Zpráva ze zahraniční služební cesty


	Ve dnech 2.4. – 4.4. 2003 jsem se zůčastnil pravidelné výroční konference ELAG (European Library Automation Group) ve švýcarském Bernu                                          (viz http://www.elag2003.ch). Pořadatelem konference byla tento rok švýcarská Národní knihovna v Bernu. Hlavním tématem konference bylo „Cross Language Applications and the Web“. Celá konference byla rozdělena do osmi tématických seminářů, které probíhaly celé tři dny a jednou až dvakrát denně byly prokládány společnými sekcemi, na kterých byly prezentovány systémy a řešení v různých evropských knihovnách, související                        s probíranými tématy.
	Účastnil jsem se semináře na téma FRBR, který vedl Ole Husby z norské firmy BibSys. FRBR je datový model pro práci s bibliografickými záznamy,  definovaný pracovní skupinou při IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) v roce 1995. V květnu 1996 byla návrhová zpráva skupiny rezeslána členům IFLA Section                   of  Cataloguing a dobrovolníkům z celého světa k posouzení na dobu 6 měsíců.                           Po uplynutí této doby byly do modelu zapracovány obdržené připomínky a skupina vydala revidovanou závěrečnou zprávu. Tato zpráva byla přijata komisí Standing Commitee of the IFLA v dánské Kodani v roce 1997 a dnes slouží jako základní definice modelu FRBR              (viz http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf).
	Diskuse o modelu FRBR probíhá na setkáních ELAG už několik let.                       Na letošním setkání měla být diskutována hlavně uživatelská rozhraní systémů, které mají implementován model FRBR, nebo kde se na této implementaci pracuje a měla to být               v rámci ELAGu poslední diskuze na toto téma. Na dalších setkáních v následujících letech už měly být prezentovány pouze zkušenosti s konkrétními implementacemi modelu                   v reálných knihovnických systémech. V průběhu bohaté diskuze v Bernu se však ukázalo, že proti „klasickým“ bibliografickým záznamům představuje model FRBR velmi převratný přístup k bibliografickým datům a že existují nezanedbatelné rozdíly v interpretaci některých základních pojmů modelu – konkrétně u některých příkladů datových objektů nebyla shoda v tom, zda patří do kategorie „expression“ nebo „manifestation“, což jsou dvě ze čtyř základních vrstev modelu FRBR. V průběhu semináře jsme proto dospěli                  k názoru, že bude užitečné v diskuzi pokračovat a při závěrečném hodnocení smináře požádal  Ole Husby prezidentku ELAGu, paní Paulu Goossens, aby diskuse na téma FRBR byla znovu zařazena do programu konference ELAG na příští rok v Norském Trondheimu.
	V průběhu semináře byly diskuse provázeny praktickými ukázkami experimentálního systému americké firmy VTLS, který má kompletně implementovaný model FRBR. Představitel firmy Vinod Chachra tak velmi kvalifikovaně a názorně pomáhal překonávat výše uvedené rozdíly v chápání jednotlivých entit modelu.
	Jedním z významných přínosů celé konference pro mě bylo osobní setkání              s ředitelem knihovny CERNu (Evropská laboratoř pro částicovou fyziku) v Ženevě, panem Corradem Pettenatim, který mi nabídl podrobné studium datových modelů a informačních systémů používaných v knihovně této prestižní instituce. V CERNu mimo jiné také vznikla internetová služba WWW.
	Třídenní jednání v Bernu hodnotím velmi pozitivně. Všechny prezentace                  i průběh celého semináře, kterého jsem se účastnil poměrně jednoznačně naznačuje směr vývoje v knihovnických informačních systémech, kdy data jsou stále více strukturována                 a značkována tak, aby sloužila nejen jako prezentační objekty, vystavované pro člověka -   - uživatele ale současně jako zdroj pro další strojové zpracování potřebné např.                           pro vytváření národních souborných katalogů, velkých referenčních datových center                    a podobných potřebných projektů.


V Olomouci 11.4.2003                                                               Aleš Horák

