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Zpráva ze zahraniční služební cesty  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Bc. Michaela Bežová 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.4.6 Oddělení strategického plánování digitalizace 
knihovních fondů 

Pracoviště – zařazení  Vedoucí oddělení 

Důvod cesty  Účast na konferenci ILIDE 2018 (Innovative Library in 
Digital Era) 

Místo – město Jasná 

Místo – země Slovensko 

Datum (od-do) 15. 4.-18. 4. 2018 

Podrobný časový harmonogram 15.4. – odjezd z Prahy 
16.4.-17.4. účast na konferenci ILIDE 2018 
18.4. odjezd do Prahy  

Spolucestující z NK Mgr. Tomáš Foltýn, Mgr. Natalie Ostráková, Mgr. Zdenko 
Vozár 

Finanční zajištění Projekt NAKI II - Vývoj centralizovaného rozhraní pro 
vytěžování velkých dat z webových archivů (č. 0145), 
rozpočet NK ČR. 

Cíle cesty  Účast na mezinárodní konferenci ILIDE 2018 (Innovative 
Library in Digital Era) 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz níže 

Program a další podrobnější informace http://ilideconference.schk.sk/wordpress/digital-library-
english/agenda/  

Přivezené materiály   

Datum předložení zprávy 2. 5. 2018 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 
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Plnění cílů cesty: 
 
Cílem služební cesty byla účast na konferenci ILIDE, která je zaměřená na zpracování, uchovávání a 
přístup k digitálním datům. Hlavními tématy pro rok 2018 byly úložiště a archivace výzkumných dat, 
digitální humanitní obory, otevřená věda a digitální stipendia. Celá konference začala dvěma 
workshopy, které byly zaměřeny na program LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) a na Clarivate 
Analytics. Poté konference pokračovala konferenčními bloky, kde vystoupili se svými příspěvky 
přednášející z různých zemí (Velká Británie, USA, Polsko, Německo, Finsko, Slovensko, Maďarsko aj.). 
Bloky byly uspořádány od obecnějších přednášek po konkrétnější, ve kterých přednášející často 
představovali svou práci. 
Mezi nejzajímavější přednášky patřil příspěvek Sonii Wronkowské z Národní knihovny v Polsku 
s názvem Polona Pro: Progressive Tools for Research Projects in Humanities, ve kterých popisovala 
projekt Polona Pro, který je zaměřen na vylepšení stávající digitální knihovny Polona. Zuzana 
Bukovcikova ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě ve své přednášce Automatic Indexing and 
Searching over Digitalized Visual Data Using Face Recognition Technology popisovala možnost využití 
poznávání obličeje při indexaci a hledání v digitálních datech.  
Pro aktivity projektu Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů 
byly důležité přednášky zahrnuté pod organizace workshopu PASSIG o dlouhodobém uložení 
digitálních dat, které se částečně věnovaly i uložení dat z webových zdrojů. O stávající situaci na 
Slovensku, technickém řešení Centrálního datového archivu ULIB a dalších plánovaných 
implementačních fázích hovořili Alojz Androvič a Lubomír Hribík. David Minor z Univerzity San Diego 
ve své přednášce věnované dalším generacím archivačním nástrojů zmínil i specifika ukládání dat 
z webových archivů ve formátech WARC. Důležitou částí konference byla i možnost diskutovat 
s vývojáři platformy FEDORA (N. Jefferies) o hlavních změnách návazných na implementace FEDORA 4 
a také o dalším vývoji směřovaném na verze 5 a 6, tj. pro úložiště, na kterých je budován systém 
Kramerius.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 


