Zpráva o pln ní cíl projektu VISK 8/B
1. Název projektu:
Zajišt ní provozu Jednotné informa ní brány v celonárodním m ítku a zp ístupn ní
informa ních zdroj Národní knihovny eské republiky, zp ístupn ní informa ních zdroj
Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj
2. Název a adresa žadatele/p edkladatele zprávy
Národní knihovna eské republiky, Klementinum 190, 110 01 Praha 1
3. Hodnocení pln ní cíl projektu – tabulka + text
Tabulka
Cíl

realizováno
(termín)

Zajišt ní provozu Jednotné
informa ní brány (JIB)
v celonárodním m ítku
Zp ístupn ní informa ních
zdroj Národní knihovny R
Zp ístupn ní významných
eských webových zdroj

2003

dostupnost
výsledku
(místo)
http://www.jib.cz

2003

http://www.jib.cz

2003

Zahájení budování
tematických bran v R

2003

Optimalizace v cného
zp ístupn ní s ohledem na
integraci eských zdroj do
mezinárodního kontextu

2003

Báze WEB –
katalog NK R;
info viz
server webarchiv
http://sigma.nkp.cz/
cze/web
http://webarchiv.nk
p.cz
http://jibinfo.cuni.cz/tematbr
any
http://www.nkp.cz/
standard/Mdt_tabul
ky1.htm

nerealizován poznámka
o
(d vod)

Text
Cíle projektu Zajišt ní provozu Jednotné informa ní brány v celonárodním m ítku a
zp ístupn ní informa ních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2003
rozd leny do n kolika oblastí
Zajišt ní provozu Jednotné informa ní brány v celonárodním m ítku
Zp ístupn ní informa ních zdroj Národní knihovny eské republiky
Zp ístupn ní významných eských webových zdroj
Zahájení budování tematických bran v R

Optimalizace v cného zp ístupn ní s ohledem na integraci eských zdroj do
mezinárodního kontextu
Všechny díl í cíle byly spln ny.
Provoz Jednotné informa ní brány v celonárodním m ítku zajiš ovali pracovníci ÚVT ve
spolupráci s pracovníky NK.
Mezi standardní a rutinní aktivity ÚVT vedle helpdesku pat ila HW podpora serveru, podpora
OS, správa a podpora RDBMS Oracle a zálohovací práce. Ostatní innosti jsou len ny podle
aplika ního SW na ást MetaLib a ást SFX
MetaLib: V roce 2003 byl MetaLib provozován ve verzích 2.x a pr b žn byl aktualizován
pomocí systémových revizí (verze 2.1 – 2.14). Každá revize ešila drobné chyby a p inášela
rozší ení stávající funkcionality nebo zcela nové funkce. Soub žn se systémovými revizemi
probíhaly i revize konfigurací zdroj , tedy revize databáze znalostní báze. Provád né innosti
lze rozd lit do 5 oblastí: správa a údržba systému (zálohování dat, išt ní do asných soubor ,
aktualizace systému, zabezpe ení), domén a elektronických konferencí; dopl ování nových
zdroj a úpravy stávajících zdroj ; implementace nových funkcí; propagace a podpora
využívání JIB; technická podpora uživatel . Významným úkolem roku 2003 byla p íprava nové
funkcionality - p ebírání záznam . Toto rozší ení umožní libovolné knihovn v R p ebírat
záznamy z bibliografických zdroj nabízených v JIB v požadovaném bibliografickém formátu a
v požadované znakové sad . Pracovní skupina JIB použila robustní konvertor formát
záznam , který pomocí dopln ného rozhraní p ipojila k Z39.50 serveru MetaLibu. Do konce
roku 2003 se poda ilo všechny technické problémy vy ešit a funkcionalita je nyní p ipravena
k rutinnímu použití.
SFX: Na ja e roku 2003 prob hl upgrade SFX na verzi 2.0. Upgrade SFX na verzi 2.0 vy ešil
problémy s kódováním ve znakové sad Latin2 – SFX v2.0 používá kódování UTF-8 a
obsahuje moduly pro p ekódovávání do znakových sad CP 1250 i ISO Latin 2. Sou asn
s upgrade prob hly úpravy SFX menu: SFX menu je dvojjazy né, eské a anglické. Nabídky
odkaz do katalog knihoven byly rozd leny do ty skupin, tedy stejn jako v MetaLibu, a
byly uspo ádány do p ehledn jších rozbalovacích menu. P ibyly nové odkazy na nápov du.
M sí n probíhaly tzv. update SFX, které spo ívaly v úpravách konfigurací propojovaných
databází a www služeb. Soub žn probíhaly i opravy a drobn jší úpravy serveru SFX.
(Zdrojový update p ipravuje tv rce systému, firma Ex Libris, ke konci každého m síce.)
Sou ástí listopadového update SFX je nový statistický modul nabízející podstatn podrobn jší
statistické informace. Pr b žn byly aktualizovány a optimalizovány propojovací algoritmy a
p idávány nové služby do SFX nabídky. Tak, jak byly zapojovány do MetaLibu katalogy
knihoven, byly tyto katalogy zapojovány též do SFX. Pro knihovny nov zapojované do JIB
byly v rámci SFX také zp ístup ovány licencované zdroje.
T žišt inností NK (p edevším pracovník referen ního centra) spo ívalo v roce 2003
v katalogizaci eských i zahrani ních zdroj a testování jejich správného fungování. Po
p echodu na novou verzi softwarového zabezpe ení JIB se pracovníci NK zam ili p edevším
na optimální nastavení a dolad ní již zapojených zdroj , v první fázi p edevším eských. Z
hlediska využívání JIB v celostátním a mezinárodním m ítku jako virtuálního souborného
katalogu se jedná o kvalitativní posun. V sou asné dob jsou vylad ny katalogy v tšiny
krajských a úst edních knihoven a zapojené souborné katalogy tak, aby vyhledané záznamy
pln odpovídaly zadanému dotazu. Další d ležitou oblastí byla optimalizace uživatelského
rozhraní. Referen ní centrum spolupracuje v oblasti dodávání dat a propojení služeb s adou
eských knihoven a projekt , na n ž je JIB postupn napojována (nap . Portál STM - Katalog
STM; Virtuální polytechnická knihovna; Dodávání dokument z fondu NK R dalším
knihovnám).

Konfigurace zdroj a jejich úpravy, školení, vydávání informativních a propaga ních materiál
zajiš ovali pracovníci ÚVT a NK spole n .
Bohaté informa ní zdroje NK byly zp ístup ovány uživatel m JIB, elektronické dodávání
dokument z fond NK fungovalo již v rutinním provozu.
V rámci zp ístupn ní významných eských webových zdroj se ešitelé zabývali p ípravou
podmínek pro zpracování eské národní bibliografie elektronických online zdroj . Úkol
technického ešení zp ístup ování elektronických zdroj uložených ve webovém archivu byl
spln n, když byl dokon en vývoj aplikace pro indexaci, prohledávání a zp ístup ování
webového archivu. Tato aplikace je nyní testována na ostrých datech menšího rozsahu,
konkrétn na zdrojích, vybraných pro ú ely registrace v NB a pro ú ely zp ístupn ní
prost ednictvím JIB. Zna né úsilí bylo vynaloženo na vy ešení legislativních problém , bez
kterého nelze realizovat zp ístup ování archivovaných zdroj
Návrh doporu ení pro budování tematických bran (oborových informa ních bran) v R byl
dopracován a up esn n, byly p ipraveny pracovní listy pro popis r zných zdroj v rámci
oborových informa ních bran a p ipraven základ kriterií výb ru dokument pro oborové
informa ní brány. Hlavní ešitelka projektu zorganizovala a vedla workshop v novaný
oborovým informa ním branám na Mezinárodním knihovnickém a informa ním kongresu
IFLA, kde prezentovala výsledky pr zkumu v novaného stavu ešení této problematiky
v r zných zemích. Na workshopu odezn la ada p ísp vk obsahujících d ležité informace a
podn ty pro další rozvoj v R. Zazn l zde i p ísp vek ešitel JIB. Problematice oborových
informa ních bran byly v novány i p ísp vky ešitel na domácích konferencích a seminá ích.
K základním p edpoklad m optimalizace v cného zp ístupn ní s ohledem na integraci
eských zdroj do mezinárodního kontextu pat í p edevším obohacení tematických autoritních
termín o anglické ekvivalenty, aplikace metody Konspektu, schéma p edm tové kategorizace
pro pot eby Konspektu (lad ní konkordance MDT a DDT). D slednou aplikací t chto
p edpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informa ních
zdroj sloužící k ízenému zp ístup ování informa ních zdroj , který usnad uje propojení
jednotlivých informa ních zdroj a umož uje univerzální p ístup k informa ním zdroj m a
službám; hierarchická struktura ízeného souboru na úrovni skupin Konspektu slouží jako
základ pro tvorbu p edm tov orientovaných univerzálních, polytematických i
monotematických bran
Všechny popsané výsledky jsou dostupné na
http://www.jib.cz , http://jib-info.cuni.cz , http://www.webarchiv.cz a
http://www.nkp.cz/standard/Mdt_tabulky1.htm

4. Využití finan ních prost edk
Žádáno: 2 480 000 K Získáno: 2 480 000 K
(140 000 K investice, 2 340 000 neinvestice)
P evody mezi položkami:

V rámci neinvesti ních prost edk byla pro ešení díl ího projektu WebArchiv požadována
zm na v rozd lení finan ních prost edk ve výši K 44.000,--, a sice p evod této ástky
z položky materiál do položky služby.
Zd vodn ní zm ny:
V roce 2003 byla uzav ena dohoda mezi Národní knihovnou R a Moravskou zemskou
knihovnou v Brn , v níž MZK p evzala odpov dnost za ást technického ešení projektu
WebArchiv. Oba servery webarchiv i harvester jsou v sou asné dob umíst ny v Brn a pro
ešení je krom toho využívána též áste n výpo etní technika MZK. Z toho vyplynula zm na
pot eby technického vybavení oproti plánu:
1. Pásky do robota využívaného dosud v NK R nebyly již nakoupeny, byl po ízen pouze
zásobník pro pásky zakoupené v minulých letech k umožn ní zálohování v páskové
knihovn v MZK
2. Byly provedeny úpravy a po ízeno vybavení k PC používaným v NK R pro projekt
3. Dodavatelsky (poskytnutí služby) byl opraven server webarchiv (fa M Computers), kde
bylo po p evozu z Prahy do Brna zjišt no n kolik závažných závad.
Poznámka: Tabulka stru n shrnuje erpání p id lených prost edk . Výsledky jednotlivých
inností jsou popsány výše, detailní pohled na erpání finan ních prost edk p inášejí p iložené
ú etní doklady.
Cíl

Investice
Upgrade serveru harvester v etn
rozší ení jeho diskové kapacity
Z 39.50 licence
Drobný hmotný majetek
Vybavení výpo etní technikou,
kancelá ský materiál
Služby
Ex Libris – MetaLib a SFX
maintenance, údržba centrální
znalostní báze
JIB – provoz a rozvoj – technické a
programátorské innosti

Dotisk publikace Jednotná
informa ní brána, vydání publikace
Konspekt…, grafické práce,
konverze atd.

ástka v K

poznámka
108 001

ádn zakoupeno o
zprovozn no. P eplatek uhrazen
z rozpo tu NK
32 000 ádn zakoupeny a
zprovozn ny

106 000 Snížení položky zd vodn no
výše, vše zakoupeno, uvedeno
do provozu nebo spot ebováno
pro ešení projektu
520 052

ástka nebyla vy erpána
v plánovaném rozsahu, protože
nedošlo k rozší ení licence a
kurs USD byl odlišný od
p vodního odhadu
799 158 ástka byla navýšena – nár st
funkcí i po tu uživatel kladl
vyšší nároky na technické a
programátorské zajišt ní.
Všechny práce byly ádn
provedeny.
260 790 Prost edky nevy erpané na
služby Ex Libris byly
vynaloženy na dotisk rozebrané
a stále žádané publikace
Jednotná informa ní brána,

WebArchiv – provoz a rozvoj,
technické a programátorské innosti
Ostatní osobní náklady
JIB – provoz a rozvoj – knihovnické
innosti
WebArchiv – provoz a rozvoj –
knihovnické innosti
Tematické brány – zahájení budování
Optimalizace v cného zp ístupn ní

Zprávu p ipravil/a:

Dr. Bohdana Stoklasová, ešitelka

vydání publikace Konspekt…,
grafické práce, konverze a další
práce spojené s projektem.
Všechny práce byly ádn
provedeny.
294 000 Navýšení položky zd vodn no
výše, vše bylo ádn provedeno
70 000 Vše bylo ádn provedeno
40 000 Vše bylo ádn provedeno
90 000 Vše bylo ádn provedeno
160 000 Vše bylo ádn provedeno

