ELEKTRONICKÝ KATALOG A VÝPŮJČNÍ PROCES
JAKO PRVKY AUTOMATIZOVANÉHO
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Jiří Mika, Státní vědecká knihovna v Kladně
Uvědomuji si, že hovořit o knihovně jako o informačním systému je
v současné době velmi populární a někdy to může hraničit až s používáním
klišé. Řekl bych, že při vyslovení tohoto pojmu je obvykle zdůrazňováno slůvko
informační, zatímco výraz systém je dodáván jaksi automaticky jako cosi
samozřejmého a více či méně vágního. Ve svém příspěvku bych chtěl vědomě
položit důraz na obě části tohoto dvouslovného termínu.
Systém bývá charakterizován jako soubor prvků a vazeb mezi nimi. Právě
vazby, integrální propojení částí v jeden celek, jsou podstatou systému a
dodávají mu vyšší kvalitu, odborně nazývanou synergie, ale známou například
už z legendy o Svatoplukových prutech. Dalším pojmem, který do teorie
systémů přišel z kybernetiky, ale který dobře známe i z běžné praxe, je zpětná
vazba. Oběma těmito charakteristickými rysy systému, integrací a zpětnou
vazbou, bych se chtěl zabývat ve svém příspěvku. Abych se nepohyboval
v příliš obecné rovině, zaměřím se konkrétně na integraci datových souborů
v elektronickém katalogu a na zpětnou vazbu z výpůjčního procesu směrem
k akvizici a zpracování dokumentů. Vyjdu z praxe Státní vědecké knihovny
v Kladně.
SVK v Kladně patří mezi menší státní vědecké knihovny, ale co se týče
zpracování a využívání dat, probíhají v ní obdobné procesy jako v ostatních knihovnách tohoto typu. V oblasti zpracování dat je to vedle katalogizace knih a
dalších druhů dokumentů například článková bibliografie a tvorba faktografických databází.
Databáze článků a faktografické databáze byly až do konce loňského roku
zpracovávány v prostředí CDS/ISIS odděleně od hlavního knihovnického
systému, jímž je v tomto případě Rapid Library. Využití nacházely především
v oddělení informační služby, kde z nich byly zpravidla na objednávku
zpracovávány rešerše. Po převedení databází do systému Rapid Library vyvstala
otázka, jak převedená data účelně nabízet a poskytovat uživatelům. Data byla
integrována do informačního systému knihovny a bylo nutno najít způsob, jak
s nimi zacházet, aby se v tomto systému neztratila a aby bylo maximálně využito
výhod, jež integrace přináší. (Respektive může přinést. Každý, kdo začal
pracovat s automatizovaným knihovnickým systémem, ví, že integrace datových
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souborů vede k integraci činností a to má dopad – pozitivní i negativní - na
provoz celé knihovny. Důsledkem jsou především větší nároky na řízení,
organizaci, komunikaci i na zabezpečení provozuschopnosti všech programových modulů a funkcí, neboť chyba v jediném prvku může zablokovat chod
celého systému.)
Ale vraťme se k tématu. Záznamy z databází byly zpřístupněny
v elektronickém katalogu (OPACu) společně s katalogizačními záznamy, a to
tak, že jsou s nimi navzájem provázány. Bylo vytvořeno následující uživatelské
menu:
Hlavní katalog (knihy, mapy, hudebniny...)
Katalog časopisů a deníků
Databáze článků
Databáze autorů a regionálních osobností
Databáze korporací a regionálních památek
Souborný katalog dokumentů regionu střední Čechy
Každá volba této nabídky má další tři podřízené volby:
Vstup do katalogu
Kombinované vyhledávání
Nápověda
Z hlavního menu je zřejmé, kam byla integrována data z původních samostatných databází: databáze článků se dostala do sousedství seriálů, s nimiž úzce
souvisí, databáze regionálních osobností (někdejší REOS) splynula se souborem
autorit osobních jmen, databáze památek (dřívější regionální faktografie –
REFA) byla začleněna do souboru autorit korporací. Souborný katalog
regionálních dokumentů se sice ocitl na konci menu, ale když si nabídku
představíme ne takto lineárně, nýbrž v kruhu (a při pohybu řádkového kurzoru
pomocí šipek se tak opravdu postupuje), pak se vlastně nachází vedle hlavního
katalogu SVK.
Z menu dostane uživatel základní představu o propojení dat a o tom, jaké
typy údajů má k dispozici. Více se může dočíst v nápovědě. Skutečná
provázanost dat se však projeví teprve při zobrazení záznamů a při práci s nimi.
Výsledek je obdobný jako u hypertextu.
Představme si vysokoškolského studenta, který přijde do půjčovny odborné literatury a chce si vypůjčit knihu literárního vědce Václava Černého.
Rozhodne se, že nejprve vyhledá záznam autora v souboru autorit. Přitom zjistí,
že Černý je regionální osobnost, neboť krátce učil na kladenském gymnáziu. Dál
se dostane na záznam kladenského gymnázia a dozví se, že škola oslavila letos
sto let od svého založení. K tomuto výročí byl vydán sborník. Studenta, jakožto
absolventa gymnázia, napadne, že by ve sborníku mohla být zmínka o jeho třídě
nebo profesorech, zapomene na svůj původní požadavek a místo knihy Václava
Černého si odnese něco úplně jiného.
Možná se jedná o poněkud vykonstruovaný příklad, ale použil jsem jej
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proto, že na něm lze jednoduše ukázat, jak si integraci dat v elektronickém
katalogu představujeme.
Na přelomu loňského a letošního roku proběhla v SVK v Kladně
uživatelská anketa. Komunikace s uživateli touto formou je bezesporu
užitečná, neboť umožňuje zjistit potřeby uživatelů a na základě toho zlepšit
služby.
Z výsledků ankety jsme dostali zhruba tři okruhy informací:
1) informace o uživateli – jak dlouho a jak často knihovnu navštěvuje, jaká je
profesní, sociální a věková skladba uživatelů, jaké jsou jejich zájmy apod.
2) informace o využívání služeb knihovny a jejích fondů – sem patří i
požadavky na dosud nezajišťované služby nebo chybějící dokumenty
3) informace o spokojenosti či nespokojenosti uživatele – se službami,
s provozní dobou, s ochotou a profesionalitou personálu, s vypůjčenými
dokumenty apod.
Aby anketa měla smysl, je potřeba zjištěné informace nejen vyhodnotit,
ale také na ně pružně reagovat. Příprava ankety, její vlastní realizace a následné
vyhodnocení výsledků je však poměrně pracná a zdlouhavá záležitost. Navíc
při sumarizaci výsledků se velmi snadno ztratí konkrétní připomínky a náměty
jednotlivých respondentů. Anketa má tedy spíše význam pro strategické řízení,
kdežto pro operativní řízení a pro každodenní provoz knihovny je poněkud
těžkopádná.
Automatizace dává knihovníkům do rukou nové a pružnější nástroje
k získávání informací o potřebách uživatelů. Tyto informace vznikají často jako
vedlejší produkt automatizovaného výpůjčního procesu a skutečnými
informacemi se stávají teprve ve chvíli, kdy si uvědomíme, že jsou k dispozici, a
začneme s nimi pracovat. Protože se jedná o informace z výstupního modulu,
které napomáhají řízení systému, můžeme je nazvat zpětnou vazbou.
Nejběžnější formou zpětné vazby jsou pravidelně zpracovávané statistiky.
O krok dál je cílené vyhledávání a analýza informací z elektronického katalogu
a výpůjčního procesu. I když připustíme, že z automatizovaného knihovnického
systému se jen těžko dozvíme něco o spokojenosti čtenářů se službami či
dokonce s vypůjčenými knihami, určitě v něm nalezneme informace, které jsme
u výsledků ankety uvedli pod body 1 a 2. Údaje o uživatelích lze získat ze
souboru uživatelů, údaje o využívání služeb a požadavcích na fond ze souborů
žádanek, zaznamenaných výpůjček a rezervací. Ani tento způsob získávání
informací není jednoduchý, může být však podstatně rychlejší, může být
prováděn pravidelně, systematicky a může poskytovat komplexnější výsledky
než anketa.
Při zpracování rozborů přijdou vhod veškeré kódované údaje, které jsou
v systému k dispozici a které mohou posloužit jako selekční kritéria. Jen malý
příklad: na úrovni tzv. minimálního záznamu nepovinné pole 105 formátu
UNIMARC obsahuje mimo jiné kód literárního útvaru:
a = román, novely
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b = drama
c = eseje atd.
Pokud bude toto pole v katalogizačních záznamech vyplněno, asi by neměl být problém zpracovat například tabulku výpůjček podle literárního útvaru a
za určitá období. Zjistili bychom z ní třeba, zda se na jaře čte více poezie a
v zimě romány. (Nutno přiznat, že některé kódy, předepsané UNIMARC
manuálem, se mohou poněkud míjet s praktickými potřebami.)
Jako vážnější příklad se pokusme o vytvoření přehledu výpůjček podle
oborů. Použijeme k tomu konkrétní hodnoty z výpůjčního procesu SVK
v Kladně, z půjčovny odborné literatury za březen 2000. Obory jsou pro
jednoduchost rozlišeny pouze podle hlavních tříd MDT uvedeného v záznamech
vypůjčených dokumentů.
MDT
0 Všeobecnosti
1 Filozofie. Psychologie
2 Náboženství
3 Společenské vědy
5 Matematika. Přírodní vědy
6 Užité vědy. Lékařství. Technika
7 Umění. Sport. Hry
8 Jazykověda. Filologie. Literatura
9 Geografie. Životopisy. Dějiny
Součet

Výpůjčky za březen 2000
počet
%
101
1,75
481
8,33
120
2,08
1140
19,75
634
10,98
1747
30,26
390
6,76
466
8,07
694
12,02
5773
100,00

Tato tabulka sama o sobě možná ještě mnoho neříká. Kdybychom však
obdobný přehled zpracovali z akvizice, mohli bychom provést srovnání, jak se
doplňování fondu co do oborové skladby blíží či vzdaluje požadavkům čtenářů.
Třetím typem zpětné vazby může být zápis požadavků uživatelů přímo do
systému. V elektronickém katalogu SVK v Kladně byla k tomuto účelu
vytvořena zvláštní funkce, po jejíž aktivaci se otevře vstupní obrazovka, v které
může uživatel po zadání čísla svého čtenářského průkazu vytvořit záznam s
požadavky na chybějící tituly. Protože nelze zabránit, aby tam zapisoval jakékoli
své další připomínky a náměty, jedná se vlastně o jakousi permanentní anketu.
Informace o uživateli a jeho potřebách umožňují zkvalitnit služby knihovny. Při omezených finančních prostředcích na akvizici bude vždy dobré vědět,
o jaký druh literatury, typy dokumentů i jednotlivé tituly je největší zájem.
Údaje z výpůjčního procesu mohou být užitečné nejen při rozhodování o nákupu
nových dokumentů, ale i při zařazování dokumentů do půjčoven a studoven, při
stanovování výpůjčních lhůt nebo při aktualizaci knihovního fondu. Využívání
této zpětné vazby je také určitou formou integrace – integrace uživatele do
informačního systému knihovny.
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