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Zbraslav uad Vltavou

Mezinárodní systém nukleárních informací (INIS-International

Nuclear Information System), který byl vybudován z iniciativy Mezi-

národní agentury pro atomovou energii ve Vídni a 2a spolupráce člen-

ských zemí, má zpřístupnit literaturu z jaderných oborů produkovanou

na celém světě a umožnit její další zpracování a distribuci moderní

výpočtovou technikou.

Tématický rozsah INIS zahrnuje jadernou fyziku a fyziku plaz-

cssatu, jadernou a radiační checaii, výrobu a přepracování jaderného

paliva, chemii a výrobu jaderných materiálů, vliv záření a radio-

nuklidů na živé organismy a na člověka, využití a výrobu radioizo-

topů, bezpečnost jaderných zařízení, výpočty, konstrukci, výrobu a

využití jaderných reaktorů, přístroje používané v jaderné fyzice a

technice, manipulace s odpady, ekonomiku jaderné energetiky a vyu-

žití radioizotopů, atomové právo a jadernou problematiku okrajových

oborů.

Státy, které jsou členy INIS shromažďují svoji národní litsrár-

ní produkci a podle závazných předpisů připravují vstupní data pro

systém; MAA£ vytváří z těchto dat celosvětové soubory a poskytuje

členským zemí ca tyto výstupní materiály:

INIS Atomindex - čtrnáctidenním, který obsahuje bibliografické po-

pisy dokumentů a deskriptory, charakterizující je-

jich cbsah.

INIS Atoknindex - na magnetické-pásce - obsahuje stejné údaje jako

tištěná verze.

INIS Abstracts na mikrofiších - obsahuje abstrakty všech dokumentů

uvedených v INIS Atomindexu v jednom z jazyků hlAAE

(angličtina, francouzštině, ruština, španělština)

a někdy i v jazyce originálu.
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Testy nekonvenční literatury na mikrofiších - výzkumné zprávy apod.

Ostřední informační středisko pro jaderný program odebírá všech-

ny uvedené publikace a postupně je zpřístupňuje zájemcům v ČSSR. Pro-

tože počet informací z jaderných oborů stále roste, nelze provádět

distribuci informací klasickými metodami. OlSJP proto v rámci řešení

úkolu P-IS státní informační politiky experimentálně zavádí průběž-

né adresné informování (SDI-Selective Disseminution of Information},

pro které bere za základ magnetickou pásku INIS Atomindex. Popis

obsahu dokumentu pomocí deskriptorů (klíčových slov) umožňuje, aby

z téchto záznamů byly na samočinném počítači zpracovávány tématicky

přesně vymezené rešerše.

V naší přednášce se budeme zabývat způsobem zpracování těchto

průběžných strojových rešerší, výhodami a omezeními používané meto-

dy SDI a celkovými možnostmi celého systému, včetně zajišťování po-

třebných publikací a způsobem jejich rozšiřování odběratelům. Disku-

továny budou rovněž modifikace dodáváni informací pro různé způsoby

práce ve výzkumu, vývoji i v provozu.
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