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F3 A
Návrh projektu
Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání ve ejných prost edk na informa ní zdroje a
infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informa ních bran
a) Cíle projektu, v cné vymezení aktivity, která je p edm tem podpory
P edkládaný projekt je sou ástí souboru projekt velkých eských knihoven a v deckých a výzkumných
pracoviš specializovaných na r zné obory. Cílem souboru projekt je vytvo ení vzájemn se dopl ujících
oborových informa ních bran pro oblast výzkumu, které postupn pokryjí celé universum. Koordinovaná
tvorba oborových informa ních bran zaru í od po átku jednozna né vymezení gescí za p íslušné obory a
omezení multiplicitních inností, použití jednotných standard a jednotného programového vybavení zabezpe í
snadnou propojitelnost jednotlivých oborových informa ních bran v jediný celek snadno dostupný domácím i
zahrani ním uživatel m. Projekt Koordinovaná tvorba oborových informa ních bran pro oblast výzkumu se
nezabývá technologickým zabezpe ením pro tvorbu a zp ístupn ní oborových informa ních bran. V této oblasti
budou využity výsledky projektu Jednotná informa ní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj
p edkládaného v rámci Programu: 1N: Informa ní infrastruktura výzkumu. Cílem p edkládaného projektu je
koordinace tvorby oborových informa ních bran v eských knihovnách a v deckých a výzkumných
pracovištích a vytvo ení oborových informa ních bran pro obory hudba a knihovnictví a informatika, pro
které je Národní knihovna R úst ední oborovou knihovnou.
Oborové informa ní brány, jejichž po et i obliba v posledních letech rychle rostou, p edstavují významný p ínos
pro oblast výzkumu, v dy a vzd lávání. Ve sv t heterogenních zdroj a rostoucího po tu elektronických zdroj
p ístupných prost ednictvím sítí je stále obtížn jší nalézt relevantní informace. Oborové informa ní brány
umož ují systematickou práci s informa ními zdroji na základ výb ru kvalitních zdroj , vysoké úrovn jejich
popisu podle mezinárodních standard a prov ování jejich dostupnosti. Odborník m z jednotlivých obor se
v rámci oborových informa ních bran otevírá možnost doporu it kvalitní zdroje koleg m i student m doma i
v zahrani í a naopak se snadno dostat ke zdroj m, které doporu ili jiní. Krom dopl ování elektronické sbírky
mohou významn ovlivnit i dopl ování klasických fond ve svém oboru. Hlavními p edpoklady tvorby
kvalitních oborových informa ních bran jsou stanovení jednotných kritérií pro výb r a popis zdroj , kooperace a
trvalá správa. P edpokladem jejich zp ístupn ní jsou kvalitní technické nástroje. S tvorbou oborových
informa ních bran je spojena ada inností, o které se v rámci p edkládaných projekt pod lí knihovny a oborov
specializovaná v decko-výzkumná pracovišt .
Výb r zdroj : Výb r informa ních zdroj na internetu. Nelze provád t automaticky, intelektuální vklad je zde
nezbytný. Musí existovat jasná, písemn zdokumentovaná kritéria výb ru.
Správa elektronické sbírky: Systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky
založená na p edem definovaných kritériích.
Správa klasické sbírky [fondu]: V ideálním p ípad jsou oborové informa ní brány napojeny na kvalitní klasické
sbírky (fondy) v daném oboru. Tato vazba je d ležitá zejména u obor , kde jsou výzkum a studium stále siln
navázány na klasické dokumenty a význam elektronických zdroj zde není rozhodující [ ešeno v navazujícím
projektu NK: Národní knihovna – okno do sv ta výzkumu a vývoje]
Popis zdroj : Popis zdroj musí být jednotný a odpovídat mezinárodním standard m.
Tematická klasifikace: Všechny zdroje jsou v zájmu zajišt ní jednotného p edm tového p ístupu indexovány
podle ur itého klasifika ního schématu. V cné zpracování na bázi p irozeného jazyka je založeno na
intelektuální obsahové analýze a využívá souboru ízených selek ních termín (p edm tových hesel,
deskriptor ).
Správa systému (systém ) pro ukládání a zp ístupn ní zdroj : Je nutné mít kvalitní systém umož ující snadné
ukládání zdroj a p edevším jejich efektivní a uživatelsky p íjemné zp ístupn ní [budou využity výsledky
projektu Jednotná informa ní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj].
NK bude tyto innosti v rámci ešení projektu v plném rozsahu zajiš ovat pro obory hudba a knihovnictví
a informa ní v da, pro které má hlavní oborovou gesci. Pro ostatní obory, které mají vlastní oborové
garanty, bude hrát NK p i realizaci uvedených inností metodickou a koordina ní roli.
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Analýza zahrani ní praxe a doporu ení promítnutá do projektu
Zahrani ní praxe v oblasti tvorby oborových informa ních bran je velmi r znorodá. Obecn platí, že jejich po et
i význam rostou, zem s rozsáhlými zkušenostmi (Austrálie, N mecko, USA, severské zem ) nashromáždily
množství zkušeností a doporu ení, ze kterých soubor p edkládaných projekt vychází. V zemích, které za aly
vytvá et oborové informa ní brány p ed mnoha lety, dnes existuje velké množství oborových informa ních bran,
které byly budovány asto izolovan , používaly vlastní standardy šité „na míru“ lokálním ešením a systém m.
Nyní dochází k jejich mnohdy velmi obtížnému propojování na úrovni oborové, národní i mezinárodní.
V n kterých p ípadech je propojení zcela nemožné a oborové brány, do nichž bylo nainvestováno mnoho
finan ních i lidských zdroj , postupn zanikají, jsou využívány pouze áste n , nebo jejich integrace vyžaduje
dodate né finan ní i lidské zdroje. Pou ení a doporu ení plynoucí ze zahrani ní praxe a zapracovaná do projektu
lze shrnout takto: od po átku je d ležitá koordinace na národní i oborové úrovni s p ihlédnutím ke snadnému
zapojení do mezinárodních projekt . [Projekt bude od po átku koordinován na národní i oborové úrovni
s p ihlédnutím k zapojení zejména do evropského projektu RENARDUS http://www.renardus.org]. Je nutné
používat mezinárodní standardy a zasahovat do nich jen minimáln – v opravdu nezbytných a dob e
zd vodn ných p ípadech [V rámci projektu budou použity mezinárodní standardy knihovnické i technické:
MARC 21, DC, doporu ení odvozená z doporu ení projektu RENARDUS, MDT, DDT, jmenné i v cné autority
NK, oborové tezaury, LCSH, OpenURL, Z39.50]. Pro tvorbu i provoz oborových informa ních bran je vhodn jší
zvolit hotový, ideáln mezinárodn používaný systém obsahující pot ebnou funkcionalitu, než vyvíjet systém
vlastní. [Bude využito mezinárodn používané programové vybavení MetaLib http://jibinfo.cuni.cz/index.php?fname=jib.mnu&sub=2&url=metalib/ a SFX http://jibinfo.cuni.cz/index.php?fname=jib.mnu&sub=3&url=sfx/, které má aplikace v ad zemí. Produkty MetaLib a SFX dnes
užívají již stovky institucí po celém sv t . Pro ešení svých portál si vybraly kombinaci MetaLib+SFX nap íklad Univerzita
na Harvardu, Britská knihovna, Národní knihovna Finska spolu s konsorciem finských knihoven, Institut Max Planck atd.
MetaLib a SFX pat í mezi finalisty i pro p ipravovaný portál Kongresové knihovny.U nás byly MetaLib a SFX již
implementovány a ov eny v rámci projektu Jednotná informa ní brána http://www.jib.cz , proto je otázka

systémového zabezpe ení sou ástí projektu Jednotná informa ní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj].
Pokrytí celého universa od po átku není reálné [V rámci ešení souboru projekt bude vytvo eno 10 oborových
informa ních bran, další budou navazovat postupn ].

b) Zd vodn ní pot ebnosti aktivity a o ekávané výsledky, hrubý harmonogram prací
Zatímco v zahrani í jsou oborové informa ní brány ve smyslu popsaném na po átku návrhu budovány již adu
let, v eských knihovnách za ínají vznikat až v posledních letech. Míra respektování standard je r zná, jsou
využívány r zné klasifika ní systémy, jsou vyvíjeny r zné specializované automatizované systémy - asto bez
vzájemné koordinace a snahy o využití nástroj již existujících nebo p ipravovaných jinde. V ad p ípad
provád jí výb r a hodnocení pouze knihovníci bez vazby na specialisty z v deckých a výzkumných pracoviš .
Objevují se i snahy o tvorbu n kolika oborových informa ních bran pro jeden obor, jejichž ešitelé o sob nev dí
nebo si dokonce konkurují. Na druhé stran existuje mnoho bílých míst. Tento stav je t eba zm nit a za ít
s koordinovanou tvorbou oborových informa ních bran od samého po átku. NK usiluje o koordinaci v zájmu
kompatibility vznikajících oborových bran a v zájmu zvýšení hospodárnosti ve využívání ve ejných prost edk
na informa ní zdroje a infrastrukturu výzkumu. Ke spole nému souboru projekt se v plném rozsahu p ihlásily
nov vznikající oborové informa ní brány (Ekonomické v dy. Obchod ; Filozofie ; Historie a pomocné
historické v dy ; Hudba ; Jazyk, lingvistika a literatura ; Knihovnictví a informatika ; Výchova a vzd lávání ;
Zem d lství. Voln jší je vazba s branami již existujícími a disponujícími vlastním programovým vybavením i
množstvím uložených dat – portál STM a MEDVIK. I zde však vznikají plány na využití spole ných standard i
technologií v zájmu snazšího propojení a optimálního využití lidských i finan ních zdroj . Podmínkou zapojení
do projektu je prezentace zdroj zú astn né instituce jako prohledávatelných zdroj v JIB, jinými slovy
prakticky prokázané respektování knihovnických i technických standard . Další podmínkou je spolupráce
s v deckými a výzkumnými pracovišti v daném oboru. Velkou výzvou pro všechny zú astn né instituce je
spolupráce v oblasti v cného zp ístupn ní a vytvo ení i praktické napln ní hierarchické struktury „sch dné“ pro
tv rce i uživatele oborových bran. S tímto úkolem souvisí i aplikace metody Konspektu, ímž vznikne jasná a
mezinárodn srozumitelná oborová mapa klasických fond i elektronických sbírek zú astn ných knihoven. Tolik
aktivity a o ekávané výsledky v rovin koordina ní. NK je oborovou knihovnou pro obory hudba a knihovnictví
a informa ní v da. Je tedy logické, že bude vytvá et (ve spolupráci s Ústavem informa ních studií UK a ústavy
AV zabývajícími se hudbou) oborové informa ní brány práv pro tyto obory. Vymezení gesce je zde
jednozna né. Krom vlastního vytvo ení obou oborových bran a výrazného zkvalitn ní informa ního
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zabezpe ení výzkumu v t chto oborech NK p i tvorb t chto bran prakticky otestuje sch dnost navržených
teoretických ešení.
Hrubý harmonogram prací
V roce 2004 dojde k rozší ení po tu instancí SFX a pro všechny obory bude diferencována nabídka p idaných
služeb. Ke zkvalitn ní nabídky a dostupnosti zdroj dojde tedy v rámci celého universa. K markantnímu posunu
dojde u obor , pro n ž budou v rámci projektu vytvá eny plnohodnotné oborové brány se zajišt ním všech
inností uvedených výše. Rok 2004 bude ve znamení lad ní kriterií výb ru, standard a modelu tvorby záznam
v rámci jednotlivých oborových bran i zp sobu jejich integrace a lad ní návaznosti v cného zpracování.
Výsledky budou od po átku dostupné uživatel m. Od roku 2005 již dojde k plnému provozu celého systému a
k navázání praktické spolupráce a integrace se zahrani ními oborovými branami po linii oborové i národní.
c) O ekávaný p ínos projektu pro uchaze e
Realizace projektu p inese zásadní zlepšení služeb pro pracovníky výzkumu z obor hudba a knihovnictví a
informa ní v da, pro které je NK úst ední oborovou knihovnou. Získají prost ednictvím NK možnost lepšího
využití voln dostupných i placených zdroj obohacenou o p íležitost více ovlivnit výb r elektronických i
klasických zdroj pro sbírky NK. NK získá možnost prakticky realizovat a zhodnotit výsledky již provedených
teoretických prací v oblasti oborových informa ních bran. Na základ podrobné srovnávací analýzy zahrani ních
zkušeností http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/studie_html/index.html#III bylo v NK p ipraveno doporu ení
http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/doporuceni.html pro tvorbu oborových informa ních bran v R.Soubory jmenných
i v cných autorit NK
http://sigma.nkp.cz:4505/F/J1N7CBC2CYMP7T83CQYEQ8S6N2U6D4MI4KPIKK8A4AK2CKYVY801252?func=file&file_name=find-a&local_base=aut10 usnadní a sjednotí jmenné i v cné zpracování a následné

vyhledávání zdroj , anglické ekvivalenty p edm tových hesel navazující na Library of Congress Subject
Headings a konkordan ní tabulky mezi Mezinárodním desetinným t íd ním a Deweyho desetinným t íd ním
http://www.nkp.cz/standard/konspektus_2.htm zaru í mezinárodní využitelnost výsledk projektu a usnadní zapojení
do mezinárodních projekt . P eklad pot ebné dokumentace o metod Konspektu
http://konspekt.nkp.cz/konspekt.phtml a implementace metody Konspektu pro popis i strategii budování fond v NK
http://konspekt.nkp.cz p edstavují solidní základ pro kooperativní budování klasických i elektronických sbírek,
snadnou navigaci, propagaci a zp ístupn ní t chto sbírek. Konspekt umož uje porovnání se srovnatelnými
oborovými pracovišti v zahrani í. Krom NK p istoupilo prozatím k aplikaci metody Konspektu jen málo
eských knihoven. Chybí tak jednotná, mezinárodn srozumitelná tematická mapa fond eských knihoven a
nástroj pro správnou navigaci. Povinná aplikace metody Konspektu ve všech zú astn ných knihovnách dává
šanci tuto mapu vytvo it.
Spolupráce s tv rci zahrani ních oborových bran
Z pozice své koordina ní role v projektu NK již navázala spolupráci s evropským projektem oborových
informa ních bran RENARDUS http://www.renardus.org , v níž bude nadále pokra ovat . V oborech hudba a
knihovnictví a informa ní v da naváže NK spolupráci se zahrani ními oborovými branami zabývající se touto
tematikou a bude usilovat v první fázi o vým nu zkušeností, v další fázi (až bude mít co nabídnout) i o vým nu
záznam .
d) O ekávané výsledky a výstupy, které budou ur eny ke zve ejn ní
Výsledkem realizace souboru projekt bude postupn nar stající soubor oborových informa ních bran, které se
budou vzájemn ú eln dopl ovat (nikoli p ekrývat). NK p isp je rozhodující m rou ke konzistentnosti a
propojitelnosti vznikajícího souboru oborových informa ních bran a zárove ho obohatí o dv oborové brány pro
obory hudba a knihovnictví a informa ní v da. Oborové brány zajistí kvalitativn nový p ístup k oborovým
zdroj m, což bude znamenat zásadní vylepšení informa ní infrastruktury výzkumu, významnou propagaci a
kvalitativní i kvantitativní nár st využití domácích i zahrani ních zdroj zakoupených v rámci Programu 1 N:
Informa ní infrastruktura výzkumu a tím i zásadní p ísp vek ke zvýšení hospodárnosti ve využívání ve ejných
prost edk na informa ní zdroje a infrastrukturu výzkumu. Výstupem ur eným ke zve ejn ní nebude jen
fungující prototyp oborových informa ních bran pro obory hudba a knihovnictví a informa ní v da, ale i ada
monografií, lánk a p ednášek o výsledcích projektu, v etn publikací ve sv tových jazycích a prezentací na
mezinárodních konferencích.
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ešitel

F3 B

Životopis a charakteristika ešitele
PhDr. Bohdana Stoklasová (narozena 4.11.1953 v Praze) vystudovala obor knihovnictví a v decké informace
na kated e v deckých informací a knihovnictví FFUK. Po ukon ení studia (v roce 1978) pracovala v Úst ední
technické základn ÚVTEI v odd lení analýzy a projekce. V roce 1982 nastoupila do Národní knihovny R. Po
n kolika letech strávených v odd lení souborných katalog a meziknihovních služeb se vrátila k problematice
automatizace v odd lení analýzy a projekce odboru automatizace, kde se zabývala p edevším problematikou
knihovnických standard . V roce 1994 se stala editelkou Odboru národní bibliografie a katalogizace, kde
zodpovídala za zavedení mezinárodních standard do praxe v souvislosti s implementací integrovaného
knihovnického systému a rozsáhlou reorganizaci odboru. Od roku 1998 je nám stkyní editele NK pro
knihovnické procesy. PhDr. Stoklasová získala b hem své odborné praxe rozsáhlé zkušenosti z oblasti
automatizace i managementu knihovnických proces nejen doma, ale i v zahrani í. B hem svého pobytu v USA
pracovala nap . n kolik m síc v MARC Standards Office Library of Congress. P ednášková a publika ní
innost dr. Stoklasové je velmi bohatá a zahrnuje i p ednášky na renomovaných zahrani ních konferencích. Od
roku 1997 je lenkou Bibliografické sekce IFLA, od roku 2001 tuto sekci vede a je lenkou koordina ní rady
Divize bibliografické kontroly IFLA. V roce 2003 byla pov ena organizací workshopu o oborových
informa ních branách na konferenci IFLA, kde m la dva p ísp vky.
Dr. Stoklasová byla ešitelkou dvou úsp šn ukon ených a obhájených projekt VaV
KZ97P04UKK006: Zp ístupn ní eské knižní produkce prost ednictvím internetu a CD-ROM
KZ01P020UK003: Jednotná informa ní brána pro hybridní knihovny (2000-2001)
V sou asné dob je ešitelkou projektu VaV
KZ00P02OLK002: Zp ístupn ní fond velkých eských knihoven
Všechny uvedené aktivity vyžadují kvalitní teoretické zázemí, koordinaci na celonárodní úrovni a znalost stavu
ešení uvedených okruh v zahrani í. V p edkládaném projektu odpovídá dr. Stoklasová za management celého
projektu, koordinaci oborových informa ních bran na celonárodní úrovni a spolupráci s dalšími oborovými
informa ními branami.
Výb r z publika ní innosti – nejnov jší práce vztahující se k ešenému tématu:
STOKLASOVÁ, Bohdana, BALÍKOVÁ, Marie, CELBOVÁ, Ludmila. The relationship between subject
gateways and national bibliographies in international context [Referát pro mezinárodní konferenci IFLA '2003,
Berlín, srpen 2000. [Online]. P ístup z: http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/054eStoklasova_Balikova_Celbova.pdf [Bude publikováno v IFLA ICBC]
STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Digitální knihovny a integrace heterogenních informa ních zdroj
v mezinárodním kontextu : technologické a knihovnické aspekty. Informa né správanie a digitálne knižnice :
medzinárodná konferencia. Bratislava : Katedra knižni nej a informa nej vedy FiF UK, 2003; s. 179-188. ISBN
80-85165-87-2.
STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Jednotná informa ní brána. Praha : Národní knihovna R, 2002. 43
s. ISBN 80-7050-415-3.
STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel . Integrovaný p ístup k informacím prost ednictvím Jednotné
informa ní brány. Národní knihovna. 2002, ro . 13, . 4, s. 225-249. ISSN 0862-7487.
STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. CASLIN Uniform information gateway [Text p ísp vku pro sborník
pro mezinárodní konferenci The Andrew W. Mellon Conference on Union Catalogs v Tallinnnu. Sborník je v
tisku] P ístup též z: <http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/tallin/html/Tallin.html>.
STOKLASOVÁ, Bohdana. Jednotná informa ní brána jako služba i výzva pro eské univerzity. Rufis 2002.
Brno : ApS Brno, 2002. – S. 101-10. P ístup též z: <http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/rufis/rufis.htm>.
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F3 B

Další ešitel

Životopis a charakteristika dalšího ešitele
Marie Balíková, Mgr. (narozena 10.7.1947)
V dní obor, škola, rok
Obor: špan lština- eština, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Ukon ení: 1972
Dosavadní innost, výzkumná innost
Marie Balíková je od r. 1997 vedoucí odd lení v cných autorit a v cného zpracování. Zodpovídá za tvorbu
soubor v cných autorit na národní úrovni a implementaci mezinárodních standard v oblasti v cné analýzy,
organizuje rekvalifika ní kurzy v cného zpracování p i NK. Zajiš uje koordinaci tvorby vícejazy ného
po ádacího nástroje MSAC (Multilingual Subject Access) na mezinárodní úrovni. Aktivn se podílí na
implementaci metody Konspektu a v cném zp ístupn ní heterogenních informa ních zdroj . Je vedoucí pracovní
skupiny pro v cné zpracování, lenkou Rady pro katalogiza ní politiku p i NK R, lenkou Rady PSH p i STK
Praha. Je lenkou Executive Committee UDC Konsorcia v Haagu a lenkou Standing Committee IFLA Indexing
and Classification section. V rámci této sekce je lenkou pracovní skupiny zabývající se mapováním nástroj
v cného zp ístupn ní informa ních zdroj v elektronickém prost edí ("The Working Group on a Virtual
Clearinghouse for Subject Access Tools works under the Classification and Indexing Section).
V p edkládaném projektu odpovídá Mgr. Balíková za oblast v cného zp ístupn ní.
Bibliografie – výb r nejnov jších prací vztahujících se k ešené problematice:
Stoklasová, Bohdana, Balíková, Marie, Celbová, Ludmila. The relationship between subject gateways and
national bliographies in international context [Referát pro mezinárodní konferenci IFLA '2003, Berlín, srpen
2000 online, cit. 2003-09-04]. [Online]. P ístup z: http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/054eStoklasova_Balikova_Celbova.pdf [Bude publikováno v IFLA ICBC]
Balíková, Marie. Subject access projects of Czech National Library (CNL). [Online]. P ístup z:
<http://www.nkp.cz/standard/English/subjectauthorities_eng2.htm>
Balíková, Marie. P edm tová kategorizace informa ních zdroj pro pot eby Konspektu. Národní knihovna,
2003, ro . 14, . 1, s. 42-54.
Balíková, Marie. Soubor geografických autorit – standard pro zápis geografických selek ních prvk . Národní
knihovna, 2002, ro . 13, . 4, s. 317-322.
Balíková, Marie. Universal Decimal Classification Developments in Czechia 2001-2002. In Extensions and
corrections to the UDC. Hague : UDC Consortium 2002, s. 18-20.
Balíková, Marie. Subject Indexing and Classification in Czechia 2001-2002. In Newslwtter Classification and
Indexing Section : Division of Bibliographic Control. IFLA 2002, Nr. 26, s.10-11.
Balíková, Marie. V cné zpracování NK R. [Referát pro seminá s mezinárodní ú astí Zmena vecného
spracovania pod vplyvom nových informa ných technológií, Martin, kv ten 2002 [Online]. P ístup z:
<http://www.snk.sk/ediccin/snk_main_ediccin.html>
Balíková, Marie. Soubor v cných autorit I [Referát pro seminá s mezinárodní ú astí Zmena vecného
spracovania pod vplyvom nových informa ných technológií, Martin, kv ten 2002 [Online]. P ístup z:
http://www.snk.sk/ediccin/snk_main_ediccin.html
Balíková, Marie. Problematika v cného po ádání informací a jejich zp ístupn ní. Národní knihovna, 2001, ro .
12, . 3, s. 175-186.
Balíková, Marie. Aplikace Library of Congress Subject Headings System v Národní knihovn
knihovna, 2001, ro . 12, . 4, s. 303-305.
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Prom. fil. Zuzana Petrášková
narozena 15. 3. 1948 v Praze
Vzd lání
Hudební v da, FFUK, 1972 (diplomová práce: Pís ová tvorba J.V.Tomáška-vztah slova a hudby)
Odborná praxe
1977 – externí spolupráce na katalogiza ních pracích pro Souborný hudební katalog
1987 – odborný pracovník hudebního odd lení NK R
1989 – zástupce vedoucího hudebního odd lení NK R
vedení eské redakce soupisu hudebních pramen RISM
1998 – vedoucí hudebního odd lení NK R
odborné vedení pracovního týmu student muzikologie a externích spolupracovník hudebního odd lení v rámci
soupisových prací pro Souborný hudební katalog
len v decké rady Etnologického ústavu AV R, odd lení hudební historie, d íve Ústavu pro hudební v du
p edsedkyn

eské národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihovník )

aktivní ú ast na konferencích mezinárodního sdružení hudebních knihoven.
Z. Petrášková v projektu odpovídá za koordinaci tvorby oborové informa ní brány pro obor hudba.
Publika ní aktivita – výb r
30 let SHK v Národní knihovn R (spolu s J. H lkem), Národní knihovna, ro . 6, . 3 (1955), s. 99100
30 let innosti SHK, Národní knihovna, ro . 6, . 6 (1955), s. 223-224
Po átek nové spolupráce s RISM, Národní knihovna ro . 7, (1996), s. 130
Možnosti hudebních knihoven v informa ních projektech podporovaných Evropskou unií, Národní
knihovna, ro . 7, .6 (1966), s. 229-230
Z innosti RISM – asopis Info RISM, Národní knihovna, ro . 9, . 4 (1998) s. 130
Muzikologická konference o hudební dokumentaci v Bratislav (spolu s J. H lkem), Národní knihovna,
ro . 10, . 1 (1999), s. 27-29
Elektronické informa ní zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze), in:
Ikaros 2002, . 12 (spolu s V. Kapsou a P.Kordíkem)
Musikalien-Gesamtkatalog der Tshechischen Republik (spolu s J. Peškovou), INFO RISM, Nr. 6_7,
1995/96, s. 38-41
Bearbeitung und Dokumentation von Libretti in der Tschechischen Republik, INFO RISM, Nr. 9, 1998,
s. 61-63
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Mgr. Eva Bart ková
Narozena 23.8.1954
Profesionální praxe:
1992 - 2003 odd lení studijní a informa ní odboru knihovnictví (OSI/OK) Národní knihovny R: dokumentace
eské knihovnické literatury, školitelka pro práci se systémem Aleph, koordinace p evodu bází OSI/OK
do systému Aleph, správce báze KKL, koordinace v cného popisu v OSI/OK, správce báze TDKIV,
dokumentace eské knihovnické literatury.
1981 - 1992 Obvodní kulturní d m v Praze 7, Kulturní d m hl. m sta Prahy, Obvodní kulturní d m v Praze 1:
Organizace zájmové um lecké innosti v oblasti slovesného a výtvarného um ní, po ady pro ve ejnost, kurzy
1978-1981 M stská knihovna Praha: Metodik pro místní lidové knihovny
Vzd lání
1974 - 1978 Universita Karlova, filosofická fakulta, katedra výchovy a vzd lávání dosp lých
1970-1974 – St ední knihovnická škola
1992 - 2003 rekvalifika ní školení a kursy
Mgr. Bart ková á v projektu odpovídá za koordinaci tvorby oborové informa ní brány pro obor knihovnictví
( eská ást).

Publika ní innost:

Outsourcing / Eva Bart ková
7, . 4 (1996), s. 138
Projektování knihoven / Eva Bart
47, . 11 (1995), s. 434-435

In: Národní knihovna. -- 0862-7487. -- ro .
ková

In: tená . -- 0011-2321. -- ro .

Sou asná knihovnická legislativa severských zemí / Bart
In: tená . -- 0011-2321. -- ro .51, . 3 (1999), s. 74-77

ková

Katalogizace v systému Aleph : Stru ná uživatelská p íru ka / Zprac. Eva
Bart ková. -- Praha : Národníknihovna, 1994. -- 29 s. ; 30 cm. -- (CASLIN
: eská a Slovenská knihovní informa ní sí )
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Životopis a charakteristika dalšího ešitele
Celbová Ludmila, Mgr.
Narozena 23.12.1947
Vzd lání:
FF UK - knihovnictví a v decké informace, státní zkouška a obhajoba diplomové práce 1978
Praxe v posledních 5 letech:
1999- ervenec 2002
výzkumn vývojový pracovník, Národní knihovna eské republiky - studium a p íprava implementace
mezinárodních standard pro zpracování elektronických zdroj a související innosti; ešení projektu
WebArchiv;
srpen 2002vedoucí odd lení elektronických online zdroj , Národní knihovna eské republiky – odpov dná za problematiku
získávání, registrace, archivace a zp ístup ování elektronických zdroj publikovaných v síti Internet.
ešitelka projekt :
2000 – 2001: Projekt Registrace, ochrana a zp ístupn ní domácích elektronických zdroj v síti Internet; ešeno
v rámci grantového programu MK R Zp ístup ování a ochrana knihovních fond formou digitalizace,
s využitím mezinárodní sít internetu v souvislosti s vytvá ením informa ní spole nosti.
2002: Projekt WebArchiv - vytvo ení podmínek pro zp ístupn ní eských webových zdroj (knihovnické,
legislativní a technické aspekty) v rámci grantového programu MK R Ve ejné informa ní služby knihoven –
podprogram 3 Informa ní centra ve ejných knihoven.
2003: Projekt Zajišt ní provozu Jednotné informa ní brány v celonárodním m ítku, zp ístupn ní informa ních
zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj v rámci v rámci grantového programu MK
R Ve ejné informa ní služby knihoven – podprogram 8B Zp ístupn ní informa ních zdroj prost ednictvím
Jednotné informa ní brány /spolu ešitelka odpov dná za ást WebArchiv/.
Mgr. Celbová v projektu odpovídá za metodiku popisu elektronických zdroj a metadata.
Výb r z publika ní innosti:
CELBOVÁ, Ludmila; SIMONOVÁ, Markéta; TATRANSKÁ, Martina: Zp ístupn ní elektronických zdroj z
digitálního archivu: jak a pro koho? In Automatizace knihovnických proces – 9. : sborník z 9. ro níku seminá e
po ádaného ve dnech 15. - 16. kv tna 2003 v Liberci. Praha : VUT – Výpo etní a informa ní centrum, 2003. s.
58-69. ISBN 80-0102-738-4. Dostupný též na World Wide Web: <http://www.webarchiv.cz/akp2003.pdf>.
CELBOVÁ, Ludmila. WebArchiv – vytvo ení podmínek pro zp ístupn ní eských webových zdroj (knihovnické,
legislativní a technické aspekty) : zpráva o pln ní cíl projektu VISK3 [online]. Praha : Národní knihovna R,
leden 2003, [cit. 2003-09-02]. Dostupný na World Wide Web:
<http://webarchiv.nkp.cz/zprava2002/zprava2002.pdf>.
CELBOVÁ, Ludmila; ŽABI KA, Petr. Internetové zdroje jako sou ást digitálních knihoven i jako sou ást
kulturního d dictví. In Knihovny sou asnosti 2002. Brno : Sdružení knihoven R, 2002, s. 294-308. ISBN 8086249-18-2. Dostupný též na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/sec2002_lc.doc>.
CELBOVÁ, Ludmila. Registrace, ochrana a zp ístupn ní domácích elektronických zdroj v síti Internet :
záv re ná zpráva za léta 2000-2001 [online]. Praha : Národní knihovna R, leden 2002, [cit. 2003-09-02].
Dostupný na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/zprava2001/zprava2001.pdf>.
CELBOVÁ, Ludmila. Stanou se online dostupné elektronické zdroje integrovanou sou ástí digitálních
knihoven? Národní knihovna, 2001, ro . 12, . 2, s. 91-98. ISSN 0862-7487. Dostupný též na World Wide Web:
<http://webarchiv.nkp.cz/nk2_2001.pdf>
CELBOVÁ, Ludmila; VOJTÁŠEK, Filip. Internetové zdroje jako sou ást národní publika ní produkce. In
Automatizace knihovnických proces - 8 : sborník z 8. ro níku seminá e : Liberec, 24. - 25. duben 2001. Praha :
VUT - Výpo etní a informa ní centrum, 2001, s. 82-85. ISBN 80-0102-366-41. Dostupný též na WWW:
<http://webarchiv.nkp.cz/akp_lc-fv.pdf>.
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ODBORNÁ PRAXE
Národní knihovna R, hudební odd lení, od ervna 2000
Etnologický ústav AV R, Odd lení hudební historie, od 2003
Ústav pro hudební v du AV R, 2000–2002
spolupráce s národní redakcí RISM p i NK R, retrokonverze a katalogizace hudebních rukopis ,
1996–2000
VZD

LÁNÍ

doktorské studium na UK FF, od 2001
Mgr., UK FF, obor hudební v da, 2000
– diplomová práce Instrumentální koncerty pražských skladatel vrcholného baroka, školitel doc.
PhDr. Tomislav Volek

Coby knihovník pracuje p edevším v oblasti akvizice zahrani ních hudebnin a odborné literatury o hudb . Dále
se orientuje na výzkum hudby 18. století se zam ením na instrumentální hudbu, hudbu pražských skladatel a
problematiku eských šlechtických kapel. Zabývá se rovn ž edi ními problémy a otázkami tzv. historicky
pou ené interpretace.
V projektu odpovídá Mgr. Kapsa za tvorbu oborové informa ní brány pro obor hudba. V rámci svého p sobení
v AV R zaru uje kontakt s tímto odborným pracovišt m.
PUBLIKACE
spole n se Zuzanou Petráškovou a Pavlem Kordíkem: Elektronické informa ní zdroje v oblasti hudby
(odborné bibliografické a pramenné databáze), in: Ikaros [online], 2002, . 12.
[http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200212008, cit. 4. 9. 2003]
Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, Hudební v da 38, 2001, 3–4, str. 245–262.
Troldova excerpta z malostranských matrik, Hudební v da 37, 2000, 3–4, str. 215–230.
Dar milovník m francouzské barokní hudby, Národní knihovna 10, 1999, . 5, str. 248–249.
recenze CD a lánky o hudb 18. století v asopise Harmonie, texty o skladatelích a skladbách (Mozart,
Bach, Vivaldi, Händel, Haydn, Weber) v asopise Mist i klasické hudby etc.
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Profesionální praxe
1982 - 2003 odd lení studijní a informa ní odboru knihovnictví Národní knihovny R: jazykový, odborný a
technický redaktor WWW prezentace OK Národní knihovny, redaktor edicí OK, p ekladatel (n m., angl.),
rešeršér (WWW, oborové báze dat), konzultant pro práci s Internetem v oboru, poskytovatel referen ních a
informa ních služeb pro obor knihovnictví a informa ní v da, konzultant projekt v oboru
1979 - 1981 Úst edí v deckých, technických a ekonomických informací Praha: dborný referent - zprost edkovávání
informa ních výstup ze zahrani ních informa ních systém (NTIS, Chemical Abstracts, INIS Atomindex a další
sv tové báze)
V projektu odpovídá Mgr. Pila za tvorbu oborové informa ní brány pro obor knihovnictví a WWW prezentace.
Vzd lání
1975 - 1979 Universita Karlova, filosofická fakulta, katedra knihovnictví a v deckých informací
1981 - 2003 postgraduální a rekvalifika ní školení a kursy
Výb r z publika ní innosti
Jak hledat a najít knihovnu / Jind ich Pila In: Bulletin SKIP. -- 1210-0927. -- Ro . 11, . 1 (2002), s. 19-20
Internet, nové informa ní technologie a knihovny: studijn rozborová zpráva / Jind ich Pila In: Virtuální realita
a knihovny. -- 80-7050-365-3. -- Praha. -- Národní knihovna R. -- 2001. -- s. 13-25
Internet: Knihovny jako instituce neviditelné a nesrozumitelné / Jind ich Pila In: Bulletin SKIP. -- 1210-0927. - ro . 8, . 1 (1999), s. 7-9
Internet, nové informa ní technologie, knihovny a pot eba informa ní strategie a politiky / Jind ich Pila . -- 1.
vyd. -- Praha : Národní knihovna R - odbor knihovnictví, 1998. -- 14 s.
Informa ní soubory o automatizovaných knihovnických systémech dostupné v knihovn knihovnické literatury
Národní knihovny R / Jind ich Pila In: I '95. -- 0862-9382. -- ro . 37, . 6 (1995), s. 152,157
eské knihovnictví po roce 1989 : (Podkladový materiál pro dr. V. Balíka) / Jind ich Pila . -- 1. vyd. -- Praha :
Národní knihovna - OK-OSI, 1995. -- 13 s. Jind ich Pila . -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna - OK-OSI,
1995. -- 13 s.
N mecký knihovnický institut / Jind ich Pila In: Bulletin SKIP. -- 1210-0927. -- ro . 3, Zvl. . N mecké
knihovnictví (1994), s. 8-11
Koordinace, poradenské služby a výzkum v knihovnictví vysp lých demokratických stát / Jind ich Pila . -- 1.
vyd. -- Praha : Národní knihovna v Praze, 1990. -- [31] s.. -- (Metodický zpravodaj ; (1990), . 1)
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Životopis a charakteristika dalšího ešitele
PhDr. Miroslav Ressler
Nar. 29. 11. 1943 – ech vky u Prost jova

Další ešitel
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Vzd lání:
1949- 1957- Základní škola Dobrochov, Brodek u Prost jova, Napajedla
1957- 1961 – Osv tová škola Praha, obor knihovnictví
1970 – 1975 – Filosofická fakulta UK – Katedra knihovnictví a v deckých informací
1984 – rigorózní zkouška
Profesionální praxe
1961 – 1975 – Okresní knihovna Uherské Hradišt zam stnán jako pracovník provozu a
posléze metodik
1975 – UVTEI – pracovník Úseku výzkumu a výstavby soustavy
1975 – 1977- Ústav stavebních informací – ešitel státního úkolu SIP „ Výstavba oborového
systému soustavy VTEI ve stavebnictví
1978 – 1981- Ústav školských informací – metodik
1981 – 1990 – Ústav sociálního léka ství a organizace zdravotnictví – zástupce vedoucího,
rešeršér
1990 - 2003 - Národní knihovna R – vedoucí odd lení studijního a informa ního Odboru
knihovnictví
Ú ast na zpracovávání projekt v oblasti knihovnictví a informa ní v dy
SIP – Výstavba oborového systému VTEI ve stavebnictví 1975 – 1977 - spolu ešitel
Optimalizace struktury informa ních zdroj KKL – MŠMT 2001- 2003 –hlavní ešitel
Zlepšení p ístupu uživatel KKL Odboru knihovnictví k informa ním zdroj m- MK - VISK – 2001 –
hlavní ešitel
eská výkladová databáze knihovnictví a informa ní v dy – MK- 2001- 2002 – hlavní ešitel
V projektu Dr. Ressler odpovídá za tvorbu oborové informa ní brány pro obor knihovnictví a za oblast odborné
terminologie.
Publika ní innost
eská výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informa ní v dy : dosavadní pr b h a
vysledky ešení projektu / Miroslav Ressler
In: tená . -- 0011-2321. -- Ro . 54, . 10 (2002), s. 280-281
----Komise pro knihovny a informace : jako aktivní initelé rozvoje knihovnictví a informa ních v d ve Velké
Británii / Miroslav Ressler
In: tená . -- 0011-2321. -- Ro . 52, . 1 (2000), s. 19-21
----Možnosti spolupráce mezi národními knihovnami : N kolik myšlenek a post eh (Výtah) / Maurice B. Line ;
P ísp vek p eložili a výtah zpracovali Kate ina adilová, Miroslav Ressler
In: Národní knihovna. -- 0862-7487. -- ro . 7, . 2/3 (1996), s. 54-57
----Ú ast Národní knihovny R na zpracování Vícejazy ného terminologického slovníku z oblasti knihovnictví /
Miroslav Ressler
In: Národní knihovna. -- 0862-7487. -- Ro . 11, . 1 (2000), s. 42-43
----Zelená kniha o roli knihoven v moderním sv t : zpráva : p ijato Evropským parlamentem 23. íjna 1998 /
Mirja Ryynänen ; Z angl. orig. p el. Miroslav Ressler. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna R - odbor
knihovnictví, 1999. -- 11 s.
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F3 C
Spolu ešitel/é
Životopis a charakteristika spolu ešitele
PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Narozen 27.1.1962
P sobí jako vysokoškolský u itel a editel Ústavu informa ních studií a knihovnictví FF UK v Praze.
Specializuje se na on-line systémy, systémy externích informací pro v du a obchod a v nuje se metodám
vyhledávání v komer ních databázových centrech a na internetu. Projektová, konzulta ní, školící a publika ní
innost. Minulá i sou asná praxe v oblasti informa ních služeb v deckých, technických a ekonomických
informací. Zahrani ní studijní a pracovní pobyty v SRN (1995), v USA (1996, 1998, 2001) a Velké Británii
(2003). V roce 1998 p sobil jako hostující "assistant professor" na University of North Carolina, kde p ednášel
na School of Information and Library Science.
V projektu odpovídá dr. Papík za koordinaci tvorby oborové informa ní brány pro obor knihovnictví (zahrani ní
zdroje) a zapojení pedagogického sboru i student ÚISK do projektu.
Výb r z publika ní innosti
PAPÍK, R., MICHALÍK, P., MICHALÍK, P. a NOVÁ EK, L. Internet - ekonomické, marketingové a
finan ní aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : EKOPRESS, 1998. 220 s. ISBN 80-86119-03-3.
PAPÍK, R. Trendy v rozvoji informa ních služeb. In Automatizace knihovnických proces : sborník ze 7.
ro níku seminá e po ádaného ve dnech 9.-10. 6. 1999 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : EKAS, 1999, s. 2326.
PAPÍK, R. Dialogové vyhledávání a služby v kontextu “ lov k - po íta ” : diserta ní práce. Praha :
Univerzita Karlova, 2000. 117 s., p ílohová ást 400 s., strojopis.
PAPÍK, R. Vyhledávání informací I. Um ní i v da? Národní knihovna, 2001, ro .12, . 1, s. 18-25.
PAPÍK, R. Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru “human-computer interaction”.
Národní knihovna, 2001, ro .12, . 2, s. 81-90.
PAPÍK, Richard. Dialogové informa ní systémy a rešeršní služby. In Papík, R., Stöcklová A., Sou ek, M.
[ed.]. Informa ní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : interaktivní modulární výukový systém na
podporu informa ního a knihovnického vzd lávání. Praha : ÚISK FF UK, 2001. 57 s. CD-ROM.
PAPÍK, Richard. E-B2B z pohledu informa ní a znalostní profese. Marketing & komunikace, 2001, ro . 12,
. 3, s. 9-11.
PAPÍK, Richard. Externí informa ní zdroje pro ízení a podnikání. Praha : Czech Management Institute,
2001. 29 s.
PAPÍK, Richard. Internet i profesionální informa ní zdroje? Andragogika, 2001, ro . 5, . 3, s. 12-14.
PAPÍK, Richard. Spole nost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online], 2001, . 1 [cit.
2002-02-12]. Dostupný z: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c01/e-.htm>
PAPÍK, Richard. Vize moderní knihovny a informa ní profese ve 21. století. In Národní technická knihovna
: stavba nové knihovny v areálu vysokých škol technických v Praze 6 - Dejvicích. Praha : Státní technická
knihovna, 2001, s. 25-26.
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Další spolu ešitel

F3 C

Životopis a charakteristika dalšího spolu ešitele
PhDr. Anna Stöcklová (nar.1947) pracuje jako odborná asistentka na UK, Filozofická fakulta, Ústav
informa ních studií a knihovnictví. Vyu uje knihovnické procesy, identifika ní popis a automatizaci knihoven.
Také provádí poradenskou innost v oblasti knihovnictví a spolupracuje na vývoji automatizovaných
knihovnických softwar .
V projektu odpovídá dr. Stöcklová za tvorbu oborové informa ní brány pro obor knihovnictví a koordinaci
zapojení student ÚISK do projektu.
Výb r z publika ní innosti:
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Akvizice [sta ve sborníku].(Acquisition) edito i: Papík, R., Sou ek, M.,
Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární
výukový systém na podporu informa ního a knihovnického vzd lávání. 1. vyd. Praha: Ústav informa ních
studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-30.
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Automatizace knihoven [sta ve sborníku].(Library automatization) edito i:
Papík, R., Sou ek, M., Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v elektronických textech I. :
Interaktivní modulární výukový systém na podporu informa ního a knihovnického vzd lávání. 1. vyd.
Praha: Ústav informa ních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-19.
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Dekompozice knihovnického systému [sta ve sborníku].(Decomposition of a
library system) edito i: Papík, R., Sou ek, M., Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v
elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informa ního a
knihovnického vzd lávání. 1. vyd. Praha: Ústav informa ních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-7.
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Identifika ní popis dokument [sta ve sborníku].(Documents cataloguing)
edito i: Papík, R., Sou ek, M., Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v elektronických textech I.
: Interaktivní modulární výukový systém na podporu informa ního a knihovnického vzd lávání. 1. vyd.
Praha: Ústav informa ních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-16.
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Identifika ní popis : specifikace údaj pro všechny druhy dokument [sta
ve sborníku].(Cataloguing : data specifications for all types of documents) edito i: Papík, R., Sou ek, M.,
Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární
výukový systém na podporu informa ního a knihovnického vzd lávání. 1. vyd. Praha: Ústav informa ních
studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-155.
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Organizace knihovního fondu [sta ve sborníku].(Organisation of book
stock) edito i: Papík, R., Sou ek, M., Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v elektronických
textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informa ního a knihovnického vzd lávání. 1.
vyd. Praha: Ústav informa ních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-20
Stöcklová, Anna [autor stat ]: Služby knihoven : vybrané problémy [sta ve sborníku].(Library services :
selected problems) edito i: Papík, R., Sou ek, M., Stöcklová, A. In: Informa ní studia a knihovnictví v
elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informa ního a
knihovnického vzd lávání. 1. vyd. Praha: Ústav informa ních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-18.
ISBN nemá
Stöcklová, Anna - Papík, Richard - Sou ek, Martin [autor stat //_//_]: Portály a servery na podporu
informa ních služeb a knihoven : výb rové 3 p íklady projekt za období 2000/2001 [sta ve
sborníku].(Portals and servers for the support of information services and libraries : 3 examples of projects
for the period 2000/2001 ) editor: Kubí ek, J. In:Knihovny sou asnosti 2001. 1. vyd. Brno: Sdružení
knihoven R; 2001, s. 128-135. ISBN 80-86249-14-X
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F3 D
Kalkulace p edpokládaných finan ních náklad projektu, v etn podrobného
zd vodn ní jednotlivých položek.
Specifikace a zd vodn ní výdajových položek ve vztahu k projektu
Rok 2004
Položky hrazené z ú elové podpory
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
Odm ny pracovník NK, kte í v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpov dností viz
F3 C) a na ešení projektu se podílejí áste n v rámci svých pracovních úvazk , v tšinou však nad jejich
rámec ve svém volném ase. M sí ní výše odm ny iní 600 K (pro období ervenec-prosinec 2004 iní odm na
3600 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti
V rámci dohod o pracovní innosti budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové
informa ní brány pro obor hudba. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 85 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku popisu
elektronických zdroj a úpravy záznam a 350 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu
oborové informa ní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní
administrativn -technické zabezpe ení. Kvalifikovaný odhad iní 60 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 180
K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce
V rámci dohod o provedení práce budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku v cného zp ístupn ní a úpravy záznam a tvorbu oborové informa ní
brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 300 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku v cného
zp ístupn ní a úpravy záznam a 400 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu oborové
informa ní brány pro obor knihovnictví .
Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP
jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti.
Náklady nebo výdaje na zve ejn ní výsledk projektu
Náklady na zve ejn ní výsledk projektu zahrnují vydání drobn jší monografie o výsledcích projektu v eštin , a
p ípravu doprovodných materiál pro prezentaci výsledk projektu na zahrani ních konferencích v angli tin .
Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2004 iní 50000 K .
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v r zných místech eské republiky, dále
na zahrani ní cesty ešitele a dalších ešitel a spolu ešitele a dalších spolu ešitel vztahujících se k ešené
problematice. P edevším p jde o prezentace výsledk projektu na zahrani ních konferencích, dále pak na
návšt vu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2004 iní 45000 K .

Položky hrazené z prost edk p íjemce
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
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NK hradí p íslušnou ást mezd svých zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou
uvedeny v tabulkové ásti.
Náklady na spot ební materiál
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro p ípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro
tisk materiál o JIB + další kancelá ský materiál) iní 20000 K .
Náklady na drobný hmotný majetek
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kancelá í využívaných pro
ešení projektu) iní 30000 K .
Další provozní náklady
Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpe ením projektu podle míry
jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kancelá e pracovník
podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta p íslušná ást
náklad na svícení, topení, úklid atd. Pom rná ást výše uvedených náklad s ohledem na p edkládaný projekt
pro období ervenec-prosinec 2004 iní 60000 K . Pro realizaci projektu je nutné kvalitní p ipojení k internetu a
využívání vnit ní sít v NK. Pom rná ást náklad pro období ervenec-prosinec 2004 iní 70000 K .
Rok 2005
Položky hrazené z ú elové podpory
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
Odm ny pracovník NK, kte í v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpov dností viz
F3 C) a na ešení projektu se podílejí áste n v rámci svých pracovních úvazk , v tšinou však nad jejich
rámec ve svém volném ase. M sí ní výše odm ny iní 600 K (v ro ním sou tu iní odm na 7200 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti
V rámci dohod o pracovní innosti budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové
informa ní brány pro obor hudba. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku popisu
elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu
oborové informa ní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní
administrativn -technické zabezpe ení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (pr m rná hodinová sazba
180 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce
V rámci dohod o provedení práce budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku v cného zp ístupn ní a úpravy záznam a tvorbu oborové informa ní
brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku v cného
zp ístupn ní a úpravy záznam a 800 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu oborové
informa ní brány pro obor knihovnictví .
Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP
jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti.
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v r zných místech eské republiky, dále
na zahrani ní cesty ešitele a dalších ešitel a spolu ešitele a dalších spolu ešitel vztahujících se k ešené
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problematice. P edevším p jde o prezentace výsledk projektu na zahrani ních konferencích, dále pak na
návšt vu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2005 iní 60000 K .
Položky hrazené z prost edk p íjemce
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
NK hradí p íslušnou ást mezd svých zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou
uvedeny v tabulkové ásti.
Náklady na spot ební materiál
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro p ípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro
tisk materiál o JIB + další kancelá ský materiál) iní 20000 K .
Náklady na drobný hmotný majetek
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kancelá í využívaných pro
ešení projektu) iní 30000 K .
Další provozní náklady
Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpe ením projektu podle míry
jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kancelá e pracovník
podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta p íslušná ást
náklad na svícení, topení, úklid atd. Pom rná ást výše uvedených náklad s ohledem na p edkládaný projekt
iní 120000 K . Pro realizaci projektu je nutné kvalitní p ipojení k internetu a využívání vnit ní sít v NK.
Pom rná ást náklad iní 140000 K .
Rok 2006
Položky hrazené z ú elové podpory
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
Odm ny pracovník NK, kte í v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpov dností viz
F3 C) a na ešení projektu se podílejí áste n v rámci svých pracovních úvazk , v tšinou však nad jejich
rámec ve svém volném ase. M sí ní výše odm ny iní 600 K (v ro ním sou tu iní odm na 7200 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti
V rámci dohod o pracovní innosti budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové
informa ní brány pro obor hudba. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku popisu
elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu
oborové informa ní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní
administrativn -technické zabezpe ení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (pr m rná hodinová sazba
180 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce
V rámci dohod o provedení práce budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku v cného zp ístupn ní a úpravy záznam a tvorbu oborové informa ní
brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku v cného
zp ístupn ní a úpravy záznam a 800 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu oborové
informa ní brány pro obor knihovnictví .
Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP
jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti.
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Náklady nebo výdaje na zve ejn ní výsledk projektu
Náklady na zve ejn ní výsledk projektu zahrnují vydání drobn jší monografie o výsledcích projektu v eštin , a
p ípravu doprovodných materiál pro prezentaci výsledk projektu na zahrani ních konferencích v angli tin .
Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2006 iní 60000 K .
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v r zných místech eské republiky, dále
na zahrani ní cesty ešitele a dalších ešitel a spolu ešitele a dalších spolu ešitel vztahujících se k ešené
problematice. P edevším p jde o prezentace výsledk projektu na zahrani ních konferencích, dále pak na
návšt vu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2006 iní 80000 K .
Položky hrazené z prost edk p íjemce
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
NK hradí p íslušnou ást mezd svých zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou
uvedeny v tabulkové ásti.
Náklady na spot ební materiál
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro p ípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro
tisk materiál o JIB + další kancelá ský materiál) iní 20000 K .
Náklady na drobný hmotný majetek
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kancelá í využívaných pro
ešení projektu) iní 30000 K .
Další provozní náklady
Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpe ením projektu podle míry
jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kancelá e pracovník
podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta p íslušná ást
náklad na svícení, topení, úklid atd. Pom rná ást výše uvedených náklad s ohledem na p edkládaný projekt
iní 120000 K . Pro realizaci projektu je nutné kvalitní p ipojení k internetu a využívání vnit ní sít v NK.
Pom rná ást náklad iní 140000 K .
Rok 2007
Položky hrazené z ú elové podpory
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
Odm ny pracovník NK, kte í v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpov dností viz
F3 C) a na ešení projektu se podílejí áste n v rámci svých pracovních úvazk , v tšinou však nad jejich
rámec ve svém volném ase. M sí ní výše odm ny iní 600 K (v ro ním sou tu iní odm na 7200 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti
V rámci dohod o pracovní innosti budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové
informa ní brány pro obor hudba. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku popisu
elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu
oborové informa ní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní
administrativn -technické zabezpe ení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (pr m rná hodinová sazba
180 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce
V rámci dohod o provedení práce budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku v cného zp ístupn ní a úpravy záznam a tvorbu oborové informa ní
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brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku v cného
zp ístupn ní a úpravy záznam a 800 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu oborové
informa ní brány pro obor knihovnictví .
Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP
jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti.
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v r zných místech eské republiky, dále
na zahrani ní cesty ešitele a dalších ešitel a spolu ešitele a dalších spolu ešitel vztahujících se k ešené
problematice. P edevším p jde o prezentace výsledk projektu na zahrani ních konferencích, dále pak na
návšt vu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2007 iní 80000 K .
Položky hrazené z prost edk p íjemce
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
NK hradí p íslušnou ást mezd svých zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou
uvedeny v tabulkové ásti.
Náklady na spot ební materiál
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro p ípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro
tisk materiál o JIB + další kancelá ský materiál) iní 20000 K .
Náklady na drobný hmotný majetek
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kancelá í využívaných pro
ešení projektu) iní 30000 K .
Další provozní náklady
Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpe ením projektu podle míry
jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kancelá e pracovník
podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta p íslušná ást
náklad na svícení, topení, úklid atd. Pom rná ást výše uvedených náklad s ohledem na p edkládaný projekt
iní 120000 K . Pro realizaci projektu je nutné kvalitní p ipojení k internetu a využívání vnit ní sít v NK.
Pom rná ást náklad iní 140000 K .
Rok 2008
Položky hrazené z ú elové podpory
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
Odm ny pracovník NK, kte í v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpov dností viz
F3 C) a na ešení projektu se podílejí áste n v rámci svých pracovních úvazk , v tšinou však nad jejich
rámec ve svém volném ase. M sí ní výše odm ny iní 600 K (v ro ním sou tu iní odm na 7200 K ).
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti
V rámci dohod o pracovní innosti budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové
informa ní brány pro obor hudba. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku popisu
elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu
oborové informa ní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní
administrativn -technické zabezpe ení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (pr m rná hodinová sazba
180 K ).
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Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce
V rámci dohod o provedení práce budou zajiš ovány innosti spojené s tvorbou oborových informa ních bran
specifikované v F3A. P jde o metodiku v cného zp ístupn ní a úpravy záznam a tvorbu oborové informa ní
brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajiš ovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci.
Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro metodiku v cného
zp ístupn ní a úpravy záznam a 800 hodin práce (pr m rná hodinová sazba 240 K ) pro tvorbu oborové
informa ní brány pro obor knihovnictví .
Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP
jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti.
Náklady nebo výdaje na zve ejn ní výsledk projektu
Náklady na zve ejn ní výsledk projektu zahrnují vydání drobn jší monografie o výsledcích projektu v eštin , a
p ípravu doprovodných materiál pro prezentaci výsledk projektu na zahrani ních konferencích v angli tin .
Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2008 iní 130000 K .
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v r zných místech eské republiky, dále
na zahrani ní cesty ešitele a dalších ešitel a spolu ešitele a dalších spolu ešitel vztahujících se k ešené
problematice. P edevším p jde o prezentace výsledk projektu na zahrani ních konferencích, dále pak na
návšt vu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2008 iní 90000 K .
Položky hrazené z prost edk p íjemce
P íslušná ást mezd nebo plat zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení
NK hradí p íslušnou ást mezd svých zam stnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou
uvedeny v tabulkové ásti.
Náklady na spot ební materiál
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro p ípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro
tisk materiál o JIB + další kancelá ský materiál) iní 20000 K .
Náklady na drobný hmotný majetek
vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kancelá í využívaných pro
ešení projektu) iní 30000 K .
Další provozní náklady
Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpe ením projektu podle míry
jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kancelá e pracovník
podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta p íslušná ást
náklad na svícení, topení, úklid atd. Pom rná ást výše uvedených náklad s ohledem na p edkládaný projekt
iní 120000 K . Pro realizaci projektu je nutné kvalitní p ipojení k internetu a využívání vnit ní sít v NK.
Pom rná ást náklad iní 140000 K .
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