JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA
www.jib.cz
Jednotná informační brána (JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním
vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven,
souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Je volně dostupná všem v prostředí
internetu.

Obr. č. 1: Úvodní stránka JIB. Převzato z rozhraní www.jib.cz
V JIB doporučuji použít Profi hledání – v levé liště potom zvolte v sekci
Kategorie pole „Knihovny v ČR (hledání)“. Budete tak mít možnost vyhledávat
až v 61 knihovních katalozích ČR.
Pozor! V této databázi nenaleznete knihu, kterou byste si mohli stáhnout a přečíst,
ale pouze bibliografické údaje, které vám pomohou najít si knihu ve vaší knihovně.

Obr. č. 2: Profi hledání a zadání dotazu v JIB. Převzato z rozhraní www.jib.cz

Do vyhledávacího pole můžete vložit dotaz nejdříve co nejobecněji formulovaný (v
tomto případě: mentální anorexie AND prevence). Podle počtu výsledků potom
můžete místo políčka „Všechna pole“ zvolit např. „Název“ nebo „Předmět“.
Nesmíte zapomenout zaklikat ve čtverečcích ty knihovny, ve kterých chcete
vyhledávat (vědecké knihovny, MZK, NK ČR, SKAT, Souborný katalog ČR, atd.)
Výsledkem hledání je seznam knih, které se k hledanému tématu vztahují a můžete je
mít seřazeny podle roku či podle shody (kdy dotaz odpovídající nejvíce vašemu
dotazu je zařazen jako první). Výsledky můžete upřesnit, pokud nejste spokojeni, a to
kliknutím na „Upřesnit dotaz“.
V JIB bohužel nejde odstranit duplicity, takže se setkáte s tím, že jedna a ta
samá kniha bude zobrazena víckrát. Kliknutím na modré plus v kolečku
si můžete
přidat záznam do schránky, ze které si je můžete poslat např. na email a to kliknutím
na „Můj prostor“ v horní liště. Pozor, pokud ale přestanete s relací pracovat,
záznamy uložené ve schránce se smažou (je výhodné se do systému přihlásit a vytvořit
si vlastní účet, tak se vám nestane, že by vám záznamy zmizely).

Obr. č. 3: Zobrazení výsledků a práce s nimi. Převzato z rozhraní www.jib.cz

Obr. č. 4: Informace ke konkrétnímu dokumentu. Převzato z rozhraní www.jib.cz

Kliknutím na název záznamu zjistíte o knize podrobnější informace,
klíčová slova, která se ke knize vztahují a která můžete použít při
zadávání dalšího dotazu. Někdy bývá u knihy i odkaz na obsah, což vám může
hodně napovědět, jestli je pro vás kniha k užitku či nikoliv. Pro návrat na seznam
výsledků použijte „Tabulkové zobrazení“.
Pokud budete chtít prohledávat knihy zahraniční, je zapotřebí se vrátit na
úvodní stranu „Snadné hledání“ a tam kliknout na „Zahraniční knihy“. Takto
zjistíte, jaké knihy se v zahraničí nacházejí k vašemu tématu. Klíčová slova v tomto
případě zadávejte v angličtině.

Obr. č. 5: Vyhledávání zahraničních knih. Převzato z rozhraní www.jib.cz
Knihu si v případě, že se vám k vašemu tématu hodí, můžete zkusit sehnat
v knihovně, nebo si ji zajistit přes meziknihovní výpůjční službu (mvs@upol.cz),
která vám knihu sežene z jiné knihovny v ČR (za 30,-), případně i ze zahraničí (z
Evropy za 200,- ze zámoří za 400,- ale vždy záleží na podmínkách jednotlivých
knihoven).
Pro vyhledávání zahraničních knih je velmi vhodný také AMAZON
www.amazon.com (zejména možnost využít na obálce knihy „Look Inside“ –
nahlédnout do knihy, obsahu, prvních kapitol, indexu, ale ne všechny knihy tuto
možnost nabízejí, hlavně ty staršího data ne). A podle toho se rozhodnout, zda-li si
knihu objednat či nikoliv.
Je možné prohledávat na JIB i České články, ale není zde zahrnutá veškerá
článková produkce z území ČR. Články zkoušejte hledat podle vašeho tématu –
zjistěte si také, jestli je nějaký ústav při Akademii věd, který by zpracovával
bibliografii vašeho oboru (http://www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/pracoviste-av/).

