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nadpis 

Předmětem řešení projektu je vytvoření systému pro dlouhodobou ochranu a 

zpřístupnění digitálních dokumentů v Národní lékařské knihovně (NLK), který umožní 

trvalou archivaci a zpřístupnění plných textů vědeckých publikací z oblasti lékařských 

a nelékařských oborů.  

Řešení systému digitálního archivu bude zahrnovat pořízení nástrojů a prostředků 

pro vytváření a získávání digitálních dokumentů, ale také vývoj nových služeb 

a nástrojů pro poskytování těchto dokumentů a souvisejících informací 

uživatelům – vědcům a odborné veřejnosti.  

Plné texty budou poskytovány v návaznosti na databáze budované NLK, které jsou 

veřejně přístupné v rámci web portálu Medvik, a to zejména na bibliografickou 

databázi biomedicínských oborů Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) a 

souboru personálních autorit z oboru lékařství a zdravotnictví. 

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=NT12345




Využití identifikátorů I  

• 4 606 závěr. grant. zpráv IGA ve fondu NLK 

• zpráva + přílohy (= kopie publik. výstupů) 

• do záznamů se doplňují ofic. čísla projektů IGA 

• dosud propojeno cca 4 600 článků BMČ (cca 
50% příloh se podařilo dohledat) 

http://www.medvik.cz/search/NR9309 

• propojení na CEP 

• propojení na PubMed 

http://www.medvik.cz/search/NR9309


Využití identifikátorů II  

• konvertor záznamů zahraničních bohemik 
(článků českých autorů v zahr. časopisech) z 
biomedicínské báze PubMed do BMČ 

• +7 000 článků BMČ má PubMedID (PMID) 

http://www.medvik.cz/search/19907913 

• plán doplnit PMID do starších záznamů zahr. 
bohemik 

• + Digital Object Identifier (DOI)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.medvik.cz/search/19907913


Citovanost a Impakt faktor graf 

• využití PMID v programových rozhraních (API) 

– Scopus, Web of Science 

• ISSN - Journal Citation Reports – u časopisů i 
       článků 

http://www.medvik.cz/link/bmc12025472


Autoarchivace 

• archivace born-digital dokumentů samotnými 
autory v Digitální knihovně NLK – Kramerius4 

• s možností volně zpřístupnit plný text pod 
licencemi Creative Commons 

• podporujeme tzv. Zelenou cestu otevřeného 
přístupu (Green OA Self Archiving) 

• spolupráce s uživatelskými skupinami 



Možnosti (auto)archivace  

• registr SHERPA/RoMEO – ISSN API 

• 69% vydavatelů podporuje nějakou formu 
archivace 

• zatím málo českých vydavatelů 

• zobrazení u časopisů i článků 

• indikace způsobu archivace : 



V řešení 

• je nutná podpora autorů 

• systém zpětné vazby – opravy a doplňování 
záznamů 

• statistiky, "request button" – zaslání autorské 
kopie 

• problém ztotožnění autora s personální 
autoritou 

• otevření DK přes protokol OAI-PMH : 
– OpenAIRE; registrace DK v OpenDOAR, ROAR 

 

 

http://www.openaire.eu/cs/home


Profil autora - vědce 

• profesní identita v prostředí WWW 

• identifikátory vědce v záznamu autority 

• ResearcherID (Thomson) 

http://www.researcherid.com/rid/A-1009-2008 

• Scopus Author Identifier 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=700
5088140 

• Open Researcher and Contributor ID 

http://orcid.org/0000-0002-7173-5499    (ISNI) 

http://www.researcherid.com/rid/A-1009-2008
http://www.researcherid.com/rid/A-1009-2008
http://www.researcherid.com/rid/A-1009-2008
http://www.researcherid.com/rid/A-1009-2008
http://www.researcherid.com/rid/A-1009-2008
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005088140
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005088140
http://orcid.org/about
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