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Zajištění provozu Jednotné informační brány
v celonárodním měřítku
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK

Podprogram č. 8 Informační zdroje
B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační

brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven
Část I. Provoz a rozvoj Jednotné informační brány

Národní knihovna České republiky
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Příloha č. I

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK
na podprogram Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění informačních
zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových
informačních bran a Centrálního portálu knihoven
Veřejné informační služby knihoven
pro rok 2015
Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby):
Národní knihovna České republiky
Sídlo: Klementinum 190, 110 00 Praha

Právní forma: Příspěvková organizace (zřizovatel MK ČR)
Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců: Ing. Tomáš Böhm

Jméno a příjmení provozovatele knihovny (fyzické osoby):…………………………………
Rodné číslo:……………………………………………… Datum narození:…………………
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………...
Tel.: +420221 663 262

E-mail: sekret@nkp.cz

IČ:. 00023221

DIČ CZ00023221

Bankovní spojení: (číslo účtu/kód banky) 85535-011/0100
Kraj: Praha
NUTS (kód území): CZ0101
Evidenční číslo knihovny:1602/2002
Číslo registrace na MV ČR (pouze občanská sdružení):....................................…..........
Adresa finančního úřadu: Finanční úřad pro Prahu 1, P.O. BOX 561, Štěpánská 28,
112 33 Praha 1
Název projektu: Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním
měřítku
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Termín realizace: rok 2015
Místo realizace: Praha, dopad a využití celonárodní a mezinárodní
Požadovaná výše dotace (zaokr. v celých tis. Kč): 2 860 000 Kč
Osoba odpovídající za projekt (včetně kontaktu): Edita Lichtenbergová
(Edita.Lichtenbergova@nkp.cz)

Žadatel o dotaci
- potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané
závazky dle § 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla
poskytování dotací na podporu knihoven, v platném znění,
- potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, úplné a pravdivé,
- prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je,
- prohlašuje, že věnoval zvláštní pozornost údajům na str. 4 žádosti,
- prohlašuje, že tištěná a elektronická verze žádosti a jejích příloh jsou identické,
- dává podáním této žádosti Ministerstvu kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, IČ:
00023671, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů o
své osobě uvedených v této žádosti a s jejich zveřejněním ve veřejně
přístupném informačním systému Ministerstva financí – CEDR, případně jiným zákonem
stanoveným způsobem, za účelem poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem
kultury, a to na dobu nezbytně nutnou.

V Praze dne 5. prosince 2014
Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel NK ČR
podpis žadatele

razítko
(u právnické osoby)
Oprávněná osoba jedná jako (nehodící se škrtněte):
statutární orgán žadatele
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI *
Typ knihovny
(zatrhněte):
Městská
Místní

Jiný typ subjektu:

NK

KK

Muzejní

Jiná:

Sdružení

Počet obyvatel obce: 1 250 520

Nadace

o.p.s.

s.r.o.

Počet uživatelů/rok: 667 692

Počet hodin v týdnu pro veřejnost, kdy jsou Počet knihovních jednotek: 6 919 075
přístupné základní služby knihovny: 80
Počet zaměstnanců (úvazků): 476

Přírůstek sv./rok 91 034

Počet odebíraných titulů periodik/rok:10449

Počet výpůjček/rok: 669 806

Počet počítačů celkem: 697
Z toho v síti: 692

Z toho pro uživatele: 62

Z toho napojených na Internet: 35

Rychlost vnitřní sítě současná: 1 GB/s

Plánovaná rychlost vnitřní sítě (a kdy): 1 GB/s

Automatizovaný knihovnický systém (uveďte číslo verze)
Používaný AKS: Aleph 20

Plánovaný AKS: Aleph 20

Zatrhněte současný typ připojení na Internet
Optika Pevná linka

ADSL

Rychlost připojení současná: 1 GB/s
Rychlost plánovaná (a kdy):
ISDN
Radiový
Vytáčené Jiné:
spoj
spojení

POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B
Rok 2014
Žádáno/získáno 2 846 000 Kč/2 846 000 Kč
Stručné zhodnocení použití grantu:
Všechny cíle uvedené v projektu jsou plněny v souladu s podmínkami projektu.
JIB poskytuje během roku 2014 služby bez výpadků, realizovala se plánovaná
rozšíření zdrojů.

*

Uveďte stav ke dni podání žádosti
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Seznam osob, v nichž má žadatel, který je právnickou osobu, podíl†:
Název osoby:…---……………………………………………………………………….
Sídlo osoby:……………………………………………………………………………...
IČ:…………………………………Výše podílu žadatele v této osobě v %:……………
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte se však,
prosím, daného vzoru.

Seznam osob, které mají podíl v žadateli, který je právnickou osobou‡:
Název osoby/Jméno a příjmení:…---……………………………………………………
Sídlo/Trvalý pobyt:………………………………………………………………………
IČ, je-li přiděleno:……………………………………………………………………….
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte se však,
prosím, daného vzoru.

Seznam osob, které jsou se žadatelem – právnickou osobou v obchodním
vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti v souvislosti
s projektem, na který je dotace žádána, prospěch, jenž se liší od prospěchu,
který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních
vztazích za stejných nebo obdobných podmínek§:
Název osoby/Jméno a příjmení:…---……………………………………………………
Sídlo/Trvalý pobyt:………………………………………………………………………
IČ, je-li přiděleno:……………………………………………………………………….
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte se však,
prosím, daného vzoru.

†

Uveďte stav ke dni podání žádosti
Týká se zejm. žadatelů akciových společností s listinnými akciemi na majitele. Uveďte jen tehdy, nelze-li tyto
osoby identifikovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, který je přílohou žádosti.
§
Jde o určení, zda žadatel v souvislosti s projektem uzavírá nestandardní obchodní vztahy zvýhodňující
žadatelova smluvního partnera v porovnání s běžnými obchodními podmínkami. To nebrání poskytnutí dotace,
takoví zvýhodnění smluvní partneři však musí být v žádosti uvedeni.
‡
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Popis projektu:
V souladu s podmínkami je projekt zaměřen na provoz Jednotné informační brány a hlavní
pozornost bude věnována činnostem, které budou postupně převedeny do připravovaného
Centrálního portálu českých knihoven – www.knihovny.cz .
Projekt JIB je s ohledem na celonárodní záběr velmi komplexní a má řadu dílčích linií a cílů:

Technické zajištění - externí služby
MetaLib
Na rok 2015 plánujeme zajistit všechny tyto činnosti:
• Administrace a údržba systému MetaLib
• Správa stávajících informačních zdrojů a připojování nových zdrojů
• Správa integrace JIB se službou MetaLib+ a Primo Central Index
• Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro přebírání záznamů
• Tvorba Informačního zpravodaje JIB, školení a helpdesk
• Prezentace a propagace JIB
• Správa a údržba portálového řešení Infoportálu
A to minimálně v takovém rozsahu, jako v roce 2014.
Jako rozvoj služeb plánujeme dále rozšiřovat množství placených prohledatelných
plnotextových zdrojů v JIB, přístupných nejen pro Národní knihovnu ČR a Univerzitu
Karlovu v Praze, ale i pro další instituce, pro které v JIB zpřístupníme institucionální
přihlášení. Rozšiřování institucionálního přihlašování a zpřístupňování placených zdrojů
těmto institucím bylo naším hlavním úkolem v roce 2014. V roce 2015 budou moci
institucionálního přihlášení využít tyto další knihovny: Národní technická knihovna,
Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati,
Národní lékařská knihovna, Knihovna Akademie věd, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem. Pro tyto instituce to znamená, že všichni jejich uživatelé, bez nutnosti
vytváření vlastního účtu a registrace v JIB, se přihlásí účtem, který již používají ve své
domovské instituci. Tak získají přístup k e-schránce pro ukládání dotazů, zdrojů a záznamů,
ale zejména přístup ke svým placeným zdrojům, a to odkudkoli. Od toho si slibujeme vyšší
využití obou vyhledávacích rozhraní JIB.
Rozšiřování portfolia placených zdrojů dosahujeme zapojováním dalších jednotlivých
placených databází z centrální znalostní báze MetaLib a zároveň využitím globálního indexu,
obsahujícím elektronické zdroje většiny světových vydavatelů Primo Central Index a to jak
v klasickém rozhraní JIB, tak v rozhraní JIB+, kde je Primo Central Index nakonfigurován
zcela samostatně. Kromě toho zapojujeme volné prohledatelné zdroje.
Pro rok 2014 jsme plánovali zajištění prohledávání rozsáhlého plnotextového archivu služby
Ptejte se knihovny prostřednictvím MetaLib JIB. Vzhledem k tomu, že nové rozhraní Ptejte se
knihovny a OAI provider ještě není koncem listopadu 2014 dokončeno, provedeme zapojení
PSK začátkem roku 2015.
V roce 2015 nahradíme pro službu přebírání záznamů MarcMan konvertor s novými
konverzními pravidly, protože od 1. 4. 2015 budou v ČR nasazena pravidla RDA.
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Během roku 2015, podobně jako v roce 2014, poskytneme potřebnou součinnosti a
provedeme další úpravy funkcionality JIB, které budou potřebné pro transformaci do CPK.
V roce 2015 bude dále probíhat správa operačního systému a housing serveru, na kterém je
JIB provozován. Tento server je umístěn na Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v
Praze.
SFX
V průběhu roku 2015 budou pravidelně probíhat aktualizace znalostní báze a programových
modulů pro zajištění aktuálnosti odkazů zobrazovaných v nabídce SFX JIB. Týdně budou
probíhat automatické MARCIt! exporty pro aktualizace záznamů e-časopisů v katalozích
knihoven registrovaných v JIB.
Průběžně budou upravována portfolia podle změn v předplatném v Národní knihovně, na
Univerzitě Karlově v Praze a v knihovnách registrovaných v JIB. Portfolia budou upravována
také s ohledem na využívání vlastních Discovery systémů v knihovnách a s ohledem na
pilotní provoz Centrálního portálu knihoven v Moravské zemské knihovně.
Připravujeme další prezentace zaměřené na využití JIB pro práci s e-knihami. Rozvoj
především tabletů, rozšiřování nabídky e-knih ve fondech knihoven je za posledn rok velmi
dynamický. Na jaře 2014 Jihočeská vědecké knihovna v Českých Budějovicích nabídla svým
čtenářům výpůjčky českých e-knih na platformě eReading.cz. Ke konci roku 2014 výpůjčky
eReading.cz nabízí již 22 knihoven v České republice i na Slovensku a řada dalších knihoven
spuštění výpůjček eReading.cz připravuje. V roce 2014 byly také spuštěny výpůjčky českých
e-knih na platformě Levná knihovna na Univerzitě Karlově v Praze, v Moravskoslezské
knihovně v Ostravě a ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Od podzimu 2014
výpůjčky českých e-knih na platform Flexibooks využívají Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Výpůjčky českých e-knih v průběhu roku 2014
začali nabízet také mezinárodní poskytovatelé EBSCO a Proquest. Výpůjčky českých e-knih
od Proquest a EBSCO využívají například Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nebo Studijní a vědecká knihovna Plzeňnského kraje.
V roce 2015 plánujeme prostřednictvím SFX JIB podpořit propagaci těchto nových služeb
v knihovnách, o novinkách budeme informovat v Info portálu JIB a ve Zpravodaji JIB.
Připravujeme vytvoření dalších statistických reportů využití el. zdrojů v rámci SFX JIB podle
ohlasů na statistické reporty připravené za roky 2013 a 2014.
Plánujeme další konzultace pro potřeby Centrálního portálu knihoven (CPK) a úpravy
konfigurace SFX JIB podle těchto konzultací. V roce 2015 je plánován pilotní provoz CPK s
tím, že pro uživatale zůstává zachována funcionalita dosažená u JIB. CPK by měl přinést
posunutí kvality služeb na vyšší úroveň díky využití Discovery systému, integrované
autentizaci mojeID a eduID.cz s využitím propojení identit pomocí služby Perun eduID.cz,
díky on-line registracím a on-line platbám v knihovnách.
Tým JIB bude dale pokračovat v práci v mezinárodních pracovních skupinách pro
vícejazyčnou podporu u SFX, doplnění standardní podpory SFX pro federativní autentizaci a
konzorcia.
Knihovnické činnosti
7

VISK 8/B – Informační zdroje 2015

V roce 2015 budeme pokračovat v implementaci nových zdrojů, služeb a dalších možností,
které nám umožňují softwarové nástroje ML, ML+ a SFX. Dále předpokládáme užší
spolupráci s Centrálním portálem českých knihoven, do něhož bude JIB postupně
transformována.
Plánované související činnosti:
Rozšiřování nabídky zdrojů v JIB
Cílem JIB je v jednom rozhraní integrovat širokou škálu zdrojů, které uživatelům pomohou
nalézt požadované informace. V roce 2015 do JIB zapojíme nové zdroje s cílem naplnit
jednotlivé oborové kategorie Konspektu relevantními zdroji. Do nabídky JIB (ať již pro
vyhledávání nebo pro poskytování přidaných SFX služeb) budeme doplňovat české zdroje i
zdroje zahraniční provenience. U všech nově zapojených zdrojů bude standardně probíhat
testování nastavení vyhledávání v JIB, opatření popisem a vyhledávacími tipy pro práci s
daným zdrojem. Na základě údajů z ExLibris bude i v roce 2015 pravidelně aktualizován
Primo Central Index v JIB a JIB+.
Zajištění návaznosti nabídky zdrojů v JIB na EIZ dostupné ve spolupracujících knihovnách
V rámci přípravy Centrálního portálu knihoven proběhla analýza, která zkoumala možnost
zapojit do JIB i licencované zdroje nepředplácené Národní knihovnou. V souladu s výsledky
analýzy byly již v roce 2014 do JIB přidány některé zdroje nad rámec předplatných Národní
knihovny. V roce 2015 budeme pokračovat v této aktivitě na základě požadavků
spolupracujících knihoven.
Autentikace pomocí Shibboleth
V roce 2015 bude i nadále pokračovat úkol na rozšíření zavedení autentikace pomocí
Shibboleth. Komfortní vzdálený přístup k licencovaným EIZ by měl být zaveden i pro další
knihovny, které jsou členy federace eduID.cz.
Propojení na VPK
V rámci přípravy CPK byla v roce 2014 do Souborného katalogu ČR u záznamů periodik
s ISSN implementována přímá vazba na VPK. V roce 2015 budeme ověřovat, zda by
podobnou službu nebylo možné nabídnout i prostřednictvím JIB, kde je nyní VPK součástí
nabídky SFX.
Nabídka SFX cílů
V souvislosti s rozvojem přidaných služeb SFX budeme aktualizovat a doplňovat nabídku
SFX cílů pro poskytování těchto služeb. Budeme doplňovat licencované i volné zdroje a
zajistíme jejich průběžné testování.
Propagační a školící aktivity
Na základě požadavků uživatelů budou i nadále pokračovat školení související s využíváním
JIB. Propagace se zaměří zejména na alternativní rozhraní JIB+.
Anglická verze Info portálu JIB
Pro zajištění souladu s českou verzí Info portálu JIB budeme aktualizovat a rozšíříme
anglickou verzi portálu. Tyto úpravy se budou týkat především textů, nápověd či animací.
Další související činnosti
Budeme zajišťovat dostupnosti plných textů, případně celých dokumentů prostřednictvím
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meziknihovních služeb – v návaznosti na zdroje a služby portálu JIB a budeme aktualizovat
portály Ptejte se knihovny, texty související s informacemi o knihovnách a jejich službách na
portálu Knihovny.cz a jejich propojení se službami JIB.
Splnění podmínek pro získání dotace











komplexní automatizace knihovnických procesů v kvalitním, stabilním systému
s implementovanými a dostatečně odzkoušenými standardy (Z39.50 profil JIB http://jibinfo.cuni.cz/dokumenty/techdoc/ProfilJIB.pdf, OAI-PMH, MARC 21 nebo UNIMARC, podpora
katalogizace podle AACR2R, OpenURL, DOI/PMID, Shibboleth, RSS, UTF-8) ANO,
systém ALEPH a další aplikace používané v NK ČR splňují uvedené podmínky, v
NK ČR jsou dodržovány jmenované standardy pro katalogizaci
ochota poskytnout vlastní informační zdroje (především katalogy, databáze a obsah
digitálních knihoven) zdarma – ANO, NK ČR již své katalogy a databáze zdarma
poskytuje
existence katalogů, databází a digitálních knihoven zvláštního významu pro ostatní
knihovny z pohledu funkcí (národní, ústřední odborné, krajské knihovny) nebo
speciálního zaměření, pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR – ANO,
katalogy, databáze a digitální knihovny NK mají zcela zásadní význam pro ostatní
knihovny
dostatečné zkušenosti s automatizací knihovnických procesů – ANO (od počátku 80.
let 20. století)
kvalitní připojení zaručující trvalou a snadnou dostupnost nabízených zdrojů – ANO –
viz tabulka Základní údaje o žadateli
datová prostupnost a rychlost Z39.50 serveru musí být taková, aby byly všechny
dotazy zodpovězeny maximálně do 30 sekund – ANO, je splněno
odpovídající podmínky pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro
uživatele (PC určená pro uživatele, kvalifikovaný a proškolený personál, dostatečný počet
hodin pro veřejnost) - ANO – viz tabulka Základní údaje o žadateli
u oborových informačních bran prokazatelná gesce a zkušenost v návaznosti na
zvolený obor - ANO – NK ČR je mj. i speciální knihovnou se zaměřením na obory
knihovnictví a informační věda (oborová brána KIV) a hudba (oborová brána MUS)

Kompatibilita se stávajícím směrem vývoje a standardy
Kompatibilita se stávajícím směrem vývoje a standardy uvedenými v zadání je samozřejmá –
projekt významně přispívá k implementaci mezinárodních standardů (knihovnických i
technických) v českých knihovnách. Protože respektování knihovnických i technických
standardů je základní podmínkou zapojení do projektu, zapojení/nezapojení zejména velkých
knihoven je praktickým důkazem respektování/nerespektování standardů jak v těchto
knihovnách, tak u dodavatelů jejich knihovnických systémů. Projekt JIB významnou měrou
přispívá ke zlepšení situace v této oblasti, protože díky němu se respektování/nerespektování
standardů přesunulo z roviny teoretických diskusí do roviny praktické, snadno a ihned
ověřitelné.
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Příloha č. II

ROZPOČET PROJEKTU
Celkové náklady projektu (Kč):

Požadavek na
Vlastní prostředky
Náklady projektu
dotaci
(finanční spoluúčast) celkem
2 860 000
0
2 860 000

Vyjádřete v procentech poměr mezi
požadovanou dotací a náklady hrazenými
z ostatních zdrojů (v %)
Investiční náklady projektu:
Položka:

100%

Požadavek na
dotaci

Celkem investiční náklady:
Neinvestiční náklady projektu:
Položka:

0%

Vlastní prostředky

Investiční náklady
projektu celkem

0

0

0

0

0

0

Požadavek na
dotaci

1) nákupy - drobný hmotný majetek
-ostatní
dlouhodobý
nehmotný
majetek
2) služby
3) ostatní osobní náklady (OON)
4) ostatní
Celkem neinvestiční náklady:

100%

Vlastní prostředky

Neinvestiční
náklady projektu
celkem

0
0

0
0

0
0

2 716 000
130 000
14 000

0
0
0

2 716 000
130 000
14 000

2 860 000

2 860 000

Další zdroje krytí projektu:
Požadavek na dotaci zaokrouhlete na celé tisíce.

0

Investiční prostředky
Mezi investiční prostředky patří zejména:
nákupy – nákup dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika apod., jejíž pořizovací cena je vyšší než
40 tis. Kč),
- nákup dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení nad 60 tis. Kč).
Neinvestiční prostředky
Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:
a) nákupy - nákup drobného hmotného majetku (materiál, výpočetní technika),
- nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení do 60 tis. Kč,
licenční a patentové poplatky),
b) služby – např. lektorské, konzultační a poradenské služby, telekomunikační poplatky,
c) ostatní osobní náklady,
d) ostatní – např. režijní náklady, pojištění.
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KOMENTÁŘ ROZPOČTU
Celkové náklady: (tzn. součet všech nákladů na projekt: vlastní, příp. další zdroje +
dotace)
2 860 000 Kč
Investiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce včetně jejich
vyčíslení v Kč)
- celkem: žádné
-

z toho dotace: ---

-

vlastní prostředky: ---

Neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body
1), 2), 3) a 4) včetně vyčíslení v Kč. U ostatních osobních nákladů uveďte rozpis osob
podílejících se na zajištění projektu včetně výše úvazků nebo počtu hodin. U režijních
nákladů uveďte jejich propočet.)
- celkem: 2 860 000 Kč
- z toho dotace: 2 860 000 Kč
Projekt JIB patřil do skupiny projektů NK ČR, které byly z prostředků programu
VISK převáděny do provozních prostředků Národní knihovny ČR, a tudíž u něj nebyla
požadována finanční spoluúčast. Většina projektů provozovaných v tomto režimu bude
nadále financována z provozních prostředků NK ČR mimo program VISK. JIB byla
ponechána jako projekt v rámci podprogramu VISK 8/B vzhledem k tomu, že jde o
projekt časově omezený – JIB by měla být transformována do Centrálního portálu
českých knihoven, který tvoří jeden z pilířů Koncepce rozvoje knihoven. Vzhledem
k tomu, že se v případě JIB nejedná o podporu činnosti NK ČR, ale o projekt, který
využívají jako základ svých služeb i pro katalogizaci všechny české knihovny, žádáme
pro tento projekt o schválení výjimky ve smyslu příkazu ministra kultury č. 25/2010,
kterým se vydává směrnice pro poskytování neinvestičních a investičních dotací ze
státního rozpočtu Ministerstvem kultury, čl. II, odst. 4 a umožnění zachování již několik
let uplatňovaného režimu 100%ního hrazení z dotace ze státního rozpočtu bez finanční
spoluúčasti NK ČR.
1) Nákupy, drobný hmotný majetek
žádné

2) Služby
Specifikace a cena: MetaLib, SFX maintenance, MarcIt maintenance, Metaindex
unlimited maintenance: 1 850 000 Kč
Roční poplatky za údržbu a rozvoj MetaLib s možností využití v celonárodním měřítku + 1
univerzální instance SFX, 2 specializované SFX instance pro oborové brány KIV a MUS,
1
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roční poplatky za MarcIt a Metaindex unlimited.
Zajišťuje: Ex Libris
Specifikace a cena: JIB – provoz a rozvoj: 866 000 Kč
Lokální správa HW i SW pro provoz JIB + rozvoj podle požadavků NK ČR i uživatelů
projektu JIB a základní údržba oborových informačních bran KIV a MUS. S ohledem na
celonárodní rámec i množství uživatelů a zapojených zdrojů se jedná o velký rozsah prací.
V rámci provozu a rozvoje JIB budou zajištěny i činnosti související s rozšířením o další
funkce.
Podrobnější specifikace služeb:
Systémová správa instalace MetaLib včetně aktualizací a systémová správa MetaLib institucí
včetně úprav webových šablon, quick setů, kategorií, dafaultních profilů ad.
Práce spojené s aktualizacemi centrální znalostní báze, práce spojené s nastavováním oprávnění
k EIZ pro různé skupiny uživatelů, práce s připojováním nových zdrojů, správa modulu
MetaIndex, správa procesu harvestování OAI-PMH, průběžná kontola a úpravy stávajících
zdrojů včetně komunikace s poskytovateli – více než 170 prohledatelných zdrojů
Správa modulu Copy Cataloging pro přebírání záznamů, úpravy ve více než 400 profilech,
vytváření nových profilů, helpdesk pro uživatele
Nastavení institucionálního přihlašování včetně úprav PDS pro další knihovny, nastavení úprav
oprávnění ke zdrojům, testování, správa uživatelů a úpravy lokální autentizace a registrace
uživatelů (OpenLDAP)
Správa, údržba a aktualizace obsahu portálu JIB (info.jib.cz), správa a úpravy maillistů jib-info
a přebírání
Úpravy UI pro zajištění kompatibility hlavních webových prohlížečů, úpravy vyhledávacích
okének a generátoru deep linků
Monitoring, úpravy, helpdesk a řešení vzniklých problémů rozhraní MetaLib+
Příprava textů, sazba a grafická úprava Informačního zpravodaje JIB
Propagace JIB
Helpdesk pro koncové uživatele JIB
Příprava a zpracování statistik (přebírání záznamů, počty uživatelů, dotazů atp.)
Úpravy, konzultace a výstupy pro CPK, schůzky k JIB a oborovým branám, zprávy
(celkem 1966 hod., Pokorný, Ledinský + 20000 Kč. vč. DPH ÚVT UK)
Správa HW serverů
Správa operačního systému, sledování logů a dostatku systémových prostředků
Běžné aktualizace záplat do OS, upgrade na RHEL 5.11
Správa a údržba Shibboleth SP a IdP
Správa databází Oracle a MySQL, zálohování databází
Zálohování dat do jiné lokality a údržba zálohovacího systému
Podpora běhu aplikací včetně systémových nastavení
Údržba související HW infrastruktury včetně údržby a nastavování firewallů
Vytvoření skriptu pro export metadat zdrojů z Oracle
(celkem 205 hod. Krajíc)
Aktualizace znalostní báze a programových modulů
Příprava MARCiT! exportů
Aktualizace portfolií podle změn v předplatném
Rozvoj funkcí k e-knihám
Příprava statistický report v rámci SFX JIB
Konzultace a úpravy konfigurace pro Centrální portál knihoven
Mezinárodní spolupráce, prezentace, propagace
(celkem 648 hod. Pavlík, Zach)
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3) Ostatní osobní náklady
Poznámka: Všechny činnosti budou vykonávány v rámci dohod o provedení práce, nejsou zde
tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištění.
Knihovnické činnosti: 130 000 Kč (520 hod.)
Knihovnické činnosti spojené s provozem a rozvojem JIB (podrobnější specifikace viz Popis
projektu). Část prací (testování) budou provádět externí a noví pracovníci, jejichž jména nelze
zatím uvést.
Zajišťují:
 koordinace knihovnických činností spojených s provozem JIB a JIB+ (zejména
činnosti spojené se zapojováním nových zdrojů, aktualizací portfolia s ohledem na
EIZ dostupné ve spolupracujících knihovnách, obsahovou náplní JIB, školeními,
propagací), spolupráce na přípravě transformace JIB do CPK (podpora zejména
v poskytování informací o zdrojích zapojených do JIB), aktualizace Infoportálu JIB:
Karolína Košťálová (126 hod.), Veronika Ševčíková (132 hod.), Hana Nemeškalová
(132 hod.)
 výběr vhodných zahraničních zdrojů pro JIB, zejména z pohledu meziknihovních
služeb (zejména výběr, zjištění potřebných informací, popis, testování): Ludmila
Kohoutová (15 hod.), Helena Táborská (15 hod.), Pavlína Kafková (15 hod)
 výběr vhodných českých zdrojů pro JIB – souborných katalogů, článkových databází
(zejména výběr, zjištění potřebných informací, popis, testování): Jiskra Jindrová (20
hod.), Lenka Válková (20 hod.), Jaroslava Sedláčková (30 hod.), Klára Slavíková (15
hod.)

4) Ostatní (licence)
Specifikace a cena: Licence EZ Proxy: 14 000 Kč
Nutné pro zajištění vzdáleného přístupu
Zajišťuje: OCLC
Další zdroje krytí projektu (i předpokládané):
(Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze o
informativní údaj.)
žádné

Rozpis můžete případně vytvořit podrobněji na více stran, držte se však, prosím, daného vzoru.
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