ELEKTRONICKÝ LETÁK, ANEB
ULOŽTE SI NA PLOCHU, PROSÍM
Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
Věřím, že něco podobného elektronickému letáku, který zde budu prezentovat, existuje v mnoha dalších knihovnách. Náš elektronický leták
vznikl na základě potřeby umístit na jedno místo všechny odkazy na informační zdroje ať už se nalézají na našem intranetu nebo na jiných serverech
v ČR i v zahraničí. Elektronický leták (dopis), který si uživatel umístí na
plochu svého počítače, poskytuje dostatek prostoru k popisu každého jednotlivého zdroje nebo služby a umožňuje uživateli připojit se vždy
k aktuální verzi té které služby. Navíc je zde také prostor pro případné
umístění manuálu (návodu). Do doby, než leták vznikl, byly odkazy na
informační zdroje rozesílány také elektronickou poštou, ale pouze jednotlivě – na každý nový zdroj odděleně, což pro uživatele znamenalo ukládat si
mnoho různých odkazů na náš i na cizí servery. Uživatelé pak často zapomínali, k čemu a jak který zdroj využívat, protože neměli možnost uložit si
s odkazem i popis zdroje. Tematicky jsou zde pouze odkazy za zdroje informací ze zemědělství a příbuzných oborů, všeobecněji zaměřené odkazy
(odkazy na jazykové slovníky, elektronické mapy, spolupracující výzkumná
pracoviště, telefonní seznam apod.) jsou umístěny přímo na www. stránkách
ústavu.
Knihovník, který leták vytvořil, jej musí mít také na ploše svého počítače a využívat jej, jen tak může sledovat, zda nedošlo ke změnám, které by si
vyžádaly jeho aktualizaci. Také průběžně doplňuje nové zdroje a odstraňuje
ty, které přestaly být funkční, nebo ke kterým naše instituce ztratila přístup.
Po určité době, kdy je změn již několik a jsou pro uživatele důležité, rozešle
novou verzi a uživatelé si ji uloží na plochu místo verze staré.
Podstatou letáku byl v prvopočátku soubor napsaný v textovém editoru
Word, kde byly do textu vloženy odkazy na jednotlivé zdroje a služby.
Potom byl soubor uložen jako html. Interní E-mailovou poštou byl tento
leták rozeslán všem výzkumným pracovníkům s pokynem, aby si ho uložili
na plochu svého počítače. Po jeho otevření mají před sebou dokument html,
ze kterého přistupují na jednotlivé služby a po jejich využití se prostým
zmáčknutím tlačítka „zpět“ dostanou zpět do textu letáku. Je to výhodné
zvláště proto, že neuspějí-li v jednom zdroji, mohou velmi pohotově vyzkoušet ze stejného místa zdroj jiný.
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Další editace a změny jsou již prováděny přímo v html kódu. Leták je
zpravidla aktualizován dvakrát ročně. K přehlednosti letáku přispívá fakt, že
je barevný. Nově doplněné odkazy a doplňky oproti minulé verzi jsou vždy
červené.
Co obsahuje náš elektronický leták:
Odkazy na zdroje na vlastním serveru:
- odkaz na on-line katalog naší knihovny
- odkaz na on-line souborný katalog zemědělských knihoven
KAZEK
- odkaz na on-line katalog zaměstnanecké knihovny (bývalé odborové podnikové knihovny)
- odkazy na seznamy článků publikovaných našimi výzkumnými
a vědeckými pracovníky (soubory uložené ve formátu html, které
obsahují záznamy článků odlišené barevně podle toho, zda se jedná
o články v odborných časopisech, ve sbornících z konferencí, případně ve vědeckých recenzovaných časopisech neimpaktovaných
i impaktovaných )
- odkaz na seznam vybraných časopisů z oblasti zemědělských a
biologických věd s uvedením jejich impakt faktoru z let 1996-2002
Odkazy na vybrané zdroje v ČR:
- odkaz na on-line katalog ÚZLK ÚZPI
- odkaz na on-line katalog MZLU Brno
- odkaz na JIB
- odkaz na databáze Národní knihovny
- odkaz na souborný katalog LINKA
- odkaz na server Agrární komory
- odkaz na server Věda
- odkaz na server LEXDATA
- odkaz na Terminologický zemědělský slovník
Odkazy na vybrané zahraniční zdroje:
- odkaz na InfoZdroje – zahr. zdroje přístupné prostřednictvím Albertiny i-come Praha
- odkaz na databázi EBSCO
- odkaz na databázi EZB
- odkaz na databázi PubMed
- odkaz na databázi AGRIS
- odkaz na databázi AGRICOLA
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-

odkaz na databázi FAOSTAT
odkaz na databázi EUROSTAT

Samostatný leták je vydáván a rozesílán pro pracovníky dceřiné společnosti
AGROTEST, kteří mají navíc přístup také k databázi WEB of Knowledge.
Vytvoření letáku a jeho údržba a aktualizace nejsou nijak složité a jeho
využívání usnadňuje práci jak samotným knihovníkům nebo informačním
pracovníkům, tak i uživatelům knihovny. Je možné, že v některých velkých
knihovnách by si praxe mohla vyžádat vytvoření dvou letáků – jednoho pro
informační specialisty, druhého pro běžné uživatele knihovny. Vše záleží na
konkrétních podmínkách dané knihovny.
Kontakt: kroftova@vukrom.cz
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - knihovna
Havlíčkova 2787
76701 Kroměříž
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