Pln ní cíl VISK 8/B v roce 2007
Projekt . Instituce
2 Um leckopr myslové
museum v Praze

3 S KN
4 NK R

Dotace v K

Cíle a využití dotace

Pln ní

448000 Propojení katalog knihoven, které mají ve svých Spln no, k náhledu na http://art.jib.cz
fondech literaturu zam enou na obor um ní a
architektura prost ednictvím nových IT, zejména s
využitím Metalib, SFX a protokolu Z 39.50.
Dotace vynaložena na nákup SFX instance a
služby (podpora SFX, správa server , fotogalerie,
náhledy, RSS kanály, popis zdroj .)
99000 Zp ístupn ní databáze knižní novinky v JIB.
Spln no. K náhledu na http://www.jib.cz
Dotace vynaložena na tvorbu záznam .
3130000 Zajišt ní provozu a rozvoje JIB v celonárodním
Spln no. K náhledu na http://www.jib.cz
m ítku v etn technického zast ešení tvorby
oborových informa ních bran. Administrace a
údržba MetaLib, p echod na v. 4.0, správa
stávajících informa ních zdroj a p ipojování
nových zdroj , správa a rozvoj Z39.50 rozhraní
JIB pro p ebírání záznam , tvorba informa ních
stránek, školení a propagace JIB, práva a údržba
portálového ešení Plone, budování oborových
bran, hostování a správa serveru a opera ního
systému, administrace a správa SFX, správa
informa ních zdroj , optimalizace linkování,
správa samostatných instancí pro oborové brány.
Dotace vynaložena na služby a OON spojené s
výše uvedenými innostmi.
Spln no. K náhledu na http://www.jib.cz a
Zp ístupn ní informa ních zdroj NK R.
Zp ístupn ní informa ních zdroj uživatel m JIB. http://www.nkp.cz
KIV. MUS, ART i TECH, elektronické dodávání
zdroj . Dotace vynaložena na služby a OON
spojené s výše uvedenými innostmi.

5 STK

6 MZK

7 Muzeum um ní
Olomouc

6.3.2008, Bohdana Stoklasová

Zp ístupn ní významných eských webových
zdroj . Úpravy webových stránek webarchiv.cz,
spolupráce s vydavateli, sklizn . Dotace
vynaložena na služby a OON spojené s výše
uvedenými innostmi a lenský poplatek pro IIPC
Consortium.
Optimalizace v cného zp ístupn ní s ohledem na
integraci eských zdroj do mezinárodního
kontextu. Integarce 2. úrovn Konspektu, práce na
3. úrovni Konspektu, integrace autoritních termín
r zných institucí do souboru národních v cných
autorit, esko-anglická verze kategoriza nícho
schématu pro pot eby oborových bran. Dotace
vynaložena na OON spojené s výše uvedenými
innostmi.
100000 Zapojení fond STK jako zdroje pro databázi
MetaLib JIB tím, že metadata budou p ístupná pro
sb r pomocí OAI-PMH protokolu. Server OAIPMH byl nainstalován a zprovozn n k využití pro
libovolného kolienta OAI-PMH. Dotace
vynaložena na nákup serveru OAI-PMH.

Spln no. K náhledu na http://www.webarchiv.cz

Spln no, k náhledu na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Mdt_ta
bulky1.htm a
http://sigma.nkp.cz/F/V9TUFACTHHFYGTLPL679E2B4
U4U4PNALELLN9UX3GRIP72UHYX02961?func=file&file_name=base-info-auv

Spln no. K náhledu na http://aleph.stk.cz:8991/OAIscript?verb

125000 Zp ístupn ní záznam druhé bibliografické báze Spln no. Báze zprovozn na v ostrém provozu.
MZK prost ednictvím protokolu OAI-PMH. Báze je
zprovozn na prost ednictvím protokolu OAI-PMH
v ostrém provozu. Dotace vynaložena na nákup
licence OAI-PMH pro 1 BIB bázi.
Spln no. Záznamy jsou k dispozici v rámci VUK (ART).
100000 Zapojení Knihovny Muzea um ní Olomouc do
projektu oborové informa ní brány pro obor um ní K náhledu na http://art.jib.cz
a architektura. Byl zakupen a instalován modul
Z39.50 systému Clavius. Záznamy jsou jeho
prost ednictvím k dispozici v rámci VUK (ART).
Dotace vynaložena nas nákup modulu CLAVIUS Z
39.50 server.

