Zápis z pracovní porady v NLK dne 25. 10. 2001 (9:00 - 11:30) v rámci řešení LI01018. 

Přítomni: R. Římanová, PhDr. M. Votípková, PhDr. H. Hůlovcová, J. Brož, PhDr. J. Veselá, B. Frantíková, M. Kolářová, Ing. D. Smetanová, E. Sidorin,  B. Šmilauer

Informace ohledně NLK: NLK  je hlavním řešitelem projektu MEDVIK (LI200023). Systémové řešení projektu počítá s vytvořením 1 fyzické databáze, která bude obsahovat úplné katalogy budované v řešitelských institucích. Tato databáze nebude budována stylem importu záznamů do katalogu (jako je např. budován katalog CASLIN), ale řešitelské  knihovny budou mít svá data uložena na serveru v NLK ve společném  katalogu a budou on-line  zpracovávat záznamy ze svých pracovišť. Tento katalog bude vybaven protokolem Z39.50 (klient+server). I pro všechny další agendy (akvizice, výpůjční služby) budou tyto 3 knihovny používat  AKS DaWinci. V současné době jsou v NLK zpracována data v systému Aleph300. Režim zpracování je zaveden po jednotlivých samostatných bázích dat (tj. společný katalog knih a časopisů, které jsou majetkem NLK, samostatný souborný katalog zahr. časopisů, a další viz http://www.nlk.anet.cz/czech/katalogy.htm, který je budován systémem import-export dat za přispívání od jiných knihoven, které mají ve fondu nějaké zdravotnické dokumenty). 
Dnes bude podepsána smlouva s firmou ASP a.s. (software DaWinci), která bude SW MEDVIK realizovat. Na AKS DaWinci, upravený pro systém MEDVIK, budou napojeny další služby jako např. DDS nebo funkce redirektoru.
V příštím roce bude provedena analýza, která bude podkladem pro definitivní  řešení problematiky současného souborného katalogu NLK v rámci systému MEDVIK.

NKL zkatalogizovala cca 1500 elektronických časopisů z oblasti zdravotnictví v systému Aleph 300 ve formátu Unimarc. K věcné klasifikaci použili oborové třídění podle Index medicus (používaný v Medline, 148 oborů) a jim odpovídající znaky MDT. Každý katalogizovaný časopis mohl mít až 3 hesla. MeSH k tomuto účelu nebyl používán, protože je příliš jemný pro věcné zpracování časopisů. MeSH se používá pro zpracování monografií, které vyžadují jemné zatřídění a tak to používají pro vyhledávání  v systému Aleph 300. Současný systém Aleph300 bude nahrazen systémem daWinci od firmy ASP v první polovině r. 2002. Sytém katalogizace elektronických časopisů spravuje dr. Veselá, systém věcného třídění (oborové třídění podle Index Medicus, MeSH) dr. Votípková. Dr. Votípková přislíbila, že se pokusí udělat namapování (zobrazení) oborového třídění (148 hesel) na hesla MeSH a tím by se dalo využít takto vybraných znaků MeSH k vyhledávání periodik. PSH obor zdravotnictví, je také vybranou podmnožinou hesel MeSH (navrhovali to v NLK). 

Z dosavadní praxe však nedoporučují postupovat touto cestou katalogizace elektronických zdrojů v Unimarcu, vzhledem k pracnosti katalogizace  a nestabilitě elektronických zdrojů (často se mění). Jako nástroj pro vyhledání těchto primárních zdrojů doporučují MetaLib v rámci JIB. Do terciární databáze doporučují zahrnovat pouze takové zdroje, které nebudou vyhledávatelné pomocí MetaLibu, tj. nedostupné  od providerů elektronických zdrojů  pro MetaLib anebo jednotlivých elektronických zdrojů, které nejsou pro MetaLib dostupné (např. lokální CD ROM, nebo speciální databáze se zvláštním přístupovém protokolem). Po získání zkušeností s MetaLibem  (v první polovině r. 2002)  doporučují definitivně rozhodnout, co by se katalogizovalo v terciární databází Portálu STM. V každém případě do TB vložit celé licence (sekundární zdroje, provideři a jejich odkaz na MetaLib) a primární zdroje MetaLibem nedostupné. I tak katalogizace primárních zdrojů v TB by musela být co nejjednodušší: název, ISSN, věcné zatřídění, URL nebo dostupnost.
O katalogizaci free zdrojů na Internetu doporučují rozhodnout až v polovině r. 2002, až budou zkušenosti co vše dokáže MetaLib. Na Webu NLK je abecední seznam lékařských časopisů, je to jakýsi zárodek vhodný pro terciární databázi. 

Dále proběhlo vzájemné informování o  nové zákonné povinnosti NLK poskytovat MMVS a potřebných kapacitách pro tuto činnost a o zkušenostech STK při poskytování těchto služeb.    

J. Brož předvedl program pro ověřování URL na Internetu: prověří dostupnost stránky, dále dostupnost odkazů z této stránky dále,  prověrku na mezery v URL (zanáší to tam často Aleph300) a vypíše zjištěné chyby. 

Dne 13. 11. proběhne v STK přednáška na téma katalogizace elektronických zdrojů (R. Římanová, L. Celbová, P. Žabička) a dne 11. 12. přednáška na téma věcné třídění (Konspekt B. Stoklasová, selekční jazyky J. Schwarz), začátek vždy v 10:00 hod. 

Zapsal. B. Šmilauer

