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Porada k problematice ANL dne 28. listopad 2014
Přítomni: T. Böhm, T. Foltýn, E. Lichtenbergová, V. Richter, L. Tichý a H. Hemola
1. Konstatování současného stavu:
1.1. NK ukončila z úsporných důvodů vlastní činnost v oblasti analytické bibliografie k 31. 3. 2011
1.2. Pracovní kapacita byla částečně přesunuta na pracoviště metadat jako základ pro projekt NDK a částečně
byla z nedostatku mzdových prostředků zrušena
1.3. Jako pilotní projekt byl provozován tzv. ANL+ , který byl na základě stanoviska Pracovní skupiny pro
analytickou bibliografii při sekci SDRUK pro bibliografii (dále jen PSAB) zakončen rokem 2012
1.4. Další aktivity v oblasti ANL jsou vykonávány pod hlavičkou PSAB a za koordinace SVK v Hradci Králové za
prostředky z programu VISK 9/1
1.5. NK v současnosti poskytuje:
1.5.1.Pod správou Souborného katalogu ČR udržuje dtb ANL v Alephu
1.5.2.Přijímá záznamy do dtb ANL v Alephu, za rok 2014 importováno 50523 záznamů celkem i s ANL+
(záznamy vzniklé v rámci VISK9/1)
1.5.3.Poskytuje konzultace k metodice bibliografického popisu, technický support pro importy do ANL a
konzultace pro spolupráci v systému;
1.5.4.Pro spolupráci se systémem žádají některé subjekty smluvní zajištění, pro které nabídla NK institut
smlouvy se Souborným katalogem ČR.
1.5.5.NK požádala PSAB, aby na jejich jednání byl za NK zván D. Kindl (DaT/OKS)
1.6. Dluh NK z minula – propojení skenů periodik z projektu VISK 7 se záznamy ANL
2. Závěry:
2.1. H. Hemola bude informovat Mgr. Svobodovou, že ani pro rok 2015 nemá NK kapacitu pro převzetí
koordinace systému ANL, aby mohli podat v tomto smyslu projekt do VISK 9/1 (viz příloha)
2.2. L. Tichý zabezpečí propojení skenů periodik ve smyslu bodu 1.6 nejpozději do 31. 1. 2015 (součinnost KFS)
2.3. NK nabídne PSAB konzultace pro přípravu koncepce analytické bibliografie v ČR
2.4. Pracovníci NK (sekce DaT a KFS) se v souladu s výsledky dílčího jednání se zástupci PSAB (Dr. Svobodová, Ing.
Míka, Ing. Kaňka) zúčastní pracovního jednání, kde by se měly diskutovat otázky vyplývající z bodů 1.4., 1.6.,
2.2 a 2.3. Předpokládáme, že schůzku bude iniciovat PSAB, resp. Mgr. Svobodová (SVK HK). NK nabízí pro
schůzku prostor dle předchozí dohody.
2.5. NK bude v tomto smyslu informovat MK ČR a ÚKR

zapsal/01/12/14/H. Hemola
Příloha
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Porada k problematice ANL dne 28. listopad 2014 – příloha
Od:
Hemola Hanuš
Odesláno:
1. prosince 2014 11:46
Komu: Mgr. Eva Svobodová
Předmět:
RE: ANL koordinace
Přílohy: Schůzka pracovního týmu pro "ANL" - informace
Dobrý den, paní ředitelko,
převzetí koordinace systému ANL jsem vloni podmínil mj. zlepšením situace ve finančním zabezpečení
základních odborných činností NK. Situace se však spíše zhoršila než zlepšila, proto nejsme schopni
převzít odpovědnost za koordinaci systému ANL, navíc údržba současného systému ANL nepatří mezi
priority NK, proto bylo ostatně toto pracoviště před časem v NK zrušeno.
Tím chci říci, že budete muset pokračovat v současném modelu spolupráce bez NK, resp. s dohodnutou
podporou ze strany NK (Souborného katalogu ČR) v oblasti správy báze ANL. Potvrzuji tímto, že jsou
nadále platné všechny kontakty, které jsme dohodli před rokem - viz sdělení v příloze.
V pátek jsme měli ve věci dalšího fungování ANL a angažmá NK v něm schůzku u generálního ředitele,
kde jsme inventovali nesplněné úkoly, které v této věci máme, včetně naší pozice v týmu, který by měl
zpracovat koncepci ANL v ČR.
Mohu konstatovat, že rádi přispějeme svými znalostmi a zkušenostmi při přípravě nové koncepce ANL,
kterou PSAB připravuje.

Zdravím

PhDr. Hanuš HEMOLA
náměstek
Knihovní fondy a služby
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
hanus.hemola@nkp.cz | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 209
GSM: +420 736 607 755
Budova: A1 Klementinum, Místnost: 135

_____________________________________________________________________________________
_
Tento e-mail nemá povahu obchodní nabídky, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
Tento e-mail nemá povahu předsmluvní informace. Veškerá komunikace mezi stranami musí být
provedena písemně s tím, že dokud není jakýkoliv úkon a jeho obsah potvrzen druhou stranou, nelze jej
považovat za jednání, které by osobě, která jej učinila, zakládalo jakékoliv nároky vůči druhé straně.
HaHe

-----Original Message----From: Svobodová Eva [mailto:eva.svobodova@svkhk.cz]
Sent: Tuesday, November 25, 2014 8:16 AM
To: Hemola Hanuš
Subject: ANL koordinace
Vážený pane doktore,
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připravujeme projekt na zpracování článků do VISK9/1 a loni jsme se spolu domlouvali, že od roku
2015 převezmete koordinaci zpracování analytických záznamů dodávaných do báze ANL. Prosím dejte
mi co nejdříve vědět, zda to tak bude, podle toho upravíme naši žádost o dotaci na příští rok. Do
kooperačního projektu kromě krajských knihoven vstoupily i 3 odborné knihovny.
Děkuji
S pozdravem
E. svobodová

Mgr. Eva Svobodová
ředitelka
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradecká 1250
500 03 Hradec Králové
tel. 494946204
e-mail: eva.svobodova@svkhk.cz<mailto:eva.svobodova@svkhk.cz>
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Porada k problematice ANL dne 28. listopad 2014 – příloha přílohy
Od:
Hemola Hanuš
Odesláno:
21. listopadu 2013 16:06
Komu: Bc. Ivana Šlapáková; Ing. Jan Kaňka; Ing. Lea Prchalova ; Ing. Mika Jiri;
Lichtenbergová Edita; Mgr. Eva Svobodová
Kopie: Böhm Tomáš
Předmět:
Schůzka pracovního týmu pro "ANL" - informace
Dobrý den,
Nejdříve bych se chtěl omluvit, že Vám písemně sděluji následující informace, které vyplynuly
z naší poslední schůzky 3. 10., až nyní, byl jsem, bohužel, delší dobu v pracovní neschopnosti.
1.
Podle dohody na schůzce jsem informoval GŘ NK o požadavku opět se ujmout
koordinace, což by představovalo pro NK vyčlenění pracovní kapacity, kterou
momentálně nedisponuje. Po zvážení všech možností, které NK má, není možné,
abychom pro příští rok tuto kapacitu vyčlenili. Proto doporučujeme i v roce 2014
pokračovat v jednotlivých projektech jako v letošním roce s koordinací v SVK Hradec
Králové, což jsem v předstihu již ústně sdělil Ing. Prchalové i Mgr. Svobodové, aby
nedošlo ke zdržení v přípravě projektů. V průběhu roku 2014 bychom rádi získávali
přesné informace o časové dotaci na koordinační práce, abychom mohli v této věci dále
jednat se zřizovatelem o ev. posílení pracovní kapacity v NK na tuto činnost.
2.
Na schůzce byla připomenuta jména kontaktních osob.
Kontaktní osobou v Souborném katalogu ČR je Mgr. Miroslava Kendeová,
Miroslava.Kendeova@nkp.cz.
Metodikou bibliografického popisu se zabývá Jarmila
Přibylová Jarmila.Pribylova@nkp.cz.
Bylo doporučeno, aby byl na jednání PSAB zván Mgr. Daniel Kindl, Daniel.Kindl@nkp.cz,
který v NK ČR spravuje databázi ANL.
3.
Dále jsme se dohodli na tom, že další spolupráce při dodávání analytických záznamů do
SK ČR by měla být smluvně podchycena. Smlouvy o spolupráci se SK ČR jsou ke stažení
zde http://www.caslin.cz/spoluprace/smlouva-o-spolupraci-na-soubornem-katalogu-cr/ ,
pokud je třeba tyto smlouvy dále z hlediska „našeho“ účelu upravit, prosíme, zasílejte ev.
připomínky/návrhy na edita.lichtenbergova@nkp.cz
4.
Dohodli jsme se, že zašlete do NK seznam institucí, které mají zájem na rozvinutí
spolupráce na ANL, a informativně současnou, případně předjednanou excerpční
základnu na rok 2014 s jednotlivými garanty titulů (edita.lichtenbergova@nkp.cz, cc
hanus.hemola@nkp.cz)
5.
Dále jsme diskutovali otázky aktuálně prováděného experimentu se SW od firmy Elsyst –
viz upřesňující informace od řešitele projektu Mgr. T. Foltýna:
a)
SW na zpracování dat v letošním projektu VISK 7 ANLretro je produktem, který
byl vyvíjen společností Elsyst Engineering ve vlastní režii. NK, SVK Kladno a SVK
Hradec Králové je mohou pro účely testování v projektu ANLretro pouze
bezplatně používat. Vlastnická práva jsou v držení Elsystu Engineering. Je třeba
podotknout, že SW slouží hlavně pro produkci dat, nikoli pro standardní zpřístupnění,
byť jsou v něm pracovní náhledy k dispozici.
b)
NK v uvedeném projektu nemá žádné prostředky na vývoj. Financovaly se pouze
služby (digitalizace na úroveň článků u cca 5 000 stran) a OON pro pracovnice
z Kladna a Hradce Králové, které systém testují. Žádné další prostředky na projekt
ANLretro nebyly vydány.
c)
Cílem projektu je vyzkoušet, zdali je možné do budoucna s obdobnou technologií
počítat (ve zkratce jde o online obohacování digitalizovaných článků o informace
k jmennému a věcnému třídění etc.), jestli je nástroj uživatelsky příjemný a
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efektivní a jaké by byly případně další investice do jeho pořízení (např. licence,
server, dovývoj, správa atd.). V projektu se může zjistit i to, že je nástroj pro
zpracování většího množství dat nevhodný či jeho pořízení je finančně nevýhodné
ve vztahu k výsledkům.
Z toho vyplývá následující:
d)
NK nemůže poskytovat tento SW, protože k němu nemá žádná vlastnická práva.
e)
Projektem se může ukázat i to, že „tudy cesta nevede…“
f)
Je třeba počkat na závěrečnou zprávu NK z projektu VISK 7, kde bude tento
program detailně zhodnocen.
Ještě jednou zdravím s omluvou:)
Hanuš Hemola
PhDr. Hanuš HEMOLA
Náměstek
Knihovní fondy a služby
Národní knihovna České republiky
http://www.nkp.cz/
Mailto:hanus.hemola@nkp.cz
tel +420-221-663-209
mobil +420-736-607-755
fax +420-221-663-121

