SBĚR DAT PRO PROGRAM LI01018 MŠMT ČR - INFORMAČNÍ ZDROJE STM A NÁSTROJE PRO JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ


Vážení kolegové,
Státní technická knihovna v Praze je řešitelem projektu „Informační zdroje pro STM (vědu, techniku a medicínu – science, technology, medicine) a nástroje pro jejich zpřístupňování“, dále jen „Portál STM“, který byl schválen jako grantový úkol MŠMT v rámci programu LI pod označením LI01018. K úkolům tohoto projektu mimo jiné patří poskytování dílčích podkladů pro rozhodování při přidělování dalších dotací na nákup licencovaných zdrojů, popřípadě jiných dostupných informačních zdrojů. 
Přiložený dotazník je na dvou listech souboru v Excelu, první list je určen pro zmapování všech projektů programu výzkumu a vývoje LI, druhý list je určen pro soupis všech dalších elektronických zdrojů vhodných pro Portál STM, které máte ve svých fondech zpřístupněny pro uživatele.
List 1: 
PŘEHLED ELEKTRONICKÝCH LICENCOVANÝCH ZDROJŮ V ČR FINANCOVANÝCH Z programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj (LI)
Dotazník vyplňuje pouze předplatitel licencí (subscriber), aby nedocházelo k neúčelnému několikanásobnému vyplňování např. jednotlivými členy konsorcia poskytovatelů přístupu ke zdroji informací. 
Seznam účastníků předplaceného přístupu k příslušnému zdroji informací je obvykle udržován v aktuálním stavu na webovských stránkách předplatitele. V takových případech je pro informaci v dotazníku postačující odkaz na tuto stránku.

List 2:
OSTATNÍ ELEKTRONICKÉ ZDROJE DOSTUPNÉ NA INTERNETU (mimo periodika)
je určen pro sběr informací o ostatních elektronických zdrojích dostupných na internetu ve Vaší organizaci včetně jejich věcného popisu dle vybraných znaků MDT  s ohledem na prvky Dublin Core. 

Vzhledem k tomu, že u některých projektů je k dispozici pouze centrální e-mailová adresa, a vzhledem k nefunkčnosti (neaktuálnosti) některých e-mailů jsou dotazníky v tomto kole zasílány na 2-3 e-maily, které máme k dispozici. Žádáme vás proto, aby byl tento mail předán příslušné osobě odpovědné za řešení projektu a o sdělení kontaktu, na který se máme nadále obracet.

S všeobecnými dotazy se obracejte na koordinátora projektu:
Ing. Evžen Sidorin, 02 21663485, e-mail: e.sidorin@stk.cz
S odbornými dotazy se obracejte na:
Ing. Mária Kolářová, 02 21663423, e-mail: m.kolarova@stk.cz


S přátelským pozdravem
Ing. Evžen Sidorin
koordinátor projektu LI 01018


