
Zpráva o plnění cílů projektu VISK 8/B za rok 2010 
 
 

Název projektu:  
Další rozvoj oborové brány Umění a architektura (ART) – 
http://art.jib.cz 
 

Název a adresa žadatele / předkladatele zprávy: 
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ul. 17. listopadu 2, 
110 01 Praha 1 
 
 

Hodnocení plnění cílů projektu 
 

Cíl projektu: Hlavním cílem tohoto projektu bylo pokračovat v dalším rozvoji oborové brány 

Umění a architektura (ART); chceme rozšiřovat jak nabídku služeb pro naše badatele a další 

zájemce z řad odborné veřejnosti, tak i nabídku zdrojů připojených do brány. Obohatit bránu 

ART o novou službu, konkrétně vznik nové složky s pracovním názvem knižní novinky, která 

by byla přehledem nejnovější knižní produkce daných institucí.  

 

Realizováno: do konce roku 2010. 

Dostupnost výsledku: oborová brána Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz.  

 

 

Zhodnocení projektu: Z rozhodnutí MK ČR byly grantové prostředky na projekt kráceny, 

takže naše záměry mohly být realizovány pouze z části. V letošním roce jsme se zaměřili na 

rozšíření brány ART o nové služby. Podařilo se nám vytvořit novou složku - Knižní novinky, 

ve které zveřejňujeme a propagujeme nejnovější knižní produkce našich institucí s odkazy na 

katalog knihoven, ve kterém se daný titul nachází. Příslušná složka je zobrazena na hlavní 

stránce portálu vpravo nahoře a je také přístupna pomoci kanálu RSS, ke každému záznamu o 

knize je možnost náhledu na obálku knihy. Změnili jsme obsah složky výstavy a další akce. 

Nově jsou zde podsložky - Končící akce a výstavy, ve které jsou všechny události, které končí 

v následujících sedmi dnech a dále - Právě probíhající akce a výstavy – zde je součásti složky 

seznam všech právě probíhajících akcí. Dále jsme vytvořili složku Plánované akce, ve které je 

seznam akcí, které ještě nezačaly. 



 OB ART umožňuje svým uživatelům také vzdálený přístup do databází, který jsme se 

rozhodli zjednodušit pomocí aplikace Shibboleth identity provider, jež je nyní v testovacím 

provozu. Její spuštění pro uživatele předpokládáme do konce března 2011. 

 V roce 2010 jsme realizovali i propagaci oborové brány ART. V rámci 

propagačních materiálů jsme vytvořili nástěnný kalendář Knihovníkův poslední ráj na rok 

2011, který jsme poskytli odborné veřejnosti na konferencích či seminářích a také 

spolupracujícím českým i zahraničním knihovnám. Bránu ART jsme chtěli reprezentovat na 

konferenci Knihovny současnosti 2010 v sekci Knihovny po drátě. Náš příspěvek bohužel 

nebyl přijat z důvodu vysokého počtu zájemců přednášejících v této sekci (záleželo na datu 

přijetí příspěvku). Školení probíhalo ve všech zúčastněných institucích - 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM), Národní galerie v Praze (NG), Moravská 

galerie v Brně (MG), Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (VŠUP), Muzeum umění 

Olomouc (MUO), Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), Akademie výtvarných 

umění v Praze (AVU), Národní technické muzeum v Praze (NTM) a Západočeské muzeum 

v Plzni (ZČM). Školení bylo zaměřeno především na uvedení do problematiky vzdáleného 

přístupu a následnou práci s tímto systémem a dále také na práci s novinkami, které byly 

v roce 2010 přidány do portálu ART. Uskutečnilo se několik školení, ve kterém byli 

proškolováni zaměstnanci jednotlivých knihoven a dále také správci vzdáleného přístupu 

ve výše zmiňovaných knihovnách. 

 


