Zápis ze společné porady řešitelů projektů JIB a STM
konané dne 13.2.2002 v 9:30 v zasedací místnosti STK

Přítomni:
K. Košťálová (NK ČR), J. Pospíšilová (NK ČR), B. Stoklasová (NK ČR), A. Houdek (ÚVT UK), P. Krbec (ÚVT UK), J. Pavlík (ÚVT UK), J. Pokorný (ÚVT UK), M. Kolářová (STK), D. Smetanová (STK), M. Svoboda (STK), B. Šmilauer (STK), E. Sidorin (STK), M. Vojnar (STK/VKOL)
1.	Katalogizace zdrojů STK a konsorcia STM: Zatím byly zkatalogizovány 4 zdroje STK (OPAC knihy, časopisy, ISSN, SIGLE jen jako odkazy k odskoku). Dále budou zkatalogizovány EIZ STK – Elsevier, Springer, Metadex, Ebsco, PCI, AP, Wiley, zdroje ostatních knihoven (katalogy OPAC a EIZ) – STK provede sběr včetně údajů pro konfiguraci a katalogizaci. S NLK vzhledem k jejich specifikům je třeba projednat otázku, zda katalogizaci zajistí vlastními silami. Z: D. Smetanová. Konfigurace provede M. Vojnar.
	Knihovny budou vystupovat v MetaLibu jako jednotlivé instituce, nikoliv jako konsorcium. Čili konsorciální přístup do AP a Wiley se přiřadí jednotlivě všem 12 knihovnám projektu LI01018. Počet zdrojů v nabídce uživateli je v současné sobě 40 zdrojů k výběru pro prohledávání a 40 odkazů, ve verzi MetaLibu 1.4 očekáváné v polovině roku 2002 se má jejich počet zvýšit na 100. Vzhledem k omezenosti nabídky zdrojů, ze kterých si čtenář může vybírat, je účelné dát prioritu velkým knihovnám a souborným katalogům.
2.	Autorizace uživatele MetaLibu: Firma Ex Libris nepoužívá protokol LDAP pro autorizaci, i když jde o standard (je složitý). Používá k autorizaci CGI skript v mateřské knihovně čtenáře. Čtenář vyšle identifikační údaje v URL adresovaném mateřské knihovně a knihovna povolí přístup protokolem http, resp. z důvodů utajení hesla je třeba používat protokol https. Tento protokol je zatím ve stádiu návrhu Ex Libris. Protože však je autorizace uživatelů možná i pomocí IP adresy a z této adresy odvodí MetaLib práva uživatele, navrhuje se, aby každá knihovna nahlásila příslušnou IP adresu. Výhodou je, že není třeba žádný autorizační protokol, nevýhodou je, že čtenáři musí vstupovat do MetaLibu ze sídla knihovny nebo přes redirektor (např. Ultra Access v STK) a nemohou používat privátní profil. M. Svoboda navrhuje poskytovat uživatelům jak nabídku přístupu přes IP adresu mateřské knihovny, tak možnost přístupu na základě jeho osobního profilu. Převod IP adresy na autorizaci knihovny provede A. Houdek.
3.	Prohledávatelnost zdrojů v MetaLibu: Je omezena na zdroje, které mají Z39.50 nebo proprietární protokol s Metalibem (např. Aleph, CASLIN). Navíc pro neautorizovaného uživatele MetaLibu (Host) jsou prohledávatelné licencované zdroje neviditelné i v případech, kde by přímým odskokem do příslušného zdroje mohl vyhledat přinejmenším abstrakta. Knbowledge base MetaLibu je v současné době z června 2001. Zatím není jisto, zda na objednání nové budou potřebné finanční prostředky. Pro Hosta budou licencované zdroje nabízeny v odkazech, aby je mohl prohledat do povolené úrovně.
4.	Prolinkování databáze ANL s primárními elektronickými zdroji: M. Svoboda navrhuje, aby databáze ANL byla vybavena automatickým generátorem SICI (ISSN, číslo článku, ročník, zkrácený název, ... ) a aby podle tohoto SICI byl fulltext článku vyhledatelný v EIZ vydavatele. Je to podmíněno tím, že vydavatel označí jednotlivé články SICI. Generátor SICI je freeware, není problém ho mít. K prosazování této tendence je nezbytná propagace mezi vydavateli časopisů. Spolupráci lze zahájit např. s EIZ IKAROS, Neviditelný pes, Respekt aj. a následně demonstračními ukázkami praktického použití. Tento trend je významný zejména pro vyhledávání v elektronických periodikách volně přístupných na webu. P. Krbec navrhuje nabídku učinit přes SFX. Je reálné podpořit i v rámci řešení portálu STM. Z: M. Svoboda.
5.	Obsah TB: Z výše uvedeného je patrno, že MetaLib nemůže poskytnout souhrnné informace o EIZ nakoupených v rámci licencí LI a ostatních EIZ z oboru STM v ČR. Je proto třeba databázi TB naplnit i údaji o primárních zdrojích a to Název, ISSN, věcné zatřídění. V Exlibris mají na aktualizaci EIZ 1,5 člověka, kteří nestíhají udržovat knowledge databázi aktuální. A. Houdek je toho názoru že TB není možno udržovat aktuální ručně. Jako východisko se nabízí, k tomuto využít obsah knowledge databáze SFX, kde primární zdroje dodavatelů (SFX cílů) jsou popsány ISSN a zkráceným názvem a tuto databázi vyexportovat pro potřeby TB. Z: M. Vojnar. STK by tato data importovala do TB a doplnila o data z vlastního šetření, které provádí (např. CD ROMy, SK VPK, specifické licence, apod.).Proběhla diskuse zda příjemci licencí mohou sami hlídat aktuálnost TB a zda aktualizace TB pomocí oficiálního tlaku MŠMT by byla uskutečnitelná. Je to otázka kapacity v STK pro tento účel.
6.	Nákup licencí Z39.50 pro VK Olomouc a MZK Brno: SVK má tři licence na Z39.50 a MZK dvě. Relace v Z39.50 obsazuje licenci ještě snad ½ hod (mělo by se to přesně zjistit), po skončení. Bylo proto shledáno jako účelné dokoupení dalších tří licencí Z39.50 pro VKOL a MZK.
7.	Vztah Metalibu a TB: MetaLib bude odkazovat ze své stránky na TB jako na prohledávatelný zdroj pomocí Z39.50, který obsahuje údaje týkající se licencí LI a EIZ nakoupených z veřejných prostředků v oblasti STM v ČR. TB bude odkazovat na SFX, případně přímo na URL poskytovatele. Aby TB odkazovala zpět na MetaLib nemá smysl, protože není co vyhledávat a nabídku knihoven, kde se vyhledaný zdroj nachází poskytuje SFX. MetaLib i TB budou mít své vlastní web-stránky.
8.	Nabídka SFX o dostupy do souborných katalogů: B. Šmilauer žádá, aby mezi nabídkami SFX cílů byly i souborné katalogy (KZP, CASLIN - knihy, v budoucnu i periodika CASLIN) z důvodů nabídky služby přesného bibliografického popisu zdroje a lokace odběrů. TB totiž neposkytne přesný bibliografický popis. Toto řešení by mělo širší použití pro rychlý dostup do souborných katalogů, pro získání úplných popisů např. ze zjednodušených zdrojů. Nabídku KZP zajistí J. Pavlík. Proběhla diskuse o sdílené katalogizaci, že je to proveditelné řešení v homogenním prostředí (např. vše Aleph) ale dalo by se to zajistit i širokým využíváním Z39.50 včetně katalogizačního klienta.
9.	Uvedení Springer (Link) jako odkaz v SFX. Měla by k tomu dát souhlas firma Springer, dne 11.-13. 3 bude jednání v Praze, Z: J. Bayer, zatím raději vypustit z příkladů použití SFX.

