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Brána ART se představuje

http://art.jib.cz



Brána ART se představuje

Spolupracující instituce:
Knihovny

Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Národní galerie v Praze
Moravské galerie v Brně
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Národního technického muzea
Muzea umění v Olomouci
Akademie výtvarného umění v Praze

Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze
Koordinátor projektu: Národní knihovna ČR



• paralelní prohledávání katalogů knihoven a 
elektronických informačních zdrojů z oblasti architektury, 
výtvarného umění, uměleckého řemesla, designu, fotografie, 
sochařství atd. s využitím MetaLib a SFX

• výsledky vyhledávání sloučené na základě vztahů mezi záznamy 
pomocí dynamických klastrů a faset

• kontextové linkování na anotace nebo plné texty 
dokumentů

• automaticky generovaný seznam elektronických časopisů
• díky protokolu Z39.50 vzájemné přebírání katalogizačních 

záznamů bez ohledu na používaný knihovnický software
• propagace zúčastněných knihoven – základní informace, 

fotogalerie, kalendář výstav a dalších akcí 

Co brána ART umí



Novinky v bráně ART

• propojení s Google Scholar - prolinkování pomocí SFX ART na 
plné texty vyhledané Google Scholar

• prohledatelné seznamy elektronických časopisů v 
jednotlivých knihovnách, ve všech přístupných databázích

• rozšířená nabídka připojených zdrojů (např. knihovna 
Národního filmového archivu)

• Novinky a Výstavy - možnost sledovat pomocí webového 
informačního kanálu (RSS)

• umožněn přístup do databází EBSCO pro všech 8 knihoven 
• propojení s JIB a s dalšími oborovými branami (KIV, MUS, 

TECH)
• anglická verze – zkrácený překlad české verze (kromě záložek 

Akce a Novinky)



Co připravujeme v bráně ART

• anglická verze – chceme oslovit některé zahraniční 
knihovny nebo obdobné projekty se zaměřením na umění 
s možností připojení jejich katalogů do brány ART 
(Museo de Artes Decorativas, Virtuelle Fachbibliothek 
Kunstgeschichte)

• různá vyhledávací okénka brány ART – možnost umístit 
na webové stránky knihoven

• rozšiřování nabídky připojených zdrojů - katalogů 
knihoven, databází i dalších typů zdrojů (např. digitalizované 
architektonické časopisy)

• rozšiřování počtu knihoven s uměnovědnou literaturou 
spolupracujících na rozvoji brány ART



Další informace o bráně ART

nebo na

http://art.jib.cz


