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Integrace digitálních a knihovních dat 

Vyhledávání v plných textech 

Komfortní www prohlížeč digitálních dat 

Stromová struktura 

Zabezpečení autorských práv 

Digitální knihovna 



Muzeum stříbra v Kutné Hoře 

Projekt Artotéka  Moravské galerie Brno 

Ukázka použití - 2 příklady z mnoha 



Dříve uživatel systému Clavius (Unimarc). V rámci Visk 3 byl 

proveden upgrade 

tento měsíc byla provedena kompletní konverze dat, 

včetně evidence fotodokumentace.   

byla provedena deduplikace periodik a autoritních 

slovníků 

dokumenty opatřené ISSN a ISBN byly automaticky 

aktualizovány z NK a JIB (bez přepsání nastavených 

polí..jako 653) 

Muzeum stříbra KH 



Dříve byla v 

systému Clavius 

evidována jako 

rozpis, který byl 

pripojen jako 

"skladba" k 

evidovanému CD  

Fotky ve formátu 

JPG ma muzeum 

odděleně uloženy 

na disku  

Fotodokumentace 



V programu Verbis se naimportuje jedním příkazem celý 

adresář s fotkami do příslušného rozpisu a určí se který z 

obrázků bude primární obálka 

Mohou se naimportovat další dokumenty PDF nebo např. 

Word dokumenty jako program události atp.  

V katalogu je potom odkaz na vsechny dokumenty, které jsou 

takto zpracované 

Fotodokumentace 



 



■Fotodokumentace 2016  1 

■Fotodokumentace 2016 2 

Převedené záznamy 

■Muzejní noc 

http://portaro.eu/cms/documents/9435
http://portaro.eu/cms/documents/9435
http://portaro.eu/cms/documents/9456
http://portaro.eu/cms/documents/9456
http://portaro.eu/cms/media-viewer?rootDirectory=5&back=http://portaro.eu/cms/documents/9444
http://portaro.eu/cms/media-viewer?rootDirectory=5&back=http://portaro.eu/cms/documents/9444


Periodika a články 

■Kutnohorský deník - Clavius 

■Kutnohorský deník  - Verbis/Portaro 

Další přidaná hodnota po převodu do Verbis…Provedena deduplikace a úprava vazeb mezi záznamy článků a periodik   

http://katalog.cms-kh.cz
http://katalog.cms-kh.cz
http://katalog.cms-kh.cz
http://katalog.cms-kh.cz
http://katalog.cms-kh.cz
http://portaro.eu/cms/search?type=simple&qt={"and":[{"startsWithWords":{"value":"Kutnohorsk%C3%BD+den%C3%ADk"},"field":172}]}
http://portaro.eu/cms/search?type=simple&qt={"and":[{"startsWithWords":{"value":"Kutnohorsk%C3%BD+den%C3%ADk"},"field":172}]}
http://portaro.eu/cms/search?type=simple&qt={"and":[{"startsWithWords":{"value":"Kutnohorsk%C3%BD+den%C3%ADk"},"field":172}]}
http://portaro.eu/cms/search?type=simple&qt={"and":[{"startsWithWords":{"value":"Kutnohorsk%C3%BD+den%C3%ADk"},"field":172}]}
http://portaro.eu/cms/search?type=simple&qt={"and":[{"startsWithWords":{"value":"Kutnohorsk%C3%BD+den%C3%ADk"},"field":172}]}


■Kutnohorský deník 

Deduplikovaná periodika 

Dříve zadáváno tak ze jednotlivé tituly  

ročníků byly samostatnými záznamy 

Nyní je to jeden záznam s denní evidencí  

periodik a svázanými čísly na který odkazují také 

články přes pole 773  

■Krásné město 

http://portaro.eu/cms/documents/3602
http://portaro.eu/cms/documents/3602
http://portaro.eu/cms/documents/2669
http://portaro.eu/cms/documents/2669


Artotéka 

Projekt MG Brno  - půjčování obrazů 

Integrovaný typ dokumentu se speciálním pracovním listem v datech Verbisu MG 

společné autority a společné vyhledávání  

www portál artotéky pracuje se společnými daty, má však oddělený design 

Využívá plně funkčnosti digitální knihovny  

■Artotéka ukázka 

https://www.dropbox.com/sh/zo8dp90qv4mowdj/AACZDnCfjeRhJSu19-YntzANa?dl=0&preview=Artoteka_struktura_webu.pdf
https://www.dropbox.com/sh/zo8dp90qv4mowdj/AACZDnCfjeRhJSu19-YntzANa?dl=0&preview=Artoteka_struktura_webu.pdf


Další projekty a služby 

Projekt brány umění 

ART. artlib.eu 

Bibliografie dějin 

českých zemí 

Souborný katalog 

Národního muzea 

Hosting v našem 

datovém centru 

http://artlib.eu
http://artlib.eu


Děkuji za pozornost 


