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slovenských knižníc

Súborný katalóg

81%

6%

13%

Zastúpenie knižníc

SVOP COSMOTRON LANIUS

32 zapojených knižníc, 
z toho:
• 26 SVOP
• 2 COSMOTRON
• 4 LANIUS – v príprave

podľa typu:
• 17 akademických / špec.
• 15 verejných



Je číslo silnej databázy

1.400.000

54%

46%

bibliografické záznamy

jedinečné deduplikované

1.400.000 bibliografických 
záznamov získaných z 
knižníc

Z toho je
750.000 jedinečných 
záznamov



Na základe presne stanovených pravidiel 
pre prekryv podobných záznamov 
vzniklo presnejšie párovanie záznamov

V InfoGate 2  existovalo toľko záznamov, 
koľko bolo knižníc

V InfoGate 3  existuje jeden záznam pre 
všetky zastúpené knižnice

Jasne viditeľné odchýlky v katalogizácii 
umožňujú knižniciam upraviť nesprávne 
zapísané dáta

získaných záznamov

Deduplikácia



Primárne ciele 

Zapojiť do projektu čo najviac 
knižníc

Vybudovať slovenskú bibliografickú 
databázu

Jedno prostredie s navigáciou do 
OPACov zapojených knižníc

Zvýšiť počet používateľov 
a návštevníkov knižníc

Aktuálne zobrazovanie dostupnosti 
holdingov v každej knižnici

zamerané na knižnice



Responzívny dizajn

Responzívny dizajn portálu - dostupné a 
prehľadné riešenie pre mobilnú generáciu



Vylepšenia
rozšírenie kontextu

Obálky

Anotácie

Videoukážky

Hodnotenie

Vecné kategórie

Recenzie

Vzdialenosť

Do mojej knižnice



Vylepšenia
detailne

Obálky

Anotácie

Videoukážky

Hodnotenie

Vecné kategórie

Komentáre

Vzdialenosť

Prelinkovanie obálok ako aj ich vkladanie používateľmi

Zobrazovanie najlepšej získanej, úprava a vkladanie anotácií

Vkladanie videí knižných upútaviek / recenzií (aj viacerých)

Priame zapisovanie komentárov ku čítaným knihám

Pre lepšiu orientáciu podľa tematických okruhov 

Používateľské hodnotenia kníh

Po načítaní používateľových súradníc zobrazíme vzdialenosť knižníc



Jednoduchá a rýchla registrácia

Prihlásenie aj pomocou FB konta

Po pridaní IP polohy zobrazujeme 
vzdialenosti knižníc (IP lokalizácia)

Prostredie pre evidenciu „osobnej“ 
knižnice s mnohými funkciami

Komunitný portál

Používateľské konto

Pridávanie obálok, anotácií, videí, 
recenzií, kategórií, hodnotení



Moja knižnica / MyLib
Prostredie vytvorené pre širokú čitateľskú verejnosť

Vytvorenie vlastnej knižnej zbierky

Výpožičky (onedlho) 

Formuláre (onedlho)

Čitateľská aktivita

Bazár (onedlho)

Zápis detailov

Správa zbierky



Moja knižnica / MyLib
detailne

Vytvorenie vlastnej knižnej zbierky

Správa zbierky

Zápis detailov

Výpožičky (onedlho) 

Formuláre (onedlho)

Čitateľská aktivita

Bazár (onedlho)

Tituly z IG je možné pridať do „mojej“ knižnice

Pridané tituly je možné označiť príznakmi čítania a vlastníctva

Doplnenie detailov, ako sú anotácia, video, recenzia, ďalšie

Zoznam mojich hodnotení (hviezdičky) a komentárov

Editácia a pridávanie nových titulov

Evidencia vypožičiavania titulov iným používateľom

Bazár a výmena knižiek medzi používateľmi



ktoré plánujeme priviesť k životu

Dlhodobé ciele

dlhodobé 
ciele

import

malé 
knižnice

súťaže 


gamifikácia



a ich riešenia

Problémy, s ktorými zápasíme

Hľadáme riešenia

Nejednotnosť v katalogizácii

Poskytujeme pomoc pri ich 
identifikovaní

Nedôvera knižníc

Manuálne opravovanie záznamov 
(knižnice / Infogate)

Technické problémy OAI

Duplicity záznamov v knižniciach

?



Spolupráca

Zapojených 32 knižníc a pribúdajú 
ďalšie

pampuch.sk

uletsknihou.sk

mapakniznic.sk

Spolupráca s KKIV FiFUK

Vďaka nezávislosti od konkrétneho KIS 
je možné osloviť širokú verejnosť, ktorá 
má prístup dátam.

s rôznorodými subjektmi



Spolupráca pre knižnice
ktoré ešte nie sú zapojené v InfoGate

Vítame každú knižnicu, bez ohľadu na používaný KIS a bibliografický formát

Zapojenie vás nič nestojí voči prevádzkovateľovi SVOP spol. s r. o.

Splnenie technických podmienok: OAI PMH server, trvalý odkaz do OPACu (OpenUrl)

Tešíme sa na našu spoluprácu

Podmienkou je len váš súhlas so zapojením knižnice do projektu InfoGate



www.InfoGate.sk

Ďakujeme za pozornosť
SVOP spol. s r. o.


