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Nová webová stránka univerzitnej knižnice
Už niekoľko rokov sme pociťovali potrebu výraznej obsahovej
aktualizácie a osvieženia dizajnu našej webovej stránky. Rok 2021 sme
využili na analýzu jej využívania a prípravu novej štruktúry. Pri
grafickom návrhu sme sa pridržiavali vizuálu nových webových
stránok fakúlt, ale základnú navigáciu sme prispôsobili našim
potrebám. Po aktualizácii máme na úpravu jednotlivých sekcií
a článkov k dispozícii viac prepracovaný redakčný systém, ktorý web
zatraktívňuje. Samozrejmosťou je responzívny dizajn prispôsobujúci
obsah stránky všetkým mobilným zariadeniam.
S obmenou redakčného systému a dizajnu sme sa odhodlali ešte
k jednému dôležitému kroku – k zmene domény. Pôvodnú,
s anglickým prekladom slova knižnica, sme „poslovenčili“. Nová
webová stránka je od začiatku roka 2022 zverejnená na odkaze
https://kniznica.umb.sk. Tí, ktorí sú zvyknutí na pôvodnú
doménu www.library.umb.sk, sa nemusia obávať. Vyhľadávač ich po
jej zadaní automaticky presmeruje na aktuálnu webovú stránku
a doménu.
Obnovili sme prístup do zahraničných databáz
Aj v roku 2022 môžu všetci zamestnanci a študenti Univerzity Mateja
Bela využívať širokú paletu plnotextových licencovaných
elektronických zdrojov (EIZ). Tie sú dostupné najmä vďaka projektu
NISPEZ IV
(Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do
databáz pre potreby výskumných inštitúcií).
Univerzitná knižnica rozširuje ponuku EIZ aj kúpou licencií
z prideleného rozpočtu. Už desiaty rok môžu používatelia využívať
prístup do kolekcie časopisov na platforme britského vydavateľstva
vedeckej literatúry Emerald. Reflektujeme na požiadavky pedagógov
a zabezpečujeme nové typy vzdelávacích materiálov na podporu
pedagogického procesu. V pandemických rokoch 2020 a 2021 sa
osvedčil prístup do Business kolekcie na platforme Henry Stuart
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Talks (HSTalks), ktorá ponúka prednášky a prezentácie popredných
odborníkov pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách a v praxi.
Spektrum vzdelávacích materiálov dopĺňajú rozhovory, prípadové
štúdie a dvadsať tematicky zameraných časopisov. Výhodou je aj
možnosť ich implementácie do výučbových platforiem (napríklad
Moodle).
Píšete odborný text v anglickom jazyku? Vyskúšajte nástroj WriteFull

Začiatkom roka 2021 sme využili možnosť zapojiť sa do krátkodobého
skúšobného prístupu k špecializovanému nástroju na písanie
odborných textov v anglickom jazyku. Mnohí zamestnanci prejavili
záujem využívať ponúkaný nástroj. Univerzitná knižnica predložila
požiadavku vedeniu univerzity, ktoré poskytlo finančné prostriedky
na ročné predplatné.
Writefull používa jazykové modely založené na umelej inteligencii
a navrhuje opravy gramatiky, interpunkcie, pravopisu, štylistiky
a použitia odbornej terminológie. Pozostáva zo štyroch balíkov – z
online služieb Writefull Revise a Writefull Cite a z dvoch plug-in
nástrojov WriteFull for Word a WriteFull for Overleaf. Veríme, že
ponúkaný nástroj vám pomôže zvýšiť jazykovú úroveň vedeckých
článkov a možnosť ich publikovania v popredných zahraničných
časopisoch.
Najcitovanejší vedci roka 2021
Producent databázy Web of Science spoločnosť ClarivateTM zverejnila
koncom minulého roka zoznam najcitovanejších vedcov Highly Cited
ResearchersTM 2021. Zámerom tejto aktivity je identifikovať vedcov
z oblasti spoločenských a prírodných vied, ktorí zanechali vo svojom
vednom odbore najvýraznejšiu stopu. Do súboja o najcitovanejšie
práce roka 2021 boli zaradené články z obdobia 2010 – 2020, ktoré sa
vďaka vysokej citovanosti v príslušnom roku umiestnili medzi 1 %
najcitovanejších prác daného odboru. Každá posudzovaná publikácia bola prísne kontrolovaná, aby sa vylúčilo akékoľvek porušenie
vedeckej či publikačnej etiky, ktoré by v opačnom prípade viedlo
k vylúčeniu vedca zo zoznamu. Aktuálny zoznam obsahuje viac ako
6 600 vedcov pôsobiacich v dvadsaťjeden vedných odboroch, ako ich
definuje jeden z nástrojov WoS databáza Essential Science Indicators.
Prvý takýto rebríček zostavila spoločnosť ClarivateTM v roku 2014.

