Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno účastníka cesty
Pracoviště – instituce, adresa
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty
Plnění cílů cesty
Program a další podrobnější
informace
Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
Podpis předkladatele zprávy

Mgr. Jan Hutař
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, 110 00
Odbor digitální ochrany 1.5
- konzultace s oddělením ochrany digitálních
dokumentů Rakouské národní knihovny
Kodaň
Dánsko
14.-15.5. 2009
14.5. let z Lucemburku do Kodaně (zrušen,
náhradní cesta přes Brusel)
15.5. zpáteční let Kodaň - Praha
-

NK

výroční meeting organizace Eromm
konzultace s kolegy ohledně digitalizace a
problematiky mikrofilmování
- v souladu s cíly
viz níže
24.11. 2009

EROMM steering committee meeting 15.5.09 Kodaň
Rakousko zrušilo svoji účast v EROMM
letos by měla proběhnout volba prezidenta na 2 roky – proběhne to někdy v září (navržení
jmen asi dříve apod.) - mailem
databázi EROMM lze nově harvestovat, (návrh - co takhle to přidat do jibky nebo jinam?)
letos musí proběhnout volba pokladníka - musí řešit věci okolo online plateb
- možností, kt. by se mohla implementovat je paypal
nakonec asi prezident EROMMu musí někoho na pokladníka navrhnout, neměl by to být
nikdo z Goettingen
nová smlouva 2008 – nejdůležitější věci
- není omezení na 1 bibliogr. formát – tj. akceptují všechny formáty – standardy
samozřejmě
- sklízení jiných zdrojů o surrogates – oai-pmh a zpřístupnění v EROMMu- digitální
mastery nejsou jako knihy a mikrofilmy, není možné je brát na MVSky apod. > je
potřeba to udělat jinak
Report on the EROMM host

v EROMM databázi jsou nově francouzské záznamy z digitalizace – velmi kvalitní doporučovaná kvalita pro digital masters- mají tam identifikátor záznamu v katalogu pomocí
ARK! tohle ideální i pro nás, protože by se zvýšila visibilita našeho katalogu
-

není nutné posílat záznamy digitálních masterů, stačí uživatelské kopie

OCLC se odmlčelo a neposílají žádné záznamy, nikdo neví proč
EROMM record jsou ve worldcatu, tj. pokud se posnažíme a pošleme naše mikrofilmy a dig.
věci do EROMMu, budou přístupné přes worldcat, což je zvláště pro digit. dokumenty dobré.
obrovský vzestup v počtu vyhledávání a zobrazení full records – viz zpráva za rok 2008
musíme poslat záznamy do EROMMu, aby se mikrofilmy půjčovaly – reklama pro naše
knihovny! viz zpráva o využívání
Requesting function from EROMM
představení nového systému na žádání kopií přímo přes databázi EROMM
- nový link na request kopie dokumentu
jde o to, jak zjistit, že oslovené knihovny, kt. dostanou žádost o kopii od uživatele, ji tomu
uživateli skutečně poskytli. Nyní nedávají EROMMu žádnou odezvu, tj. vzniká nový systém
mailů a kontroly – EROMM zajistí celý request proces, vypadá to trošku jako online obchod
(request do koše), přehled objednávek apod.
- bude nasazeno v létě 2009
nebude se platit za zobrazení celého záznamu, když už se bude vybírat za samotnou MVS
možná zvýšení poplatku na 2500 euro? Je to možnost, protože SUB Goettingen každoročně
doplácí na činnost EROMM kolem 20 tis euro. Členské poplatky částku na chod databáze
dohromady nedají. Myslím, že se ale zvyšovat nebude, spíše se budou hledat cesty jak najít
nové spolupracující knihovny.
těžiště EROMMu je v poskytování jednoduchého přístupu k mikrofilmům nebo jiným kopiím
unique material
původně nebyly mikrofilmy rukopisů přijímány, protože to nejsou duplikáty a nehrozí, že by
je někdo mikrofilmoval dvakrát
rozhodnutí – přijímat ano, ale ne aktivně po tom pátrat a vyžadovat to - není to jádro
EROMMu

