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NTK jako akademická knihovna- Sasha Skenderija
V letech 2013-2019 byly stanoveny strategické cíle NTK, které si NTK definovala
sama, nikdo je po ní nechtěl. Vytyčili 9 klíčových oblastí akademických služeb. Ty se musí
vyplatit dotyčné instituci, knihovna je musí dělat lépe a efektivněji než jiná součást instituce.
Patří sem propojování kampusu (knihovna není něco, co je odděleno od ostatních částí
a knihovníci to u vstupu hlídají, ale musí být součástí bez hranic), podpora studijní
úspěšnosti, zajištění přístupu k informacím (nejen nakoupit EIZ, ale vysvětlit, k čemu to je),
podpora vědy a výzkumu, podpora uživatelů mimo kampus, zachování a propagování
vzácných sbírek a dokumentů, poskytování prostoru pro studium, propagace excelentních
akademických výstupů (zatím není dostatečně využit potenciál NTK), podpora transformace
odborného publikování, podpora středních škol. Nyní se formují akademické cíle NTK pro
období 2020-2024. Vyplývá mi z toho, že knihovna musí mít vizi, čeho chce dosáhnout,
a kapacity, aby toho mohla dosáhnout.
NTK jako datový zdroj - Jan Pokorný
Problémem je využití bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny. Snaží se o jednotný
vyhledávací bod pro tištěné i elektronické zdroje, který nerozlišuje mezi zdroji, ale řeší různé
licence pro různé uživatele. Ukazuje se, že jsou zde velké překryvy mezi NTK, VŠCHT
a ČVUT. Druhou metodou je delivery service. Rozvíjejí systém ZÍSKEJ, což je souhrn MVS
a EDD. Cílem je, aby jakýkoliv uživatel si mohl najít jakýkoliv dokument a objednat si ho do
jakékoliv knihovny nebo domů. Systém je pomocí API dostupný a je možno jej zapojit do
jakéhokoliv katalogu. NTK přemýšlí nad datovým repozitářem a analytických nástrojích pro
průmysl 4.0. Z diskuse zaznělo, že ikonky v katalogu nejsou pro uživatele jasné.
NTK jako podpora svobodných technologií- Ondřej Koch
Využívají open source, aby měli práva ho upravovat. Předtím při nakupování software
byli vázáni licenčními a smluvními podmínkami a museli se spoléhat na dodavatele či řetěz
dodavatelů a nakonec to mohl upravovat jen jeden člověk. Používají LINUX, Shibboleth,
Ultimátor (jeho služby Kolaborátor, Mailinátor, Vykukátor - sleduje data o uživatelích,
Provokátor, Orakulátor, WiFinátor, Usazovátor aj.), Zimbra (mail a kalendář), VuFind,
Invenio, Moodle, Wordpress, Samba, NextCloud, PSH, Softether, RetroArch, Coral,
Indoktrinátor (televize), Platebátor (platby kartou), Kramerius, Získej, SuiteCRM, Midpoint
(identity manažer), MediaWiki. Problémem jsou tiskový systém, rezervační systém,
registrace, Aleph, iFIS. Přednášející si nemyslí, že je dobrým krokem přejít na Almu. V
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budoucnu ERMS nahradí RAEIZ, Získej se integruje s ERMS. Diskuse se nakonec zvrhla k
otázce rozporu mezi demokracií a torrentem (resp. přístupem k nelegálním filmům pomocí
sítě NTK).
Doplňující poznámky:
Knihovna jako gesto, jako socha, jako ikona. Nedostatkovým zbožím je teplo, světlo,
wifina a židle.
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