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Zadání projektu, ÚVODNÍ PROJEKT, AKTUÁLNÍ INFORMACE








Zadání projektu je uvedeno v přílohové části. 
Rok 2001 je prvním rokem řešení projektu. 
V návrhu projektu byly předloženy dvě varianty. Vzhledem k tomu, že Národní knihovna v Praze získala grant na projekt JIB (Jednotná informační brána), byla schválena méně nákladná varianta předpokládající využití výsledků projektu JIB včetně využití nástroje pro budování portálů MetaLib, který NK v rámci svého projektu implementuje jako základní komponentu národního portálu všeobecného.
V první polovině roku byla činnost týkající se projektu zaměřena především na upřesnění koncepčních otázek v souvislosti se schválením varianty předpokládající využití MetaLibu NK. Ke 30. 6. 2001 byl vypracován „Úvodní projekt“, kde se dále průběžně zpřesňovaly koncepční otázky související s projektem.
Úvodní projekt byl pro potřeby řešitelů vystaven na webu na stránce 
http://www.stk.cz/li01018/UvProj.html
Aktuální informace týkající se řešení projektu a z významnějších pracovních porad se průběžně doplňují na stránce
http://www.stk.cz/li01018.
Informace k oponentuře jsou na stránce
http://www.stk.cz/li01018/oponentura.htm





Úvod
Cílem řešení projektu LI01018 je především poskytnout uživateli z oblasti STM (přírodní vědy, technika, medicína) na jediném místě snadný přístup ke všem informačním zdrojům dostupným v ČR a hrazeným z veřejných prostředků nebo volně přístupným. Zdroji mohou být články v elektronických verzích periodik renomovaných vydavatelů, abstraktové a citační databáze, volně dostupné zdroje na internetu, služby elektronického dodávání dokumentů, elektronické knihkupectví, atd. Nástrojem je tzv. Portál STM sdílející programová řešení s projektem Jednotné informační brány, řešené Národní knihovnou a Univerzitou Karlovou. Dalšími cíli projektu je zachycení všech informačních zdrojů pořízených z prostředků programů LI i z dalších veřejných zdrojů a konečně rozšíření elektronického přístupu na tituly vydávané nakladatelstvími Academic Press a J. Wiley. Podrobněji jsou jednotlivé složky řešení popsány dále.
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I. Podrobná specifikace a zdůvodnění jednotlivých položek vyčerpaných finančních prostředků v roce 2001
1. Rozpis a čerpání celkových výdajů v roce 2001 (v tis. kč)
Celkové výdaje v roce 2001 byly plánovány ve výši 5184 tis. Kč v základním členění uvedeném v následujících tabulkách. V období zpracování úvodního projektu a v průběhu roku byly získány nové poznatky, došlo ke změnám právních předpisů a také ke změnám v cenové politice na straně dodavatelů. Proto byly podány a zadavatelem přijaty dva návrhy na změnu čerpání účelové dotace uvedené v části „Zdůvodnění změn v čerpání prostředků“. Podrobné informace ke zdůvodnění jsou uvedeny v části „Průběžná zpráva o realizaci projektu“.
CELKEM 2OO1
původní výše
skutečnost
IV skutečnost
NIV skutečnost

5 184
4 861,8
2 003
2 858,8

IV 2001
původní výše
skutečnost
dotace investice 
1 871
1 871
vklad investice
0
132
IV celkem
1 871
2 003

NIV 2001
původní výše
skutečnost
dotace neinvestice 
1 886
1 665
vklady neinvestice
	Z toho:	vklad nositele
		vklady spolunositelů
1 427
625
802
1 193,8
478,0
715,8
NIV celkem
3 313
2 858,8
2. Specifikace položek hrazených z účelové dotace (v tis. kč)

PŮVODNÍ VÝŠE 2001
SKUTEČNOST 2001
 
celkem
investiční
neinvestiční 
celkem z dotace
investiční
neinvestiční 
vklad STK
celkem 
dotace a vklad STK
 CELKEM
3 757
1 871
1 886
3 536
1 871
1 665
132
3 668
SFX ExLibris 
1 731
1 731
 
411
411
 
 
411
OpenURL VPK
0
 
 
61
 61
 

61
AP
733
 
733
982
 
982
 
982
Wiley
648
 
648
306
 
306
 
306
CrossRef
0
 
 
93
 
93
 
93
Z39.50
80
80
 
1 336
1 336
 
132
1 468
Terc. databáze
60
60
 
63
63

 
63
Portál STM
0
 
 
0
 
 
 
0
Mzdy z dotace 
(vč. odměny řešiteli)
348
 
348
170
 
170
 
170
Pojištění z dotace (35 %)
115
 
115
63
 
63
 
63
FKSP (2 %)
0
 
 
9
 
9
 
9
Cestovné cizina
32
 
32
38
 
38
 
38
Cestovné vnitrostátní
10
 
10
4
 
4
 
4

Podle aktuálního stavu právních předpisů u plánovaných částek mzdových nákladů uvedených v návrhu projektu ve výši 115 tis. Kč. činí správná výše pojištění z 348 tis. celkem 121 tis. Kč (26% soc. poj. + 9 % zdrav. poj.); rozdíl oproti návrhu projektu vznikl nezapočtením pojištění z odměny řešiteli. Dále přibyla položka FKSP ve výši 7 tis. Kč (2 %).
2.1 PODROBNÁ SPECIFIKACE INVESTIČNÍCH POLOŽEK HRAZENÝCH Z ÚČELOVÉ DOTACE (tis. Kč)
Dotace investice – 1 871 tis. Kč 
(skutečné výdaje - částka zvýšena vkladem nositele o 132 tis. Kč na 2 003 tis. Kč)
Z39.50	1 468 tis. Kč
SFX 	411 tis. Kč
Terciární databáze	63 tis. Kč
Open URL pro VPK	61 tis. Kč

Podrobná specifikace investičních položek hrazených z účelové dotace 
tis. Kč
v tom Z39.50
STK SFX server
411
 
 
STK Open URL VPK
61

 
STK Z39.50 server
321

 
STK Z39.50 licence na 3 současné přístupy 
32

 
STK Modul IPAC (Z39.50 gateway klient)
193

 
STK Definice další databáze Z39.50
26

 
STK tool kit Z39.50
183
755
 = součet STK
SVKPL Z39.50
299

 
SVKPL Licence přístup 3x Z39.50
32

 
SVKPL Modul IPAC (Z39.50 gateway klient)
178

 
SVKPL instalace Z39.50
37

 
SVKPL definice další databáze Z39.50
26
572
 = součet SVKPL
UPa Z39.50 server (Petráš)
61
61
 = součet Upa
MSVK Ostrava Z39.50 k TinLib
80
80
 = součet Ostrava
Studie technologie TB Ptáček
63
 
 
Celkem
2 003
1 468
 = součet Z39.50
Dotace
1 871
1 336
 
Rozdíl (Vklad STK)
132
132
 

3. Specifikace položek hrazených z prostředků nositele a spolunositelů

IV - PLÁNOVANÝ VKLAD 2001
NIV - PLÁNOVANÝ VKLAD 2001
IV - SKUTEČNOST 2001
NIV - SKUTEČNOST 2001
SKUTEČNOST 2001 CELKEM
CELKEM
0
1 427
132
1 193,8
1 325,8
NOSITEL PROJEKTU
Státní technická knihovna
0
625
132
478
610
SPOLUNOSITELÉ:

802
0
715,8
715,8
Technická univerzita v Liberci
0
32
0
26,9
26,9
Moravská zemská knihovna
0
53
0
44,0
44,0
Vědecká knihovna v Olomouci
0
88
0
82,4
82,4
Masarykova univerzita v Brně
0
67
0
59
59
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
0
61
0
29,8
29,8
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
0
83
0
72,7
72,7
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
0
30
0
30
30
Západočeská univerzita v Plzni
0
81
0
68,3
68,3
Univerzita Pardubice
0
56
0
51,7
51,7
Národní lékařská knihovna
0
224
0
224
224
Vysoké učení technické v Brně
0
27
0
27
27


4. Zdůvodnění změn v čerpání prostředků
Nositel projektu (STK) požádal poskytovatele účelové dotace (MŠMT) dvakrát o souhlas se změnou čerpání účelové dotace s uvedením příslušných důvodů, jednak dopisem č.j. STK/331/01 ze dne 22. října 2001 a dále dopisem č.j. STK/374/01 ze dne 19. listopadu 2001. S navrženými změnami projevil poskytovatel souhlas dopisem čj. 28 504/2001-31 ze dne 5. listopadu 2001 resp. dopisem čj. 30 621/2001-31 rovněž ze dne 5. listopadu 2001.
Věcný obsah návrhu změn, zpřesněné údaje a zdůvodnění:
Vždy se jednaloi o přesuny v rámci téže skupiny výdajů (IV, NIV). U investičních výdajů na software z nových poznatků a díky vývoji SFX vyplynulo, že projekt vystačí s jediným exemplářem SFX oproti původně uvažovaným šesti. Ušetřené prostředky bylo navrženo použít k zásadnímu zlepšení dostupnosti katalogů spolupracujících knihoven jejich obohacením o server protokolu Z39.50. U výdajů neinvestičních byl navržen přesun mezi dvěma poskytovateli licencí vyvolaný jednak změnou podmínek v průběhu sjednávání licence, jednak vývojem kursu USD. U zahraničního cestovného se jako výhodnější ukázala jiná varianta seznámení řešitelů dílčích úkolů s novými technologiemi pro portál STM.
A) Investiční výdaje
Přesun částek mezi SFX a Z39.50 byl navržen na základě koncepce účelnějšího využití serveru SFX – v současnosti postačuje nákup pouze jedné instance k rozšíření instalace SFX spolupracujícího projektu JIB. Nákup Z39.50 je účelný k tomu, aby Metalib (základní programový nástroj projektu JIB (Jednotná informační brána – projekt Národní knihovny) mohl zpřístupnit zdroje účastnických knihoven. Použitím částky 1 336 tis. Kč z dotace pro tento účel lze nakoupit Z39.50 server pro knihovní systémy nositele projektu STK Praha a spolunositelů SVK Plzeň, SVK Ostrava a Univerzity Pardubice. Tento nákup umožní napojení Z39.50 serverů na knihovní systémy v uvedených knihovnách a tím zpřístupnění jejich katalogů. Servery budou zprovozněny v roce 2002. Bez serverů Z39.50 by bylo nutno žádat za úhradu dodavatele Metalibu o individuální zpřístupnění každého z těchto specifických katalogů.
Takto získaný nehmotný investiční majetek bude v rámci projektu fyzicky provozován spoluřešiteli v prostorách spoluřešitelů a jeho vedení v evidenci STK by bylo komplikované z hlediska inventarizace a hmotné odpovědnosti. Proto byl v souladu s body 10 a 18 Rozhodnutí MŠMT čj. 14 476/2001-31 poskytovatel dotace požádán o souhlas s bezúplatným převodem tohoto majetku na základě smluv se spolunositeli projektu, kteří příslušnou část projektu řeší. Smlouvy jsou vypracovány podle metodického pokynu MF čj. 115/15 233/2001 ze dne 9. března 2001 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 3/2001 pod č. 30 (Způsob poskytovaní účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům).
U položky „Terciární databáze“, což představuje rozbor možností a vypracování programových nástrojů pro budování, plnění a využívání terciární databáze, byla smluvně dohodnuta částka 63 000,- Kč, tj. o 3 000,- Kč více, než bylo původně plánováno. 
IV (tis. Kč)
SFX
OpenURL VPK
Z39.50
Terciární databáze
CELKEM
Předpoklad čerpání dotace
1 731
0
80
60
1 871
Aktualizovaný stav čerpání dotace
411
61
1 336
63
1 871

B) Neinvestiční výdaje
Změna v čerpání NIV na nákup licencí pro přístup k elektronickým textům nakladatelství AP a Wiley byla navržena vzhledem k tomu, že nabídka fy. Wiley pro přístup k elektronickým textům do konce roku 2001 byla cenově velmi nevýhodná. J. Wiley změnil v roce 2001 cenovou politiku, čímž se jednání protáhla a přesto J. Wiley požadoval za několik zbývajících měsíců platbu jako za celý rok. Proto se nositel projektu po konzultaci s ostatními spolunositeli rozhodl licenční smlouvu na rok 2001 neuzavírat. S tímto řešením vyslovili spolunositelé souhlas. Částku z dotace na rok 2001 pro tento účel plánovanou ve výši 648 tis. Kč bylo navrženo použít na předplacení licence na rok 2002. 
U licence AP došlo vlivem změny devizového kurzu a dále s ohledem na pozdější uzavření licenční smlouvy než bylo původně plánováno k úspoře části finančních prostředků. Plánované výdaje z dotace na licenci AP v roce 2001 byly 733 tis. Kč, dojednaná částka odpovídala cca 635 tis. Kč (při současném devizovém kurzu USD). Vzniklou úsporu dotace ve výši 98 tis. Kč bylo navrženo rovněž použít pro předplacení licence Wiley na rok 2002. Návrh první změny čerpání byl následující:
NIV (tis. Kč)

Licence AP
Licence Wiley
CELKEM
Předpoklad čerpání
733
648
1 381
1. návrh změny
635
746
1 381

V oblasti licencí pro přístup k elektronickým textům nakladatelství AP a Wiley došlo k dalšímu vývoji. U licence Wiley byla s námi nezaviněným zpožděním dodána zpřesněná kalkulace licenčního poplatku na rok 2002. Z toho důvodu bylo navrženo zpřesněné čerpání NIV na nákup multilicencí ve fiskálním roce 2001 takto:
·	Předplatit licenci Wiley na rok 2002 ve výši cca 306 tis. Kč zálohovou fakturou, splatnou do konce roku 2001.
·	u licence AP zvolit variantu jednorázového předplatného maximálních „backfiles“ na léta 1993-2000 v celkové výši cca 508 tis. Kč, která výrazně rozšíří a zkvalitní spektrum zpřístupněných elektronických textů. Celková výše čerpání prostředků na licenci AP na roku 2001 tak bude činit cca 840 tis. Kč. 
·	Rozdíl celkové ceny licence AP oproti dotaci plánované ve výši 733 tis. Kč činí po této úpravě 107 tis. Kč. Tento rozdíl navrhujeme pokrýt z úspory vzniklé nižší cenou licence Wiley.
·	Zbylou úsporu vzniklou u licence Wiley ve výši 235 tis. Kč bylo navrženo použít: 
·	na 2 500 USD na CrossRef (= cca 93 tis. Kč)
(CrossRef je služba poskytovaná PILA (Publishers International Limiting Association) potřebná pro přístup na úroveň článku u těch vydavatelů, kteří nepodporují Open URL a vytvářejí tzv. DOI. Pro portál STM je nezbytná především k řešení přístupu k titulům vydavatelství Elsevier, ale i dalších.)
·	na předplacení části licence AP na rok 2002 ve výši 142 tis. Kč (cca 3 840 USD) zálohovou fakturou vystavenou a splatnou v roce 2001.

NIV (tis. Kč)
AP 2001
AP 2002
Wiley 2002
CrossRef
CELKEM
Předpoklad
733
0
648
0
1 381
2. návrh změny
840
142
306
93
1 381

C) Cestovné
U finančních prostředků určených na cestovné byl připraven studijní pobyt v termínu 7. až 12. prosince 2001 na Univerzitě v Gentu v Belgii pro 2 osoby účastnící se prací na projektu (Ing. Martin Vojnar a Ing. Petr Žabička). Podle předběžného propočtu se celková výše nákladů pohybuje ve výši 22,5 tis. Kč pro 1 osobu, tj. celková výše předběžně činí 45 tis. Kč. Na úhradu nákladů na tento pobyt došlo k přesunu části ušetřených prostředků z vnitrostátního cestovného a zbývající částka je pokryta z části vkladu STK. Přesné údaje budou známy po vyúčtování cesty. 
NIV (tis. Kč)
Cestovné cizina
Cestovné vnitrostátní (z dotace)
Cestovné vnitrostátní (vklad nositele)
Cestovné cizina a vnitrostátní
CELKEM
Předpoklad čerpání
32
10
10
52
Skutečnost (odhad)
45
4
3
52

Vyfakturování a zúčtování všech částek proběhne do konce roku 2001. 
Podrobný popis a zdůvodnění výše uvedeného čerpání finančních prostředků je uveden v následující části.

II. Průběžná ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
1. PODROBNÁ SPECIFIKACE INVESTIČNÍCH POLOŽEK HRAZENÝCH Z ÚČELOVÉ DOTACE (tis. Kč)
Dotace investice – 1 871 tis. Kč 
(skutečné výdaje - částka zvýšena vkladem nositele o 132 tis. Kč na 2 003 tis. Kč)
Z39.50	1 468 tis. Kč
SFX 	411 tis. Kč
Open URL pro VPK	61 tis. Kč
Terciární databáze	63 tis. Kč

Portál STM
Úkolem portálu STM je pomoci pracovníkům z oblasti VaV ve vyhledávání a zpřístupnění on-line zdrojů, které jednak byly nakoupeny v rámci programu LI MŠMT ve všech oborech, a dále on-line zdrojů zakoupených z veřejných prostředků z oblasti vědy, techniky a lékařství“ (Science, Technology, Medicine – STM) a konečně veřejně přístupných. Vyhledávací portál byl měl zmapovat všechny licence on-line přístupných zdrojů v ČR nakoupené z veřejných prostředků v oblasti STM a usnadnit přístup až na úroveň článku při respektování licenčních podmínek. Tematicky je orientován na oblast vědy, techniky a lékařství (STM). Dále by měl zmapovat všechny licence nakoupené v programu LI 2000 - 2003. 
Portál STM se skládá ze dvou základních komponent:
	JIB (jednotná informační brána) řešená na technologií produktu MetaLib od firmy ExLibris Izrael zakoupená Národní knihovnou, která obsahuje vlastní databázi poskytovatelů on-line zdrojů a knihoven a umožňuje jejich souběžné prohledávání v reálném čase a to až na úroveň bibliografického popisu primárního zdroje v databázích posyktovatelů. Tato komunikace MetaLibu s poskytovateli on-line zdrojů se děje především protokolem Z39.50.

Terciární databáze řešená v STK obsahující soupis všech nakoupených licencí a jejich poskytovatelů v rámci projektu LI a dále katalog všech on-line primárních zdrojů v oblasti STM nakoupených z veřejných zdrojů v ČR, které nejsou dostupné pro vyhledání pomocí MetaLibu. 
Pro splnění tohoto úkolu bylo nutno vyřešit sběr dat pro tuto databázi, zajistit jejich formální popis a klasifikaci a tato data zpřístupnit na WEbu v databázi. Tato databáze byla nazvána „terciární databáze“, neboť jde o soupis databází jednotlivých poskytovatelů nebo zdrojů, čili o databázi sekundárních zdrojů, čili terciární databázi. Název není zcela přesný neboť tato databáze bude obsahovat i databázi popisu primárních zdrojů, pokud není soupis těchto primárních zdrojů nikde jinde k dispozici jako odkaz na Internetu. Pro sběr dat o licencích využije konsorcium pověření STK od MŠMT, aby STK archivovala a zpřístupnila závěrečné zprávy projektů financované z účelových prostředků na podporu VaV od MŠMT. 
V říjnu 2001 bylo obesláno 62 institucí, které jsou nositeli projektu LI, dotazníkem o nakoupených (kontrahovaných licencí nebo elektronických zdrojů) a dotazníkem o ostatních elektronických zdrojích, které tyto instituce vlastní Jde tedy o plnění první etapy, a to zmapování všech zdrojů zakoupených v rámci programu LI. V další etapě bude sběr rozšířen na všechny instituce v ČR které mohou mít on-line zdroje z oblasti STM. Sběr probíhá e-mailem pomocí dotazníků na „Přehled elektronických licencovaných zdrojů v ČR financovaných z programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj LI“ a „Ostatní elektronické zdroje“. Dosavadní odezva nositelů projektů programu LI není uspokojivá a bude věcí řešení projektu v dalším období s pomocí zadavatele projektů tuto disciplinu zlepšit. Při popisu obou druhů zdrojů bylo použito v maximální míře prvků Dublin Core a údajů nezbytných pro zařazení těchto zdrojů do Knowledge databáze MetaLibu. Věcně jsou zdroje popisovány pomocí hlavních a dalších vybraných znaků PSH (max. 56 hesel) s jedno-jedno značnou vazbou na vybrané znaky MDT a jednoznačným zobrazením do 24 tématických skupin Konspektu. Tímto způsobem věcné klasifikace je zachována kompatibilita projektů JIB a Portál STM. V současné době probíhá sběr dat a jejich kompletace.
Vztah MetaLibu a Terciární databáze.
Databáze licencí a jejich poskytovatelů v terciární databázi se bude částečně překrývat s Knowledge databází v rámci Metalibu, To nepředstavuje zásadní problém, protože těchto zdrojů je řádově několik desítek a položky, které tyto databáze udržují nejsou zcela totožné.  Ty, které sledují stejný údaj, jsou i v Terciární databázi vedeny ve stejné podobě jakou mají v Knowledge bázi Metalibu. Jde o poměrně dobře udržovatelnou nevelkou množinu veřejně dostupných informací o licencích a jejich poskytovatelích. Jejich katalogizace v rámci TB je nezbytná, neboť jde o údaje potřebné pro vyhodnocení programu LI, zatímco účel MetaLibu je obecnější. Katalogizace v MetaLibu je též nezbytná, aby bylo možno prohledávat primární zdroje v rámci těchto licencí. Důležité je, že TB nebude obsahovat soupisy a popisy on-line primárních zdrojů, přístupné přes MetaLib, neboť to je množina rozsáhlá (tisíce položek), v čase velmi proměnná a její údržba by byla nákladná a nespolehlivá. Naopak MetaLib využije výhody prohledávání v reálném čase přímo u poskytovatele licence (většinou protokolem Z39.50 nebo Aleph). Každá z těchto databází má tedy svoji nezastupitelnou funkci a vzájemně se doplňují a budou propojeny hyperlinky.
Terciární databáze
Terciární databáze bude realizována na technologii Oracle s využitím moderních technologií.
Datový model terciární databáze je poměrně jednoduchý:
Tabulka „Licence“
ID
Poskytovatel
Název Databáze 
Zkrácený název
Typ
Abstraktní, Indexová, Fulltextová, Faktografická, 
URL, celkové
Způsob zpřístupnění
Název instituce, která má zajištěn přístup 
Název instituce, která má smlouvu s poskytovatelem
Jméno a kontakt na řešitele
Licenční podmínky
Platnost licenční smlouvy
Věcný profil databáze
Seznam předplacených titulů 
ISSN,ISBN
Retrospektiva , Abstrakt
Retrospektiva fulltext
Charakteristika databáze
Uveďte komu jsou databáze přístupné
Poznámka






























































Tabulka „ElektronickéZdroje“
ID
URL, detailní 
Název elektronického dokumentu
ISSN, ISBN
MDT1
MDT2
PSH1
PSH2

































Tabulka „Elektronické zdroje“ je zatím uvedena ve zjednodušené podobě, 
zatím jsou jednotlivé zdroje klasifikovány zjednodušeně podle této tabulky

Popis elektronických zdrojů v prvcích Dublin Core (DC)
Název (Title) - název přidělený zdroji tvůrcem nebo vydavatelem, název elektronického dokumentu
Tvůrce (Creator) -osoby nebo organizace, které primárně vytvořily intelektuální obsah zdroje, autor
Předmět (Subject) -téma obsahu zdroje, klasifikace v MDT, PSH
Popis (Description) -popis obsahu zdroje, Charakteristika zdroje, Description (MetaLib)
Vydavatel (Publisher) -u elektronických zdrojů je to entita (osoba) odpovědná za aktuální zpřístupnění zdroje, poskytovatel
Přispěvatel (Contributor) -další entita (osoba), která významně přispěla k vytvoření zdroje
Datum (Date) -datum vydání (zpřístupnění) zdroje v aktuální podobě
Typ (Type) - kategorie zdroje (Abstract Database, Index Database, Fulltext Database, Factographical Database, apod....)
Formát (Format) -ASCII, text/html, JPEG,...
Identifikátor (Identifier) - číslo nebo alfanumerická řada jednoznačně identifikující zdroj (k identifikaci shody, resp. duplicit), ISSN, ISBN
Zdroj (Source) - číslo nebo alfanumerická řada jednoznačně identifikující dílo, z něhož byl zdroj získán (k identifikaci shody, resp. duplicit), URL
Jazyk (Language) - jazyk intelektuálního obsahu zdroje
Vztah (Relation) - Vztah zdroje k jiným zdrojům, Název databáze v níž je zdroj zpřístupněn 
Pokrytí (Coverage) - prostorové a/nebo časové charakteristiky zdroje, retrospektiva
Práva (Rights) - copyright, správa práv, Licenční podmínky, Access Policy & Charging Policy (MetaLib), podmínky zpřístupnění
Podtržené prvky, jsou již obsaženy v uvedených dvou tabulkách:
	soupis licencí zakoupených z prostředků SR v ČR a specifikace licence (tabulka Licence)

databáze přístupných elektronických zdrojů: periodik, faktografických databází a plnotextových, jednotlivé monografie, A&I databáze (Tabulka ElektronickeZdroje)
Nepodtržené prvky nejsou využity. Tyto tabulky budou vzájemně mezi sebou propojeny vazbami přes ISSN, ISBN, nebo přes název (pokud není ISSN, ISBN), takže bude možno pokládat kombinované dotazy. 
Věcná klasifikace zdrojů je zvolena tak, aby vyhověla vybrané klasifikaci v PSH, MDT a 24 tématických skupinách Konspektu. Tím je umožněna jednotná klasifikace v TB a Konspektu a nepřímo využití PHNK díky jejich jednoznačné vazbě na hesla PSH (viz dále uvedená tabulka).
Technologické řešení je předmětem „Implementačního programu pro návrh a provoz terciární databáze Portálu STM“, který je na zakázku řešen jako metodika, příkladový program a jako „know-how“ s vyhodnocením možností technologie Oracle. Dále se v „Implementačním programu“ řeší Datový model, Zpracování hierachického thesauru, Import a export dat, posouzení alternativ přístupu: CGI, JSP, PL/SQL, XSQL, Perl, PHP, ODBC, JDBC, OCI8. Úkolem této zakázky je provést zhodnocení vhodnosti těchto nástrojů pro potřeby provozu TB. Výstupem této zakázky je zpracovaný Implementační program.
Oborové heslo PSH
Další vybrané heslo PSH
Heslo MDT
MDT
Řada Konspekt
antropologie an

Antropologie, Etnografie
572
1

fyzická antropologie an

39
1
architektura, urbanismus, územní plánování au

Architektura
72
21
astronomie as

Astronomie
52
6
biologie bi

Biologické vědy
57
2

životní prostředí bi

504
2
doprava do

Doprava s poštovní služby
656
4

dopravní prostředky do
Dopravní prostředky
629
19
ekonomické vědy ev

Ekonomie
33
4

management ev
Organizace průmyslu
65
4
elektronika el


621.38
19
elektrotechnika et


621.3
19
energetika en

Energetika
620.9
19
filozofie fi

Filozofie
1
5
fyzika fy

Fyzika
53
6
geofyzika gf

Geofyzika
550.3
6
geografie gr

Geografie
91
7
geologie gl

Vědy o Zemi
55
7
historie hi

Historie, Pomocné vědy historické
930
8
hutnictví hu

Metalurgie 
669
19
chemie ch

Chemie
54
10

chemická technologie ch
Chemická technologie. Potravinářský průmysl
66
19

jaderné inženýrství ch
Jaderná technika
621.039
19
informační věda in

Knihovnictví
02
12
jazykověda ja

Jazyk, lingvistika
81
11
literatura li

Literatura
82
11
matematika ma

Matematika
51
13
místní hospodářství mh

Regionální hospodářství
332
4

požární ochrana mh
Ochrana před požáry 
614.84
14
náboženství na

Náboženství. Teologie
2
5
obecnosti ob

Obecnosti
0
12
pedagogika pe

Výchova a vzdělávání
37
22
politologie pl

Politika
32
15
potravinářství pp

Potravinářský průmysl
664
19
právo pr

Právní věda
34
16
psychologie ps

Psychologie
159.9
17

bezpečnost práce ps
Lékařství. Bezpečnost práce
614.8
14
sociologie so

Sociologie
316
18
spoje sj

Sdělovací technika, Komunikační systémy
621.39
19
sport a tělovýchova sv

Sport, Hry, Tělesná cvičení
796
20
spotřební průmysl sp

Různá odvětví průmyslu a řemesel
67/68
19

polygrafie sp
Polygrafický průmysl
655
12

průmysl plastických hmot sp
Průmysl plastů
678
19
stavebnictví st

Stavebnictví
69
19
strojírenství sr


621
19

průmyslová automatizace sr
Automatizační a řídící technika
681.5
19

zkušebnictví sr
Nauka o materiálu
620.1
19
těžba nerostných surovin ts

Hornictví
622
19
umění um

Umění, Rekreace
7
21
vodní hospodářství vo

Voda
626/628
19

hydrologie vo
Hydrologie
556
7
vojenství vv

Vojenství
355
15
výpočetní technika vt

Výpočetní technika
004
23
zdravotnictví zd

Lékařské vědy
61
14
zemědělství ze

Zemědělství
63
24

biotechnologie ze
Biotechnologie 
57:62
19


Časový plán plnění TB
1.	První kolo sběru údajů o licencích a jejich roztřídění podle vybraných tříd MDT a PSH:
	STK vytvořila soupis licencí zakoupených z prostředků MŠMT, v rámci pověření k archivaci a zpřístupnění informací o výsledcích těchto grantů a sestavila a rozeslala dotazníky s průvodním dopisem na příjemce dotací v rámci programu LI.

K 30. 11. 2001 proběhlo první kolo sběru dat. Dále bude provedena jejich agregace, urgence, čištění údajů. Provede STK.
	Od 1. 2. 2002 budou tato data vystavena na webu STK.
	Proběhne rozdělení katalogizace sebraných zdrojů podle třídění věcných tříd a spolunositelé budou spolupracovat na katalogizaci elektronických zdrojů (které nejsou dostupné pomocí Metalibu) v zjemnění věcného popisu podle PSH nebo MeSH a k tomu namapovaného MDT.

	Další kolo sběru dat se zaměří na cca 200 dalších organizací.

	Dotazovací akcí na pracovištích ČAV, VŠ, resortních knihovnách (ÚZPI, ÚIV, ČSNI, ÚPV), ve významných knihovnách a na odborech pro VaV na ministerstvech, podobná jako proběhla u nositelů programu LI

Proběhne zjemnění věcného popisu jako v bodě e), do 30. 9. 2002
Zkatalogizovaná data v terciární databázi by měla být zpřístupněna na webu STK od 1. 10. 2002. Do této doby bude implementována vybraná technologie pro realizaci TB v prostředí Oracle. 
Metalib a SFX
Tématika byla prezentována na vybraných odborných akcích.
Metalib a SFX server řešitele JIB se nachází v testovacím provozu na adrese http://octopus.ruk.cuni.cz/V/.
Následující text shrnuje vše, co se událo v rámci projektu LI01018 v uvedených oblastech a předjímá další vývoj.
Metalib
V první polovině roku probíhala teoretická příprava a analýza prostředí Metalib. Opírala se o tyto body:
-	Metalib byl založen na vybraných částech systému Aleph 500 (oba produkty vyvíjí a prodává izraelská firma Ex Libris)
-	demoverze Metalibu byla k dispozici na http://www.metalib.com/V/
-	nová verze systému Aleph 500 obsahovala řadu prvků a funkcí, které nabízí i Metalib, zejména:
-	struktura datových tabulek
-	databázový stroj Oracle 8
-	adresářová struktura a architektura celého software
-	parametrizace systému prostřednictvím tabulek
-	změny nastavení a správa systému pomocí utilit v unixovém prostředí
-	pracovní databáze VIR01
-	zkušenosti byly shrnuty do úvodního příspěvku k průběžné zprávě projektu LI01018, který byl zveřejněn na http://www.stk.cz/li01018/ na začátku července
V polovině roku jsme získali první praktické zkušenosti:
-	včasné studium Alephu 505.14.2 se ukázalo být velmi výhodné při školení na Metalib, které proběhlo v rámci projektu Jednotná informační brána ve dnech 6. 8. - 10. 8. na Karlově univerzitě v Praze díky úzké spolupráci s řešitelem JIB
-	v srpnu jsme získali detailní a jasnou představu o tom, co Metalib dokáže a potvrdilo se očekávání a nároky, které jsme na něj kladli – Metalib je zcela vyhovující pro potřeby projektu LI01018
-	pro potřeby řešitele JIB byla implementována dodaná pravidla konverze mezi formáty UNIMARC a MARC21
V září byl stav znalostí o Metalibu prezentován na odborných seminářích:
-	Automatizace knihoven v Praze (UISK, Karlova univerzita), 25. 9. 2001
-	Digitální knihovna v Praze (školicí centrum STK), 9. 10. 2001
Na poradě 27. 9. 2001 byla dohodnuta komunikace mezi řešiteli projektů JIB a LI01018. Metodický postup je následující:
1.	spojit se se správcem JIB - software Metalib
2.	sdělit mu informace o vlastních zdrojích, které si přejí připojit, tak aby mohla proběhnout jejich katalogizace
3.	sdělit technické informace pro připojení zdrojů (buď Z39.50 nebo odkaz na www), tak aby mohla proběhnout jejich konfigurace
4.	rozmyslet a sdělit mu způsob přihlašování a autentikace svých uživatelů
V polovině října proběhla konference Mezinárodního sdružení uživatelů Alephu, kde byly shrnuty zkušenosti z implementací Metalibu ve světě: KOBV, vybrané instalace v USA.
Současný stav:
-	řešitel JIB počešťuje rozhraní Metalibu a ohlásil Ex-Libris nejdůležitější problémy
-	spoluřešitelé LI01018 mají dodat informace správci JIB pro zpřístupnění jejich zdrojů v Metalibu a pro nastavení autorizace a autentikace uživatelů
-	probíhá intenzivní diskuse a spolupráce s řešitelem JIB o různých praktických aspektech a problémech
-	probíhá analýza a sledování informací na listserveru, který je provozován firmou Ex-Libris k Metalibu
Do konce roku lze očekávat zpřístupnění Metalibu pro spoluřešitele LI01018 v testovacím provozu.
Od roku 2002 lze očekávat v souladu s harmonogramem řešitele JIB zpřístupnění Metalibu pro členy LI01018 v ostrém provozu.
SFX
V první polovině roku probíhala teoretická příprava a analýza prostředí SFX. Opírala se o tyto body:
-	analýzu informací uvedených na serveru http://www.sfxit.com/
-	analýzu protokolu OpenURL a jeho částí, ze kterých se skládá
-	analýzu pojmů a SFX workflow, včetně role SFX zdroje, SFX menu a SFX cíle
-	analýza OpenURL a vazbě na DOI/CrossRef
-	sledování návrhu protokolu OpenURL za NISO standard a analýza průběhu schvalování (viz http://library.caltech.edu/openurl/)
-	zkušenosti byly shrnuty do úvodního příspěvku k průběžné zprávě projektu LI01018, který byl zveřejněn na http://www.stk.cz/li01018/ na začátku července
SFX server byl shledán jako velmi vhodný nástroj pro řešení problematiky portálu STM, tj. přímé navigaci k obsahu primárních zdrojů STM.
V polovině roku jsme získali první praktické zkušenosti v průběhu již zmiňovaného školení pro Metalib a SFX, pořádaného ve dnech 6. 8. - 10. 8. 2001.
Na rozdíl od Metalibu nebylo u SFX zřejmá jedna základní věc – kolik SFX instancí bude pro členy projektu LI01018 potřeba pro účelný a racionální provoz a spolupráci s Metalibem.
Po řadě diskusí s odborníky Ex-Libris, řešitelem JIB a externími spolupracovníky jsme dospěli k závěru. Vzhledem k tomu, že členové LI01018 sdílí drtivou většinu zdrojů a že neexistují zásadní odlišné požadavky na podobu SFX menu, je žádoucí, aby byla zakoupena další instance pro SFX server zakoupený v projektu JIB; tato instance bude administrována na dálku z pracovišti STK ve Vědecké knihovně v Olomouci.
Paralelně s těmito diskusemi probíhala intenzivní diskuse s řešitelem JIB ohledně jeho způsobu implementace a nastavení SFX serveru.
Současný stav:
-	SFX server byl objednán u Ex-Libris koncem října
-	SFX server řešitele JIB se nachází ve fázi testovacího provozu a ladění, nejdůležitější problémy byly hlášeny Ex-Libris
Do konce roku lze očekávat jeho dodání, instalaci a ladění základní konfigurace z pracovišti STK ve Vědecké knihovně v Olomouci.
Na začátek prosince se dvě osoby účastnily pracovní návštěvy univerzitní knihovny v Gentu, kde se SFX server „narodil“ a kde funguje v rutinním provozu.
V roce 2002 lze očekávat pokračování v ladění konfigurace a testovací provoz s přechodem na ostrý provoz. 
V průběhu roku 2002 by měla být rovněž uvolněna nová verze 1.2, která bude obsahovat výraznější podporu pro konzorcia.
(Ing. Martin Vojnar, Olomouc 3. 11. 2001)
Protokol Z39.50
Projekt Portál STM si vzal za úkol koordinaci zavádění protokolu Z39.50 u knihoven konsorcia, které mají zájem připojit své katalogy jako zdroje. Význam tohoto protokolu ze zvýšil zejména důležitou rolí MetaLibu (proti původnímu záměru projektu přebírá část funkce terciární databáze poskytovatelů tím, že umožňuje jejich prohledávání v reálném čase přímo v databázi poskytovatele, čímž se řeší problematicky proveditelná aktualizace souborného katalogu on-line zdrojů v TB, tak jak bylo původně předpokládáno). MetaLib nemá problémy komunikace s automatizovanými knihovními systémy typu Aleph500. Ostatní knihovny, které nepoužívají AKS Aleph je třeba vybavit protokolem Z39.50 tak, aby byly z JIB MetaLib prohledávatelné. Stav vybavení spoluřešitelů a předpokládané opatření je uvedeno v níže uvedené tabulce.
Z investičních prostředků původně určený na nákup SFX, bude se souhlasem MŠMT převedena vetší část těchto prostředků na nákupy Z39.50 serveru. Tím se bude takto řešit situace zavádění Z39.50 serveru v STK Praha, SVK Plzeňského kraje, MSVK Ostrava a Univerzity Pardubice. Po formální stránce tento přesun prostředků umožnil mj. Metodický pokyn 115/15233/2001 z Finančního zpravodaje MF 3/2001, který umožňuje převod finančních prostředků nositele projektu i na spolunositele, podle smlouvy o řešení části projektu. Pro tento účel byla vypracována smlouva s SVK PK, MSVK Ostrava, Univerzitou Pardubice. STK uzavře smlouvu s firmou Cosmotron na dodávku Z39.50 server pro STK. V těchto smlouvách berou knihovny na sebe povinnost napojení zakoupeného Z39.50 serveru na AKS v průběhu r. 2002. Z39.50 server od firmy Cosmotron je nejpokročilejší Z39.50 server na českém trhu a napojitelný na lokální databáze pomocí Z39.50 toolkit a vyhovující profilu Bath funkční oblast A, úroveň shody 1.
STK v rámci projektu STM obnoví činnosti ZIG Czechia (Z39.50 Implementors Group), která projednává úkoly standardizace Z39.50 a přijetí českého národního profilu Z39.50. Tato ZIG Czechia působila před dvěma roky v koordinaci STK a naposledy zasedala v STK v únoru 2000. Obnovení činnosti se předpokládá od r. 2002.
Spolunositel
Používaný AKS
Stav zavedení Z39.50
Opatření
STK Praha
OPAC Dataflex, Výpůjční protokol Dataflex, Katalogizace KPWin
není

Nákup Z39.50 serveru. Nutno dodělat napojení na Dataflex. Zakoupení Z39.50 gateway. Nákup od firmy Cosmotron.
SVK Olomouc
Aleph 5000-14.2
je
vyřešeno
NLK Praha
Aleph300, přechod na daWinci
je řešeno v daWinci
bude vyřešeno v rámci daWinci
VŠCHT Praha
Aleph 300
není 
není v plánu
ZČU Plzeň
Aleph 300
od 1/2 r. 2002 bude řešeno koupí Aleph500
bude vyřešeno s novým AKS
Univerzita Pardubice
KP Sys katalogitzace, OPAC a výpůjční protokol vlastní
není
bude řešeno dopracováním Z39.50 v úrovni Bath profilu funkční oblast A, úroveň 0 (Základní funkce nejnižší úroveň)
TU Liberec
AK
Nákup nového AKS v 1/2 r. 2002 
bude řešeno s novým AKS
SVK PK
KIMS knihovnický modulární informační systém (Ing. Kašpar)
Připojí 39.50 server ke KIMS
Nákup Z39.50 server toolkit, Z39.50 gateway klient od firmy Cosmotron
MSVK Ostrava
T-Series AT Par

Bude dokoupen Z39.50 server pro T-series (ver. 2-1992) 
MU Brno
T-Series
Budou kupovat Aleph 500
Vyřeší se nákupem Aleph 500
MZK Brno
Aleph500

vyřešeno
VUT Brno
MDOKIS, KP Win (FAST), dělají výběr na nový AKS

bude řešeno při nákupu nového AKS

Dotace neinvestice – 1 886 tis. Kč: 
1) Licence (AP a Wiley) – 1 381 tis. Kč
2) Mzdové náklady vč. pojištění + cestovné 525 tis. Kč
Konsorciální licenční smlouvy AP a Wiley
(PhDr. Jan Bayer, CSc., j.bayer@stk.cz)
Na základě informací získaných od nakladatelství AP a Wiley, týkajících se subjektů, které jsou oprávněny zastupovat tato nakladatelství ve věcí sjednání konsorciální licenční smlouvy pro přístup k elektronickým verzím plných textů titulů těmito nakladatelstvími vydávaným se STK svými dopisy čj. STK/177/01 resp. STK/178/01 ze dne 25. 5. 2001 na základě ustanovení §50, odst.1 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, obrátila s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku na zprostředkování přístupu k elektronickým verzím časopisů nakladatelství Academic Press (AP) a Wiley na firmu SUWECO CZ.
Firma SUWECO CZ podala v termínu do 30. 6. 2001 dvě nabídky na předmět výzvy. Obě nabídky STK akceptovala a pověřila firmu SUWECO CZ vyjednáváním podmínek licenčních smluv s oběma vydavateli. Smluvně je nabídka zajištěna uzavřením dvou mandátních smluv mezi STK a firmou SUWECO CZ, které byly podepsány v září 2001.
V průběhu července –září provedlo SUWECO CZ sběr údajů o členech obou konsorcií, potřebných pro uzavření smluv. Současně vedlo SUWECO CZ jednání se zástupci obou nakladatelství o obsahu a jednotlivých ustanoveních obou licenčních smluv. Postup jednání byl průběžně konzultován s řešitelem projektu ing. Svobodou, resp. dr. Bayerem, jeho náměstkem. SUWECO CZ průběžně aktualizovalo texty obou smluv podle připomínek STK.
Dne 9. 8. 2001 proběhlo v STK trojstranné jednání STK/SUWECO/Wiley, kde byly projednány sporné otázky uzavírané smlouvy a ze strany Wiley navrženo jiné schéma tvorby licenčního poplatku na roky 2002 a následující. Výsledkem jednání byl mj. následný podpis (dne 13. 8. 2001) tzv. Letter of Agreement, kterým umožnilo nakladatelství Wiley zkušební přístup k elektronickým verzím titulů odebíraných členy konsorcia do 30. 9. 2001 (resp. do data podepsání finální licenční smlouvy – co z toho se uskuteční dříve). Členy konsorcia o tom informovala mailem ze dne 10. 9. 2001 zástupkyně firmy SUWECO CZ. Technické potíže s přístupem na server byly průběžně řešeny. Jednání s firmou Wiley však zůstala v průběhu září-října 2001 na mrtvém bodě – firma odmítla akceptovat návrhy STK/SUWECO na „proratování“ licenčního poplatku za zbytek roku 2001 (požadovaná částka nebyla úměrná době konzumace smlouvy). Proto nositel projektu po předchozí konzultaci se spolunositeli a jejich souhlasu rozhodl nereflektovat na uzavření licenční smlouvy na zbytek roku 2001. Další jednání se soustředilo na dojednání licenčních podmínek na rok 2002. V listopadu byla upřesněna výše licenčního poplatku na rok 2002. Smlouva bude uzavřena v průběhu listopadu 2001.
Koncem srpna 2001 byl rovněž umožněn zkušební (neomezený) přístup členů konsorcia do všech elektronických časopisů nakladatelství AP – původně na období do konce září 2001. Tento přístup byl dále prodloužen do doby podepsání licenční smlouvy, ke kterému došlo za STK dne 9. listopadu 2001. Smlouva rovněž pokrývá přístup do tzv. backfiles na léta 1993-2000.
Dopisem čj. STK/331/01 ze dne 22. 10. 2001 se proto nositel obrátil na poskytovatele dotace se žádostí o schválení změny čerpání dotace NIV na licence AP/Wiley. Bylo navrženo využít částky z dotace na rok 2001 pro tento účel, plánované ve výši 648 000,- Kč na předplacení licence na rok 2002. U licence AP došlo vlivem změny devizového kurzu a dále s ohledem na pozdní uzavření licenční smlouvy než bylo původně plánováno, k úspoře části finančních prostředků. Plánované výdaje z dotace na licenci AP v roce 2001 byly 733 000,- Kč, dojednaná částka odpovídá cca 635 000,- Kč (při současném devizovém kurzu USD). Vzniklou úsporu dotace ve výši 98 000,- Kč bylo navrženo rovněž použít pro předplacení licence Wiley na rok 2002. S tímto řešením vyslovil poskytovatel souhlas svým dopisem čj. 28 504/2001-31 ze dne 5.11.2001.
Pod vlivem probíhajícího zpřesňování výše licenčního poplatku na licenci Wiley na rok 2002 a s ohledem na nutnost dodatečného nákupu licence CrossRef pro potřeby portálu STM podal nositel žádost o druhou změnu čerpání dotace. Vzhledem k tomu, že oproti původnímu předpokladu činí cena licence Wiley na rok 2002 pouze cca 306 tis. Kč (splatných zálohovou fakturou do konce roku 2001), bylo možno u licence AP zvolit variantu jednorázové úhrady maximálních „backfiles“ - ročníky 1993 - 2000 v celkové výši cca 508 tis. Kč, čímž se výrazně rozšíří a zkvalitní spektrum zpřístupněných elektronických textů. Celková cena licence AP na roku 2001 tak bude činit cca 840 tis. Kč. Rozdíl celkové ceny licence AP oproti dotaci plánované ve výši 733 tis. Kč činí po této úpravě 107 tis. Kč. Tento rozdíl navrhl nositel pokrýt z výše zmíněné úspory vzniklé nižší cenou licence Wiley. Zbytek této úspory ve výši 235 tis. Kč. navrhuje nositel použít na nákup roční licence CrossRef ve výši cca 93 tis. Kč a dále na předplacení části licence AP na rok 2002 ve výši 142 tis. Kč (= cca 3 840 USD) zálohovou fakturou vystavenou a splatnou v roce 2001. O souhlas s výše uvedenými změnami požádal nositel projektu poskytovatele dotace tj. MŠMT dopisem čj. STK/374/01 ze dne 19. listopadu 2001. MŠMT vyslovilo s navrženými změnami souhlas svým dopisem čj. 30 621/2001-31 ze dne 27. listopadu 2001. V současnosti je smlouva s Wiley podepisována druhou stranou, a současně jsou dojednávány podrobnosti fakturace jak s Wiley tak AP. Je předpoklad, že všechny tyto činnosti budou dokončeny do konce kalendářního roku 2001 tak, aby realizované platby bylo možno účetně uzavřít k 31.12.2001. Další upřesnění bude k dispozici ke dni konání oponentního řízení.
Mzdy z dotace
Celková výše mezd z dotace včetně dále uvedené odměny řešiteli činí 348 tis. Kč. Čerpání z této položky bylo zahájeno v květnu 2001(0,5 úvazku – Ing. M. Vojnar). V červnu se čerpání zvýšilo přijetím koordinátora projektu na plný úvazek (Ing. E. Sidorin). Vzhledem ke kumulaci prací do druhé poloviny roku 2001 bylo nezbytné pro zintenzivnění prací za účelem dosažení předpokládaných výsledků projektu zajistit dílčí koordinačně výkonné funkce v oblasti katalogizace a v oblasti softwaru. Do konce roku 2001 byli zapojeni do dílčích koordinačně-výkonných funkcí další 2 pracovníci. Ke konci října čerpání z této položky činilo 170 tis. Kč. Po propočtu 13. platů a za předpokladu vyplacení plánovaných odměn bude položka vyčerpána v plánované výši. Odměny budou stanoveny tak, aby celková výše přidělených finančních prostředků na mzdy nebyla překročena, tj. předpoklad čerpání v roce 2001 odpovídá plánované výši 348 tis. Kč
Odměna řešiteli
Odměna řešiteli byla stanovena na 20 tis. Kč. Je zahrnuta ve výše uvedené částce. Bude vyplacena za předpokladu kladného výsledku oponentního řízení a souhlasu MŠMT s jejím vyplacením.
Cestovné cizina
Ve dnech 7. až 12 prosince se uskuteční studijní pobyt dvou spoluřešitelů (Ing. Vojnar, Ing. Žabička) – na Univerzitě Ghent (Belgie). Celkové náklady se pohybují okolo 45 tis. V rámci dotace bylo plánováno 32 tis. na cestovné zahraniční a 10 tis. na vnitrostátní. Ze stany nositele projektu (STK) bylo dále přislíbeno v rámci vkladu vložit 10 tis. na vnitrostátní cestovné. Část prostředků z vnitrostátního cestovného se přesouvá na pokrytí této zahraniční cesty. Zbytek do celkové částky 32+10+10=52 tis. pokrývají drobné cesty.
Předpokládáme čerpání této položky v plné výši.
Cestovné vnitrostátní
Údaje týkající se čerpání této položky budou upřesněny po vyúčtování nákladů souvisejících se studijním pobytem Ing. M. Vojnara a Ing. P. Žabičky na univerzitě v Ghentu (Belgie), konané ve dnech 7. až 12. prosince 2001.
Předpokládáme čerpání této položky v plné výši.



2. VKLAD NOSITELE PROJEKTU V ROCE 2001
Státní technická knihovna Praha

Plán 2001
Skutečnost 2001
(stav k 31.10.2001)
celkem
625
610)
investiční
0
132
neinvestiční
625
478
   - mzdové
439
336
   - režijní
15
12
  - pojištění, FKSP
161
124
  - ostatní (cestovné)
10
6

Plánovaný vklad nositele do projektu tvoří poměrná část mezd pracovníků, kteří vykonávali činnosti týkající se řešení projektu. K 31. 10. 2001 bylo čerpání této položky ve výši 336 tis. Kč. Čerpání v posledních 3 měsících při zvyšujícím se rozsahu úkolů dosahovalo výše téměř 80 tis. Kč. Výsledný vklad za celý rok bude při uvedeném trendu překročen.
Činnosti spadající do této položky jsou zdokumentovány v měsíčních hlášeních podílu jednotlivých zaměstnanců na projektu. Jednalo se věcně o přípravu a vyjednání licenčních smluv, smluv s řešiteli dílčích úkolů, vypracování úvodního projektu, analýzu zdrojů na internetu, přípravu dotazníků pro popis zdrojů, vyhledávání a věcné zatřídění časopisů v rámci licencí, přípravu věcného třídění, koncepční přípravu na propojení s JIB, odborné diskuse a porady koncepčního a organizačního charakteru aj.
V rámci těchto činností proběhlo rovněž první kolo sběru dat o zdrojích zpřístupněných v rámci projektů LI. Byly vypracovány dotazníky a bylo obesláno všech 62 projektů LI. Z celkového počtu 54 řešitelů projektů LI v prvním kole odpovědělo 25 řešitelů (46 %), přičemž vyplněno bylo 17 dotazníků.
3. SPOLUNOSITELÉ - VKLADY SPOLUNOSITELŮ
Technická univerzita v Liberci

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
32
26,9
investiční
0
0
neinvestiční
32
26,9
   - mzdové
21
17,5
   - režijní
4
3
  - pojištění, FKSP
7
6,4
  - ostatní



PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
V roce 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:
1.	Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, účast na koordinačních poradách. Zhruba 0,07 úvazku, tj. 6 100 Kč.
2.	Metodická příprava katalogizace zdrojů, konzultace. Zhruba 0,05 úvazku, tj. 4 400 Kč.
3.	Příprava na síťové sdílení zdrojů - zpracování podkladů pro výběr nového AKS splňujícího technologické nároky vyplývající z požadavků projektu. Zhruba 0,08 úvazku, tj. 7 000 Kč.
4.	Výše uvedené částky za celý rok, týkající se zdravotního a sociálního pojištění a příslušných provozních nákladů budou upřesněny a doloženy v lednu 2002. 
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši.
V Liberci 5. 11. 2001
Vladimír Studený, Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna

Moravská zemská knihovna

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
53
44
investiční
0

neinvestiční
53
44
   - mzdové
36

   - režijní
4

  - pojištění, FKSP
13

  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
V roce 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:
1.	Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, účast na koordinačních poradách, analýza dostupných nástrojů a možností jejich nasazení, zkoumání možností propojení některých v MZK dostupných informačních zdrojů s Metalibem:
0,1 úvazku, zhruba 22 000 Kč (Petr Žabička)
2.	Příprava a zprovoznění síťového sdílení zdrojů MZK prostřednictvím Z39.50: Aby bylo dosaženo tohoto cíle, byla nainstalována nová verze Alephu s funkční podporou Z39.50. Po jejím zprovoznění byla provedena registrace a zpřístupnění katalogu MZK v Metalibu a SFX. Práce budou dále pokračovat především testováním a úpravami nastavení celého systému:
0,1 úvazku, zhruba 22 000 Kč (Petra Žabičková)
3.	Výše uvedené částky budou za celý rok zpřesněny a doloženy v lednu 2002, co se týče zdravotního a sociálního pojištění a příslušných provozních nákladů.
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši.
Ing. Petr Žabička
Vědecká knihovna v Olomouci

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
88
82,4
investiční
0
0
neinvestiční
88
82,4
   - mzdové
36
29,8
   - režijní
4
3
  - pojištění, FKSP
13
12,7
  - ostatní (PC na databáze)
35
36,9

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
V roce 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:
1.	účast na koordinačních poradách
2.	příprava na síťové sdílení zdrojů
3.	nákup, konfigurace a provoz pracovní stanice se zpřístupněným obsahem elektronických databází – náklady na pořízení 1 ks PC 35 740,- Kč (nákup proběhl 4. 5. 2001 a 1. 11. 2001)
4.	doprava, instalace hardware a software pro analýzu vývojového prostředí (server STK dislokovaný na pracoviště STK ve Vědecké knihovně v Olomouci) – náklady na dopravu 1 153,- Kč
5.	provoz hardware a software pro analýzu vývojového prostředí (server STK dislokovaný na pracoviště STK ve Vědecké knihovně v Olomouci) – náklady na elektrickou energii 13 891,- Kč
6.	testování software Aleph 500.14.2 a analýza jeho funkcí – příprava na software MetaLib, který je právě založen na verzi Aleph 500
7.	účast na školení software Metalib, analýza MetaLibu a jeho funkcí
8.	prezentace MetaLibu na seminářích Automatizace knihoven (UISK, Karlova Univerzita, Praha, 25. 9. 2001) a Digitální knihovna (STK, Praha, 9. 10. 2001)
9.	analýza a příprava prostředí SFX v knihovním systému Aleph 500.14.2 Vědecké knihovny v Olomouci
10.	analýza OpenURL a příprava prostředí pro SFX server
Body 2.-5. řešil ing. Petr Lauko z Vědecké knihovny v Olomouci, v rámci své běžné pracovní doby od 1. 5. 2001 – podílem 0,25 úvazku, k 1. 10. 2001 29 851,- Kč (k 31.12. odhad 41 029,- Kč)
Body 1. a 6.-10. řešil ing. Martin Vojnar, v rámci dislokovaného pracoviště STK ve Vědecké knihovně v Olomouci.
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme celkové naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši s drobnými odchylkami u jednotlivých položek.
V Olomouci 3. listopadu 2001
Martin Vojnar

Masarykova univerzita v Brně

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
67
59
investiční
0
0
neinvestiční
67
59
   - mzdové
44
38
   - režijní
8
7
  - pojištění, FKSP
15
14
  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
Počet odpracovaných hodin odpovídá plánovanému rozsahu. 
Věcně se jednalo o analýzu a vypracování zpravy o konsorciálních elektronických informačních zdrojích z programu MU - viz např. příspěvek na konferenci RUFIS v roce 2001.
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme celkové naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši.
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
61
29,8
investiční
0
0
neinvestiční
61
29,8
   - mzdové
41
20
   - režijní
6
3
  - pojištění, FKSP
14
6,8
  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
Ústřední knihovna VŠCHT v Praze participovala v roce 2001 na projektu LI01018 především v oblasti přípravy konsorciálního přístupu k souboru periodik nakladatelství Academic Press a Wiley – Interscience. Byly připraveny a ve spolupráci se Státní technickou knihovnou pak následně upřesňovány seznamy odebíraných periodik, které v případě obou nakladatelství jsou na straně VŠCHT odebírány od dvou různých dodavatelů, což vede k nepřesnostem v identifikaci skutečného příjemce daného titulu. Současně byla již konsultována a realizována koordinace v odběru především v případě nakladatelství Wiley, kde jsme mohli odhlásit určité tituly na základě budoucího konsorciálního přístupu. 
Kromě vlastní práce na přípravě seznamů a jejich upřesňování jsme se zúčastnili koordinačních porad a jednání. 
Tuto činnost je možné vyjádřit objemem cca 0,08 úvazku, což činí cca 16 000 Kč
Pokud se týká vlastního řešení STM portálu, aktivita se omezovala na sledování a upřesňování podstaty a jednotlivých aspektů předpokládaného řešení především z hlediska potenciálních důsledků na vlastní instituci. Konkrétně tedy studium materiálů a související problematiky a účast na příslušných poradách a jednáních
Tento podíl celkové činnosti lze vyjádřit jako cca 0,02 úvazku, přibližně tedy 4 000 Kč
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2001 přibližně v polovině plánované výše. Důvodem je především z naší strany předpoklad podstatně rozsáhlejších jednání o konsorciálním přístupu a problémech, které s ním souvisejí, včetně jednání o dosažené úrovni přístupu v r. 2001 a jednání o rozsahu přístupu u obou uvedených vydavatelů na rok 2002. 
Zprávu podává:
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
83
72,7
investiční
0
0
neinvestiční
83
72,7
   - mzdové
20
10
   - režijní
4
3
  - pojištění, FKSP
7
3,7
  - ostatní (35=PC, 17=tiskárna)
52
56

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU MORAVSKOSLEZSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ  DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
V roce 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonávány následující práce:
Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu.
Účast na koordinačních poradách ve Státní technické knihovně v Praze.
Katalogizace zdrojů – výměna zkušeností, úpravy pro potřeby portálu STM, koncepční příprava na propojení s portálem STM budovaným v rámci projektu.
Příprava vývojového prostředí potřebného k dalšímu průběhu prací pro portál STM, příprava na síťové sdílení zdrojů.
Na realizaci projektu byl vyčleněn úvazek 0,1 Mgr. Kateřiny Grafové. Mzdové náklady činily 10 191,00 Kč.
Nákup HW v rámci přípravy vývojového prostředí. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě zakoupila pro potřeby projektu  1x PC – 38 526,40 Kč a 1x tiskárnu – 17 410,70 Kč.
V Ostravě dne 8. 11. 2001
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského regionu

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
30
30
investiční
0
0
neinvestiční
30
30
   - mzdové
19
19
   - režijní
4
4
  - pojištění, FKSP
7
7
  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO REGIONU DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
V roce 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:
·	Jednání s firmou Cosmotron, dodavatelem serveru Z39.50 o podmínkách dodání softwaru
·	Specifikace podmínek pro kvalifikovanou objednávku Z39.50
·	Předběžná příprava pro tvorbu databázového interface ve formě studia dokumentace toolkitu pro implementaci serveru Z39.50 do automatizovaného knihovnického systému KIMS, vyvíjeného ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje
·	Účast na koordinačních poradách řešitelů projektu LI01018
·	Zpracování podkladů – seznamů časopisů odebíraných Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje pro potřeby napojení na elektronické verze časopisů nakladatelství AP a Wiley
To vše 0,11 úvazku, zhruba 30 tis. Kč (mzdové 19 tis., režijní 4 tis., pojištění 7 tis. Kč)
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši.
Mgr. Věra Krejčíková
Západočeská univerzita v Plzni

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
81
68,3
investiční
0
0
neinvestiční
81
68,3
   - mzdové
32
29,4
   - režijní
17
14
  - pojištění, FKSP
11
10,9
  - ostatní (21=scanner)
21
14

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU UNIVERZITNÍ KNIHOVNY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001.
V roce 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:
1.	Získávání podrobnějších informací k dané problematice a studium nových materiálů, účast na kordinačních poradách, učast na odborných přednáškách vztahujících se k dané problematice, koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, příprava na síťové sdílení zdrojů  – 0,15 úvazku, zhruba 23 211 Kč
2.	Katalogizace zdrojů – výměna zkušeností, úpravy pro potřeby portálu STM, koncepční příprava na propojení s portálem STM budovaným v rámci projektu - 0,04 úvazku, zhruba 6 189 Kč
3.	Výše uvedené částky budou za celorok zpřesněny a doloženy v lednu 2002. Jedná se o zdravotní a sociální pojištění a o provozní náklady.
4.	V rámci přípravy vývojového prostředí bude do konce roku 2001 zakoupen scanner. Současná cena je cca 14 tis. Kč.
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši.
Radka Ticha

Univerzita Pardubice

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
56
51,7
investiční
0
0
neinvestiční
56
51,7
   - mzdové
30
28,6
   - režijní
15
12,5
  - pojištění, FKSP
11
10,6
  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU UNIVERZITY PARDUBICE 
DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
Do 31. 10. 2001 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:
1.	Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, účast na kordinačních poradách, příprava na síťové sdílení zdrojů. 
Mgr. Iva Prochásková – 0,05 úvazku tj. 9 350 Kč.
Ing.  Jiří Petráš, CSc. – 0,02 úvazku, tj. 6 420 Kč.
2.	Vybudování vývojového prostředí potřebného k dalšímu průběhu prací pro portál STM – příprava na implementaci protokolu Z39.50
Ing. Jiří Petráš, CSc. – 0,08 úvazku tj. 12 830 Kč
3.	Výše uvedené částky  za celý rok  budou zpřesněny a doloženy v lednu 2002, co se týče zdravotního a sociálního pojištění a příslušných provozních nákladů.
Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2001 v plánované výši.
Mgr. Iva Prochásková
Národní lékařská knihovna

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
224
224
investiční
0
0
neinvestiční
224
224
   - mzdové
135
135
   - režijní
42
42
  - pojištění, FKSP
47
47
  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU NLK DO PROJEKTU MŠMT LI 01018 V ROCE 2001
Národní lékařská knihovna je aktivním spoluřešitelem projektu Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování.
V roce 2001 byly pro úspěšné řešení projektu vykonány práce, jejichž ohodnocení odpovídá jednomu 0,925 úvazku. Práci provádělo několik pracovníků v době své pracovní doby v NLK.
Do tohoto úvazku budou zahrnuty tyto činnosti:
-	koordinace projektu v NLK (účast na poradách řešitelského týmu, sledování stránek projektu, koordinace plnění úkolů zadávaných hlavním řešitelem, koordinace spolupráce s projektem LI200023 „Medicínská virtuální knihovna – síťové sdílení medicínských zdrojů pro V a V“ ) - 0,3 úvazku (zhruba 44 928 Kč)
-	již dokončená katalogizace 1 500 elektronických periodik obsažených v licencích +  předání zkušeností s touto experimentální praxí spoluřešitelům projektu – 0,5 úvazku  (zhruba 65 195 Kč)
-	správa abecedního seznamu elektronických periodik na internetové stránce NLK a soupis medicínských portálů  – 0,125 úvazku (zhruba 24 895 Kč)
Ostatní vklad NLK do projektu vyplývá z již zdůvodněného úvazku, tj. přiměřená částka na zdravotní a sociální pojištění  a provozní náklady.
V lednu 2002 budou  tyto částky upřesněny a doloženy  podle skutečných mzdových výdajů NLK.
PhDr. Helena Bouzková / Radka Římanová
Vysoké učení technické v Brně

Plán 2001
Skutečnost 2001
celkem
27
27
investiční
0
0
neinvestiční
27
27
   - mzdové
17
17
   - režijní
4
4
  - pojištění, FKSP
6
6
  - ostatní
 


PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAPLNĚNÍ VKLADU VYSOKÉ HO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2001
Ústřední knihovna VUT v Brně se na projektu LI01018 účastnila v roce 2001 především přípravou a následně akvizicí tištěných titulů nakladatelství Academic Press  a Wiley. Vzhledem k tomu, že VUT v letošním roce měnilo dodavatele časopisů, respektive rozdělilo své požadavky na předplatné časopisů mezi dva různé dodavatele, docházelo k upřesňování a dolaďování odběrů, ověřování adres koncových příjemců, protože ne vždy se kryjí údaje jednotlivých nakladatelských domů s údaji intra institucionálními. VUT v Brně se v původním projektu nepřihlásilo k účasti na STM portálu, avšak tuto cestu zvažuje. Vlivem specifických okolností uvnitř naší instituce není doposud možné řešit vnější přístupy via STM.
Kromě vlastní práce na výše zmíněných činnostech jsme se zúčastnili koordinačních porad a jednání. Celkový podíl naší instituce lze vyjádřit cca 0,05 úvazku, což činí cca 11 000 Kč a 0,07 úvazku, což činí cca 6 000 Kč 
Uvedené částky budou za celý rok zpřesněny a doloženy v lednu 2002.
Mgr. Nataša Jursová

III. Zpřesnění cílů řešení pro rok 2002
Čerpání jednotlivých položek se oproti původnímu návrhu projektu (viz v přílohová část) zásadně nemění.
MetaLib a SFX:
Spolupráce při využívání Metalib, aktivace zdrojů licencovaných STK a členům konsorcia STK, konfigurace těchto zdrojů v MetaLibu ÚVT UK s ve spolupráci s pracovníky ÚVT, průběžně celý rok 2002. 
Zpřístupnění MetaLibu pro čtenáře konsorcia Portál STM do 30. 6. 2002
Nákup SFX jako další instance k instalaci na ÚVT UK Praha (proběhne v závěru r. 2001), instalace této další instance, úzká spolupráce se skupinu JIB realizující SFX, aktualizace knowledge databáze SFX, průběžně celý rok 2002
	Analýza vedoucí k rozhodnutí o upgrade SFX na samostatný SFX server nebo ponechání jako instance v ÚVT, do 30. 9. 2002. 
	Jednání o začlenění do target SFX dalších cílů, např. VPK, KZP NK, ČNB, CASLIN NK, respektive dalších poskytovatelů knižních fondů, záleží na ochotě institucí, finančních prostředcích, do 30. 6. 2002


Sběr dat pro TB: 
Sběr dat pro TB, urgence prvního kola, čištění dat, zveřejnění na webu STK do 1. 2. 2001.
	Rozeslání formulářů pro 2. kolo do 28. 2. 2002 na pracovištích ČAV, VŠ, resortních knihovnách (UZPI, ÚIV, ČSNI, ÚPV), ve významných knihovnách  a na odborech pro VaV ministerstev, podobně jako proběhlo u nositelů LI (cca 200 organizací), sběr dat do 30. 4. 2002
	Návrh metodiky vyhodnocení využívání EIZ z programu LI do 30. 4. 2002.
	Distribuce úkolů bibliografického popisu EIZ podle specializace knihoven v konsorciu STM do 30. 5. 2002, koordinace bibliografického popisu el zdrojů, harmonizace věcného popisu s Konspekt NK, zjemnění věcného popisu sebraných dat do TB podle PSH do 30. 8. 2002, ukončení katalogizace EIZ do 30. 8. 2002

Portál STM a terciární databáze: 
Zveřejnění portálu STM a terciární databáze STK do 30. 9. 2002, zveřejnění EIZ v TB od 1. 10. 2002,
Vazba Portálu STM na Metalib, zveřejnění všech sebraných dat, úplnost vyhledávání podle PSH, Mesh do 31. 12. 2002 

Z39.50:
Implementace Z30.50 serveru v MSVK Ostrava , testovací provoz do 28. 2. 2001 , provoz pro veřejnost od 1. 3. 2002
Implementace Z39.50 serveru v SVKPK a UPa do 30. 6. 2001 a zkušební provoz do 30. 9. 2002, provoz pro veřejnost od 1. 10. 2002.
Implementace Z30.50 serveru pro STK do 30. 9. 2002 na katalog knih a časopisů,
Jednání o rozšíření o funkci Update  (Database Update) pro Z39.50 server STK Praha
Zahájení činnosti ZIG Czechia od února 2002, vypracování profilu CZ do 31. 12. 2002


V Praze dne:	













řešitel projektu
(podpis)
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