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ZÁPIS 
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24. 10. 2002
 10:00 – 16:00 hod.

Přítomni: Naděžda Andejčíková (Cosmotron; firma@cosmotron.cz), Zdeněk Bartl (NK ČR; Zdenek.Bartl@nkp.cz), Ivan Bartoš (ÚISK FF UK), Jan Bayer(STK; honza@stk.cz), Iva Celbová (Sefira; celbova@sefira.cz), Mária Džavíkova (UK Bratislava; maja@ulib.sk), Jan Grman (ASP; asp@aspcz.cz), Aleš Horák (UPOL; ales@risc.upol.cz), Ivo Hučín (UPOL; ivo@risc.upol.cz), Jan Kaňka (Knih. F. Bartoše; kanka@kfbz.cz), Jiří Kašpar (SVKPL; kaspar@svkpl.cz), Jan Klufa (LANius; info@lanius.cz), Marie Kolářová (STK; mariek@stk.cz), Branislav Kovár (UK Bratislava), Stanislav Kovár (UK Bratislava), Pavel Krbec (UVT UK; krbec@cuni.cz), Věra Krejčíková (SVKPL; krejcik@svkpl.cz), Martin Ledinský (UVT UK; Ledinsky@handyman.ruk.cuni.cz), Martin Lhoták (KNAV; lhotak@lib.cas.cz), Anna Lhotská (Knihovna PSP; lhotska@psp.cz), Jiří Pavlík (UVT UK; pavlik@cuni.cz), Jan Pokorný (UVT UK; jan.pokorny@ruk.cuni.cz), Iva Příbramská (NK; Iva.Pribramska@nkp.cz), Jan Ptáček (programátor; ptacekj@uvis.cz), Jiří Rataj (UVT UK; jiri.rataj@ruk.cuni.cz), Evžen Sidorin (STK; evzens@stk.cz), David Skrbek (Sefira; skrbek@sefira.cz), Robert Spiegel (Cosmotron; spiegel@cosmotron.cz), Bohdana Stoklasová (NK; bohdana.stoklasova@nkp.cz), Eva Svobodová (NK; eva.svobodova@nkp.cz), Bohdan Šmilauer (STK; bohdans@stk.cz), Petr Štefan (KP SYS; petr.stefan@kpsys.cz), Lucia Švecová (UK Bratislava), Drahomíra Tošenovská (MSVK Ostrava; tosenovska@svkos.cz), Václav Trunec (KP SYS; vaclav.trunec@kpsys.cz), Petr Vandrovec (VIC ČVUT; vandrove@vc.cvut.cz), Martin Vojnar (VKOL; vojnar@vkol.cz), Danuše Vyorálková (NK; dana.vyoralkova@nkp.cz)

1. Úvodní slovo k činnosti ZIG-CZ v r. 2002:
J. Bayer (zástupce ředitele STK) zahájil konferenci, uvítal přítomné, omluvil nepřítomnost ředitele STK ze služebních důvodů a popřál průběhu konference, diskusím a jednáním směřujícím k propojování informací o informačních zdrojích knihoven úspěch.
Jednotliví účastníci se vzájemně představili.
B. Šmilauer komentoval práci ZIG-CZ. V r. 2000 byla poslední 3. schůzka ZIG-ČR (zápisy ze všech schůzek jsou na stránkách ZIG - http://www.stk.cz/ZIG/zapisy.html). Nyní se koná další setkání ZIG-CZ.
B. Šmilauer (STK) přednesl program konference a upozornil na stránky ZIG, kde jsou materiály ke konferenci a kde budou ke stažení i materiály z koference. 
http://www.stk.cz/ZIG/ 
http://www.stk.cz/ZIG/ProgZ3950.htm 
Je zde aktuálně ke stažení: 
Formulář k doplnění informací (http://www.stk.cz/ZIG/TarZ3950.html) o zdrojích Z39.50 (Z39.50 Targets - http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html) 
Návrh českého národního profilu Z39.50 ke stažení k připomínkám (http://www.stk.cz/ZIG/ProgZ3950.htm - download (doc) nebo   download (zip)
Volný komentovaný překlad normy Z39.50 – 1995 (http://www.stk.cz/ZIG/ProgZ3950.htm - download (zip) 
Připomínky k návrhu českého národního profilu Z39.50 navrhuje zasílat prostřednictvím elektronické konference ZIG (informace týkající se konference jsou na http://zikova.cvut.cz/konference/-ZIG/
Bath profil (CZ - překlad - http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_fg.html - download zip 100 kB    download doc 701 kB    download rtf 1365 kB (Mezinárodní specifikace Z39.50 pro knihovní systémy a hledání zdrojů, verze 2, vydání první, únor 2002. 
Přeloženo s laskavým svolením spolutvůrců: Carrol Lunau, William Moen, Paul Miller.)
2. Prezentace výše uvedených předkládaných materiálů:
2.1 - Prezentace českého překladu profilu Bath (M. Vojnar, VKOL): 
Shrnutí vývoje a stavu profilu BATH, pokud jde o jednotlivé verze. K překladu byla zvolena verze 2.0, i když zatím byla přijata teprve verze 1.1. Překlad bude později aktualizován podle finální verze, která má být schválena ke konci roku. V prezentaci M. Vojnar podal přehled o obsahu jednotlivých kapitol. Přítomní byli vyzváni, aby k připomínkám využívali výše uvedenou elektronickou konferenci ZIG.
2.2 - Volný překlad normy Z39.50-ver.3 s komentáři do češtiny (I. Bartoš, B. Šmilauer):
Stručná prezentace překladu, vysvětlení některých obrázků, tabulek a schemat pro větší přehlednost. Překlad není autorizovaný, jeho účelem je vysvětlení podstaty protokolu, pro exaktní výklad nutno použít originál.
2.3 - Návrh českého národního profilu Z39.50 (B. Šmilauer, STK) 
Návrh vychází z profilu BATH ver. 2, funkční oblast A (bibliografické záznamy) a D (autoritní záznamy). Je doplněn o 11 dodatků, které upřesňují profil. Dodatky jsou: UNIMARC (BATH ver.2 ho nepodporuje).; kódování; další atributy+ diagnostika; mapování atributů na UNIMARC a MARC21, zástupné znaky; obsazení polí 9XX v UNIMARC; K tomuto návrhu byla řada připomínek, zejména v oblasti kódování. Doporučení podporovat CP1250, ale BATH předepisuje ISO Latin-1. Z důvodu mezinárodní kompatibility je třeba podporovat i ISO Latin-1. Připravuje se verze BATH s UTF-8, od čehož lze čekat definitivní řešení. Mapování polí UNIMARC a MARC21 koordinovat s NK, podobně i obsazení polí 9XX - kontaktní osoba v NK – E. Lichtenbergová. Diagnostiku upřesnit výčtem diagnostických hlášení. Brief záznam převzít jako minimální záznam CASLIN + subject. 
3. Firemní prezentace produktů z oblasti Z39.50
3.1 – T Series a Z39.50 (Jiří Rataj, ÚVT UK Praha) – viz prezentace
3.2 - KPSYS a Z39.50 (P. Štefan) – předvedení Z-klienta – viz prezentace a www.kpsys.cz
3.3 - Implementace Z39.50 v ARL a RL (N. Andrejčíková, Cosmotron) – ústně podaná informace
3.4 - Implementace Z39.50 v systému DaWINci (J. Grman, ASP, a.s.) – ústně podaná informace. Systém DaWINci, Z39.50 server, libovolné mapování Bib-1 atribut na UNIMARC, klient neposílá CP, předpokládají odezvu v CP 1250.

12:30 – 13:00 – polední přestávka; prodloužení přestávky z důvodu přeinstalace počítače – zprovoznění KPWIN a Telnet se nepodařilo.
Program Dblink (J. Ptáček) – ústní prezentace (z důvodu nefunkčnosti Telnetu). Konfigurovatelný program mezi serverem Z39.50 Cosmotron a SQL databází. Program Open Source naprogramován v Javě, široce použitelný. Zdrojový kód k dispozici v STK.
4. Přehled instalací Z39.50 serverů v ČR (http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html)a ve světě (http://www.indexdata.dk/targettest/stat.php) (B. Šmilauer), parametry, komentář k instalacím v ČR, zjištěna častá nefunkčnost serverů v ČR. 
Do konce listopadu obeslat producenty Z39.50 serverů s žádostí o poskytnutí informací o parametrech instalací jejich serverů v knihovnách.
5. Jednotná informační brána a Z39.50, zkušenosti z provozu a konfigurací. (M. Vojnar, VKOL) – viz prezentace. 
Virtuální souborný katalog vyhledává v zadaném pořadí podle profilu. Je realizován serverem Z39.50  a klientem Z39.50 v JIB. Diskuse ohledně koordinace katalogizace. Proběhlo jednání s Knižními novinkami a Svazem knihkupců, ale záznamy dodávají v .xls tabulce.
6. Tvorba a využívání souborů národních autorit (VISK9) a protokol Z39.50. (Z. Bartl, NK ČR) – viz prezentace. Dálková katalogizace autorit v serveru Vega (Z39.50 server s update) a následný přenos do báze autorit Aleph do max. 15 minut. Pokud autorita není schválena, má v záhlaví NAVRH. Další program VISK9 bude vypsán v listopadu. Přihlášky zhruba do poloviny ledna. Možno využít na nákup klienta Z39.50.
7. Technologie vyhledávání v JIB (J. Pavlík) – viz prezentace. Konstruktivní připomínky k profilu ZIG-CZ. Další činností budou práce na sémanticky odpovídajícím protokolu HTTP – XML. Již se používá pro přenos dat mezi CUBUS a ALEPH. Uvítali by dohodu o poli 990$k (holdingy).
8. Diskuse a návrhy k českému národnímu profilu. Připomínky zasílat do konference ZIG. STK je vyhodnotí a zapracuje. Konference nedospěla k jednoznačnému závěru ohledně „přijetí českého národního profilu“.  Jako nejednodušší postup se navrhuje, aby český národní profil byl považován za přijatý, pokud po dobu 1 měsíce po zapracování připomínek nedojde k žádné další. 
9. Termíny setkání. Konference považuje většinovým názorem za účelné, konat konferenci ZIG-.CZ 1x ročně


Zapsal: E. Sidorin

