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OBJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTŮ služby

PRŮZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

Na jaře tohoto roku probíhal na 17 českých vysokých školách průzkum informační
gramotnosti (IG) a po detailním vyhodnocení můžeme prezentovat výsledky za naši univerzitu.
Maily s linkem na dotazník byly rozeslány na adresy celkem 4233 studentů a zpět se vrátilo 1176
vyplněných dotazníků.

Je potěšující, že TUL v celkovém hodnocení v rámci republiky dopadla velmi dobře;
průměrná hodnota IG na TUL činí 62,03 bodu (průměr ze všech škol je 59,65 bodu, rozpětí
54,88  65,51 bodu z max. 100 bodů). V porovnání s hodnotou naměřenou před 10 lety došlo
k nárůstu o cca 9 bodů. Silně vzrostla především literární gramotnost (schopnost nalézt
a porozumět informaci z textu). Naopak slabým bodem je dokumentová gramotnost
(schopnost vyhledat a využít přesně definovanou informaci z formulářů, grafů aj.).

Z výzkumu vyplynuly i další zajímavé údaje:
Přes 70% studentů využívá při studiu pravidelně i jiné zdroje informací než jen doporučená
skripta. Přes 30% vyhledává informace na Google Scholar a pouhá 4% neovládají angličtinu.
Cca 61% studentů se při citování řídí pravidly, vzorem či normou.
Naopak přes polovina studentů nezná nebo nevyhledává v zakoupených odborných databázích,
cca 20% nezná službu dodávání dokumentů z jiných knihoven a 38% neví, co je citační
manažer.
Pozitivně hodnotu IG ovlivňují např. jednorázové absolvování kurzu pořádaného knihovnou,
motivace k vyššímu stupni vzdělání, přikládání důležitosti orientace ve zdrojích informací,
využívání online služeb knihovny, využívání knihovny i mimo zkouškové období.

Potřebujete si půjčit knihu z knihovny, ale nemáte čas ji hledat na regále po celé knihovně?
Nebo Vám připadá náš způsob řazení knih nepřehledný? Pak využijte možnosti si aktuálně
volné knížky objednat přímo v katalogu knihovny (http://knihovnaopac.tul.cz).

Pokud se vedle titulu objeví ikona objednat, stačí si vybrat, kde si
chcete danou knihu vyzvednout  jestli si pro ni dorazíte do knihovny
na budovu H nebo raději na pobočku E2 ve studentském klubu.

My knihu připravíme u výpůjčního pultu a pošleme Vám mail, že si ji
můžete vyzvednout. Objednávky držíme dva týdny. Během nich se můžete stavit a rychle a bez
bloudění si je půjčit. Podmínkou je platná registrace čtenáře a služba je pro Vás zadarmo:)

Souhrnná zpráva za TUL má 44 strany a není v našich silách ji zde celou
uveřejnit:) Pokud budete mít zájem o detailnější informace, získáte je
u Mgr. Marty Zizienové (marta.zizienova@tul.cz).
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databáze

Slyšeli jste o Google Alerts (Upozornění)? Pokud ne a pokud potřebujete nástroj pro
monitoring webu (nebo zpráv, blogů, diskusí; prostě všeho, co indexuje Google) a hledáte
službu zadarmo, pak toto může být pomůcka pro Vás.
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GOOGLE ALERTS

Podmínkou je mít účet u Googlu. Pak si na adrese:
https://www.google.cz/alerts můžete vytvořit vlastní
upozornění.
Samozřejmě zadáváte co nejpřesněji to, co Vás zajímá.
Nadefinovat si můžete, jak často chcete upozornění
dostávat, jaké zdroje se mají prohledávat, v jakém jazyce
a z jakého regionu a vybrat si můžete, jestli chcete
všechny výsledky nebo jen ty nejlepší. A musíte Googlu
říci, na jaký mail má upozornění posílat.
U upozornění na rozdíl od RSS nedostáváte novinky
v reálném čase, ale zase nejste vázáni na monitorování
jen vybraných webů. Je to vhodný nástroj pro monitoring
brandu, konkurence (či celebrit a aktuálních kauz:).
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