fondu (jak fyzickém tak 
elektronickém) na jednom místě. Dále se zaměřuje na samotný proces vývoje a využití 
Alma Analytics API a také na použití otevřeného zdrojového kódu. Popisovaný postup 
následně umožňuje i jiným knihovnám provozujícím Almu řešení převzít a případně 
modifikovat.  

Při vývoji byl využit postup snížení počtu volání API popsaný zde: 
https://developers.exlibrisgroup.com/blog/reducing-the-number-of-api-calls/ 

Aplikace v provozu je k dispozici na adrese: 
https://acquisitions.library.universiteitleiden.nl/latest  

Zdrojový kód k této aplikaci je na adrese:  
https://github.com/LeidenUniversityLibrary/Alma-Acquisitions-Open-Source 

 

Print Address App (Zahrav Mousavi, Royal Danish Library) 

Příspěvek pojednává o aplikaci Print Address Cloud App vyvinuté knihovnou. Tato 
aplikace umožňuje tisknout adresy uživatelů, dodavatelů apod. v různých formátech a dle 
příslušných národních zvyklostí. Doplňuje tak do Almy funkcionalitu, která zde chybí. 
Kromě formátování adresy umožňuje přidání loga, adresy odesílatele atd.  

V průběhu vzniku aplikace narazili vývojáři na některá omezení Alma API. Na základě 
jejich požadavků zapracovala společnost Ex Libris do API některé nové funkce. Tento 
postup je ukázkou flexibility API a jeho neustálého rozvoje. Aplikace je volně dostupná 
zde: https://github.com/kb-dk/alma_cloud_app_print_user_address/ 
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Vybrané příspěvky z konference: 

Growing Together (Ofer Mosseri, Ex Libris Ltd.) 

Ex Libris se (spolu s ProQuest) stává součástí společnosti Clarivate. Mění se 
management společnosti. Ve funkci končí Ofer Mosseri, jeho nástupcem se stal Yariv 
Kursh z GM Innovative.  

Zajímavé je, že součástí společnosti Clarivate je též GM Innovative, která má vlastní řadu 
produktů, například knihovní systém Sierra. Dotazy účastníků konference se týkaly 
zejména zachování konkurence. Podle zástupců společnosti Ex Libris se spojením 
společností nic nemění.  

 

Aleph Product Update (Carmit Marcus, Ex Libris Ltd.) 

Standardní příspěvek informující o vývoji systému Aleph. Zásadní sdělení se týkalo 
pokračujícího vývoje. Jasně zazněla informace o verzi 25 a dalších pokračujících verzích. 
Nejnovějším zveřejněným časovým údajem je plánované vydání verze 24.2 v červenci 
roku 2025. O dalších verzích se mluvilo jen obecně. Měly by být zaměřeny na vylepšení 
dle požadavků knihoven. Především pak na rozšiřování podpory protokolů a standardů 
jako je NCIP, SIP2, RFID a certifikace SW/HW. Tyto změny by měly garantovat řešení 
problémů  s Oracle či novými verzemi Windows. 

 

Swiss Library Service Platform - a national library service network for academic libraries 
in Switzerland (Thomas Marty a Jürgen Küssov, SLSP) 

Přednáška se podobala té, která zazněla v rámci projektu CARDS. Prezentováno bylo 
korporativní řešení, časová osa projektu a financování. Jejich servisní centrum se 
jmenuje SLSP. 
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4. Závěry / shrnutí  

V uplynulých dvou letech byla konference IGeLU pořádána pouze online. Přínosem 
letošní konference byla možnost osobního setkání a výměny informací jak s kolegy 
ze zahraničních knihoven, tak se zaměstnanci Ex Libris zodpovědnými za vývoj a podporu 
jednotlivých produktů. Oficiální informace o jednotlivých produktech a jejich vývoji byly 
doplněny informacemi o praktických zkušenostech knihoven a konsorcií knihoven, které 
s nástroji pracují.  

Letošní ročník se v programu výrazně zaměřoval na nástroje podporující akademickou 
výuku a vzdělávání (Leganto, CampusM) a cloudová řešení správy zdrojů (Alma, Primo). 
Klasický knihovní systém (Aleph) již neměl v příspěvcích velké zastoupení vzhledem 
k tomu, že jeho vývoj je prakticky ukončen.  

S ohledem na přípravu projektu CARDS proto byla účast zástupců NTK na této konferenci 
velkým přínosem.  

 

5. Dokumentace 

Informace o konferenci: https://igelu.org/event/2022-annual-conference/ 
Program konference: https://mtgsked.com/p/1411/c  
Jednotlivé prezentace: https://igelu.org/archive-of-presentations/2022-cardiff/igelu-2022-
presentations/. 

 

6. Anotace  

Konference IGELU slouží k setkávání systémových knihovníků, datových a IT specialistů 
z knihoven provozujících nástroje od společnosti Ex Libris s jejími zástupci a k předávání 
informací o nových nástrojích a probíhajícím vývoji. Dále slouží k výměně znalostí a 
zkušeností mezi jednotlivými účastníky, kteří často ve svých knihovnách řeší obdobné 
problémy. Nosným tématem tohoto ročníku byly nástroje na podporu akademických 
činností knihoven.  
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