Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2001 - příspěvky

Termín zpracování projektu LI01018, etapa XI/2001, byl stanoven na konec října 2001.

1. Multilicence AP a Wiley, 
Informace o stavu smluv s AP a Wiley (multilicence), stav jednání, cena, zpřístupnění, předplatné na r. 2001, smlouvy v příloze, Dr. Bayer.
2. Terciární databáze
Informace o zadání a průběhu řešení implementačního programu, smlouva s Ing. Ptáčkem, technologie, Ing. Šmilauer
3. Sběr dat o licencích na on-line zdrojích 
Licence, periodika, a další on-line zdroje (A&I, fulltexty, faktografické databáze) –formuláře a dotazníky, věcné třídění do 32 tříd vybraných znaků MDT (Ing. Sidorin, Mgr. Kolářová, Ing. Smetanová) - řešení nejprve pilotního projektu, v rámci kterého budou osloveni pouze nositelé grantů LI. Po ověření metodiky na základě výsledků se upřesní další postup (upřesnění při oponentuře v listopadu 2001 a na společné poradě spoluřešitelů v březnu 2002).
	Přehled projektů LI
Časový plán – (viz zápis z porady)
	Rozeslání dotazníků na 62 řešitelů LI - říjen 2001, budou vyplňovat jen předplatitelé licencí, provede STK;
	Shromáždění vyplněných dotazníků - 1. kolo zjišťování do 30. 11. 2001, (spoluřešitelé za sebe o 1 měsíc dříve (do konce října), protože tato data budou použita i pro MetaLib), provede STK;
	Urgence, čištění, doplňování do 31. 1. 2002, provede STK;

Vystavení na Webu STK od 1. 2. 2002, provede STK.
Další postup bude rozhodnut při oponentuře v listopadu.
Zatím je tento návrh:
	Rozdělení katalogizace na základě 32 tříd do 30. 4. 2002, definice 500 tříd Konspektu kompatibilní s MDT a PSH, MeSH, kdo bude dělat free zdroje a tematické portály a humanitní zdroje z LI, a další otázky projedná valná hromada na jaře 2002 
	Katalogizace do 30. 9. 2002 v  Unimarcu, kompatibilní převod do DC, Konspekt, PSH, MeSH, provedou všichni spoluřešitelé

První vzorek terciární databáze na webu STK k 1. 10. 2002

4. Metalib 
Aktivace Metalibu JIB pro skupinu STM, a pro 12 samostatných skupin spoluřešitelů, které mají společné přístupy – bude upřesněno na základě vyhodnocení dotazníků (bod 3) a požadavků ze strany jednotlivých knihoven (zdroje, které by jednotlivé knihovny z MetaLibu chtěly mít přístupné - licence, katalogy, portály, free zdroje) a požadavky na ně (SFX: poskytují Open URL, SFX „aware“), konfigurace Knowledge Database, Dr. Stoklasová, Ing. Vojnar, Ing. Pavlík
5. SFX
Obsah databáze SFX, několik skupin podle skupin MetaLibu, ver. 1.3, její naplnění a její funkce, kdo bude plnit nabízené služby SFX. Ing. M. Vojnar. Informace o stavu nákupu SFX. Ing. Svoboda.
6. Z39..50 
Kooperace zavádění Z39.50, plány spoluřešitelů, soupis užívaných AKS v r. 2003, plány na vybavení Z39.50, nezbytné k dostupu z MetaLibu. Jednání o dodání Z39.50 serveru.  Ing. Šmilauer
7. Informace o rozpočtu
Přehled čerpání dotace, vlastní vklady spoluřešitelů, vyhláška MF 115/2001. Ing. Sidorin
8. Časový plán plnění jednotlivých etap
Harmonogram plnění projektu na r. 2002 a rámcově na r. 2003, vazba na programy VISK8 a VISK9.   Ing. Sidorin
9. Literatura a odkazy    
autoři jednotlivých částí textu

