Klub vysokoškolských knihovníků SKIP v roce 2008
Klub vysokoškolských knihovníků reagoval na ohlášenou reformu hodnocení vědy a
výzkumu pro příští období a hlavním tématem jarního setkání byla
„Účast vysokoškolských knihoven na hodnocení vědecké činnosti instituce se zaměřením
na publikační činnost“.
Většina vysokoškolských knihoven eviduje publikační činnost zaměstnanců škol a
univerzit a vytváří exporty do Informačního systému vědy a výzkumu, konkrétně do její
datové oblasti do Rejstříku informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje
(RIV). Sběr dat publikační činnosti se provádí na různých školách různými metodami a
systémy, výsledek však musí být zpracován podle metodiky stanovené Radou vlády pro vědu
a výzkum.
Jedním z prvních, kdo začal publikační činnost evidovat v automatizovaném systému byla
Knihovna Akademie věd ČR.
Kolegyně PhDr. Ivana Kadlecová nás ve své prezentaci seznámila s vývojem evidence
dat v AV. Automatizovaný systém evidence publikací (ASEP) představuje systém sběru,
zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech
základního výzkumu. Databáze je vytvářena v informačním systému ARL (Advanced Rapid
Library) a obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech
AV za období 1985-2007, v úplnosti od roku 1993. Systém evidence je dán směrnicí
Akademické rady. V letech 1993-2002 byla data ukládána do systému CDS/ISIS, data byla
zpracovávána dávkově, nebyl k dispozici on-line katalog. V roce 2003 byla data převedena do
systému ARL, v současné době je využíván systém od firmy Cosmotron EPCA. Záznamy
jsou vytvářeny on-line prostřednictvím webových formulářů a je možné je ihned po uložení
vyhledat v on-line katalogu. Na ukázkách z článku v Akademickém bulletinu jsme měli
možnost srovnání publikační činnosti AV ČR a UK v Praze. Kolegyně Kadlecová byla na
Inforu2008 koordinátorem sekce Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů a ve
svém příspěvku porovnávala db SCOPUS a WoK.
Kolegyně PhDr. Hana Skálová, přednostka Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a
VFN nás prostřednictvím webových stránek seznámila s celou metodikou procesu sběru a
evidence dat publikační činnosti a jejich využití pro evaluaci na LF a VFN. Od roku 2008
evidenci záznamů vedou prostřednictvím aplikace KOBIS (Kománkův bibliografický
software).
Tuto aplikaci začal v roce 2003 vytvářet pro Středisko vědeckých informací PřF UK
jeho zaměstnanec Ing. Kománek. Aplikace reaguje na požadavky autorů prací, na změny RIV
a má řadu vestavěných kontrol, a to kolegyně RNDr. Alena Balvínová zdůrazňovala.
Problematické je, že autorem a správcem je jediná osoba. Více viz Publikační činnost .
Pracovníci Ústřední knihovny Západočeské univerzity provedli porovnání tří systémů
pro evidenci publikačních aktivit Publ2- Ostravské univerzity, OBD firmy DERS a EPCA od
firmy Cosmotron.. Výsledky komentovala kolegyně Mgr. Z. Firstová. Prezentace Výběr
systému k evidenci publikační činnosti a sběru RIV je k dispozici na webu Klubu. Jako
nejlepší byl doporučen systém EPCA.
Univerzitní knihovna eviduje publikační činnost od roku 1997, původně v systému ALEPH.
Publikační činnost pracovníků je možné vyhledávat přímo v katalogu. Povinností autorů je
vždy odevzdat do knihovny plný text (kopie článku, stati nebo výtisk časopisu, sborníku a
kopii titulního listu. Běžně dostupné publikace knihovna kupuje. Plné texty jsou k dispozici

formou prezenční výpůjčky a bez jejich předání do příslušných odborných knihoven nejsou
data zařazena do potřebných výstupů.
O projektu Národní úložiště šedé literatury, které s naším tématem jen zdánlivě
nesouvisí, pohovořila PhDr. I. Horová. Vysoké školy jsou důležitým zdrojem šedé literatury
nejen svou publikační aktivitou, výsledky vědecké a výzkumné práce, kvalifikačními pracemi
všech typů, ale i pořádáním konferencí, výstav, workshopů . Více viz prezentace na stránkách
Klubu.
Jednání se uskutečnilo v krásném prostředí Akademie muzických umění v Praze 22.4.08.
Zúčastnilo se ho 26 členů Klubu a 4 hosté. Po skončení jednání jsme téměř všichni navštívili
Knihovnu HAMU.
Na letním setkání k výročí založení Klubu jsme se sešli 24. června v řecké taverně v Praze.
Podzimní setkání jsme tentokrát neuskutečnili, ale členové Klubu se aktivně účastní
odborných seminářů, konferencí a ostatních akcí pořádaných SKIPem.
V průběhu roku jsme upravili webové stránky a zavedli pravidelné rubriky.
Klub má k 31.lednu 2009 66 individuálních členů.
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