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KOOPERAÈNÍ  SYSTÉM  ÈLÁNKOVÉ  BIBLIOGRAFIE
A  PROPOJENÍ  ANALYTICKÝCH  ZÁZNAMÙ  S  PLNÝMI  TEXTY �
VÝCHODISKA  A  SOUÈASNÝ  STAV

Ivana Andìrová, Národní knihovna ÈR

Úvod

Informace o èláncích a zpøístupnìní obsahu èlánkù v jakékoli formì patøí v souèasné dobì mezi standardní slu�by zahra-
nièních knihoven a informaèních institucí. Pøístup k nim je zaji�tìn z mnoha zdrojù rozptýlených po síti, z místních pøipojení,
ze systémù CD-ROM. Moderní technologie (napø. Z39.50) umo�òují zavádìní jednotných u�ivatelských rozhraní pro pøístup
do rùzných databází. Vìt�ina u�ivatelù pou�ívá databáze sekvenènì, vzniká nutnost existence rozhraní, které by sluèovalo
záznamy získané z nìkolika databází do logické �souborné� databáze a potøeba distribuovaného vyhledávání.

Elektronické dokumenty jsou zpøístupòovány prostøednictvím nakladatelství, distributorských firem, informaèních
institucí èi slu�eb a jejich produktù, dále pak prostøednictvím digitálních knihoven a slu�eb vznikajících na základì
projektù. Pøístup k plným textùm je zaji��ován pøes rùzné formy bibliografií a soupisù, obsahù èasopisù a plnotexto-
vých databází. Vyhledávání v plných textech zvy�uje komfort pøístupu u�ivatelù k informacím. Elektronické dokumen-
ty jsou zpøístupòovány v dohodnutých formátech, napø. JPEG, GIF, PDF, TIFF, HTML. Slu�by knihoven jsou zalo�eny
na typu slu�by �document delivery�.

U�ivatelé sdru�ují své prostøedky pro pøístup k databázím, zejména plnotextovým. Vznik konsorcií rùzného typu je
na poøadu dne. Souèasnì vznikají  tzv. celostátní licence pro libovolný poèet u�ivatelù.

Pomìrnì dobøe jsou zpøístupòovány plné texty novin, týdeníkù a èasopisù. Problém vytváøení vazeb na primární
obsah v ti�tìné èi elektronické formì se v souèasnosti soustøeïuje na èlánkové databáze.

Rùzné typy vyhledávaèù zalo�ené na vyhledávání fulltextovém, katalogovém èi na kombinaci obou typù zachycují
informaèní zdroje v nestrukturované podobì. Relevance takto vyhledaných dokumentù je problematická.

V poslední dobì vznikají na internetu systémy, které pøistupují ke zpracování zdrojù pøes strukturované záznamy.
Tyto údaje mohou být obsa�ené  ve zdrojích samotných (metadata). Pro popis webovských informaèních zdrojù je
navr�en formát Dublin Core (DC) jako základní soubor údajù pro popis zdrojù. Dublin Core mù�e být vytváøen auto-
rem, vydavatelem nebo distributorem tìchto zdrojù.

Mezi nejkvalitnìj�í a nejprogresivnìj�í slu�by zabývající se zpøístupnìním sekundárních informací o èláncích  a
zpøístupnìním plných textù v zahranièí patøí napø. UNCoverWeb, ingentaJournals, OCLC FirstSearch Electronic Col-
lection Online, Science Direct, PCI, ProQuest 5000, souborné katalogy DANBIB, LIBRIS a BIBSYS, JADE, program
PICA. Na WWW je mo�no vyu�ít slu�eb upozoròujících na obsahy èasopisù (napø. Link Alert), rovnì� je zpøístupòo-
ván denní tisk a nìkteré èasopisy  s rùznou hloubkou retrospektivity. Pøístup k bibliografickým citacím a abstraktùm je
zpravidla volný, k plným textùm v závislosti na typu periodika a strategii zainteresovaných subjektù je pøístup umo�nìn
jen pøedplatitelùm formou pay-per-view nebo volnì. Vyhledávat lze z vìcného hlediska podle klíèových slov, pøedmì-
tových hesel, stále více se uplatòuje prvotní uspoøádání èasopisù do obecných kategorií. Problematikou metadat se
zabývají projekty NORDINFO a The Nordic Metadata Project.

Slu�by, knihovny a instituce  zabývající  se zpøístupnìním plných textù a sekundárních informací
o èláncích v  ÈR

Èeské nakladatelské elektronické zdroje na internetu jsou ve stadiu vývoje a hledání podoby. Vztahy mezi u�iva-
teli, knihovnami a vydavateli/nakladateli nejsou dosud jasné jak z hlediska právního, tak obchodního, v budoucnu lze
pøedpokládat v tomto smìru vznik nových iniciativ.

Na èeském internetu se v�ak  ji�  profilovalo nìkolik výrazných  nakladatelství/vydavatelství, informaèních agentur
a slu�eb.

Objevují se specializovaná elektronická nakladatelství - Economia a.s., Sagit, Portál, Muzikus, Tigis aj. vydáváva-
jící elektronické podoby ti�tìných specializovaných periodik (v úplnosti i výbìrovì), zákonù aj.  dokumentù. Pøibývá
elektronických èasopisù, které nemají svùj ti�tìný ekvivalent.

Relativnì velký rozvoj na internetu nastal v nabídce èeských novinových a èasopiseckých elektronických zdrojù
- jsou vystaveny deníky, týdeníky a èasopisy s rùznou hloubkou retrospektivy a úplnosti, od volnì pøístupných pøes
registraci a slu�by placené. V nìkterých elektronických zdrojích lze vyhledávat plnotextovì.

Èeské internetové vyhledávaèe umo�òují vyhledávat  fulltextovì i pomocí pøedmìtových hesel a obsahových
kategorií (www.seznam.cz, www.centrum.cz, search.quick.cz, www. redbox.cz aj.).  Mezi nejúspì�nìj�í zpravodajské
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servery patøí  www.ceskenoviny.cz, www.iDNES.cz, www.ihned.cz, www.press.cz, www.lidovky.cz.  Na tìchto serve-
rech jsou vìt�inou zpøístupnìna aktuální vydání deníkù a èasopisù.

Politika, metody a strategie vystavování elektronických zdrojù na  èeském internetu se èasto mìní, u nìkterých je
v�ak mo�nost vysledovat urèitou stálost a uva�ovat o propojení s analytickými záznamy. Propojování s volnì pøístup-
nými zdroji na internetu v�ak musí být velmi obezøetné.

Na èeském informaèním trhu pùsobí dvì spoleènosti, které se zabývají zpøístupòováním plných textù progra-
movì. Spoleènost ANOPRESS, s.r.o. (http://www.anopress.cz) a spoleènost Newton I.T., s.r.o. (http://www.newtonit.cz).
Obì spoleènosti získávají na základì smluv s jednotlivými vydavateli plná znìní deníkù a dal�ích periodik. Pøevod èlánkù
do tvaru vhodného k dal�ímu zpracování se dìje pomocí vlastních patentových postupù a  zaji��uje vìrnost pùvodní
pøedloze. Obì spoleènosti vlastní archiv titulù celostátních, regionálních a dal�ích vèetnì jejich mutací, dále pak pøepisy
televizních a rozhlasových poøadù. Poskytované slu�by a prezentace slu�eb na internetu se v�ak li�í.

Newton I.T., s.r.o. provozuje archiv plných textù (vznikl v r. 1996), který je postupnì zpøístupòován na internetu
(Právo, Zemské noviny, Èeské Slovo, Mladá fronta Dnes, Respekt).

Slu�by se soustøeïují na výbìry èlánkù a jsou poskytovány v rámci Elektronické výstøi�kové slu�by a prostøednic-
tvím vyhledávacího SW Media Monitoring. Slu�by Newton IT jsou pøizpùsobeny individuálním potøebám u�ivatele a
zahrnují monitoring zpráv a èlánkù na základì klíèových slov charakterizujících dané téma. Newton zpøístupòuje on-
line bì�nì  aktuální mìsíc vybraných titulù. Databáze není kompletnì on-line pøístupná. Spoleènost se zamìøuje spí�e
na individuální monitoring a na tvorbu archivu pro vydavatele.

Vydává elektronický èasopis Èeský výbìr, který pøiná�í dùle�ité ekonomické a politické zprávy hlavních èeských
deníkù.

Zdroje: celostátní deníky, regionální periodika, odborná periodika, televizní a rozhlasové poøady, v�eobecné a
ekonomické databáze zpravodajství ÈTK, nìkterá zahranièní periodika.

 ANOPRESS, s.r.o. umo�òuje on-line pøístup do databanky plných textù TAMTAM v aktuálním roce, na její� bázi
poskytuje dal�í slu�by. Pomocí produktu TOVEK TOOLS pak mají u�ivatelé pøístup i do archivních dat nìkolika let
zpìt.

Spoleènost zpøístupòuje informace zákazníkovi na dané téma. ANOPRESS, s. r. o. umo�òuje pøístup do databanky
novin on-line na základì licenèních smluv a umo�òuje nákup celých titulù periodik.  Spoleènost Anopress je výhradním
zpracovatelem elektronické podoby vìt�iny èeských regionálních titulù (51 titulù nakladatelství Bohemia). Pro zpøí-
stupnìní plných textù ve veøejných knihovnách bylo zalo�eno v roce 2000 konsorcium ANOPRESS. Spoleènost je
výhradním zástupcem slovenské firmy SLOVAKIA ONLINE v ÈR, která zpracovává elektronickou podobu sloven-
ských ti�tìných médií. Kromì mediální èásti obsahuje databanka TAMTAM  i èást vìdomostní, v ní� jsou k dispozici
pro fulltextové vyhledávání rùzné encyklopedie, pøíruèky a dal�í knihy referenèního charakteru.

Vyhledávací systém  TOPIC, který ANOPRESS  pou�ívá k monitoringu a analýze informaèních zdrojù, je v sou-
èasnosti jediným interaktivním systémem na èeském trhu.

Automaticky vyhodnocuje relevanci dokumentù a umo�òuje jejich øazení podle dùle�itosti. Na rozdíl od zdlouha-
vého fulltextového vyhledávání jde v tomto pøípadì o pojmové, tzv. inteligentní vyhledávání. ANOPRESS  ve spolu-
práci s Národní knihovnou ÈR vytváøí v rámci tohoto projektu technologii, která umo�ní propojit bibliografické zázna-
my knihovny s plnými texty èlánkù z databáze Anopress, dále pak vkládat bibliografická metadata do analytických
záznamù a metadata typu Dublin Core do plných textù (viz dále).

Zdroje: celostátní tituly,  regionální periodika, odborná periodika, televizní a rozhlasové poøady, zpravodajství
ÈIA, slovenský tisk, Slovakia On-line (slovenská média), kroniky, encyklopedie, mapy aj.

Albertina icome Praha je èeská soukromá spoleènost zamìøená na zpøístupnìní profesionálních informaèních
zdrojù v elektronické formì a jejich vyu�ití v praxi. AiP nabízí pøes 1000 elektronických titulù pøedních svìtových
vydavatelství a mo�nost konsorciálních licencí pro pøístup k zahranièním informaèním zdrojùm (ProQuest 5000, PCI
aj.). Elektronické vydavatelství spolupracuje na vydávání ÈNB na CD-ROM.

V Èeské republice existují nìkteré oborové  báze plnotextových informací, napø. ASPI (Automatizovaný systém
právních informací), který je vyvíjen od roku 1988 a stal se nejroz�íøenìj�ím právním informaèním systémem v Èeské
republice.

Akademie vìd ÈR  zpøístupòuje na internetu current content a abstrakty  èlánkù   èasopisù vydávaných AV pro-
støednictvím jednotlivých redakcí èasopisù (plné texty zatím pouze nìkteré redakce).

V rámci Parlamentní knihovny se buduje systém, ve kterém jsou zpøístupnìna v plné formì parlamentária.
V rámci programu �Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj�  (M�MT) byl schválen projekt �Zpøístupnìní plnotex-

tových databází odborných zahranièních periodik na základì programu Open Society Institute  - EIFL Direct�. EIFEL
Direct zpøístupòuje prostøednictvím databází EBSCO  více ne� 3300 plnotextových èasopisù a 1300 bro�ur a plnotex-
tových referenèních publikací. Báze zahrnují humanitní a spoleèenské obory, obchod, medicínu, aplikované pøírod-
ní vìdy, výpoèetní a telekomunikaèní techniku. Na základì projektu �Zabezpeèení vìdy a výzkumu v humanitních
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oborech základními informaèními zdroji� (M�MT) je umo�nìn knihovnám v ÈR v rámci národní licence pøístup do
èlánkových databází PCI, PCI Full Text a ProQuest 5000.

Bibliografické zpracování èlánkù v ÈR je pomìrnì rozsáhlé jak co do zdrojù, které se analyticky zpracovávají,
tak  co do typù institucí, které tuto èinnost provozují.

Národní knihovna ÈR  zpracovává výbìrovì bibliografické záznamy èlánkù ze v�ech druhù seriálù (noviny, èaso-
pisy, odborná periodika, sborníky) v rámci Kooperaèního systému èlánkové bibliografie (KOSABI), ve kterém
spolupracují  SVK, resp. krajské knihovny a MZK, specializované odborné knihovny (STK, ÚZPI, SPKK-ÚIV, ÈSAV).
Na základì této spolupráce vzniká souborná databáze ANL. Kromì toho zúèastnìné knihovny disponují svými vlastní-
mi databázemi z hlediska svého regionálního a/nebo odborného zamìøení. V systému LANIUS se zpracovávají biblio-
grafické záznamy èlánkù v knihovnách na úrovni okresù. V budoucnu je tøeba sladit systém KOSABI a LANIUS tak,
aby nedocházelo k duplicitnímu zpracování. V souèasné dobì se postupnì v rámci KOSABI aplikuje nebo plánuje
pøechod na nové SW vy��í generace, zatím probíhá ve vìt�inì SVK popis èlánkù v ISISu. V SVK Kladno se èlánky
popisují v systému RAPID, v MZK v Brnì a v SVK Olomouc v ALEPHu. V dobì pøechodu spolupracujících institucí
na  nové integrované systémy (KP-SYS, TINLIB, RAPID apod.) je kvalitní automatizovaná správa souborné databáze
nutná.  Souborná databáze KOSABI ANL  obsahuje pøes 630 000 záznamù, v NK ÈR se excerpuje cca 210 titulù,  469
titulù ve spolupracujících institucích (278 specializované knihovny, 191 titulù v SVK a MZK).  Pøechod na zpracování
v systému  ALEPH 500 v dubnu 2000 posunul zpracování na úroveò mezinárodního formátu UNIMARC a pravidel
popisu AACR2 s respektováním mezinárodních standardù vìcného popisu - MDT-MRF pro oblast systematické in-
dexace. Záznamy respektují metodické materiály Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC a  Záznam pro
soubornou databázi : Výmìnný formát. Byla aktualizována pracovní verze metodické pøíruèky pro zpracování èlán-
kù v UNIMARCu. V oblasti verbální vìcné indexace se kombinují klíèová slova, vìcné obecné kategorie a pøedmìto-
vá hesla. Vyvá�enost vazby mezi jednotlivými vrstvami popisu je klíèovým momentem. V rámci kooperaèního systému
byla stanovena pravidla pro výbìr titulù k  popisu (na základì územní gesce - tituly  regionální a celostátní provenience
- a dále pak na základì odborného zamìøení). Dále byly stanoveny zásady výbìru èlánkù co do úplnosti i co do typù.
Analytické záznamy zpracovávané v rámci KOSABI  jsou zpøístupòovány také na CD-ROM vydávaném AiP v rámci
ÈNB jako øada Èlánky v èeských novinách, èasopisech a sbornících, od èervna 2000 v UNIMARCu, od ledna 2001
s hypertextovými odkazy na volnì pøístupné plné texty. CD-ROM je vydáván ve ètvrtletních aktualizacích, ka�dý mìsíc
je vystavena aktualizace na internetu .

Projekty týkající se zpracování èeské èlánkové  bibliografie a zpøístupnìní plných textù

V posledních letech vzniká nìkolik projektù zabývajících se zpøístupnìním analytických záznamù v koopera-
ci s ostatními knihovnami, jejich prezentací na internetu a propojením tìchto záznamù s plnými texty.

Projekt Zpøístupnìní výsledkù analytického zpracování prostøednictvím internetu (kooperaèní projekt 13
knihoven v rámci RISKu, øe�en v roce1998, hlavní øe�itel Ivana Andìrová) umo�nil konverzi analytických záznamù
z CDS/ISISu do UNIMARCu. V rámci projektu byla vypracována a odzkou�ena konverze tehdej�í verze TINLIBu do
UNIMARCu. V rámci prùzkumu internetu se ukázalo, �e postupné propojení èlánkù s nìkterými plnými texty ji�
vystavovanými na internetu na rùzných serverech bylo v tehdej�í dobì a situaci na èeském internetu krajnì nespolehlivé
(rùzná retrospektiva a úplnost vystavovaných plných textù, rùzná strategie vystavovatelù ). Výbìr  spolehlivých zdrojù
plných textù v budoucnu je mo�ným øe�ením.

Projekt  Západoèeský ANAL - Kooperativní zpracování periodické produkce západních Èech (SVK v Plzni
a 11 mìstských knihoven, øe�itel Jaroslava Hanzlíèková, RISK, podaný v roce 1999) se zabývá odstranìním duplicit pøi
zpracování, metodikou excerpce titulù a zpracování záznamù v jednotlivých okresech západoèeského regionu.

Projekt Zavedení automatizovaného zpracování èlánkové bibliografie v systému T-Series (SVK v Ostravì,
hlavní øe�itel Alena Hrazdilová, VaV, 2000-2001) øe�í problematiku bibliografického zpracování èlánkù v tomto systé-
mu.

Projekt SVK Kladno (ve schvalovacím øízení) je velmi významný z hlediska tvorby a rozvoje regionálních fakto-
grafických databází a souborù autorit

Propojení analytických záznamù s plnými texty a optimalizace zpøístupnìní plných textù  (VaV, hlavní øe�itel
Ivana Andìrová, 1999-2003) je projekt analyticko-koncepèní a pøipravuje pùdu pro praktickou realizaci programového
projektu Souborná databáze kooperaèního systému èlánkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogen-
ních dat. Cílem výzkumného zámìru je optimalizace pøístupu u�ivatelù k plným textùm dokumentù domácí provenien-
ce (nikoli zahranièní).  Základem je propojení analytických  záznamù o èláncích s plnými texty, které jsou dostupné na
internetu.

 V rámci projektu probìhlo v roce 1999 v Národní knihovnì ÈR výbìrové øízení na základì výzvy k podání nabídky
pro spoleènost Anopress. V rámci projektu byla vyvinuta iniciativa k vytvoøení konsorcia Anopress. Smlouva Konsor-
cium u�ivatelù databanky TAMTAM informaèní agentury ANOPRESS s.r.o. byla podepsána mezi SKIP a Anopressem
v roce 2000. V roce 1999 bylo experimentálnì propojeno cca 4000 záznamù s plnými texty získanými od Anopressu.
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Dále byly propojeny záznamy s plnými texty nìkterých knihovnických periodik vystavených na internetu. Od zmínìné
agentury bylo zakoupeno 20 075 plných textù èlánkù, které byly publikovány pøevá�nì v celostátních denících v roce
1999 a které byly následnì bibliograficky zpracovány v oddìlení analytického zpracování. Periodikum Národní
knihovna bylo v Anopressu pøevedeno do digitální formy a zpøístupnìno na internetu  (v roce 1999 pouze technikou
OCR, od roku 2000 se pøistoupilo i k prezentaci obrázkù). V budoucnu se poèítá s vystavením tohoto periodika ve
formátech HTML a PDF.

V roce 2000 byla ujasnìna základní koncepce, strategie a metody zpøístupòování plných textù ve vazbì na bibliogra-
fické záznamy obsa�ené v bázi ANL a vznikající v rámci Kooperaèního systému èlánkové bibliografie (KOSABI).
Koncepce má flexibilní charakter vzhledem k  vyvíjející se situaci ve zpøístupòování  plných textù na internetu a
oèekávaným aplikacím nových metod zpøístupnìní dokumentù v rámci jiných projektù. Na projekt bylo v tomto roce
z institucionálních prostøedkù vyèlenìno 229 000 Kè.

Zámìr souvisí s programovým projektem Souborná databáze kooperaèního systému èlánkové bibliografie - optima-
lizace integrace a správy heterogenních dat, který je svým charakterem realizaèní.

S ohledem na èasovou, druhovou a tematickou skladbu záznamù obsa�ených v bázi ANL byly stanoveny základní
zdroje získávání plných textù  pro propojení s bibliografickými záznamy: plné texty volnì pøístupné na internetu s relativnì
stálým zpùsobem vystavení (elektronická vydavatelství/nakladatelství, ÈSAV, UK, archivy aj. databáze) a plné texty
získané od distributora plných textù (Anopress s.r.o.). Zpracování bibliografických záznamù a plných textù probíhá
v rámci integrovaného knihovnického systému respektujícího UNIMARC (ALEPH aj.) a v rámci linky automatické
indexace bibliografických záznamù z plných textù za souèasné tvorby URL  a metadat DC. Propojení mù�e být realizo-
váno ruènì i programovì, metodou on-line i off-line. Propojení mù�e být statické a dynamické, uzavøené a otevøené.
Zpøístupnìní plných textù z hlediska typu navigaèních prvkù a zpùsobu vyhledávání: OPAC - bibliografické záznamy
ulo�ené v UNIMARCu s URL adresou, systém pojmového vyhledávání (TOPIC) a fulltextového vyhledávání, metada-
ta DC zabudovaná do plných textù, protokoly napø. Z 39.50, SFX, vyhledávaèe pracující na WWW. Ulo�ení plných
textù: na internetu, na WWW serveru NK, WWW serveru distributora (Anopress s.r.o.). Pro správu Kooperaèního
systému èlánkové bibliografie v systému ORACLE bylo formulováno zadání na základì ji� existující aplikace pro
Souborný katalog.

V rámci projektu bylo propojeno cca 1214 bibliografických záznamù s relativnì stálými elektronickými prezenta-
cemi na WWW z knihovnictví aj. oborù. Dynamicky bylo propojeno cca 1800 plných textù z celostátních  deníkù a
vybraných èasopisù  za souèasného ulo�ení na server NK v rámci konsorcia Anopress. Zároveò bylo zakoupeno 9350
plných textù urèených k propojení off-line (seznam titulù viz dále). Plné texty ulo�ené na serveru NK  jsou vybaveny
metadaty DC. V rámci projektu byl pravidelnì poskytován monitoring médií pro oddìlení vztahù s veøejností a øeditele
NK a hrazeny licence (4 mìsíce) na plné texty v rámci konsorcia Anopress. Na CD-ROM Èeská národní bibliogra-
fie, v øadì Èlánky v èeských novinách, èasopisech a sbornících, byla implementována funkce pro aktivní hypertextové
odkazy, které umo�òují propojení záznamù o èláncích s plnými texty na internetu.

Souborná databáze kooperaèního systému èlánkové bibliografie - optimalizace správy a integrace hetero-
genních dat (programový projekt VaV, r. 2000-2004, hlavní øe�itel Ivana Andìrová).

Náplní projektu je optimalizace integrace a správy heterogenních dat souborné databáze Kooperaèního systému
èlánkové bibliografie (KOSABI). Bibliografické záznamy èlánkù publikovaných v èeském periodickém tisku zpraco-
vávané spolupracujícími knihovnami jsou postupnì propojovány s elektronickou podobou èlánkù a takto prezentovány
na internetu. V projektu jsou øe�eny nové metody zpracování èlánkù na základì dat pøebíraných z plných textù v rámci
linky automatické indexace za souèasného vkládání metadat DC do plných textù. Obì èásti souborné databáze -
vznikající databáze plných textù (ANLFULL) a báze bibliografických záznamù ve formátu UNIMARC  (ANL) - vy�a-
dují permanentní kvalitní SW  a HW podporu. Vývoj aplikace pro management kooperaèního systému (pro pøíjem a
správu dat) je pøedpokladem profesionalizace tohoto systému.

Plné texty èlánkù (celostátní deníky, Respekt, Reflex, Ekonom, Týden) byly  v rámci konsorcia Anopress prùbì�nì
stahovány, pøipravovány k dynamickému propojení a následnì propojeny  s bibliografickými záznamy ve 2. pololetí
roku 2000 (cca 7528 propojení ). Plnotextová databáze byla dále prùbì�nì doplòována èlánky z celostátních deníkù a
vý�e jmenovaných  èasopisù vydanými v roce 2000 a 1998 (cca 17930 plných textù). Prùbì�nì byly staticky propojo-
vány záznamy s plnými texty z oblasti knihovnictví  aj. oborù dostupnými na internetu (Národní knihovna, U nás,
Ikaros, Daidalos, Veøejná správa, Obchodní právo, Právo a podnikání, Moderní obec, Vesmír, Collection of Czechoslo-
vak Chemical Communication, Harmonie, Lesnická práce, Obecná psychologie).

V roce  2000 probíhaly rozsáhlé korektury báze. Chybovost v bázi je z velké èásti dána existencí dvou podob báze
v  minulosti - v ISISu a UNIMARCu -  a zpùsobem zpracování v CDS/ISISu. Opravy v databázi si vy�adují prùbì�nou
pozornost, chybovost je stále velká jak na stranì NK, tak i spolupracujících institucí.

Pro optimalizaci integrace a správy heterogenních dat souborné databáze kooperaèního systému vyvinula èeská firma
ANOPRESS na podkladì analýzy a funkèního zadání návrh speciální technologie - linky automatického získávání plných
textù, indexace bibliografických záznamù  a plných textù, propojování záznamù na plné texty a jejich zpøístupnìní. Øe�ení
je progresivní a odpovídá nejnovìj�ím trendùm v této oblasti, je podpoøeno kvalitním technickým a programovým vyba-
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vením. Jednotlivé moduly lze pou�ít  i samostatnì. V rámci experimentu v roce 2001 je tøeba je�tì doladit  technologii
v rámci rùzných stadií  aplikace.

Øe�ení spoèívá  ve speciální aplikaci v praxi ji� pou�ívané technologie firmy na získávání a zpøístupòování  plných
textù  pro NK - TAMTAM Profesional NK (TTPNK). Pomocí této technologie je mo�no stahovat plné  texty èlánkù
z internetu z báze TAMTAM, zalo�ené na plnotextovém pojmovém vyhledávání systému TOPIC.  Je mo�no stahovat
více èlánkù najednou na základì tématu, názvu èlánku, názvu zdrojového dokumentu aj. údajù. (Pro stahování je mo�né
vyu�ít i verzi TAMTAM Standard - TTS).

Pro vlastní automatickou indexaci èlánkù a plných textù  - pro vytváøení bibliografických záznamù v UNIMARCu
a v Dublin Core  na základì údajù ulo�ených v plných textech a naopak pro vkládání metadat Dublin Core do  plných
textù - je pøipravena technologie TAMTAM Data Extractor (TTDE).

Pro automatické generování dat z plných textù bylo pøipraveno 6 hlavièek (headers) :

a)   Formuláø pro editaci, do kterého se generují bibliografická data z plného textu. Data lze katalogizátorem
následnì upravovat a provádìt tak korekce nejen ve Formuláøi, ale automaticky také v hlavièce UNIMARC-A, UNI-
MARC, Dublin hlavièce. Obsahuje údaje jmenného popisu, které se pøebírají z hlavièky plného textu (oproti pùvod-
ním údajùm byly doplnìny údaje: roèník, èíslo, ISSN), dále pak údaje vìcného popisu (pøedmìtové kategorie, automa-
ticky generovaná klíèová slova, automaticky generovaný abstrakt - extrakt), automaticky generovanou URL, slo�enou
z jednotlivých komponent, odpovídající struktuøe propojovacího pole 856 ALEPH a UNIMARC. Volbou Text na horní
li�tì je mo�no zobrazit plný text.
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Obr. 2  Hlavièky

b)  UNIMARC-A hlavièka je hlavièka s bibliografickými údaji pro importní vstupní soubor záznamù pro
ALEPH (øádkový UNIMARC), do které se automaticky generují souèasnì tatá� data  i úpravy zanesené do Formuláøe
pro editaci. Tato hlavièka je té� pøístupná pro editaci samostatnì.

Obr. 3  UNIMARC-A hlavièka
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c)  UNIMARC hlavièka, hlavièka pro klasický UNIMARC se stejnými vlastnostmi jako hlavièka UNIMARC-A
- slou�í k eventuálnímu importu pro systémy, které jsou zalo�eny na UNIMARCu - øádkový UNIMARC.

Obr. 4   UNIMARC  hlavièka

d) DUBLIN hlavièka s tými� vlastnostmi jako pøedchozí dvì hlavièky slou�í ke generování metadat Dublin Core
zpìt do plného textu - slou�í k zabudování tìchto metadat do plných textù pro fulltextovou databázi. Tato hlavièka
vychází z poslední verze Dublin Core Metadata Set, obsahuje automaticky generované SICI (Serial Item and Contri-
bution Identifier) a provizorní NBN (National Bibliography Number) .

Obr. 5 DUBLIN  hlavièka
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e) Indexovací hlavièka obsahuje údaje jmenného popisu.
f) Zobrazovací hlavièka slou�í  k zobrazení údajù v hlavièce plného textu .

Po odrá�ce rùzné je mo�no nastavit tvar výstupní hlavièky pro UNIMARC-A nebo UNIMARC  a spustit ruèní
vstup dat. V dal�í fázi následuje pøesunutí UNIMARC-A  hlavièky do importu pro ALEPH (báze ANL)  a umís-
tìní plných textù ve tvaru HTML na WWW server NK k indexaci do fulltextové databáze v NK nebo v Anopressu.

Pro indexaci dat do fulltextové databáze (ANL FULL)  v NK byl vyvinut program MkIndex (MkI). Tento
program nalezená data automaticky zaindexuje, umo�òuje jejich vyhledání ve fulltextové databázi  a zpøístupnìní.
Plné texty jsou ve formátu HTML.

V budoucnu bude Formuláø pro editaci pravdìpodobnì roz�íøen o nìkteré údaje vìcného popisu, které budou dodá-
vány ruènì.

Pro propojení plných textù se systémem ALEPH (doplnìní URL adres do záznamù) byl vytvoøen skript
mkdoc.http. Propojení probíhá na základì dynamicky generovaného odkazu na dokument. Program vyhledá po�ado-
vaný dokument dle identifikace (identifikaèní èíslo), provede statistiku a v budoucnu bude provádìt kontrolu autorizace
a na jejím základì zobrazí plný text nebo abstrakt.

Pro vyhledávání v datech ve fulltextové databázi jsou vyvinuty formuláøe pro vyhledávání jednoduché, po-
kroèilé a pokroèilé s tématy.

Dotaz lze zadávat tøemi zpùsoby:
Prostý dotaz je pouze seznam slov, které se mohou vyhledat. V�echna slova mají stejnou váhu - mo�no pou�ít pøi

hrubém hledání, kdy se pøesnì neví, co se má vyhledat.
Formuláøový dotaz slou�í k pøesnìj�ímu vymezení dané oblasti. Dotaz lze specifikovat dal�ími atributy, jako napø.

autor, zdroj, datum  atd.
Tematický dotaz je nejpøesnìj�í. Spoèívá ve vytvoøení topiku, kdy mohou být zadány v�echny váhy.

Obr. 6  Formuláø pro vyhledávání s tématy

Vyhledávání probíhá v systému TOPIC (Search 97) a definice formuláøù vychází z jeho filozofie. TOPIC
(pojmovì orientovaný vyhledávací systém, concept based retrieval) je systém tøetí generace  zalo�ený na následu-
jících principech:  rozklad  pojmu na podpojmy, vá�ení jednotlivých podpojmù (vìtví pojmového stromu), neostré
vyhodnocování dotazù.
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Dotaz v systému tøetí generace reprezentuje pojem, resp. ideu vyhledávaného tématu. Jádrem dotazu je stromová
hierarchická struktura, která rozkládá hledané téma na podtémata a pøiøazuje jednotlivým èástem váhy, které vyjadøují,
do jaké míry pøíslu�né téma pøispívá k celkovému urèení tématu. Systém dále vypoèítá míru relevance vyhledaných
dokumentù. Oproti bì�nì pou�ívaným operátorùm pou�ívá TOPIC logický operátor ACCRUE se specifickými vlast-
nostmi. Tento operátor sbli�uje operátory and a or. Ka�dý topik obsahuje tedy tøi charakteristiky - strukturu, váhy a
operátory.

Nabízí se zde jistá formální analogie k hierarchickému selekènímu jazyku systémové notace MDT.  Je v�ak tøeba
zdùraznit, �e topiky jsou tvoøeny podle skuteènosti, MDT je víceménì taxativní systém jednotlivých oborù,
nikoli témat. Proto je tøeba k definici topikù pøistupovat svébytnì. V roce 2000 byl vypracován hrubý návrh
nìkterých topikù.

Obr.  7   Topik pro obor Demografie

V oddìlení analytického zpracování   se pou�ívají k indexaci hrubých témat a podtémat pøedmìtové kategorie, které
pøipomínají svou podstatou topiky, resp. témata a skupiny témat v systému TOPIC  v databázi Anopress.  Je v�ak tøeba
je sladit (podle mo�ností) obsahovì.

Na základì zadání pro øízení a správu kooperaèního systému a za vyu�ití ji� vyvinutých øe�ení v rámci Souborného
katalogu CASLIN  probíhají práce na vývoji aplikace pro management  Kooperaèního systému èlánkové biblio-
grafie.  V roce 2000 byl nainstalován na server ANL  systém LINUX a ORACLE, ve stadiu ladìní  je aplikace pro
pøíjem a automatizované zpracování dat (pøíjímání analytických záznamù,  integrace stávajících programù pro konverzi
analytických záznamù, globální úpravy analytických záznamù, vývoj programù na formálnì logické kontroly kooperu-
jících knihoven  -  test na UNIMARC pro analytické záznamy).

V rámci projektu bylo zakoupeno kvalitní hardwarové a softwarové vybavení.
Dodatek è. 3 ke Smlouvì o sdru�ení pro Èeskou národní bibliografii, který zabezpeèuje fungování Kooperaèní-

ho systému èlánkové bibliografie v situaci reformy státní správy, byl podepsán koncem roku 2000.
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Závìr

Kooperaèní systém èlánkové bibliografie existuje bezmála 10 let - pøetrval a  existuje díky trpìlivé a vytrvalé práci
mnoha zúèastnìných. Jeho budoucnost spoèívá v zavedení nových metod získávání, zpracování a zpøístupòování infor-
mací o èláncích.

Integrace heterogenních dat do Kooperaèního systému èlánkové bibliografie, v nìm� dochází k propojení tradiè-
ních knihovnických postupù a fondù s urèitými prvky digitální knihovny, je pøedpokladem jeho úspì�ného a efektivního
fungování v budoucnu. Nalezení pøíslu�ného èlánku z novin èi èasopisu (v budoucnu snad i statì ze sborníku)
v elektronické formì a navigace k primárním dokumentùm pøispìje ke zvý�ení u�ivatelského komfortu.

K posunu znalostí do�lo v posledních letech pøedev�ím v tìchto oblastech:

� Mo�nost  zpøístupòování a získávání plných textù v rámci konsorcia.
� Návrh a praktická realizace nových trendù ve zpracování a zpøístupòování informací na konkrétní fungující systém,

která umo�ní jeho pøetrvání v budoucnu (UNIMARC, AACR2, automatická indexace dokumentù, metadata, po-
jmové vyhledávání, propojování s elektronickými zdroji na základì dynamických a statických URL adres,  vazba na
klasický fond a fond elektronických dokumentù).

� Vytvoøení pøedpokladù pro distribuované vyhledávání informací za souèasného vyu�ití tradièního sluèování infor-
mací do souborné databáze zalo�ené na architektuøe statických bází a implementaci systému do konceptu me-
taknihovny.

� Posílení vazeb v rámci KOSABI v situaci reformy státní správy a samosprávy.
� Nová forma  poskytování informaèních slu�eb za spolupráce knihovnické a moderní informaèní  instituce.

Návrhy pøedpokladù pro úspì�né fungování systému v budoucnu:

� Zaji�tìní dal�ího financování projektù.
� Posílení vazeb stávajícího KOSABI na existující kooperaèní systémy na ni��í úrovni z hlediska správního, zejmé-

na na systém LANIUS.
� Personální zaji�tìní projektu z hlediska poètu pracovníkù oddìlení analytického zpracování v NK.
� Existence aktuálních  souborù autorit v oblasti jmenného a vìcného popisu jsou nutným pøedpokladem kvalitní-

ho zpracování a vyhledávání informací.
� Pøísnìj�í výbìr èlánkù k indexaci deníkù s cílem vylouèení subjektivního faktoru pøi excerpci  deníkù, zkvalitnì-

ní popisu èlánkù.
� Funkènost propojovacích vazeb v systému ALEPH  a mo�nosti expanze a spolehlivosti systému v tomto ohledu.

Moderní informaèní systémy jsou zalo�eny na propojování sekundárních informací s primárními, jak klasickými,
tak elektronickými, ale také na vzájemném propojování sekundárních informací o rùzných typech dokumentù. Ne-
jde pouze o propojení záznamù s plnými texty, ale také o provázání seriálù a jednotlivých èísel na analytický rozpis
èlánkù obsa�ených v seriálu v rámci báze NKC èi Souborného katalogu CASLIN, dále pak pøipojení èlánkù -
recenzí k recenzovaným dokumentùm v rámci tìchto bází.

� Nutnost øe�ení problému jednotného pøístupu u�ivatelù do informaèního systému, existence plnotextových data-
bází èeských informaèních zdrojù a stanovení pravidel pro jejich zpøístupòování,  konsorciální a celostátní licence
pro pøístup k tìmto informaèním zdrojùm.
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