





LITERÁRNE  INFORMAČNÉ  CENTRUM
Námestie SNP č. 12, 812 24 BRATISLAVA, č.tel.: 529 64 475, fax: 529 64 563

Schválil: Doc. PhDr. Ján  VILIKOVSKÝ, CSc. 
                Riaditeľ Literárneho informačného centra 










L  I  N  D  A
(literárna informačná databáza)




I N F O R M A Č N Ý    S Y S T É M
Literárneho informačného centra














                                                 Bratislava   november  2001     












Identifikácia projektu

a.)Predkladateľ:     
Literárne informačné centrum, nám. SNP č.12, Bratislava

b)  Názov projektu:   LINDA  (základný projekt)

c)  Typ projektu:   rezortný 

d)  Zodpovední pracovníci:
	za obsahovú stránku a realizáciu podľa projektu, sústavnú inováciu a plnenie cieľov všeobecne zodpovedá  PhDr. Viktor TIMURA, CSc., zástupca riaditeľa,

	tel.: 52921 0267, fax: 5296 4563, e-mail: timura@litcentrum.sk 
	za obsahovú stránku literárnej databázy zodpovedajú vedúci Literárneho oddelenia (slovenská literatúra), oddelenia SLOLIA (podpora šírenia slovenskej literatúry v zahraničí) a oddelenia SCUP (otázky prekladu a Európskej siete centier umeleckého prekladu)
	za technickú stránku zodpovedá vedúci Oddelenia informatiky

	             
e) Ciele informačného systému:  

	Spracovanie textových a obrazových súborov informácií z oblasti slovenskej literatúry  v digitálnej forme, ktoré prehľadne poskytnú základné informácie o súčasnej slovenskej domácej i prekladovej literatúre, o prekladoch a šírení slovenskej literatúry v zahraničí, o literárnom dianí a literárnom živote na Slovensku, o osobnostiach literárneho slovenského života a tvorivých aktivitách a ohlasoch doma i v zahraničí. Archivácia a sprístupnenie týchto informácií (s možnosťou vyhľadávania) prostredníctvom moderných technológií. Významným cieľom tohto informačného systému je popularizácia a podpora šírenia diel slovenskej literatúry vo svete. 

f) Používateľ informačného systému:
	
Používateľmi tohto informačného systému budú:
	pracovníci Literárneho informačného centra (LIC)

	odborná verejnosť, školské a vzdelávacie inštitúcie, ostatná kultúrna verejnosť doma i v zahraničí (prostredníctvom INTERNETu)



g) Prevádzkovateľ informačného systému:

     Literárne informačné centrum, nám. SNP č.12, Bratislava


Odôvodnenie projektu 

a) 	Ciele rezortu, ktoré má projekt podporovať: 

	Projekt je zameraný na ucelený prehľad o slovenskej literatúre pre potreby domácich literárnych pracovníkov i široký okruh záujemcov o literatúru (stredoškolskí študenti, poslucháči filozofických a pedagogických fakúlt), ale predovšetkým pre potreby zahraničných vzdelávacích inštitúcií (katedry slovakistiky a slavistiky v zahraničí), zahraničných vydavateľov, zahraničné spisovateľské a  prekladateľské organizácie a sleduje tieto ciele:    
§	systemizovať pohľad na slovenskú literatúru domácu i prekladovú 
§	podať prehľad o šírení slovenskej literatúry v zahraničí
§	sprístupniť ohlasy na slovenskú literárnu produkciu doma i na jej preklady v zahraničí  
§	poskytnúť základné informácie o tvorcoch, vytvorených dielach a významných jubileách slovenských spisovateľov a slovenskej literárnej kultúry 
§	poskytnúť zoznam a základné údaje o prekladateľoch z cudzích jazykov do slovenčiny a zahraničných prekladateľoch do slovenčiny 
§	informovať domácu a zahraničnú odbornú i laickú verejnosť o vydávaných literárnych časopisoch a vybraných vydavateľstvách na Slovensku, existujúcich spisovateľských a prekladateľských organizáciách, vybraných vydavateľstvách a najvýznamnejších knižniciach na Slovensku

b) Analýza súčasného stavu oblasti, ktorej sa projekt týka: 

Projekt LINDA vychádza z potrieb a legislatívneho rámca: 
§	zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách        
§	zákona NR SR č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme
§	zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
§	zákona NR SR č.   52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
§	zákona NR SR č. 383/1997 Z. z. autorský zákon (v úplnom znení zákona 34/2001 Z. z.)             

          V oblasti kultúry existujú viaceré databázy, ktoré sa však danej oblasti dotýkajú iba parciálne (vydavateľstvá, vydané knihy, čísla ISBN, biografické a bibliografické údaje o spisovateľoch). Každá z takýchto databáz je sama osebe neúplná, pretože neobsahuje  prepojenie, ktoré by dávalo ucelený systém informácií o tvorcovi, dielach, kritike, vydavateľskej činnosti a prekladoch do cudzích jazykov; komplexný pohľad na slovenskú literatúru ako špecifickú sféru kultúrnej oblasti. Neexistuje ani prepojenie s prekladateľmi slovenskej literatúry do svetových jazykov ani so slovenskými prekladateľmi svetovej literatúry. Okrem toho súčasťou informačnej bázy by mali byť aj kritické ohlasy, a to jednak historické (súčasníci tvorcu) i dnešné. 
	Všetky takéto údaje zjednocuje do uceleného informačného celku pracovná databáza LIC. Jej výhodou je, že podáva tieto údaje v súvislom kontexte a umožňuje utvoriť si prehľadný obraz o literárnom dianí.

Opis technického, programového a  organizačného prostredia 
projektovaného    informačného  systému: 

Technické riešenie projektu má dlhodobú perspektívu - ako informačný systém obsahujúci webserver a počítačovú sieť s pripojením 31 pracovných staníc (PC) s možnosťou pripojenia na internet. K dnešnému dni je v Literárnom informačnom centre celkom 27 PC.
Základnou požiadavkou je možnosť pripojenia všetkých PC v sieti na internet. 

·	Intranetová forma v lokálnej sieti každému pracovníkovi LIC po zadaní prístupového hesla sprístupní (vhodným užívateľským rozhraním) požadované informácie v textovej a obrazovej forme, čiastočne i zvukovej. Príslušnú databázu, firemnú či interárnu, je možné aktualizovať sústavne a neobmedzene (povereným pracovníkom LIC).
·	Internetová forma on-line (t.j. v reálnom čase) sprístupní všetky dôležité informácie  záujemcom z celého sveta.

Súčasný počítačový park v LIC nie je na úrovni súčasných potrieb a možností. Po technickej stránke je LIC síce vybavené dostatočným počtom počítačov, ale tie celkom nezodpovedajú potrebám, pretože nie všetky počítače majú dostatočné parametre, predovšetkým pokiaľ ide o výkonnosť, čo spôsobuje značné problémy pri používaní.
      Kapacita servera nepostačuje potrebám archivácie dát a navyše aj ochrana údajov pred zneužitím nie je na potrebnej úrovni. Zvýšenie výkonu a zálohovania údajov si vyžaduje najakútnejšie riešenie.
Literárne informačné centrum v rámci daných možností vytvorilo Literárny portál, ktorý si už získal záujemcov doma i v zahraničí. Od januára 2001 do októbra 2001 tento Literárny portál navštívilo celkom 7.536 záujemcov, z čoho bolo 42 % zo Slovenska a 58 % zo zahraničia z 24 štátov s  celkom 150.634 prístupmi (najviac z USA, potom z Anglicka, Českej republiky, Francúzska, Rakúska, Fínska, Nemecka, Švédska, Argentíny, Belgicka, Holandska, Talianska, Švajčiarska, Juhoslávie, Španielska, Grécka, Chorvátska, Ruska, Litvy, Nórska, Maďarska, Poľska, Brazílie a  dokonca aj Tchajwanu). Potešiteľné pritom je, že medzi návštevníkov patria vzdelávacie inštitúcie (zrejme univerzity). To samo osebe poukazuje na potrebu a užitočnosť samostatného špecializované informačného systému o literatúre.
	Literárny portál navyše obsahuje niektoré ďalšie informácie, ako sú články, rozhovory a recenzie publikované v časopisoch vydávaných LIC, adresy niektorých vydavateľstiev, knižníc a ďalších inštitúcií súvisiacich s literárnou kultúrou.  
   Uvedené informácie treba kompletizovať podľa uvedeného projektu  v bode a). Súčasne ide o  otvorený informačný systém, ktorý bude sústavne doplňovaný a zdokonaľovaný, pretože ide o živý literárny proces.

 d)    Predpokladaný termín dokončenia projektu: 

Základné údaje do konca roka 2003; doplňuje sa priebežne podľa potreby.
 	  
e)    Finančné, personálne, prípadne iné podmienky vypracovania projektu: 

Finančné predpoklady:
Na technické doplnenie predpokladáme celkové náklady vo finančných prostriedkov asi 500.000 Sk, 
Z toho v roku 2001 predpokladáme vynaložiť asi 400.000 Sk, 
v roku 2002 zvyšok 	asi 100.000 Sk 
Celú výšku potrebných finančných prostriedkov uhradíme z vlastných prostriedkov – fondu reprodukcie a rezervný fond. 
                b.) Personálne predpoklady: 
	Interné zaškolenie na prácu s internetom a s elektronickou poštou – realizované

	Interné zaškolenie na prácu s intranetom (firemným informačným systémom a literárnou databázou), na prácu – realizované

	Oddelenie informatiky – spravovanie informačného systému obstarávajú dvaja kmeňoví zamestnanci, jeden na dohodu o  pracovnej činnosti podľa potreby a pracovného výkazu (150.- Sk na hodinu), maximálne 20 hodín v mesiaci 


    
f)   Požiadavky používateľa na projektovaný informačný systém vrátane požiadaviek na jeho   bezpečnosť a ochranu: 
      pozri bod a.) a b.) v Návrhu základného projektu

g)  Vplyv funkcií informačného systému na organizačnú štruktúru: 

 	Po viacnásobnej reorganizácii po roku 1988 a radikálnom znížení počtu pracovníkov Literárneho informačného centra (zo 117 pracovníkov v roku 1988 na 31 plánovaných zamestnancov v tomto roku) a pri  sústavnom znižovaní dotácie na činnosť z  rozpočtových prostriedkov (zo 74,000.000 Sk v roku 1988 plán na rok 2002 predpokladá dotáciu z rozpočtových prostriedkov len 15,000.000 Sk) je elektronické spracúvanie dát základným predpokladom pre plnenie úloh, ktoré LIC ukladá zriaďovacia listina. Predovšetkým vonkajšie kontakty sa prostredníctvom internetu sústreďujú na príslušné databázy, takže odpadá časová strata vznikajúca priamym stykom so záujemcom o informácie. Práve tak aj intranetová forma sa osvedčuje ako vhodný nástroj na sprostredkovanie informácií. Znižujú sa tým stratové časy vznikajúce osobnými kontaktmi medzi jednotlivými pracoviskami a vyhľadávaním žiaducich údajov. Obzvlášť cenný je priamy a pohotový kontakt so záujemcami zo zahraničia.
Intranetová forma informačného systému umožní pohotové informovanie o základných rozhodnutiach zriaďovateľa, vedenie LIC všetky riadiace články inštitúcie a konkrétnych pracovníkov. Umožní okamžitú dostupnosť potrebných administratívnych i odborných informácií pre prácu všetkých odborných pracovníkov. 
Internetová forma umožní rýchlu komunikáciu pri zabezpečovaní kontaktov s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí (pri zabezpečovaní medzinárodných knižných veľtrhov, pri medzinárodných edičných projektoch a pod.). Fungovanie organizačnej štruktúry LIC sa výrazne zefektívni, čo sa prejaví v nižšej administratíve a vo vyššej produktivite práce a efektívnosti jej výsledkov, aké očakávajú od LIC domáce i zahraničné subjekty z oblasti kultúry.











Návrh projektu 

a) Rámcový funkčný model informačného systému: 

 

Obchodno-distribučné
oddelenie
PC26, PC27
Riaditeľ, zástupca
a sekretariát
PC01, PC02, PC03
Finančné oddelenie
PC04, PC05, PC06




Materiálno
-dopravné oddelenie
PC07, PC08, PC09


Literárne
oddelenie
PC23, PC24, PC25


SERVER


Oddelenie
informatiky
PC20, PC21, PC22
Redakcia
Knižná revue
PC10, PC11, PC12




Redakcia
Slniečko
PC13 
Oddelenie
MKV
PC19
Oddelenie
SCUP
PC17, PC18
Oddelenie
SLOLIA
PC14, PC15, PC16







Súčasný stav počítačovej siete LIC


Riaditeľ, zástupca a sekretariát
PC01, PC02, PC03
Finančné oddelenie
Materiálno-dopravné oddelenie
Redakcia Knižná revue
Redakcia Slniečko
Oddelenie SLOLIA
Oddelenie SCUP
Oddelenie MKV
Oddelenie informatiky
Literárne oddelenie
Obchodno-distribučné oddelenie
PC04
PC07
PC10
PC13
PC14
PC17
PC19
PC20
PC23
PC26
PC05
PC08
PC11
-
PC15
PC18
-
PC21
PC24
PC27
PC06
PC09
PC12
-
PC16
-
-
PC22
PC25
-


Popis súčasného technického stavu
      
PC01 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC02 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC03 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC04 - HIM 147/98 - Pentium MMX - 166 MHz, pevný disk 1,6 GB,  32 MB RAM, monitor 15" 
PC05 - HIM 137/97 - DTK - AMD K5 - 133 MHz, pevný disk 1,6 GB,  32 MB RAM, monitor 15" (HIM 138/97)
PC06 - HIM 142/97 - DTK - Pentium MMX - 166 MHz, pevný disk 1,6 GB,  32 MB RAM, monitor 15"
PC07 - HIM 136/97 - DTK - AMD K5 - 133 MHz, pevný disk 1,6 GB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 140/97)
PC08 - HIM 52/96 - ICS - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 812 MB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 60/96)
PC09 - HIM 54/96 - ICS - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15“ (HIM 58/96)
PC10 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC11 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC12 - HIM 48/96 - ICS - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 62/96)
PC13 - HIM 55/96 - ICS - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15"
PC14 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC15 - ICS - HIM 51/96 - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 9/95)
PC16 - ICS - HIM 57/96 - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 59/96)
PC17 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC18 - HIM 2/95 - TESCO - Pentium S - 75 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15"
PC19 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC20 - NEP (r.2000) - Pentium - 400 MHz, pevný disk 4,3 GB,  64 MB RAM, CD-ROM 40 speed, monitor 17"
PC21 - ICS - HIM 126/97 - Pentium S - 133 MHz, pevný disk 1,2 GB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 63/96)
PC22 - DTK - HIM 148 / 98 - Pentium MMX - 166 MHz, pevný disk 1,5 GB, 32 MB RAM, monitor 15" 
PC23 - TESCO - HIM 10/95 - Pentium S - 166 MHz, pevný disk 853 MB,  32 MB RAM, monitor 15"
PC24 - ICS - HIM 56/96 - Pentium S - 100 MHz, pevný disk  853 MB,  32 MB RAM, monitor 15" (HIM 64/96)
PC25 - ICS - HIM 96/96 - Pentium - 120 MHz, pevný disk 853 MB, 32 MB RAM, monitor 15“ (HIM 100/96)
PC26 - ICS - HIM 117/96 - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 1,2 GB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 119/96)
PC27 - ICS - HIM 118/96 - Pentium S - 100 MHz, pevný disk 1,2 GB, 32 MB RAM, monitor 15" (HIM 120/96)

    Všetky uvedené počítače si vyžadujú upgrade na jednotných 128 Mb RAM.


  Navrhovaná počítačová sieť LIC- požiadavky na technické zdokonalenie

1.	Zakúpenie nového výkonného servera
2.	Vykonať upgrade počítačového parku na 128 MB RAM
3.	Zabezpečiť kvalitné pripojenie na Internet zvýšením poplatku

Upgrade servera

           Server v súčasnosti po hardvérovej stránke možno považovať za slabšie štandardné PC. 
Server nie je pravidelne zálohovaný. Riešením súčasného stavu je kúpa nového (ďalšieho) servera, ktorý doplní súčasný. Nový server nielen odľahčí existujúci, ale aj oddelí vnútorné dáta (intranet) od vonkajších a v prípade poruchy je možné v podstatne kratšom čase obnoviť prevádzku využitím druhého servera.
	Po zvážení všetkých potrieb LIC na prevádzku Informačného systému (IS) a možností ich riešenia za najvhodnejší server je navrhovaný kvalitný značkový server, spĺňajúci všetky požiadavky kladené na kvalitu, rýchlosť, stabilitu, podporu, manažment, zálohovanie či záručný servis priamo u zákazníka.

Technické parametre navrhovaného servera:  
            SERVER Compaq Proliant ML 330e 
2x20 GB disk, 192 MB RAM, klávesnica, sieťová karta 10/100, FDD
(Compaq PN: 229863-422 + 231377-B21 + 128277-B21)
Súčasťou servera by mal byť aj záložný zdroj UPS 500VA. Monitor nie je potrebný.

Programové vybavenie navrhovaného servera:
           Voľne šíriteľný softvér LINUX, MySQL, 

Upgrade počítačového parku

	Súčasný počítačový park LIC možno podľa kvality staníc rozdeliť do dvoch skupín. Prvá je modernejšia, práca s týmito počítačmi je bezproblematická, rýchla a efektívna. Druhú, početnejšiu skupinu tvoria počítače dnes už zastarané, najmä pre potreby organizácií informačno-výskumného charakteru. Mnohé z počítačov sú v činnosti od roku 1995 a 1996, sú teda morálne i technicky zastarané. Taktiež i počítače z roku 1997, či 1998 nepatria k spoľahlivým a efektívnym pre prácu s ekonomickým a hospodárskym softvérom, prípadne na vývoj a tvorbu webových stránok, prácu s CD ROMami a tvorbou súčastí Informačného systému LIC.

Možnosti riešenia:

a)	Rozsiahlejšia novelizácia počítačového parku nákupom nových pracovných staníc spĺňajúcich všetky požiadavky moderného pracoviska - informačného centra.

Navrhovaná nová počítačová stanica: 
	
Procesor Intel Celeron 733, pamäť 128 MB, harddisk 20 GB, grafická karta, 
sieťová karta, zvuková karta, reproduktory, disketová mechanika, CD ROM, 
klávesnica, reproduktory, myš s kolieskom + monitor 17". 

b)	Zásadný upgrade existujúcich starých staníc počítačového parku. Zakúpenie nových počítačových komponentov uhradí LIC z vlastných prostriedkov, z fondu reprodukcie.

Navrhovaný upgrade pozostáva z výmeny starých komponentov na nasledovné:
	Skrinka ATX formátu, základná doska (s integrovanou zvukovou kartou), 
procesor Intel Celeron 733 + chladič, pamäť 128 MB, harddisk 20 GB, CD ROM.

     Rozhodnutie pre riešenie uvedené pod bodom a) alebo b) bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré LIC bude mať k dispozícii. Pravdepodobne pôjde o kombináciu riešenia bodov a) a b). To znamená, že časť sa nahradí novou technikou, časť bude technicky modernizovaná formou upgrade. 

Kvalitné pripojenie na Internet

Celá počítačová sieť organizácie je pripojená na Internet pevnou linkou. Pevná linka je riešená mikrovlnným spojením, čím sa doteraz ušetrili nemalé finančné prostriedky (spojené s prípadným prenájmom a využitím telefónneho kábla od ST). Súčasná prenosová rýchlosť 32 kb/s je pre technické a komunikačné požiadavky LIC nevyhovujúca. Nevyhovuje naším súčasným potrebám a už vôbec nie perspektívam našej organizácie ako moderného informačného centra s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Návštevnosť stránok, ako aj vyťaženie linky do Internetu sa priebežne monitoruje.
Vzhľadom na uvedené je nutné zvýšiť prenosovú rýchlosť pripojenia na Internet organizácie zo súčasných 32 kb/s na min. 128 kb/s (synchr.) - so zohľadnením technických možností aj najvýhodnejšej ceny a kvality prenosu na súčasnom trhu.  














b) Rámcový dátový model informačného systému

  
                                                                                   VEDENIE  LIC        
1.	riaditeľ                     
2.	zástupca riad.
3.	sekretariát
4.	
	sekretariát

 

                                                     INTERNET 

           LITERÁRNE ODD.                                                                                                      FINANČNÉ ODD.       
         1. vedúci oddelenia                                                                                                        1. vedúca  FO
         2. odborný  referent                                                                                                        2. pokladňa
3. odborný referent                                                                                                         3. účtovníčka
         4. odborný referent
                                                                                                                                                            spracováva celú finančnú
zodpovedá za odbornú úroveň                                                                                  agendu a účtovníctvo
všetkých poskytovaných údajov   
na internet, zvlášť o vyd. akt. LIC,    
spisovateľoch, tvorbe, lit. časopisoch,
     ohlasoch na tvorbu, spis. organizáciách 
                  SLOLIA                                                                                                                     MAT.DOP. ODD.  
           1.  ved. SLOLIA                                                                                                           1. vedúca MDO                               
           2.  odb. referent                                                                                                           2. referentka MDO              
           3.  odb. referent                                                                                                                   3.  vodič
                                                                                                                                                        

spracováva a zodpovedá za údaje                                                                          vedie evidenciu materiálu       
na internete o zahr. aktivitách a                      ODD. INFORMATIKY                      a prehľad o pohybe mat.,
prezentáciách v zahraničných                       1. server pre internet                       spracováva účtovanie a údaje 
 prekladoch s dotáciou LIC                           2. záloh. server intranet                   o doprave sl. mot. vozidiel
                                                                          3. PC – 128 Mb. 
                   SCUP                                                                                                                         KNIŽNÁ REVUE
             1. vedúci SCUP                                                                                                               1. šéfredaktor
             2. referent                                                                                                                 2. zást.  šéfredaktora
                                                                                                                                                       3. redaktor

spracováva údaje a informácie podklady                                                                pripravuje na vydanie o štipend. pobytoch, zahr. aktivitách                                                                       pre tlač časop.,  spracováva  
 a činnosti v medzinár. spisovateľ. a                                                                        údaje o časopise, o vydava-   
  prekladateľských organizáciách                                                                            teľstvách a aktualitách    
                                                                                                                                        zo života spisovateľov

              ODD.  MKV                                                 ODD. KN. DIST.                                            SLNIEČKO                                              
             1. vedúci MKV                                        1. vedúca kniž. dist.                                       1. šéfredaktor
                                                                                 2. knižný sklad                                               2. redaktor

                                                                                                                                                   
spracováva údaje a informácie o MKV       vedie evidenciu o vy-                                 spracováva a poskytuje                                      
                                                                       daných knihách LIC,                                   informácie o časopise               
                                                                       o ich predaji a pohybe     
                                                                       a vyúčtovávaní predaja 



 Informácie v projekte LINDA budú 3 typov:
	 statické HTML stránky (text, obrázky prípadne zvukové ukážky a pod.)

	 dokumenty vo formáte PDF

	 informácie uložené v databáze

Všetky uvedené typy údajových formátov sú prístupné pomocou WWW prehliadača na strane používateľa (napr. Internet Explorer) a WWW servera v LIC.
Obsah dát v informačnom systéme:

             1.    LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM
Základné informácie o Literárnom informačnom centre
zriaďovacia listina
	koncepcia

	organizačná štruktúra

	organizačné zložky

	organizačný poriadok


Základné údaje o LIC sú už spracované, za ich technickú stránku zodpovedá vedúci oddelenia informatiky

       b.) Služby Literárneho informačného centra
	podpora vydávania prekladov diel slov. autorov v zahraničí – za obsahovú stránku zodpovedá vedúci SLOLIA

	poskytovanie štipendijných pobytov pre zahraničných prekladateľov – za obsahovú stránku zodpovedá vedúci SCUP

	prezentácia knižnej tvorby na medzinárodných knižných veľtrhoch – za obsahovú stránku zodpovedá vedúci SLOLIA


c.) Aktivity Literárneho informačného centra
zahraničné aktivity - za obsahovú stránku zodpovedá vedúci SLOLIA 
	vydavateľské aktivity LIC – za obsahovú stránku zodpovedá vedúci literárneho oddelenia 

	časopisy LIC – za obsahovú stránku zodpovedá vedúci literárneho oddelenia

	zastúpenie a  aktivity v  medzinárodných spisovateľ. a prekladateľských organizáciách – za obsahovú stránku zodpovedá vedúci SCUP

	Literárne informačné centrum v tlači – za obsahovú stránku zodpovedá hovorca LIC

	výročné správy Literárneho informačného centra – za stránku zodpovedá zástupca riaditeľa


2. 	SPISOVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE
      (stanovy, vedenie, zoznam členov)

Spolok slovenských spisovateľov
	Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (Klub nezávislých spisovateľov, Obec spisovateľov Slovenska, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Slovenské centrum P.E.N., Klub literatúry faktu).

	Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (zoznam  prekladateľov s prehľadom o ich prekladateľskej činnosti)
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (zoznam   prekladateľov s prehľadom o ich prekladateľskej činnosti)

Literárne kluby
Literárny fond
Za obsah stránok a údajov zodpovedá vedúci literárneho oddelenia
Adresár ďalších inštitúcií súvisiacich s literárnou kultúrou – zodpovedá vedúci oddelenia informatiky

             3.    SLOVENSKÍ  SPISOVATELIA

 a.) Spisovatelia a ich tvorba (základné biografické a bibliografické údaje) – za obsah  zodpovedá vedúci literárneho oddelenia
 
 b.) Literárne spolky, organizácie a  tvorba slovenských spisovateľov v zahraničí 
     (podľa jednotlivých štátov: Maďarsko, Juhoslávia, Rumunsko, USA, Kanada...) -  za obsah zodpovedajú vedúci SLOLIA a SCUP

 c.) Jubileá spisovateľov a významné výročia literárnej kultúry  - včasnosť a obsah zodpovedá vedúci oddelenia informatiky
 
4.   LITERÁRNE ČASOPISY NA SLOVENSKU 
(stručná charakteristika, redakcia, adresa, kontakt) 
                    a.) Literárne časopisy
Literárny týždenník
	Kultúrny život
Dotyky

Proglas
Slovenské pohľady
Romboid
Slovenská literatúra
Revue svetovej literatúry
Fragment
Rak
Vlna
Tvorba T

                     b.) Časopisy o knižnej kultúre
Knižná revue
	Infoknihy

Za údaje a ich obnovu zodpovedá vedúci literárneho oddelenia 


           5.  SLOVENSKÁ  LITERATÚRA  A PREKLAD
 
a.) Preklady  slovenskej literatúry v zahraničí – historický prehľad
      (zoradené podľa krajín a jazykov) – za údaje zodpovedá 
b.) Preklady slovenských literárnych diel, ktoré vyšli s podporou LIC – za údaje zodpovedá vedúci SLOLIA

c.) Preklady diel zahraničnej literatúry do slovenčiny
     (zoradené podľa jazykov – národných literatúr, z ktorých boli preložené) – za údaje zodpovedá p. Kohútová

          6.  SLOVENSKÁ LITERÁRNA PRODUKCIA A JEJ OHLASY
     
   Vybrané ohlasy na slovenskú i prekladovú literárnu produkciu doma i v cudzine – prednostne pôjde o výber z literárnych časopisov – za výber zodpovedá vedúci literárneho oddelenia

          7.  VYBRANÉ SLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVÁ
  (stručná charakteristika, adresa) – za výber zodpovedá šéfredaktor Knižnej revue

           8. NAJVÝZNAMNEJŠIE KNIŽNICE NA SLOVENSKU
 (adresár)

c) Väzby projektu na iné systémy

Projekt má za úlohu integrovať informácie v oblasti literatúry a literárneho života na Slovensku. Pre svoju funkčnosť vyžaduje pripojenie na Internet, server a aktualizáciu v ňom uložených informácií. Projekt bude využívať aj odkazy na databázy iných organizácií (väzba na národnú agentúru ISBN a ISSN, biografické a bibliografické údaje o spisovateľoch spracované Slovenskou národnou knižnicou, prípadne ďalšie) pokiaľ majú spracované informácie týkajúce sa literatúry tak, aby doplnili údaje na ucelené informácie o literatúre a je tvorcoch.  

d)  Špecifikácia technických prostriedkov
    
 Na bezproblémovú a nepretržitú prevádzku projektu LINDA je potrebné
trvalé pripojenie do Internetu – rýchlosť závisí od používania informácií   jednotlivými používateľmi a ich množstva. Na úvodné nasadenie je potrebné min. 64 kbit/s pripojenie do Internetu.
server – je potrebný na prevádzkovanie WWW servera, databázy a rozhrania pre používateľov. Parametre servera tiež závisia od množstva požadovaných údajov a počtu súčasne pripojených klientov. Minimálna konfigurácia – Pentium III 800, 192MB RAM, 20 GB disk.
PC pre používateľov pracujúcich na projekte LINDA. Všetci pracovníci LIC zainteresovaní do projektu majú mať kvalitné PC  (min. strednej triedy). Z pohľadu ostatných používateľov sa predpokladá PC či iné zariadenie pripojené do Internetu. (Nutnosť zaškolenia pracovníkov!)
    Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v bode a) tohto projektu.

e) Špecifikácia programových prostriedkov

    Systém bude postavený na operačnom systéme LINUX a Open Source softvéri
a.)  WWW server Apache
b.)  databáza MySQL
c.)  rozhranie pre dynamickú tvorbu stránok a prístup k databáze PHP
                       d.)  fulltextové prehľadávanie MnogoSearch
 e.) štatistická analýza prístupov na WWW stránky Webalizer

 f) Potreba vývojových prostriedkov

Na vytvorenie potrebných WWW stránok nie je potrebný špeciálny softvér. Budú sa využívať komerčne dostupné editory. Na prípravu PDF dokumentov sa bude využívať už zakúpený softvér Adobe Acrobat. 

g) Postup riešenia projektu a časový harmonogram jednotlivých etáp riešenia

    Postup riešenia projektu pozostáva z nasledovných etáp
1.   analýza súčasného stavu a spracovanie základného projektu –      ukončené
špecifikácia jednotlivých častí projektu LINDA vrátane grafickej podoby a jazykových mutácií s určením zodpovednosti za jednotlivé časti technicky aj obsahovo.
Bude riešené vypracovaním realizačného projektu – do 30.3.2002
3.	implementácia zahŕňa prípravu podkladov, programátorské a grafické práce podľa špecifikácie a nasadenie do prevádzky - do 31.6.2002
4. 	testovanie bude realizované priebežne počas implementácie - do 31.10.2002
5.	údržba – aktualizácia informácií podľa rozdelenia zodpovednosti za jednotlivé oblasti - priebežne

h) Plán finančného zabezpečenia projektu

Hardvér: 
Upgrade servera - dokúpenie nového (ďalšieho) servera - nákup v roku 2001 

                         Technické parametre navrhovaného servera:
                         Server značky Compaq Proliant ML 330e
2x20 GB, disk, 192 MB RAM, klávesnica, sieťová karta 10/100, FDD
(Compaq PN: 229863-422 + 231377-B21 + 128277-B21)
Záložný zdroj UPS 500 VA ako súčasť vybavenia servera. 
Orientačná cena servera:  	100.000,- Sk (s DPH)
Orientačná cena zál. zdroja: 	    5.000,- Sk (s DPH)

	Počítačová stanica - dokúpenie nového (ďalšieho) počítača.

      Nákup roku 2002 

                         Technické parametre navrhovaného počítača:
                           Procesor Intel Celeron 733, pamäť 128 MB, harddisk 20 GB, grafická karta, 
sieťová karta, zvuková karta, reproduktory, disketová mechanika, CDROM,  klávesnica, reproduktory, myš s kolieskom + monitor 17".
Orientačná cena počítača: 38.000,- Sk (s DPH) 

	Upgrade počítačovej stanice - pozostáva z výmeny starých komponentov.

                         Skrinka ATX formátu, základná doska (s integr.zvukovou kartou),         reproduktory, procesor Intel Celeron 733 + chladič, pamäť 128 MB, harddisk 20 GB, CDROM.
		    Orientačná cena upgradu počítača bez monitora: 
22.000,- Sk (s DPH)
			                s 17“ monitorom (s grafickou kartou):         35.000,- Sk (s DPH)

                  2. Softvér

Programové vybavenie navrhovaného servera:
                       Voľne šíriteľný softvér, tzv. freeware (LINUX, MySQL, ...)

	Programové vybavenie počítačových staníc:

                      Využitie už zakúpeného komerčného softvéru (Windows 95,...),
ale aj voľne šíriteľný softvér, tzv. freeware (Software 602, ...)
Vytvorenie samotnej aplikácie bude riešené vlastnými zdrojmi (pracovníkmi) a externou spoluprácou.

Služby

Zvýšenie rýchlosti pripojenia do Internetu:
                      Nutné zvýšenie rýchlosti pripojenia zo súčasných 32 kbit/s na 64 kbit/s.
Orientačný mesačný poplatok: 10.000,- Sk (s DPH)

	 Spolupráca s externými spolupracovníkmi:

                       Podľa potreby  - v rámci OON 
 
REKAPITULÁCIA POTRIEB FINANČNÝCH NÁKLADOV:
server .............................................................................................  105.000 Sk
PC 1, 2, 3, 10, 11, 14, 19, 20  (8x18.450 Sk = 147.600 Sk) ..........  147.600 Sk
PC 4,5,6,7,8,12,15,21,22,23,24,25,27 (13x30.000 Sk = 325.000)..  325.000 Sk
PC 9,16,18,26 (4x18.450) ..............................................................    73.800 Sk

                         Celkové náklady .........................................................   651.400 Sk

Uvedené náklady budú hradené z fondu reprodukcie a rezervného fondu LIC (okrem poplatku za internet). LIC nebude požadovať na zabezpečenie projektu ďalšie finančné prostriedky. Upgrade PC pod bodom 3 (v rekapitulácii) je cena úplného upgrade uvedeného v technickom popise 35.000 Sk, základného 22.000 Sk. Počítame s priemerom 25.000 Sk. Nie vo všetkých prípadoch bude potrebné aj nový monitor. Ich postupnú obnovu predpokladáme v ďalších rokoch podľa finančných možností LIC, nateraz nie je akútna.     

  i)  Plán personálneho zabezpečenia projektu

	Podľa súčasného stavu realizácia projektu nevyžaduje ďalšie personálne zabezpečenie – resp. zvýšenie počtu pracovníkov.  Potrebné je zaškolenie pracovníkov na obsluhu a dopĺňanie databázovej základne:

	Interné zaškolenie na prácu s internetom a s elektronickou poštou -realizované	

Interné zaškolenie na prácu s intranetom (firemným informačným systémom a literárnou databázou), na prácu - realizované
c)  Oddelenie informatiky – spravovanie informačného systému obstarávajú dvaja kmeňoví zamestnanci, jeden na dohodu o  pracovnej činnosti podľa potreby a pracovného výkazu (150.- Sk na hodinu), maximálne 20 hodín týždenne  

j) Analýza rizík

    Informačný systém bude obsahovať tri druhy údajov:
§	údaje verejne neprístupne ani pre pracovníkov LIC (personálne údaje, údaje o finančnom hospodárení a účtovníctve (finančné oddelenie s vlastnou sieťou a pod.)
§	údaje prístupné len pre pracovníkov LIC (intranet)
§	údaje verejne prístupné (internet)

      Počas prevádzkovania projektu LINDA bude naň pôsobiť množstvo vplyvov (ľudských, technických) s rôznym rizikom narušenia funkčnosti. 
Sem patria najmä:

a.) vonkajšie:
nefunkčnosť pripojenia do Internetu – čas odstránenia poruchy závisí na dodávateľskej spoločnosti a jej schopnosti odstránenia problému. (1 hod. – 2 dni)
	nefunkčnosť servera – čas odstránenia výmeny chybného HW na serveri a čas potrebný na obnovu prevádzky softvéru zo záloh (2 dni – 4 dni)

	nefunkčnosť servera spôsobená útokom z Internetu – vzhľadom na možnú identifikáciu útočníka, inštalovaný firewall a charakter prevádzkovaných dát málo pravdepodobné (doba obnovy 1 až 3 dni).
	riziko vzniku požiaru a zničenia dát –zálohovať všetky údaje na záložnom serveri, aby v prípade požiaru zostali buď na PC alebo na serveri, uloženie počítačov a serverov tak, aby pri požiari sa minimalizovalo riziko ich zničenia 
	riziko živelnej pohromy – podobne zálohovať na údaje na serveri ako pri požiari

riziko vírusov – zálohovať na serveri, protivírusové programy
násilné vniknutie do objektu a odcudzenie počítačov alebo dát – všetky údaje dvakrát do roka (k 30.9. a k 15.3.v roku) napaľovať na CD
vnútorné riziká:
§	 odcudzenie dát – ochrana dát heslami a kódmi pre prístup len povolaných
§	 neodborný zásah – zaškolenie pracovníkov

k) Riešenie bezpečnosti a ochrany informačného systému

Informácie v projekte LINDA majú verejný charakter a budú umiestnené na serveri LIC prístupnom z Internetu. Systém je predovšetkým chránený proti modifikácii či zmazaniu údajov. Server je chránený firewallom a je postavený na Open Source softvéri. Údaje budú zálohované kopírovaním na iné zariadenie v organizácii.

Bezpečnosť a ochrana budú riešené v rámci osobitného bezpečnostného projektu ochrany informačného systému - do konca mája 2002.

l) Postup zavádzania nového informačného systému

      Bude riešiť vykonávací projekt.

    
V Bratislave   30. 11. 2001
doc. PhDr. Ján VILIKOVSKÝ, CSc.
                                                                                                                               riaditeľ  LIC
                                                                                                           

