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 00 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

2004

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

nerealizován poznámka
o
(d vod)

2004

http://www.jib.cz

2004

Zahájení budování
tematických bran v R

2004

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

2004

Báze WEB –
katalog NK R;
info viz
server webarchiv
http://sigma.nkp.cz/
cze/web
http://webarchiv.nk
p.cz
*
http://jibinfo.cuni.cz/dokum
enty/dokumenty.ph
p.iso-88592?sekce=tematbran
y
**

*

*
V návaznosti na schválení prost edk na testování a rozvoj standard pro budování oborových
informa ních bran v R áste n v rámci výzkumného zám ru NK a áste n v rámci projektu
1N a naopak neschválení technických prost edk nezbytných pro budování oborových
informa ních bran, byl z prost edk VISK 8/B financován pouze nákup dvou samostatných
SFX instancí nezbytných pro poskytnutí diferencovaných p idaných služeb, nikoli testování a
rozvoj knihovnických standard pro budování oborových informa ních bran v R.

**
Ve spolupráci byly vytvo eny aplikace schématu Konspektu pro
staré tisky http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_startisk_kospekt.htm
hudebniny http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_hudeb_konspekt.htm
léka ství http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_lekarstvi_kospekt.htm
Bylo dokon eno lad ní konkordance MDT a DDT
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Mdt_tabulky1.htm
Byly zapracovány pot ebné úpravy do schématu Konspektu
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_konspekt.htm
Byly p ipojeny anglické ekvivalenty v autoritních záznamech tematických autorit
http://sigma.nkp.cz/F?func=file&file_name=find-a&local_base=AUT10
Text
Stru né zhodnocení použití grantu:
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 2004
rozd leny do n kolika oblastí
Zajišt ní provozu a rozvoje Jednotné informa ní brány (JIB) v celonárodním m ítku
Zp ístupn ní informa ních zdroj Národní knihovny eské republiky
Zp ístupn ní významných eských webových zdroj
P íprava, testování a rozvoj standard pro budování oborových informa ních bran
v R
5. Optimalizace v cného zp ístupn ní s ohledem na integraci eských zdroj do
mezinárodního kontextu
Všechny díl í cíle byly spln ny.

1.
2.
3.
4.

Zajišt ní provozu a rozvoje JIB
V roce 2004 došlo díky finan ní podpo e v rámci VISK 8/B k rozší ení možnosti využití
programu MetaLib pro vyšší po et sou asn pracujících uživatel a zárove legalizaci
možnosti jeho využití v národním m ítku.
Hlavní innosti související s provozem a rozvojem JIB se d lí na innosti technického rázu,
které zajiš ují externí pracovníci, a na innosti knihovnické, které zajiš ují p evážn pracovníci
referen ního centra NK.
Technické innosti
Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu a SFX v rámci JIB m žeme rozd lit do 5ti
základních oblastí:
Administrace a údržba systém MetaLib a SFX
Správa stávajících informa ních zdroj , p ipojování nových zdroj a knihoven

Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní MetaLib JIB pro stahování záznam
Tvorba informa ních stránek, Informa ního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB
P íprava rozší ení JIB o oborové informa ní brány a konzultace
Administrace a údržba systému MetaLib a SFX
V roce 2004 nedošlo ke zm n verze MetaLibu (po celý rok jsme používali verzi 2), aplikovali
jsme ale množství revizí, které opravovaly n které nedostatky nebo p inesly nové funkce a
rozší ení. Hlavní rozvoj funkcionality se do kal modul pro stahování záznam (Z39.50 server
MetaLibu a navazující aplika ní ást). SFX po celý rok rovn ž pracoval ve verzi 2, podobn
stejn jako v p ípad MetaLib byla aplikována ada revizí jak programové ástí i znalostní
báze. MetaLib a SFX po celý rok pracovaly bez vážných výpadk a jejich provoz lze ozna it
za velmi stabilní.
Správa stávajících informa ních zdroj , p ipojování nových zdroj a zapojování knihoven
V pr b hu roku 2004 jsme udržovali v chodu všechny stávající informa ní zdroje, domácí i
zahrani ní. Vzhledem k velkému po tu p ipojených zdroj docházelo na stran vzdálených
zdroj k výpadk m (nedostupnost Z39.50 server atp.), které jsme operativn ešili se správci
t chto zdroj . Tato innost pr b žn p edstavuje pom rn velký objem prací a tvo í hlavní
know-how projektu: na jejím výstupu vzniká cenná znalostní báze o zdrojích a jejich nastavení.
V sou asné dob nabízíme 157 aktivních zdroj , z nichž n které kumulují stovky díl ích
informa ních zdroj (nap . Ebsco a další integrované zdroje).V roce 2004 se poda ilo úsp šn
p ipojit n kolik významných zdroj , z nichž nejd ležit jší jsou National Library of Medicine,
California Digital Library, National Library of Canada, HighWire, ÚZPI a katalog STK.
Rozpracováno z stává p ipojení plnotextového archivu eských lánk Anopress, digitální
sbírky Manuscriptorium a generátoru citací provozovaném Masarykovou univerzitou v
Brn .Byla provedena kompletní revize licencovaných zdroj podle nových konsorciálních
licencí a byly ov eny a opraveny všechny evidované rozsahy IP adres zapojených institucí.
K projektu JIB bylo p ipojeno osm nových knihoven, které prost ednictvím JIB mohou
využívat p edplacené informa ní zdroje.
Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam
V oblasti stahování záznam p es JIB se poda ilo v roce 2004 vy ešit adu problém a službu
za aly využívat desítky eských knihoven (44 knihoven k 13.12.2004). Byl nasazen konvertor
bibliografických záznam mezi formáty UNIMARC a MARC 21, což umožnilo za ít využívat
eské i zahrani ní záznamy bez ohledu na zdrojový a cílový formát. S postupným p echodem
knihoven v R na formát MARC 21 se stalo p ebírání záznam v JIB pro mnohé knihovny
jedine ným nástrojem pro získání záznam z eských knihoven s odlišným formátem. K
dispozici je také konverze znakových sad pro knihovny s AKS nepodporujícími UTF-8.
P ebírání záznam JIB tak m že používat knihovna s libovolným AKS. Proces tvorby profil
pro stahování jsme áste n automatizovali pomocí webového generátoru. Modul pro
stahování záznam obsahoval n kolik vážných chyb, z nichž se nám poda ilo ty nejvážn jší
odstranit aktivní spoluprací s firmou Ex Libris. S nár stem uživatel p ebírání záznamu vzrostl
zna n i po et r zných dotaz a žádostí o úpravu existujících profil i p idání nových profil .
Pro v asné informování o novinkách ve služb p ebírání záznam byla založena samostatná
elektronická konference prebirani@cuni.cz. V té je v sou asné dob registrováno 62 uživatel
služby. V první polovin prosince 2004 byl pr m rný po et dotaz na Z39.50 serveru JIB
(po ítáno na pracovní dny) tém 800 denn . Dohromady bylo pro eské knihovny b hem roku
2004 vytvo eno 94 profil .

D ležitým p edpokladem správné komunikace Z39.50 v eském prost edí bylo schválení
Profilu Z39.50 JIB, který definuje nastavení atribut Z39.50, mapování na UNIMARC/MARC
21 a p ináší n která doporu ení k indexování. Tento profil jsme navrhli a p ednesli ú astník m
ZIG na sch zce v únoru 2004. Profil p islíbili dodržovat všichni producenti a distributo i AKS
na eském trhu.
Tvorba informa ních stránek, školení a prezentace JIB
Pr b žn jsme spravovali informa ní stránky na http://jib-info.cuni.cz/, p ipravili jsme n kolik
technických dokument . Také jsme vydali 2 ísla Informa ního zpravodaje JIB (http://jibinfo.cuni.cz/zpravodaj), který je rozesílán elektronickou poštou uživatel m JIB. Pro rozesílání
zpravodaje a pro v asné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference
jib-info@cuni.cz, ve které je k 9.12.2004 registrováno 843 uživatel JIB (po et pr b žn
kolísá ob ma sm ry – krom r stu díky registraci nových uživatel dochází i k úbytku t ch,
jejichž e-mailová schránka zanikla nebo byla delší dobu nedostupná). Prob hla celá ada
školení a prezentací, jejichž soupis i p íslušné dokumenty jsou k dispozici na http://jibinfo.cuni.cz/akce/akce.php?akce=ostatni_minule.
P íprava rozší ení JIB o oborové informa ní brány
Zakoupení dvou dalších SFX instancí v rámci VISK 8/B došlo k zakoupení dvou dalších SFX
instancí, které umožní diferenciaci p idaných služeb a zahájení budování dvou oborových
informa ních bran. Ve druhém kole programu 1N vyhlášeného MŠMT je zajišt no áste né
financování odborných knihovnických prací souvisejících p edevším s tvorbou metodiky
oborových informa ních bran a tvorbou záznam , nikoli však k zajišt ní technických
p edpoklad jejich tvorby. Spojením prost edk získaných v rámci VISK 8/B a 1N tak dochází
k ú elnému propojení vícezdrojového financování oborových informa ních bran.
V záv ru roku prob hly p ípravné práce a analýzy pro rozší ení JIB o oborové informa ní
brány. Byla navržena architektura, byli p ipraveny instanace SFX a prob hly konzultace
s odbornými garanty a ešiteli projektu.
Knihovnické innosti
Odd lení referen ních a meziknihovních služeb zajiš uje v rámci JIB nastavení, rozvoj a
propagaci jak zdroj , které jsou zapojeny do projektu, tak i služeb. Naším cílem je vytvo it
v jednotném prost edí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozd lení) zdroj , která by
zabezpe ovala uživatel m snadný p ístup ke zdroj m R, výb rov i k nejvýznamn jším
zdroj m sv tovým. Zárove se zp ístupn ním zkvalit ujeme nabídku p idaných služeb p es
SFX prost edky, p edevším v souvislosti s p ístupem a získáváním plných text .
B hem roku 2004 byla z pohledu služeb vytvo ena nová kategorie „ eské lánky“, byly
zapojeny nové zdroje, zkvalitn na nabídka SFX p idaných služeb a vytvo eny n které
dokumenty, které uživatel m JIB slouží jako nápov dy i pom cky p i vyhledávání.
Vytvo ení kategorie „ eské lánky“
V této kategorii jsou shromážd ny lánkové databáze (nap . Báze ANL Národní knihovny
R), regionální lánkové bibliografie (nap . KVK Liberec, SVK Hradec Králové) a oborové
lánkové bibliografie (nap . Divadelní ústav, Ústav pro eskou literaturu AV R). N které
z bází lánk je možné prohledávat p ímo v prost edí JIB, jiné jsou pouze odkazové. Cílem
vytvo ení kategorie „ eské lánky“ bylo soust ed ní lánkových bibliografií na jednom míst
tak, aby uživatelé co nejsnadn ji a nejrychleji získali p ehled o existujících databázích.
Zp ístupn ní informa ních zdroj Národní knihovny eské republiky

Bohaté informa ní zdroje NK byly zp ístup ovány uživatel m JIB, elektronické dodávání
dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu
Zp ístupn ní významných eských webových zdroj
Z d vodu neefektivního p ístupu k dat m bylo ukon eno využívání páskového robota NK
umíst ného na digitaliza ním pracovišti v CDH NK pro uložení archivovaných dat a ešitelé
p ešli na využití diskového pole, které umožní v p íštím roce práci s v tším objemem dat a
bude dále rozší eno.V polovin b ezna 2004 byla spušt na celoplošná sklize domény cz
pomocí programu NEDLIB Harvester. V pr b hu prvního pololetí 2004 se velikost celého
komprimovaného webového archivu uloženého na diskovém poli v MZK p iblížila hranici 1TB
a volné místo na tomto poli se snížilo pod 250 MB a za ala tak akutn hrozit kolize s vlastními
pot ebami MZK. Zárove za aly od po átku roku vycházet ve ejné verze nového voln
dostupného archivního crawleru Heritrix (vývoj Internet Archive), který od verze 0.2.0
uve ejn né v lednu dosp l až do listopadové verze 1.2.0, která už se vykazuje zna nou
stabilitou a mnoha vlastnostmi, které nemá ani starší NEDLIB Harvester. Všechny nové
sklizn budou již provád ny výhradn s pomocí systému Heritrix. P i st hování dat na diskové
pole dojde i k jejich konverzi ze staršího formátu tar.gz NEDLIB Harvesteru do nov jšího
formátu arc.gz, používaného Heritrixem.
V oblasti zp ístupn ní archivu se pozornost soust edila p edevším na produkt NWA Toolset,
který p ímo podporuje formát arc generovaný Heritrixem. Také NWA Toolset letos již vyšel v
n kolika verzích a p es ur ité problémy s lokalizací se nyní jeví jako vhodný nástroj pro
fulltextové prohledávání webového archivu.K umožn ní zp ístup ování archivovaných zdroj
z právního hlediska jsou uzavírány smlouvy s vydavateli vybraných online publikovaných
zdroj , poskytujících Národní knihovn R oprávn ní ke zp ístup ování t chto publikací
z digitálního archivu – k datu 30. 11. bylo uzav eno 20 smluv. Pro správu údaj souvisejících
se zp ístup ováním archivovaných dokument byl vytvo en komplexní administrativní systém,
p ístupný ešitel m ke sdílení na serveru webarchiv.
Významné domácí online zdroje jsou popisovány a zp ístup ovány prost ednictvím báze WEB
v katalogu NK, kde je v p ípad zdroj s povoleným p ístupem do archivu zapisována rovn ž
URL adresa do archivu. Báze WEB by m la v p íštím roce být konfigurována tak, aby
umož ovala také popis a zp ístup ování zdroj pro oborové informa ní brány. Záznamy jsou
zde ukládány ve standardním formátu – do poloviny roku 2004 ve formátu UNIMARC,
v polovin roku byla provedena konverze a záznamy jsou nyní ukládány ve formátu MARC21.
Pro ú ely zp ístup ování zdroj v oborových informa ních branách budou záznamy
konvertovány do formátu Dublin Core.
Všechny popsané výsledky jsou dostupné na http://www.webarchiv.cz
P íprava, testování a rozvoj standard pro budování oborových informa ních bran v R
V návaznosti na schválení prost edk na testování a rozvoj standard pro budování oborových
informa ních bran v R áste n v rámci výzkumného zám ru NK a áste n v rámci projektu
1N a naopak neschválení technických prost edk nezbytných pro budování oborových
informa ních bran, byl z prost edk VISK 8/B financován pouze nákup dvou samostatných
SFX instancí nezbytných pro poskytnutí diferencovaných p idaných služeb, nikoli testování a
rozvoj knihovnických standard pro budování oborových informa ních bran v R.

Optimalizace v cného zp ístupn ní
K základním p edpoklad m optimalizace v cného zp ístupn ní s ohledem na integraci
eských zdroj do mezinárodního kontextu pat í p edevším aplikace metody Konspektu pro
jednotlivé typy dokument a obohacení tematických termín o jazykové varianty, p edevším v
angli tin .
Ve spolupráci byly vytvo eny aplikace schématu Konspektu pro
staré tisky http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_startisk_kospekt.htm
hudebniny http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_hudeb_konspekt.htm
léka ství http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_lekarstvi_kospekt.htm
Bylo dokon eno lad ní konkordance MDT a DDT
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Mdt_tabulky1.htm
Byly zapracovány pot ebné úpravy do schématu Konspektu
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_konspekt.htm
Byly p ipojeny anglické ekvivalenty v autoritních záznamech tematických autorit
http://sigma.nkp.cz/F?func=file&file_name=find-a&local_base=AUT10
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.
4. Využití finan ních prost edk z dotace
Žádáno: 2 850 000 Získáno: 2 850 000 (200 000 investice, 2 650 000 neinvestice)
P evody mezi položkami:
K p evod m mezi r znými kategoriemi rozpo tových položek sice nedošlo, oproti plánu se
však zm nila výše erpání uvnit jednotlivých položek, jak je z ejmé z následující tabulky.
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
Diskové pole pro server JIB
Drobný hmotný majetek
WebArchiv – rozší ení pam ti
server , periferní za ízení k PC
sloužícím projektu

ástka v K

poznámka
200 000

ádn zakoupeno o
zprovozn no. P eplatek uhrazen
z rozpo tu NK

120 000 Pro WebArchiv bylo zakupeno
diskové pole z jiných zdroj ,
prost edky na drobný hmotmý

Služby
Ex Libris – MetaLib a SFX
maintenance, údržba centrální
znalostní báze

Ex Libris – poskytnutí dvou dalších
SFX instancí + maintenance
JIB – provoz a rozvoj – technické a
programátorské innosti
WebArchiv – provoz a rozvoj,
technické a programátorské innosti
Drobné technické a údržbové práce
související s projektem
Ostatní osobní náklady
JIB – provoz a rozvoj – knihovnické
innosti
WebArchiv – provoz a rozvoj –
knihovnické innosti
Optimalizace v cného zp ístupn ní

Zprávu p ipravil/a:

Dr. Bohdana Stoklasová, ešitelka

Zprávu p edkládá

Mgr. Vlastimil Ježek, editel Národní knihovny R

majetek byly využity na
zakupení nebo posílení
výpo etní techniky a materiálu
pro ešení projektu
653 138 Vyšší poplatek byl placen až od
srpna a innosti související
s údržbou centrální znalostní
báze zajiš ovali pracovníci ÚVT
a další externí pracovníci, proto
došlo k úspo e oproti plánu
430 735 Navýšení ceny v d sledku
nákupu celkového menšího
množství SFX instancí v R
oproti plánu
815000 ÚVT + externí pracovníci
437 920 V tší rozsah prací – specifikace
viz Text
13 000
70 000 Vše bylo ádn provedeno
40 000 Vše bylo ádn provedeno
70 000 Vše bylo ádn provedeno

