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Knihovní brána DALETH
Knihovní brána (nejen) pro zrakově postižené je webové rozhraní, jehož primárním úkolem je zabezpečit, aby katalogy akademických i neakademických knihoven určených především uživatelům se
zrakovým postižením byly dostupné z jednoho místa a v téže podobě. Čtenář tak v tomto rozhraní
získá informace o dostupnosti publikací ve formátech smyslově přístupných pro zrakově postižené
(přístupný e-dokument, hmatový tisk, zvuková nebo hybridní publikace) napříč různými institucemi.

Jak DALETH funguje
1. Vyhledávání
»» podle typu dokumentu:
›› hmatový tisk
›› elektronický zdroj
›› zvukový záznam aj.
»» ve vybraných knihovnách – uživatel může volit
ze seznamu zapojených knihoven ty, které
bude prohledávat
»» výsledkem vyhledávání je seznam publikací,
které odpovídají dotazu, včetně podrobného
katalogizačního záznamu, označení cílové
knihovny, příp. přímo i odkazu ke stažení
daného titulu

www.teiresias.muni.cz/daleth

2. Registrace čtenáře do
zapojených knihoven

3. Připojení další knihovny
k DALETHu

»» Knihovny distribuující knihy v přístupných
digitálních formátech umožňují čerpání svých
služeb pouze uživatelům s takovým zdravotním postižením, které brání efektivnímu využití
standardního knihovního fondu.

»» Funkčnost DALETHu je založena na prohledávání připojených databází, a to především
pomocí mezinárodního protokolu Z39.50,
v případě potřeby i jinými nástroji.

»» DALETH zprostředkovává pouze knihovní
popisné údaje o jednotlivých titulech, neřeší
jednotnou registraci do knihoven, které svá
data prostřednictvím DALETHu zveřejňují.
»» Uživatel se tak zatím musí registrovat do každé
ze zapojených knihoven zvlášť; knihovny se
svou registrační procedurou mohou lišit.

»» Knihovny, které nabízejí formáty relevantní pro
uživatele se zrakovým postižením (hmatové
tisky a přístupné digitální zdroje), tak mohou
své knihovní údaje (metadata) nabízet i prostřednictvím DALETHu, především tehdy:
›› uvádějí-li o svých titulech tatáž metadata,
která šablona podrobného záznamu standardně předpokládá;
›› uvádějí-li tato metadata standardizovaným
způsobem (s ohledem na mezinárodní katalogizační pravidla RDA, ideálně ve formátu
Marc 21);
›› příp. mají-li své popisné údaje uloženy jiným
způsobem, ale tak, že je možné jednotlivá
pole jednoznačně identifikovat a na šablonu
navázat.

Mobilní
DALETH
www.teiresias.muni.cz/daleth/zapojene-knihovny
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