Zápis z porady o sběru dat do TB v rámci projektu Portál STM
dne 5.2.2002 v 9:00 v míst. č. 205

Přítomni: Kolářová, Smetanová, Procházková, Středová, Bořil, Sidorin, Šmilauer

	Byl předvedena funkce Metalibu JIB, který byl zpřístupněn veřejnosti na adrese http://octopus.ruk.cuni.cz/V?RN=294754552. 
	Pro neregistrovaného návštěvníka (host) se nenabízejí v Metalibu zdroje, které jsou vázány na licenci, např. Elsevier. 

B. Šmilauer informoval o přístupnosti do licencovaných databází providerů neregistrovanému uživateli, většinou jsou  nepřístupné, často podávají jen textové informace o svém obsahu nabídky na registraci či subskripci. Na úroveň vyhledání se otevřely Metadex, Springer, … , abstrakta, ale ne fulltexty, viz příloha.
B. Šmilauer informoval o struktuře terciární databáze, tabulka licence představuje licence na jednotlivé databáze poskytovatele (např. EBSCO 5 řádků). K této základní tabulce Licences se přes vazební tabulku Licences-Sources váže tabulka Sources, která popisuje jednotlivosti z jednotlivých databází (už dále nedělitelné, tedy primární zdroje, např. jednotlivé časopisy) včetně jejich  základních identifikací a věcného popisu pomocí 56 hesel PSH.
	D. Smetanová rozeslala mailem odkaz na směrnici ICOLC (International Coalition of Library Consortia), která doporučuje sledování určitých statistických údajů k vyhodnocení využívání EIZ. Přístupno na  adrese: http://www.library.yale.edu/consortia/2001webstats.htm . Tato směrnice by mohla být dobrým vodítkem pro sledování statistických údajů v rámci programu LI. 

Vznikla diskuse ohledně zvládnutelnosti metodiky statistik využívání EIZ LI a nabídce možnosti zadat tento úkol jako zakázku specializované firmě (např. AiP). Finanční možnosti projektu toto umožňují, ale nevýhodou je, že v STK nebude odborník v této oblasti. Ponecháno zatím  otevřené na prozkoumání náročnosti této problematiky.
Bylo dohodnuto, že mgr. Středová rozešle mail s urgencí 1. kola sběru dat o licencích LI (62 účastníků programu LI), a to všem i těm kteří již odpověděli, protože obsahuje dále žádost o sdělení, které statistické údaje o využívaní EIZ v rámci licence jsou dostupné. Tento mail bude rozeslán ještě v tomto týdnu, přičemž respondenti budou požádání o odpovědi do konce února.
Během března mgr. Středová, odpovědi shrne, případně bude urgovat nedošlé odpovědi,  a tato data bude postupně předávat dr. Bořilovi jako údaje k uložení do TB. Podle požadavků na projekt LI01018 má TB obsahovat údaje o všech licencích z programu LI a ve všech oborech. Dr. Bořil bude získávaná data postupně vkládat do TB a publikovat na Webu STK. 
Ing. Sidorin sebral adresy a maily o VŠ knihovnách a ústavech ČAV, cca 150 položek (ne všechny jsou ale ze zájmové oblasti STM), jsou přístupné na N:\Li\es\ 
Počátkem dubna 2002 budou rozeslány dotazníky 2. kola na další instituce, např. podle předchozího bodu, dále na výzkumné ústavy, ministerstva, úřady apod. (odhad cca 250 institucí), ale jen ze zájmového oboru STM. Tento sběr dat o EIZ z oboru STM  by měl být ukončen do 30.4. 2002 (podle plánu z oponentury). Rozesílání dotazníků, sběr dat a jejich souhrn bude provádět odd. 32.
Aktivace zdrojů v Metalibu: D. Smetanová aktivovala  4 zdroje STK (OPAC knihy STK, OPAC časopisy STK, ČNS ISSN, SIGLE,  ale jen link- bez možnosti prohledávání). Podle informací z NK se zdá, že aktivace zdroje prohledávatelného Metalibem vyžaduje dodatečné licenční poplatky firmě Exlibris. Bylo rozhodnuto toto projednat na schůzce s JIB 13. 2. před aktivací zdrojů v Metalibu z okruhu spolunositelů projektu LI01018.  
Podle výsledku předchozího bodu bude obesláno i 11  spolunositelů projektu Portál STM, o poskytnutí informací o svých zdrojích, které by chtěli aktivovat v Metalibu, a ještě ti, kteří nejsou  příjemci LI programu a neodpověděli záporně na vlastnictví vlastních licencí EIZ. (5 spolunositelů odpovědělo, že žádné další licence na EIZ nemají) budou dotázáni na vlastnictví licencí EIZ zakoupených z jiných zdrojů než z LI a poskytnutí údajů o nich pro vložení do  terciární databáze.  
Diskusi vyvolala otázka, zda TB bude obsahovat údaje i o primárních zdrojích přístupných z jednotlivých databází v licencích  programu LI nebo dalších primárních zdrojích z  licencí zakoupených z  veřejných prostředků v oboru STM. Tento problém opět vyvstal protože Metalib neumožní jejich prohledání nelicencovanému uživateli. Bylo poukazováno, že se jedná o těžko udržovatelný soubor cca 10 tis. položkách, že by šlo asi data sebrat jednorázově, ale dále neaktualizovat, po r. 2003 už by databáze bez další podpory nemohla být udržována. Výhodou by bylo, že by umožnila vyhledávání podle různých kriterií (věcné, jmenné) i pro neregistrované zájemce a podání informací o dostupnosti primárního zdroje, vyhodnocení duplicit, odkaz na SFX pomocí URL, vyhledávatelnost pomocí OpenURL (SFX by nabízel TB jako cíl), Z39.50  apod.   
	Dále byla probírána otázka začlenění TB do Metalibu, pokud by měla být přes  Z39.50 jako prohledávatelný zdroj měla by obsahovat i data o primárních zdrojích, jinak by její obsah byl dosti skromný (cca 100 licencí).

Zapsal B. Šmilauer

Příloha: Dostupnost pro neregistrovaného uživatele do licencí EIZ:
POSKYTOVATEL
NÁZEV DATABÁZE
TYP
(Abstract Database, Index Database, Fulltext Database, Factographical Database, apod.)
URL
ZPUSOB ZPŔÍSTUPNĚNÍ
(internet,CD-ROM,UltraNet apod.)
Jak se jeví databáze nelicencovanému uživateli
NÁZEV INSTITUCE,
která má uzavřenou smlouvu s poskytovatelem
(Subscriber)
Owner (MetaLib)
Full Title (MetaLib)
Type (MetaLib)
URL (MetaLib)

 

Elsevier
ScienceDirect
FT
http://www.sciencedirect.com
internet - online
nenabídne se žádný search, jen licenční podmínky, Je tam seznam časopisů a  možno v něm vyhledávat podle titile, subject, publisher, je seznam čísel, k číslu je  možno  zobrazit obsah, nikoliv abstrakta nebo fulltext 
Státní technická knihovna
Springer
Link
FT
http://link.springer-ny.com
internet - online
Lze search až na úroveň časopisu, nikoliv fulltext
Státní technická knihovna
Český úřad pro normalizaci a měření Praha
ČSNI Image
FT plus bibliografická část

CD-ROM
-
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
Silver Platter
AGRIS FULL SET: Arch. Set + 12
Abstract Database
http://www.silverplatter.com
CD-ROM
seznam databází, nikoliv jednotlivosti
Výzkumný ústav bramborářský
Silver Platter
AGRICOLA FULL SET: Arch. Set +12
Abstract Database
http://www.silverplatter.com
CD-ROM
seznam databází, nikoliv jednotlivosti
Výzkumný ústav bramborářský
SilverPlatter Information 
CABCD
AD
http://www.silverplatter.com
Intranet
 
Ústav zemědělských a potravinářských informací
SilverPlatter Information 
Food Science and Technology Abstracts
AD
http://www.silverplatter.com
Intranet
 
Ústav zemědělských a potravinářských informací
EBSCO
EBSCOhost, EBSCOmed
FT
http://search.epnet.com
internet - online
Hned to chce User ID a heslo
Národni knihovna ČR
Silver Platter (OVID),                      CAB International
CAB Abstracts
Abstract Database
http://www.vukrom.cz/www/WebSPIRS/index.htm
internet - online
 
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
VINITI
Elektronnyj Referativnyj žurnal. 04V7 Lesovedenije i lesovodstvo 
Abstract Database

CD-ROM
 
VÚ lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno, SUWECO
Chadwyck-Healey
KnowEurope
FT
http://www.knoweurope.net/
internet - online
Only demonstration
Západočeská univerzita v Plzni
DIALOG  - A Thomson Company
INSPEC, COMPENDEX, ICONDA, METADEX
Bibliographic Database (+Factographical Database)
http://www.dialog.com
internet - online
Hned to chce User ID, Password, Subaccount
České vysoké učení technické v Praze
Cambridge Scientific Abstracts
Internet Database Service - CSA Materials Science Collection with METADEX
Abstract Database
http://www.csa.com
CD ROM + internet - online
Je tam jen seznam dostupných časopisů ale v textovém seznamu, nabídka search není
Informetal, zájmové sdružení
VINITI
Referativnyje žurnaly VINITI  - Svodnyj tom Metallurgija
Abstract Database
http://www.viniti.ru
internet - online
Poisk je
Informetal, zájmové sdružení
Quantor
WinSteel
Factographical Database
http://www.quantor.com/
CD ROM + internet - online
Spíše SBIG
Informetal, zájmové sdružení
Informetal, zájmové sdružení
METAL
Abstract Database

CD ROM + internet - online
 
Informetal, zájmové sdružení
Metal Bulletin
Iron and Steel Works of the World
Electronic Directory
http://www.metalbulletin.com/level3/marketing/directories/mbbk_isw.asp
CD-ROM
 
VÚHŽ, a.s.
Verlag Stahlschluessel
Stahlschluessel
Factographical Database

CD-ROM
 
VÚHŽ, a.s.
Iron and Steel Society
Continuous Casting Series CD-ROM, Volumes 1-7
Electronic Handbook
www.issource.org
CD-ROM
Spíše SBIG Iron & Steel Society, na 3  kliknutí registrace
VÚHŽ, a.s.
Iron and Steel Society
Ironmaking Conference Proceedings 
Conference Proceedings
www.issource.org
CD-ROM
 
VÚHŽ, a.s.
Tanger spol. s r.o. 
METAL 2000 - 9th International Metallurgical Conference
Conference Proceedings
http://csnmt.fme.vutbr.cz/csnmt/cs/metal00
CD-ROM
Česká společnost pro nové materiály a technologie, portál společnosti, přehled pořádaných konferencí, , na 3. stránce vyhledávání časopisů podle názvu
VÚHŽ, a.s.
Tanger spol. s r.o. 
METAL 2001 - 10th International Metallurgical Conference
Conference Proceedings
http://csnmt.fme.vutbr.cz/csnmt/cs/metal01.shtml
CD-ROM
Dtto
VÚHŽ, a.s.
MDL Information System, Inc.
CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin
Abstracts (nevím co to je Index D.), Factual Database
http://www.beilstein.com
server na VŠCHT v Praze
CrossFire Beilstein a Gmelin, Pro přístup On-Line: Contact your local account manager
V'SCHT v Praze
Chemical Abstracts Service
SciFinder
všechny typy včetně propojení na full texty
http://www.cas.org
internet - online
Databáze: Registry substances, Case search reactions, Registered Chemicals, Chemical Suppliers. Call or e-mail ordering information
VSCHT v Praze (bude uzavřena během listopadu)
SilverPlatter
Biological Abstracts
Abstract Database
http://erl.aip.cz
internet - online/ ERL server
WebSpirs, hned na 1. Stránce to chce User name a Password
Univerzita Palackého v Olomouci
SilverPlatter
Zoological Record
Abstract Database
http://erl.aip.cz
internet - online/ ERL server
WebSpires, hned na 1. Stránce to chce User name a Password
Univerzita Palackého v Olomouci
American Mathematical Society, Silver Platter
MathSci
Abstract Database
http://www.karlin.mff.cuni.cz/erl/
internet - online, UltraNet
Přístup k ERL serveru přes lokálního klienta: data nejsou přístupná ale jsou přístupné souhrnné statistiky dostupů
Univerzita Karlova - I.T.S.
Context
Justis CELEX
FT
http://www.justis.com
internet-online
Datbáze: ECJ Proceedings, Hermes, Daily Cases, Human Right. Nabídka subskripce na 2. Stránce
Univerzita Karlova Praha - Právnická fakulta
PCI
Chydwyck 



Request free trial, žádný search

Wiley


http://www.interscience.wiley.com

Become a registered user! But you can go to the Journal finder, as a guest you only have access to abstracts, not enhanced abstracts or to the full text article
STK
Minerva


http://meos.minerva.at

search je možný na 3. obrazovce, journal titile, article title, author, abstract,. abstrakta jsou přístupná, ostatní ne
STK
Computer Select web


http://www.computer-select.com

nefunguje vůbec

Metadex
Cambridge Scientific Society

http://www.csa.com

Je tam seznam časopisů podle oboru, ale žádný search
STK
Web of Science


http://wos.cesnet.cz

Přístup odepren (forbidden)
ČAV
ProQuest


http://www.proquest.com/pqauto

IP address is not authorized
NK


