Zpráva o pln ní cíl projektu VISK
Zpráva o rozsahu 2-5 stran (podle rozsahu a charakteru projektu) musí obsahovat následující
údaje:
1.
2.
3.
4.

Název projektu
Název a adresa žadatele/p edkladatele zprávy
Hodnocení pln ní cíl projektu – tabulka + text
Využití finan ních prost edk

1. Zajišt ní provozu Jednotné informa ní brány v celonárodním m ítku a zp ístupn ní
informa ních zdroj Národní knihovny eské republiky
2. Národní knihovna eské republiky, Klementinum 190, 110 01 Praha 1
3. Hodnocení pln ní cíl projektu – specifikace
Hodnocení pln ní cíl projektu bude uvedeno v p ehledné tabulce (viz vzor) a dále rozvedeno
v textovém komentá i. V tabulce a komentá i musí být samostatn vyhodnoceny všechny cíle
projektu, v etn díl ích.
Tabulka
Cíl
zajišt ní provozu Jednotné
informa ní brány (JIB)
v celonárodním m ítku
zp ístupn ní informa ních
zdroj Národní knihovny
R prost ednictvím JIB
zajišt ní návaznosti na projekt
WebArchiv
p íprava základních
doporu ení pro budování
tematických bran v R
obohacení soubor autorit o
anglické ekvivalenty a
konkordance klasifikací
MDT a DDT

2002

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

2002

http://www.jib.cz

2002

http://jibinfo.cuni.cz
http://jibinfo.cuni.cz

realizováno
(termín)

2002
2002

nerealizová
no
(d vod)

poznámka

*
*

soubory v cných
autorit NK

*[Poznámka: nové dokumenty související s problematikou WebArchivu, tematických bran a
v cného zpracování a zp ístupn ní budou k dispozici až v nové verzi JIB, která bude
zve ejn na v únoru 2003.]
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 rozd leny do
n kolika oblastí

zajišt ní provozu Jednotné informa ní brány (JIB) v celonárodním m ítku
zp ístupn ní informa ních zdroj Národní knihovny R prost ednictvím JIB
zajišt ní návaznosti na projekt WebArchiv
p íprava základních doporu ení pro budování tematických bran v R
obohacení soubor autorit o anglické ekvivalenty a konkordance klasifikací MDT a
DDT.
Všechny díl í cíle byly spln ny.
Byl zajišt n provoz v celonárodním m ítku. Do konce roku 2002 se do projektu aktivn
zapojila v tšina nejv tších eských knihoven a souborných katalog . Jejich zdroje jsou
k dispozici pro prohledávání a stahování záznam a jejich uživatelé mají pohodlný
integrovaný p ístup k volným i placeným zdroj m. V záv ru roku 2002 se p ipojily i dv
nejvýznamn jší slovenské knihovny – národní a univerzitní, ímž projekt p ekro il národní
rámec a zárove došlo díky propojení eských a slovenských národních souborných katalog
v rámci JIB k praktické realizaci esko-slovenského souborného katalogu CASLIN, by
nikoli v p vodn plánované fyzické, ale virtuální podob . Ve druhé polovin roku 2002 byl
zakoupen a nainstalován nový, podstatn výkonn jší, server, v záv ru roku 2002 byla
nainstalována nová verze program MetaLib i SFX , které tvo í základ JIB. Tím se podstatn
zvýší uživatelský komfort. Statistiky JIB vykazují stále se zvyšující zájem o využívání JIB.
Bohaté informa ní zdroje NK byly zp ístupn ny uživatel m JIB, v záv ru roku 2002 bylo
p ipraveno v rámci JIB i elektronické dodávání dokument z fond NK.
V rámci ešení projektu prob hla ada jednání i testování možné návaznosti projekt
WebArchiv a JIB. Byly vytvo eny p edpoklady pro základní popis internetových
elektronických zdroj s využitím nástroj JIB. Stru ný popis (metadata) bude u vybraných
dokument následn rozvinut v ALEPHu a v rámci bází dat NK integrován do JIB.
K praktické realizaci dojde ihned po zprovozn ní nové verze MetaLib na po átku roku 2003.
Krom popisu internetových elektronických zdroj je t eba zajistit i jejich archivaci a trvalou
dostupnost. Ta bude alespo do asn zajišt na prost ednictvím staršího serveru JIB. Integrace
projekt JIB a WebArchiv se tak ukazuje jako racionální nejen z hlediska optimalizace využití
pracovních kapacit a koordinované standardizace, ale i kapacit programových a technických.
V rámci p ípravy na budování tematických bran v R byla v roce 2002 provedena analýza
zahrani ních zkušeností a standard a na jejím podklad byl p ipraven návrh doporu ení
pro budování tematických bran v R takovým zp sobem, aby mohly být snadno integrovány
do mezinárodního kontextu.
S mezinárodní integrací heterogenních informa ních zdroj v rámci JIB úzce souvisí i
obohacení eských národních soubor v cných autorit o anglické ekvivalenty, aplikace
metody konspektu a vytvo ení konkordance mezi klasifikacemi MDT a DDT. V rámci
ešení projektu došlo v této oblasti v roce 2002 k významnému posunu v rovin teoretické i
prakticko-aplika ní. Všechny popsané výsledky jsou dostupné na
http://www.jib.cz a http://jib-info.cuni.cz
[Poznámka: nové dokumenty související s problematikou WebArchivu, tematických bran a
v cného zpracování a zp ístupn ní budou k dispozici až v nové verzi JIB, která bude
zve ejn na v únoru 2003.]
4. Využití finan ních prost edk
Struktura využití finan ních prost edk koresponduje s kapitolou rozpis rozpo tu uvedenou
v projektu. Krom požadované výše dotace bude uvedena p id lená výše dotace. Bude
specifikováno využití všech p id lených finan ních prost edk a budou zd vodn ny všechny
p evody finan ních prost edk mezi jednotlivými položkami.

Žádáno: 2.222.079 Získáno: 2.222.000 (1.302.000 investice, 920.000 neinvestice)
Cíl
server pro JIB
licence Z39.50
ALPHA server ES45
ÚVT - služby
ExLibris – volba formátu
ÚVT - služby
technicko-administrativní zajišt ní
projektu
programátorské práce na konverzích
MARC21/UNIMARC
technická úprava a prezentace
metodických materiál na webu
anglické ekvivalenty v SA,
konkordance klasifikací
WebArchiv, tematické brány

ástka v K
398.113,00
119.231,95
784.655,05
179.400,00
100.000,00
409.500,00
400,00

poznámka
zakoupen, uveden do provozu
zakoupeny
zakoupen, uveden do provozu
vše ádn provedeno
hotovo, v testování
vše ádn provedeno
vše ádn provedeno

21.000,00

vše ádn provedeno

5.760,00

vše ádn provedeno

154.240,00

vše ádn provedeno

50.000,00

vše ádn provedeno

Zprávu p ipravuje ešitel projektu, podepisuje a p edkládá statutární zástupce p íjemce dotace.

Zprávu p ipravil/a:

Dr. Bohdana Stoklasová, ešitelka

Zprávu p edkládá:

Dr. Vojt ch Balík, editel NK

