ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ

věk
do 20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
61 let a více
Celkem
%

muţi

ţeny
–
12
14
8
3
1
38
24

celkem

–
11
32
28
35
12
118
76

%

–
23
46
36
38
13
156
100

–
15
30
23
24
8
100

ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ

dosaţené
vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

z toho
knihovnické

muţi

ţeny

1
5
1
6
3

5
9
10
10
46

5
14
11
16
49

3
9
7
10
33

–
–
–
–
39

–
22
38

2
36
118

2
58
156

–
38
100

2
24
65

celkem

%

CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH

průměrný hrubý měsíční plat

celkem
20 774 Kč

DOTACE (V TIS. KČ)

Dotace od zřizovatele na provoz pro rok 2010
Dotace na projekty MK ČR
Dotace na investice MK ČR
Dotace celkem

73.140
10.441
2.395
85.976

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE (V TIS. KČ)

ÚSC – regionální funkce
MŠMT – dotace na projekt LIWA
CULTURE – eBook on Demand
eContent Plus – Europeana Travel
SP7 – LIWA
Mimorozpočtové zdroje celkem

1.443
128
315
279
429
2.594

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Ukazatel
Výnosy celkem
v tom: výnosy z vlastní činnosti
aktivace
zúčtování fondů
ostatní výnosy
dotace od zřizovatele
mimorozpočtové zdroje
Náklady celkem
v tom: spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
z toho: mzdy
ostatní náklady
odpisy
ZC prodaného majetku
daň z příjmů
Hospodářský výsledek

Schválený
Skutečnost
%
rozpočet k 31. 12. 2010 plnění
95.300
95.622
100,3
6.925
6.901
99,6
110
94
85,5
1.634
924
56,5
1.257
1.528
121,6
85.374
83.581
97,9
0
2.594
95.300
95.622
100,3
21.797
21.729
99,7
13.111
13.024
99,3
49.020
51.173
104,4
33.970
35.149
103,5
2.379
2.359
99,2
7.200
7.270
101
1.793
0
0
0
67
0
0
0

VYHODNOCENÍ VÝNOSŮ (V TIS. KČ)

Poloţka

Skutečnost

Výnosy z vlastní činnosti
Aktivace
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Dotace od zřizovatele
Mimorozpočtové zdroje
Celkem

6.901
94
924
1.528
83.581
2.594
95.622

% z celkového
objemu výnosů
7,2
0,1
1,0
1,6
87,4
2,7
100

VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI (V TIS. KČ)

Poloţka
Publikace
Fotoslužby
Registrační poplatky
Rešerše
MVS
Pronájmy
Ostatní výnosy z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob
Celkem

Skutečnost
6
170
2.046
25
327
1.897
127
2.300
3
6.901

% z celkového
objemu výnosů
z vlastní činnosti
0,1
2,5
29,6
0,4
4,7
27,5
1,8
33,3
0,1
100

OSTATNÍ VÝNOSY (V TIS. KČ)

Poloţka
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
v tom: Knihovnické kurzy
Náhrady za energie
Náhrady za služby
Celkem

% z celkového
Skutečnost objemu ostatních
výnosů
1.019
66,7
4
0,3
5
0,3
500
32,7
59
120
321
1.528
100

VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ (V TIS. KČ)

Poloţka
Nákupy celkem
Z toho: Knihovní fond
Materiál
Energie
Zboží
PHM
Odpisy DDHM
Sluţby celkem
Z toho: Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Poštovné, telefony, internet
Nájemné
Ostatní služby
Osobní náklady
Z toho: mzdy
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Daň z příjmu
Celkem

% z celkového
objemu nákladů
16.250
17
3.638
2.691
7.280
1.755
117
769
18.503
19,4
5.028
427
24
1.533
248
11.243
51.173
53,5
35.149
27
0
2.332
2,4
7.270
7,6
67
0,1
95.622
100

Skutečnost

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ (V TIS. KČ)

Příspěvek
Provoz celkem
Projekty celkem
Česká knihovna
Kulturní aktivity – EOD
Institucionální podpora VaV
VaV – Historické fondy
VaV – Digitalizace mor. sbírek
VaV – Staré mapy online
VISK 2
VISK 3
VISK 5
VISK 6
VISK 7
VISK 9
ISPROFIN – oprava střechy Šumavská
Celkem

Neinvestiční
Investiční
73.140
10.441
2.395
2.000
79
354
1.418
1.266
965
38
300
2.395
510
360
785
266
2.100
83.581
2.395

Název
Období projektu
Finance celkem

Living Web Archives (LiWA)
2/2008–1/2011
celkové náklady projektu: 3 624 872,16 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 69 160 EUR /
příspěvek EU – partner MZK: 52 120 EUR (neinvestiční)

Název
Období projektu
Finance celkem

Europeana Travel
5/2009–4/2011
celkové náklady projektu: 2 800 000 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 99 480 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 49 740 EUR (neinvestiční)

Název
Období projektu
Finance celkem

Ebooks on Demand – A European Library Network (EOD)
5/2009–4/2013
celkové náklady projektu: 3 630 452 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 102 506,88 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 51 253,44 EUR (neinvestiční)

NÁVŠTĚVNÍCI

počet návštěvníků půjčovny
počet návštěvníků studoven
Celkem

2009
166 177
155 949
322 126

2010
155 581
151 580
307 161

2009
475 915
129 407
112 099
588 014

2010
563 044
151 672
128 719
691 763

2009

2010

VÝPŮJČKY

mimo knihovnu
z toho prolongace
prezenčně ve studovnách
Celkem
ČTENÁŘI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH

kategorie čtenářů
AU organizace, ústavy
A
vědečtí pracovníci a VŠ učitelé
B
čtenáři s VŠ vzděláním
Ak zaměstnanci knihovny
Z
cizinci
MVS
Celkem

129
182
15 435
239
47
447
16 479

116
131
16 642
248
22
492
17 651

VÝPŮJČKY ODESLANÉ JINÝM KNIHOVNÁM

vnitrostátně
do zahraničí

2009
6 065
174

2010
6 186
209

2009
2 593
1 805
1 809
1 793

2010
2 018
1 720
1 798
1 660

VÝPŮJČKY Z JINÝCH KNIHOVEN

z ČR objednáno
z ČR zapůjčeno
ze zahraničí objednáno
ze zahraničí zapůjčeno

PŘÍRŮSTEK SPECIÁLNÍCH DRUHŮ TECHNICKÉ LITERATURY

normy
patenty
firemní literatura – tištěná
firemní literatura – CD, DVD
firemní časopisy
Celkem

2009
1 857
1 250
4 500
18
40
7 665

2010
1 950
1 100
4 000
0
40
7 090

REGISTROVANÉ VÝPŮJČKY PODLE DRUHU DOKUMENTŮ

Normy (ČSN, TPG, TNV, DIN)
Patenty
Firemní literatura
Ostatní
Celkem

2009
4 229
1
1 514
57
5 801

2010
3 587
458
410
29
4 484

REGISTROVANÉ VÝPŮJČKY SPECIÁLNÍCH DRUHŮ DOKUMENTŮ

2009
Mimo knihovnu
Prezenčně
Celkem

623
5 178
5 801

2010
416
4 068
4 484

POČET AKTIVNÍCH ČTENÁŘŮ (MIN. 1 VÝPŮJČKA)

2009
2 004
518
196
2 718

Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
ZHR celkem

2010
2 201
526
230
2 957

POČET ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK (VČETNĚ PROLONGACE)

2009
72 603

ZHR celkem

2010
66 715

POČET ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK NOVIN A ČASOPISŮ

2009
Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
ZHR celkem

680
552
80
1 312

2010
573
503
44
1 120

POČET ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK V ZAHRANIČNÍCH KNIHOVNÁCH

Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
ZHR celkem

abs. výpůjčky
34 428
3 137
974
38 539

prodlouţení
25 274
2 282
620
28 176

celkem
59 702
5 419
1594
66 715

OBNOVA FONDU ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN

Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
ZHR celkem

přírůstek
826
658
189
1 673

úbytek
202
47
5
254

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

počet
počet
průměrný
akcí přítomných počet *
semináře a školení
3
104
35
přednášky, besedy, panelové diskuze
7
346
49
promítání filmů
1
13
13
výstavy
3
–
–
Celkem
14
463
33
* Průměrný počet přítomných je počítán z celkového počtu akcí po odečtení výstav, poněvadž
u nich počet návštěvníků nelze stanovit.

DOCHÁZEJÍCÍ PERIODIKA

5 862 titulů
z toho
3 340
časopisů

2 522
ostatních zdrojů

z toho
5 709
153
českých titulů
zahranič. titulů

VÝPŮJČKY STUDOVNY VÁZANÝCH NOVIN

2008
Běžný ročník
Vázané noviny
Mikrofilmy a mikrofiše

–
10 533
1 892

2009
–
10 380
1 332

2010
1 906
11 296
1 286

ZPRACOVÁNÍ – KATALOGIZACE PERIODIK (SVAZKY)

Časopisy
Ostatní dokumenty
Celkem

2008
8 558
1 314
9 872

2009
7 683
776
8 459

2010
8 568
314
8 882

Přední a zadní strana průkazky

Celková čísla
Přírůstek
Povinný výtisk

2009

2010
23 822
20 033

23 383
19 525

Celková čísla
Jmenně zkatalogizováno
Nově založené jmenné autority
Lokální supervize
Návrhy vylučovacích odkazů
Věcně zkatalogizováno
Nově založené věcné autority
Rekatalogizace

2009
16 474
11 027
9 100
1 511
17 318
290
10 628

2010
18 971
8 693
10 527
1 710
17 561
294
7 531

Číselné ukazatele
Nové retrokonverzní záznamy
Zrevidované záznamy pro SK
Sloučené (deduplikované) záznamy

2009
46 722
21 336
7 970

2010
30 059
25 702
4 000

REVIZE FONDU (UVEDENO VE SVAZCÍCH)

Revize celkem
z toho nezvěstné
Oddělení revize fondů
Oddělení základních služeb

263 446
4 749
212 765
50 681

RETROKONVERZE

RetroS
RetroR
Celkem odesláno do Souborného katalogu CASLIN

Počet záznamů
598
4 345
28 635

VYHLEDÁNÍ A ŘAZENÍ

Vyhledáno objednávek
Zařazeno svazků

Sklady MZK
193 800
300 500

Depozitář Nesovice
6 450
8 800

svázáno 4 375 svazků,
vyrobeno 3 238 desek na časopisy a obalů na knihy,
zkompletováno 111 svazků (241 s.).

I. KNIHOVNÍ FOND

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. 2009
Knihovní jednotky celkem k 31. 12. 2010

v tom

v tom

naučná literatura
krásná literatura
rukopisy
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
jiné
normy
patenty
firemní literatura
ostatní
Počet exemplářů titulů docházejících periodik
ČR
zahraniční
Počet knihovních jednotek ve volném výběru
v tom

Přírůstky knihovního fondu

v tom

v tom

v tom

povinný výtisk
nákup
dar
výměna
Přírůstky knihovního fondu podle druhu dokumentů

CELKEM

3 961 932
4 006 226
2 250 203
919 133
1 094
10 717
1 007
82 082
28 169
9 995
6 706
697 120
175 489
395 212
79 352
47 067
5 862
5 709
153
87 024
58 305
23 821
2 306
31 942
236

knihy
periodika
rukopisy
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
jiné
normy
patenty
firemní literatura

24 079
8 573
161
10
400
226
1 224
114
789
22 729
1 950
1 100
0

ostatní

19 679

Úbytky knihovního fondu podle druhu dokumentů

v tom

v tom

knihy
periodika
rukopisy
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
jiné
normy
patenty
firemní literatura
ostatní

Revize knihovního fondu

14 011
505
6 147
0
0
0
2
0
6
0
7 351
1 351
0
6 000
0
263 446

Číselná revize knihovního fondu

123 6

I.a ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU
Katalogizace jmenná

29 233

Katalogizace věcná

18 664

Vytvořené záznamy národních autorit

8 693

Opravené záznamy národních autorit

520
30 059

Retrokonverze
Adjustace
Knihařské práce
Restaurátorské práce

68 346
4 375
156

Digitalizace
v tom

monografie
seriály
II. UŢIVATELÉ

Registrovaní uţivatelé
z toho

17 651
nově registrovaní ve
sledovaném období

Návštěvníci celkem
Návštěvníci (fyzické návštěvy)
Návštěvníci on-line sluţeb
z ř.204

7 713
1 149 068
307 161
841 907

návštěvníci využívající internet
v knihovně
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí
III. SLUŢBY

Poţadavky na výpůjčky
Výpůjčky celkem
v tom

419
256
161

175 726
2 549
573
563 044

naučná literatura
periodika

418 132
322 020
37 645

v tom

rukopisy
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
jiné
normy
patenty
firemní literatura
z fondů zahraničních knihoven
jiné
absenční
prezenční

Výpůjčky
Prolongace

80
1 292
160
92
11 011
979
296
44 557
3 587
458
439
38 545
1 528
289 413
128 719
151 672

Záznamy na rezervaci výpůjček

336 689

MVS
v tom

poţadavky z jiných knihoven ČR

poţadavky jiným knihovnám ČR

poţadavky z jiných zemí

celkem kladně vyřízených
poţadavků
knihy, periodika
kopie poskytnuté náhradou
ostatní

9 775
6 566
3 203
6

počet požadavků

6 686

počet kladně vyřízených
požadavků

6 186

počet požadavků

2 018

počet kladně vyřízených
požadavků

1 720

počet požadavků

238

počet kladně vyřízených
požadavků

209

počet požadavků

poţadavky do jiných zemí

počet kladně vyřízených
požadavků

Písemné informace
z toho

rešerše
IV. DALŠÍ ÚDAJE

Poradenská a konzultační činnost
pro knihovníky

1 798
1 660
815
91
183
20

Počet vzdělávacích akcí
pro veřejnost
Počet kulturních akcí pro veřejnost (besedy, výstavy, přednášky aj.)
Počet titulů vydaných publikací

74
73
3

Název

Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance celkem / čerpáno
v roce 2010

celkové uznatelné náklady 39 964 tis. Kč / 6 652 tis. Kč
institucionální podpora 10 769 tis. Kč / 1 418 tis. Kč
institucionální prostředky na výzkum a vývoj účelově vázány na výzkumný
záměr Historické fondy MZK v Brně: 354 tis. Kč
Výzkumný záměr zpřístupnil historické sbírky a další unikátní fondy MZK
badatelům i laické veřejnosti prostřednictvím metadatového katalogu a
digitální knihovny těchto fondů.

Popis projektu / postupu
v roce 2010

K 31. 12. 2010 obsahovala elektronická databáze historických fondů
MZK03 celkem 95 705 exemplářových záznamů rukopisů, prvotisků,
starých tisků, tisků 19. století, starých grafik a map. Elektronická databáze
MZK01 obsahovala 7 443 záznamů hudebních rukopisů a starých tisků.
Všechny tyto záznamy jsou propojeny se svým plným textem nebo jsou
zpřístupněny prostřednictvím služby EOD (eBooks on Demand).
Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny online, mimo MZK jsou
zpřístupněny prostřednictvím portálů Manuscriptorium a Europeana.
Díky řešení výzkumného záměru zřídila Moravská zemská knihovna vlastní
digitalizační oddělení, které postupně vybavuje vhodným zařízením.
Digitalizační oddělení se nyní připravuje na zásadní rozšíření a zahájení
masové digitalizace v rámci projektu Národní digitální knihovna (NDK) od
začátku roku 2012. Digitalizační oddělení využívá pro svou práci
metadatový editor, zajišťující tvorbu zejména strukturálních metadat a
import digitalizovaných dokumentů do digitální knihovny Kramerius. Tento
editor je jedním z výsledků výzkumného záměru.
Dále byla zprovozněna OAI-PMH gateway, agregující data i metadata
poskytovaná MZK do jednoho rozhraní, odkud jsou po nutných
modifikacích prostřednictvím OAI-PMH dále zpřístupňována.
Open source systém Kramerius byl nasazen jako systém digitální knihovny
MZK a v současné době probíhá přechod z verze 3 na verzi 4, na jejímž
vývoji MZK spolupracuje. Hlavním přínosem výzkumného záměru pro
rozvoj Krameria je image server IIPImage. Přínosem výzkumného záměru
je výrazné rozšíření funkcionality tohoto imageserveru, který byl rozšířen o
podporu dlaždicových de-facto standardů Zoomify a DeepZoom, čímž se
výrazně rozšířila škála dostupných prohlížeček, na straně serveru pak byla
implementována podpora pro jpeg2000 a v posledním roce řešení
výzkumného záměru byla ještě doplněna podpora pro volitelné dynamické
označování jednotlivých dlaždic viditelnými vodoznaky a podpora
kešovacího systému Memcached. IIPImage implementovaný v Krameriu
verze 4 eliminuje po přechodu na jpeg2000 nutnost používání plug-inů
třetích stran, nutných pro zobrazování obrázků formátu djvu.
Cíle výzkumného záměru byly tak splněny, za výsledek výzkumného
záměru je ovšem nutné považovat i řadu navazujících aktivit, ať už jde o
končící projekt Staré mapy online a na něj navazující projekt TEMAP, nebo

o účast MZK v projektech EOD a EuropeanaTravel. Výsledky výzkumného
záměru byly průběžně prezentovány na různých fórech u nás i v zahraničí.

Název

Staré mapy online

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance celkem / čerpáno
v roce 2010

celkové uznatelné náklady 3 200 tis. Kč / 1 467 tis. Kč
institucionální podpora 1 920 tis. Kč / 965 tis. Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Ve třetím roce řešení projektu jsme dokončili vývoj všech komponent
důležitých pro úspěch projektu. Vzhledem k povaze projektu nespočívá
udržitelnost v prostém udržení systémů v provozu, ale zejména v jejich
dalším rozvoji tak, aby reflektovaly nejnovější trendy. Proto jsme ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou připravili a
podali nový projekt do programu NAKI. Vzhledem k tomu, že vyvinutá
infrastruktura je celosvětově unikátní, je naší snahou uplatnit výsledky
projektu na mezinárodní úrovni, například v rámci portálu Europeana.
Nejdůležitějším počinem roku 2010 je bezesporu dokončení nové verze
nástroje pro georeferencování, který disponuje oproti původní verzi
značně přepracovaným uživatelským rozhraním a podporuje také širší
škálu různých image serverů a dlaždicových struktur.
Dalším důležitým milníkem je dokončení nástroje MapAnalyst Online a
jeho přímé napojení na GeoReferencer. Díky tomu je nyní možné
jednoduše vizualizovat uživateli během georeferencování vložené údaje.
Již nyní je tak možné nabídnout paměťovým institucím zpřístupňujícím
digitalizované mapy možnost je jednoduchým způsobem začít
georeferencovat.

Název

Digitalizace moravských knihovních sbírek

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance celkem / čerpáno
v roce 2010
Popis projektu / postupu
v roce 2010

celkové uznatelné náklady 4 124 tis. Kč / 1 896 tis. Kč
institucionální podpora 2 474 tis. Kč / 1 266 tis. Kč
V projektu Digitalizace moravských knihovních sbírek je řešena
problematika získávání článkových metadat z historicky významných
periodik a jejich následné automatické zpracování. V roce 2010 se
zkoumalo hlavně zpřístupnění získaných a konvertovaných metadat
a efektivní propojení na již existující data v digitální knihovně Kramerius.
K tomu byl v letošním roce do Krameria verze 4 implementován image
server IIPImage, který umožní efektivnější zobrazování stránek novin
v lepších rozlišeních a nových formátech.
Projekt je přínosný i v dalších aktivitách českých i zahraničních knihoven
v oblasti digitalizace – projektech Národní digitální knihovna, Kramerius 4
a Registr digitalizace. Nyní se řeší zejména specifikace metadatových
formátů, identifikátory digitálních objektů, problematika dlouhodobého
uchovávání digitálních dokumentů a teoretické poznatky z tohoto projektu
jsou tak přínosem i v projektech souběžných či navazujících.

Název

Living Web Archives (LiWA), 2/2008−1/2011

Řešitelé

žadatel a koordinátor: Leibniz University Hannover
partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Petr Žabička
celkové náklady projektu: 3 624 872,16 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 69 160 EUR /
příspěvek EU – partner MZK: 52 120 EUR
V průběhu roku 2010 se jednotlivé pracovní skupiny zaměřily na aplikaci
poznatků z předešlých výzkumů a jejich následnou implementaci do
reálných nástrojů a aplikací. Byl dokončen nástroj Link Extractor, který
zásadním způsobem zvyšuje kvalitu sklizní webových aplikací díky využití
techniky simulující reálného uživatele. Pro zjištění reálného přínosu touto
technikou byla v MZK provedena sada sklizní klasickou metodou a bylo
provedeno srovnání dohodnutou metodikou. Integrací výsledků
sémantické a koherenční analýzy vznikl nástroj Semantic Browser, který
umožňuje porovnání významu a souvislostí termínu v časové ose a zároveň
využívá různé informační zdroje. Byl dokončen prototyp Streaming
Application v2, který v upraveném rozhraní aplikace Wayback zobrazuje
archivované verze proudových videí, která mají připojená různá
kontextová metadata, a umožňuje tak uživateli komplexní pohled na
archív. Pro tuto aplikaci MZK dodala zdrojovou kolekci dat holandských
internetových magazínů. V případě druhé aplikace, tedy Social Web
Application, došlo k mírnému posunu cílených výsledku, a to především
z důvodu rychle se měnícího prostředí tzv. sociálních sítí. V tomto roce
bylo integrováno hned několik modulů, které zajistí vysoce kvalitní
archivaci asynchronních aplikací, jako je Facebook nebo Twitter. Tato
archivovaná data jsou následně zpracována v aplikaci Symantec Data
Vault, kdy je možné nad daty provádět komplexní dotazy, a aplikace tak
může přispět pro řešení soudních sporů apod. Počátkem roku navíc MZK
ve spolupráci s NK vytvořila video prezentující návrh integrace jednotlivých
komponent do systému WA Admin, který je využit pro správu metadat
o archivovaných zdrojích. V průběhu roku bylo vytvořeno několik sklizní,
které přispěly k návrhu aplikace Social Web Application.

Finance celkem

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Název

Europeana Travel, 5/2009–4/2011

Řešitelé

žadatel a koordinátor: Národní knihovna Estonska
partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Petr Žabička
celkové náklady projektu: 2 800 000 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 99 480 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 49 740 EUR
EuropeanaTravel je projekt financovaný EU, který propojí zdigtalizované
fondy národních a univerzitních knihoven Evropy do virtuální evropské
knihovny Europeana.eu. Dvouletý projekt EuropeanaTravel poskytne
prostředky a výměnu zkušeností mezi knihovnami pro digitalizaci více než
milionu položek, včetně map, rukopisů, fotografií, filmů, knih a pohlednic –
vše na téma cestování a turistika.
V rámci projektu MZK zdigitalizovala celou Mollovu sbírku map včetně
originálních rukopisných katalogů, část Schramovy sbírky grafik a další
relevantní dokumenty (rukopisy, atlasy) z historických fondů MZK. Všechny
digitalizované dokumenty jsou postupně zpřístupňovány mimo jiné

Finance celkem

Popis projektu / postupu
v roce 2010

prostřednictvím portálu Europeana.
Připraveny byly i podklady pro virtuální výstavu, která proběhne v rámci
portálu Europeana.

Název

eBooks on Demand – A European Library Network (EOD), 5/2009–4/2013

Řešitelé

žadatel a koordinátor: University of Innsbruck
partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Petr Žabička
celkové náklady projektu: 3 630 452 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 105 710,22 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 52 855,11 EUR
Díky EOD si uživatelé objednají elektronickou verzi knihy – prostřednictvím
knihovního katalogu, knihovna poté požadovanou knihu zdigitalizuje a
zašle ji uživateli pomocí servisní sítě EOD. Tohoto projektu se účastní 20
knihoven z deseti evropských zemí. Projekt má stanoveny tři hlavní cíle:
rozšířit síť EOD o nové evropské členy, ukázat službu EOD jako praktický
model spolupráce v celoevropské šíři a vyškolit zúčastněné strany ve
fungování tohoto typu mezinárodní kulturní služby založené na
nejmodernějších technologiích a podpořit kulturní dialog mezi čtenáři a
uživateli historických knih pomocí technologie web 2.0. Součástí řešení
projektu byla i propagační akce – Den otevřených dveří EOD.

Finance celkem

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Název

Ebooks on Demand – A European Library Network (EOD)

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance – dotace na rok 2010

79 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Tento program slouží ke krytí části nákladů na spoluúčast v programu
Culture.

Název

Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Řešitel

Mgr. Jana Nejezchlebová

Finance celkové náklady /
dotace

54 900 Kč / 38 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

V rámci projektu VISK2 byl navržen zcela nový typ školení zaměřený na
rozvoj znalostí pracovníků IT oddělení knihoven. Taková školení jsou
výrazně náročnější na úroveň školitelů. V přípravě byly vytipovány okruhy,
které by byly pro IT pracovníky knihoven vhodné s ohledem na
problematiku, kterou se zabývají, a z důvodů ceny byla vhodným
způsobem upravena náplň kurzů: Teorie sítí a TCP/IP, XML pro pokročilé.

Název

Rozvoj serveru obálky knih a metadatového editoru včetně nezbytného
posílení infrastruktury MZK

Řešitel

Ing. Vladimír Žemla

Finance celkové náklady /
dotace

2 525 143,76 Kč / 1 757 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Systém obalkyknih.cz za poslední období prošel vývojem v mnoha
oblastech. Uživatelé jeho prostřednictvím mohou získat náhled obálky,
obsah prohlížené publikace, hodnocení od dalších uživatelů, recenze od
jiných čtenářů či nakladatelů, odkazy na související publikace a
v neposlední řadě také seznam knihoven, kde je možno publikaci půjčit.
Systém je využíván mnoha knihovnami včetně většiny těch velkých. Všichni
hlavní distributoři knihovnických systémů v rámci ČR podporují
implementaci aplikačního rozhraní pro obalkyknih.cz přímo ve svých
knihovních systémech.
Metadatový editor je nyní v MZK rutinně používán. Oba systémy a na ně
navazující aplikace, zejména Aleph a Kramerius, byly migrovány na nově
pořízenou virtualizační platformu VMWare využívající robustního
hardwarového řešení, což zvýšilo nezávislost systémů na výpadcích
hardwaru.

Název

Server pro geografické vyhledávání map

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance celkové náklady /
dotace

1 411 200,30 Kč / 938 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Cílem projektu bylo zřídit na národní úrovni inovativní službu Geografické
hledání kartografických dokumentů s optimalizovaným řazením podle
relevance pro bibliografické záznamy map ze Souborného katalogu ČR,
obsahující v poli 034 měřítko a geografické souřadnice udávající hranice
oblasti zobrazené na mapě podle standardu MARC21.
Tohoto cíle bylo dosaženo zakoupením licence systému MapRank Search.
Tato licence je trvalá a umožňuje systém využívat všem knihovnám,
dodávajícím záznamy splňující požadované parametry do Souborného
katalogu ČR. Podrobné informace o systému a jeho implementaci
v českých knihovnách poskytuje portál http://www.mapranksearch.cz. Na
těchto stránkách je nabízena i informace o API, které umožňuje českým
knihovnám bezplatně vložit geografické vyhledávání do svého webu, ať už
jde o prohledávání Souborného katalogu nebo sbírky dané knihovny.
Příkladem funkční implementace je provoz tohoto systému na adrese
http://mapranksearch.mzk.cz a je přístupná i prostřednictvím portálu
http://www.staremapy.cz.
Prostřednictvím systému jsou zpřístupněny všechny záznamy nacházející
se v Souborném katalogu ČR, které obsahují v poli 034 příslušné údaje.
Prostřednictvím Souborného katalogu se do systému dostávají i relevantní
záznamy z databáze GeoReferencer.org.
Zvolené řešení je celosvětově unikátní a jeho implementace posouvá české
knihovny v této oblasti na světovou špičku. Uživatelům českých knihoven
se díky tomuto projektu nabízí velmi komfortní vyhledávání starých map
ze sbírek našich knihoven.

Název

Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny (pokračování)

Řešitel

Mgr. Eva Tauwinklová

Finance celkové náklady /
dotace

734 056 Kč / 510 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

V rámci řešení pokračovacího projektu VISK5 – Retrospektivní konverze
fondu Moravské zemské knihovny bylo v roce 2010 vytvořeno 30 059
bibliografických záznamů, z toho 6 419 záznamů velmi žádané ucelené
sbírky kapesních partitur a edic Philharmonia partituren – scores –
Partition, Paynes kleine Partitur a Eulenburgs kleine Partitur. Zpřístupnění
těchto záznamů je zvláště důležité s ohledem na brněnské vysoké školy
hudebního zaměření (PedF MU, FF MU, JAMU a konzervatoř) a dále jeho
uvedení v informačních zdrojích v oblasti hudby a hudební vědy v tzv.
oborové bráně MUS.
V retrokonverzi běžného fondu jsme postupovali obvyklou metodou:
zpracováním nejžádanějších lokací sestupně k nižším ročníkům. V lokaci 2
jsme se dostali k roku 1980/1981, v lokaci 1 až do roku 1951. Všechny
záznamy byly průběžně odesílány do Souborného katalogu ČR. Údaje
z lístkového lokačního katalogu MZK byly převáděny do strukturované
podoby ve formátu MARC 21 za využití dostupných databází ke stahování
dříve vytvořených záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50. Při přepisu
záhlaví byla využívána báze Národních autorit AUT10 k přenosu a
propojování jmenných autorit. K titulu byly evidovány i všechny
exempláře, včetně poznámek o jejích dostupnosti. Pokud byl zjištěn
současný výskyt identického titulu monografie ve fondech tří dříve
samostatných knihoven tvořících dnes MZK (UK-BOA001, PK-BOA002, TKBOA003), byly tyto záznamy staženy na jedno systémové číslo s evidencí
všech dostupných exemplářů. Toto slučování – deduplikace – probíhá
v souladu s postupy prováděnými pracovníky Národní knihovny při údržbě
Souborného katalogu. V průběhu roku 2010 bylo sloučeno 7 709 záznamů.

Název

Digitalizace rukopisů augustiniánského kláštera na Starém Brně,
hudebních a orientálních rukopisů Moravské zemské knihovny

Řešitel

Mgr. Jitka Machová

Finance celkové náklady /
dotace

516 476,62 Kč / 360 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Digitalizace rukopisů augustiniánského kláštera na Starém Brně,
hudebních a orientálních rukopisů Moravské zemské knihovny
V roce 2010 přistoupila Moravská zemská knihovna v Brně v rámci
programu VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica k digitalizaci celkem
84 dokumentů – 70 rukopisů z klášterní knihovny augustiniánů na Starém
Brně, 10 hudebních notových rukopisů, 2 hebrejských svitků a
2 orientálních rukopisů z kmenového rukopisného fondu MZK.
Digitalizace rukopisů včetně technických úprav dat si vyžádalo neinvestiční
náklady 360 000 Kč (včetně DPH). Digitalizaci vzácných rukopisů provedla
firma Microna. Zhotovení bibliografického popisu k digitalizovaným
rukopisům, strukturální metadata a základní restaurátorské ošetření
zajistila MZK z vlastních prostředků.
Digitalizované rukopisy se staly součástí databáze Manuscriptorium, která
na serveru NK ČR soustřeďuje veškerá data z programu Memorriae Mundi

Series Bohemica. Zpřístupňuje vzácné knihovní fondy prostřednictvím
veřejně přístupných informačních systémů i do zahraničí.
Digitalizace představuje současný nejnovější trend v ochraně knižních
fondů a zároveň umožňuje studium vzácných dokumentů ve vysoké kvalitě
pro výzkumnou a badatelskou práci.

Název

Tagesbote – část II

Řešitel

Mgr. Radka Chlupová

Finance celkové náklady /
dotace

1 144 843 Kč / 785 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

V roce 2010 byly v rámci projektu VISK 7 – Kramerius zakoupeny ochranné
krabičky na mikrofilmy a cívky na přemotání mikrofilmů. Bylo uloženo a
přemotáno 960 mikrofilmů starých tisků a 350 mikrofilmů hudebnin.
Všechny tyto mikrofilmy byly označeny popisem a byla provedena
retrokonverze záznamů do Alephu do elektronického katalogu MZK.
Z mikrofilmové podoby do digitalizované byla převedena další část titulu
Tagesbote – roky 1928–1945 s předcházejícími i následujícími názvy.
Jednalo se asi o 42 tisíc polí, tj. asi 84 tisíc stran. Poslední část titulu – roky
1910–1927 – bude digitalizována Digitale Forum Mittel- und Osteuropa
e.V. (Mnichov), kteří se spolupodílí svým projektem na digitalizaci titulu
Tagesbote. V roce 2009–2010 zdigitalizovali roky 1851–1894.
Bibliografické informace o nasnímkovaných titulech jsou evidovány
v databázi fondu MZK a jsou zasílány informace do databáze CZROMM
a registru digitalizace. Digitalizovaným titulům bylo přiděleno ISSN.
Mikrofilmové dokumenty jsou zpřístupňovány a jsou zajišťovány výpůjční
služby a reprografické služby pro čtenáře MZK i pro potřeby služby MVS.
Titul Tagesbote je vystaven na webové adrese http://kramerius.mzk.cz,
kde je přístupný široké veřejnosti, a do roků nevázaných autorskými právy
je možný i vzdálený přístup pro registrované čtenáře MZK.

Název

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2010

Řešitel

Mgr. Eva Tauwinklová

Finance celkové náklady /
dotace

382 158 Kč / 266 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2010

V roce 2010 jsme vytvořili v rámci projektu VISK9 celkem 8 320 autoritních
záhlaví a korporací, provedli supervizi 9 730 autoritních návrhů a zaslali do
NKP 488 návrhů na doplnění chybějících údajů u stávajících autorit.
Prioritně jsme se zaměřili na dokončení hudebních rukopisů a jejich finální
podobu pro zasílání do RISM (Projekt Répertoire International des Sources
Musicales), což umožní zpřístupnění dokumentace těchto unikátních
hudebních pramenů v celosvětovém měřítku. Vytváření autorit bylo
vzhledem k jejich výjimečnosti velmi náročné, jednalo se v mnoha
případech o osobnosti regionálního významu, dobové amatérské
hudebníky, kopisty, kantory apod., což vyžadovalo rešerše ve velkém
množství literatury. Průběžně jsme spolupracovali s různými paměťovými a
vědeckými institucemi. Autoritní záhlaví byla doplňována odkazy z různých
světových knihoven, zejména z DNB, ONB, ICCU, BNF a LC, byla též
využívána řada odborných databází, např. RISM, Bayerischen MusikerLexikon Online, Oesterreichische Musiklexikon atd. V řadě případů jsme

museli zkoumat i samotné rukopisy. Časově byla tato práce velmi náročná.
Pro tuto odbornou činnost se nám podařilo získat kvalifikované
muzikology. Bylo vytvořeno 2 195 autoritních záhlaví hudebních rukopisů,
hudebních starých tisků a dalších hudebnin, které byly propojeny
s bibliografickými záznamy v databázi MZK.
Podařilo se dokončit celkovou kontrolu jmenných autoritních záhlaví
starých tisků, prvotisků, rukopisů, grafik a historických map z fondu
Moravské zemské knihovny, které byly vytvořeny v minulých letech. Nově
bylo vytvořeno a harmonizováno v oddělení starých tisků 1 266 autorit.
Celkem byla provedena supervize u 3 695 autoritních záznamů z minulých
let. Také tuto odbornou činnost zajišťovali kvalifikovaní specialisté na staré
tisky.
Průběžně jsme harmonizovali přístupové soubory dosud nepropojených
autorit, odstraňovali duplicity, rozlišovali autory, doplňovali stávající
autority o nově získané biografické údaje a vytvářeli nové autority. Kromě
hudebních i nehudebních rukopisů a starých tisků jsme vytvořili dalších
4 859 autoritních záznamů a zaslali 488 návrhů na doplnění neúplných
autorit nebo v případě duplicity jejich odstranění.

Autor
Název

Druh výsledku
Popis

Další charakteristiky

Miloš Papírník
Rejstříky moravského tisku. Sv. 8.
Moravsko-slezská revue 1905–1923
Brünner Wochenblatt 1824–1827
B – odborná kniha
Na přelomu 19. a 20. století z důvodů malého počtu zájemců zanikla
většina literárních revuí, které vycházely na Moravě. V Ostravě se o
univerzální politicko-hospodářský časopis pokusil redaktor Otakar Skýpala.
Jeho Moravskoslezská revue vycházela v letech 1905–1923. Za své autory
získala představitele politického a ekonomického života a také většinu
moravských literátů. Od roku 1913 vycházel časopis v Brně. Brünner
Wochenblatt, vydávaný moravským stavovským novinovým úřadem a
redigovaný historikem Josefem E. Horkým, byl méně anonymní, autoři se
častěji podepisovali plnými jmény. Vedle obsáhlé historické části
obsahovalo každé číslo literární část s řadou prozaických příspěvků, básní i
úryvků z moravských pověstí. Recenzní rubrika zohledňovala také jazykově
českou literaturu, v prvním čísle byl publikován esej o českém jazyce na
Moravě. Vydávání časopisu bylo ukončeno po odchodu hlavního
mecenáše, moravského gubernátora Antonína B. Mitrovského, do Vídně.
Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK005 Digitalizace
moravských knihovních sbírek.
ISBN: 978-80-7051-188-6; 167 stran
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Přemysl Bar
Král a království za posledních Přemyslovců
C – kapitola v knize
V české medievistice nepanuje jednotný výklad procesu změn, kterým
prošla přemyslovská monarchie ve 13. století. Na okraji diskuze se objevila
i otázka role královského titulu a království v tomto procesu. Jednou z
možností, jak uchopit tuto problematiku, je zkoumat místo korunovačního
obřadu v souvislosti se starobylým rituálem nastolení na kamenný stolec
na pražském hradě nebo jeho sepětí s volbou nového panovníka zemskou
reprezentací. Písemné prameny přesvědčivě dokládají, že ve 13. století
Přemyslovci nemuseli před velmoži potvrzovat svou legitimitu královskou
korunovací. Šlechtické obci stačila řádná volba s jejím souhlasem. Určitý
zlom nastává po vymření domácí vládnoucí dynastie na počátků 14. století,
kdy se korunovační obřad postupně stával nástrojem potvrzujícím nároky
několika současně vystupujících uchazečů o vládu v českém království.
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kapitola v knize Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného
středověku; 22 stran

Autor
Název
Druh výsledku
Popis

Pavel Žůrek
Questenbergovi hudebníci v Brně I. díl
J – článek v odborném periodiku
Cílem této studie je sledovat osudy a brněnské působení čtyř hudebníků,
Johanna Jakoba Schitta, Dominika Klopfana (zemřel 1782?), Peregrina
Gravaniho (1732–1815) a Františka Slámy (1699?–1744), které spojovaly
dvě skutečnosti: všichni byli hudebníky ve službách hraběte Jana Adama
Questenberga (1678–1752) a všichni po odchodu z Jaroměřic nad
Rokytnou našli na nějaký čas nebo nastálo uplatnění pro své hudební

schopnosti v Brně.
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Výsledku bylo dosaženo v rámci výzkumného záměru MK00809494301
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně.
Opus musicum, ročník 42 (2010), 5. číslo; 15 stran
Pavel Žůrek
Questenbergovi hudebníci v Brně II. díl
J – článek v odborném periodiku
Předmětem této studie je sledovat osudy a brněnské působení hudebníků
Peregrina Gravaniho (1732–1815) a Františka Slámy (1699?–1744), které
spojovaly dvě skutečnosti: oba byli hudebníky ve službách hraběte Jana
Adama Questenberga (1678–1752) a oba po odchodu z Jaroměřic nad
Rokytnou našli na nějaký čas nebo nastálo uplatnění pro své hudební
schopnosti v Brně.
Výsledku bylo dosaženo v rámci výzkumného záměru MK00809494301
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně.
Opus musicum, ročník 42 (2010), 6. číslo; 11 stran
Petr Žabička
Volně dostupné nástroje z produkce projektu Staré mapy online
J – článek v odborném periodiku
Moravská zemská knihovna v Brně se v rámci svých výzkumných a
vývojových aktivit dlouhodobě zabývá mimo jiné i problematikou starých
map: jejich digitalizací, online zpřístupňováním i v kontextu standardů GIS
a v neposlední řadě i vývojem volně dostupných aplikací pro tyto činnosti
potřebným. Tento článek popisuje dosavadní výsledky dosažené v rámci
projektu Staré mapy online, který je prezentován na webu
OldMapsOnline.org.
Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK006 Staré mapy
online.
Knihovna – knihovnická revue, ročník 21 (2010), 1. číslo; 8 stran
Jaromír Kubíček
Rejstříky moravského tisku. Sv. 7.
Pásmo 1924–1926
Index 1929–1939
B – odborná kniha
Pásmo bylo tiskovinou poetismu a orgánem brněnského spolku Devětsil.
Vycházelo v letech 1924–1926. Časopis měl pražskou filiálku, přispívali do
něj
i zahraniční autoři. Měl pětijazyčný titul a některé články byly cizojazyčné
(francouzština, němčina, italština, polština). List tiskl aktuality, kritiku,
poetistickou beletrii, důraz byl kladen na typografickou úpravu básní;
zabýval se podobou divadla, filmu i výtvarného umění včetně architektury.
Redaktorem brněnské kulturní revue Index byl Bedřich Václavek,
zaměstnanec Univerzitní knihovny v Brně se specializací na bohemikální
literaturu. Levicově orientovaný list vycházel v letech 1929–1939. Dával
prostor moravským spisovatelům, výtvarníkům, architektům a vědcům. Od
třetího ročníku zahrnoval kulturní dění též v Praze, Bratislavě a Ostravě,
obsah byl rozšířen mimo jiné o portréty některých nakladatelství. K
financování byla založena edice Indexu, v níž vyšlo na dvě desítky knih. List
se vyznačoval moderní grafikou architekta Zdeňka Rossmanna.
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Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK005 Digitalizace
moravských knihovních sbírek.
ISBN: 978-80-7051-185-5; 104 stran
Jaromír Kubíček
Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České
republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Část 1, Bibliografie. Sv. 1.
A–N.
B – odborná kniha
Publikace je součástí třísvazkového retrospektivního bibliografického
soupisu časopisecké produkce vycházející od počátku do roku 1918 na
území České republiky, který je tvořen částí bibliografickou a částí s
doprovodným materiálem (přehledy a rejstříky). Tento konkrétní titul,
který reprezentuje první část vlastní bibliografie, obsahuje abecedně
uspořádaný bibliografický soupis časopisů od písmene A po písmeno N
včetně. Bibliografický soupis tvoří vlastní jádro publikace. Předmluva
svazku, v českém, anglickém a německém jazyce vysvětluje výběr a význam
jednotlivých údajů v bibliografickém popisu časopisů.
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ISBN: 978-80-86249-51-3; 422 stran
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Jaromír Kubíček
Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České
republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Část 1, Bibliografie. Sv. 2.
O–Ž.
B – odborná kniha
Publikace je součástí třísvazkového retrospektivního bibliografického
soupisu časopisecké produkce vycházející od počátku do roku 1918 na
území České republiky, který je tvořen částí bibliografickou a částí s
doprovodným materiálem (přehledy a rejstříky). Tento konkrétní titul,
který reprezentuje druhou část vlastní bibliografie, obsahuje abecedně
uspořádaný bibliografický soupis časopisů od písmene O po písmeno Ž
včetně. Bibliografický soupis tvoří vlastní jádro publikace. Předmluva
svazku, v českém, anglickém a německém jazyce vysvětluje výběr a význam
jednotlivých údajů v bibliografickém popisu časopisů.
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Dostupné

ISBN: 978-80-86249-52-0; 397 stran
Petr Přidal
Kolaborativní georeferencování digitalizovaných starých map
Z – poloprovoz
Kolem softwaru Georeferencer.org byl vystavěn poloprovoz pro
kolaborativní georeferencování digitalizovaných starých map, testující jeho
použitelnost. Poloprovoz umožňuje zapojení veřejnosti do zpracování
starých map ze sbírek paměťových institucí na celém světě. Na základě
poznatků získaných poloprovozem byl Georeferencer značně přepracován.
Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK006 Staré mapy
online.
http://www.mzk.cz/georeferencer
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Václav Rosecký
VuFind – Aleph
Z – poloprovoz
Poloprovoz testující řešení propojující systém VuFind coby web 2.0
nadstavbu nad knihovním systémem Aleph. Inovativnost spočívá v
umožnění integrace více fyzických databází z knihovního systému Aleph do
společného fulltextového indexu. Nově také přebírá všechny důležité
funkce webu knihovního systému Aleph a přidává fasetovou navigaci a
další prvky web 2.0.

Provozováno na

http://vufind.mzk.cz
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Petr Přidal
GeoReferencer v.2
R – software
Georeferencer umožňuje komukoli georeferencovat z webového prohlížeče
jakékoli rastrové mapy, které jsou on-line k dispozici v některém z mnoha
podporovaných formátů dlaždic. Na základě poznatků z poloprovozu
„Kolaborativní georeferencování digitalizovaných starých map“ byl
software GeoReferencer značně přepracován a vydán ve verzi 2.0. Mezi
nové funkce patří přidání ořezových čar a funkce pro manipulaci s
kontrolními body. GeoReferencer běží on-line na
http://www.georeferencer.org a je volně
k dispozici všem uživatelům.

Software je provozován
jako zdarma dostupná
online aplikace na

Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK006 Staré mapy
online.
http://www.georeferencer.org
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Václav Rosecký
LDAP-Aleph
G – funkční vzorek
LDAP server pro uživatele registrované v systému Aleph. Pracuje jako
konektor mezi knihovním systémem Aleph a systémy třetích stran.

Dostupné

http://code.google.com/p/ldap-aleph
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Martin Řehánek
OAI-PMH server
G – funkční vzorek
OAI-PMH server integruje metadata a digitální data v různých formátech
z různých systémů knihovny a poskytuje údaje Europeaně a jiným
agregátorům
a poskytovatelům služeb.

Dokumentace na

Výsledku bylo dosaženo díky institucionální podpoře na rozvoj výzkumné
organizace.
http://code.google.com/p/joai-mzk
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Jan Rychtář
MapAnalyst Online
G – funkční vzorek
MapAnalyst Online přenáší do on-line prostředí systém pro analýzy
digitalizovaných a georeferecovaných starých map. Jeho výstupem jsou
znázornění deformací mapy proti skutečnosti, vektory posunutí, izolinie
měřítka a rotace. Je k dispozici pro rastrové mapy georeferencované
pomocí Georeferencer.org.
Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK006 Staré mapy
online.
http://mapanalyst.georeferencer.org
Vítězslav Orel, Margaret H. Peaslee
Historická souvislost vývoje poznání vědeckého objevu od J. A.
Komenského (1592–1670) k G. Mendelovi (1822–1884)
J – článek v odborném periodiku
V roce 1865 vysvětloval Mendel výsledky svých pokusů s křížením rostlin
jako zákon o vzniku a vývoji rostlinných hybridů. V roce 1900 zahraniční
přírodovědci objevili Mendlovo vysvětlení jako zákony dědičnosti, což bylo
východisko pro vznik genetiky. Ve třicátých letech upozornil cambridgeský
genetik R. Fischer, že genetikové stále nevědí, co vlastně Mendel objevil.
To bylo východiskem pro historický výzkum pracovníků Mendeliana,
nového oddělení Moravského muzea, zřízeného v roce 1963 v areálu
starobrněnského kláštera.
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Studia Comeniana et historica, ročník 40 (2010), číslo 83–84; 11 stran
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Vítězslav Orel
Z historie dědičnosti před Mendelovým příchodem do Brna
J – článek v odborném periodiku
Na XXII. Výročním sjezdu Spolku šlechtitelů ovcí v Brně v roce 1836 J. K.
Nestler, profesor zemědělství a přírodopisu univerzity v Olomouci navrhl
naléhavou otázku týkající se dědičnosti z rodičů na potomky. Podle F. C.
Nappa, opata augustiniánského kláštera, potomstvo vybraných ovcí je
výsledkem zápasu mezi berany na život a na smrt. V roce 1859 Ch. Darwin
vysvětlil boj o život v přirozeném výběru a původu druhů. Nappův postoj
ohledně boje na život a na smrt je vysvětlen v souvislosti s výzkumem G.
Mendela (byl přijat do kláštera 1843) zákonitostí vzniku a vývoje hybridů.
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Dějiny věd a techniky, ročník XLIII (2010), 1. číslo; 5 stran
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Petr Žabička, Pavla Švástová
Analytická bibliografie moravských periodik
G – funkční vzorek
Funkční vzorek „Analytická bibliografie moravských periodik“ umožňuje
zpracování a zpřístupnění velkého množství záznamů článkové bibliografie
online. Testuje nové postupy tvorby článkové databáze a integraci této
databáze do digitálních knihoven.
Výsledku bylo dosaženo v rámci projektu DC08P02OUK005 Digitalizace
moravských knihovních sbírek.

