
Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno účastníka cesty Mgr. Ludmila Celbová 

Pracoviště – instituce, 
adresa 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, 110 00 

Pracoviště – zařazení Oddělení elektronických online zdrojů 

Důvod cesty Jednání a semináře v rámci valného shromáždění konsorcia 
IIPC (International Internet Preservation Consortiu m) 

Místo – město Paříž 

Místo – země Francie 

Datum (od-do) 17. – 22. dubna 2007 

Podrobný časový 
harmonogram 

• 17. 4. přílet do Paříže (Praha – Paříž) 
• 18. - 20. 4. jednání IIPC 
• 21. 4. volný den 

• 22. 4. odlet do Prahy (Paříž – Praha) 

Spolucestující z NK Ing. Libor Coufal 

Spolucestující mimo NK Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna Brno 

Finanční zajištění L. Celbová – rozpočet NK ČR 

L. Coufal – grant G31 (VZ) 

P. Žabička – grant G21 (VaV) 

Cíle cesty • Představení NK ČR jako nového člena IIPC a projektu 
WebArchiv 

• Účast na valném shromáždění IIPC 

• Jednání v pracovních skupinách IIPC 

Cíle cesty byly splněny.  

Plnění cílů cesty • V rámci představení nových členů IIPC byl vystaven poster 
představující projekt WebArchiv a proběhla prezentace 
projektu (dostupná na webové stránce projektu WebArchiv 
http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/konference/iipc.ppt) a 
dosavadních výsledků před všemi účastníky jednání. 
Součástí prezentace byla informace o personálním zajištění 
a organizačním začlenění v rámci instituce – v tomto směru 
(začlenění na úrovni katalogizačního oddělení) jsme ve 
srovnání s jinými knihovnami na hluboce nízké úrovni. 

• Libor Coufal se zúčastnil jako zástupce NK ČR jednání 
Steering Committee (Řídící výbor) a koordinátorů 
pracovních skupin. 

• Ludmila Celbová se zúčastnila semináře Introduction to 
Open Source Tools for Web Archiving. 

• Zástupci NK ČR se zúčastnili jednání pracovních skupin 
pro uchování (Preservation – L. Coufal) a zpřístupnění 
(Access – L. Celbová, P. Žabička); práce v těchto skupinách 
bude průběžně pokračovat do konce současného funkčního 



období (2009), předpokládáme členství v těchto dvou 
pracovních skupinách. 

• Zástupci ČR se zúčastnili valného shromáždění IIPC. 

• L. Coufal se zúčastnil semináře Web Archiving with 
Heritrix. 

Program a další 
podrobnější informace 

Program jednání IIPC: 
V Paříži se sešlo konsorcium IIPC poprvé v novém složení, tj. 
k původním 12 členům (od roku 2003) přibylo 15 členů nových 
(oficiálně od 1. května 2007). Proběhlo seznámení 
s dosavadními výsledky konsorcia, představení aktivit nových 
členů a dále se účastníci rozdělili do jednotlivých seminářů a 
jednání pracovních skupin. 
• 18.4. představení zakládajících a nových členů IIPC – panel 

Pioneers of Web Archiving (prezentace posterů); prezentace 
nových členů; panel k tématickým sklizním: Crawling 
National Elections  

• 19.4. základní představení Technical Committee (Technický 
výbor - funkce a činnosti); prezentace projektu Smart 
Crawler; souběžně jednání Technického výboru a 
koordinátorů pracovních skupin a seminář Introduction to 
Open Source Tools for Web Archiving; odpoledne jednání 
v rámci 3 pracovních skupin: Harvesting, Access, 
Preservation (čtvrtá ustavená pracovní skupina Standards 
bude průřezová) 

• 20.4. První valné shromáždění IIPC – zpráva o činnosti 
v předchozím období, organizační struktura a strategický 
plán pro období 2007 - 2009, komunikační principy v rámci 
IIPC na různých úrovních, plán činnosti pracovních skupin 
na příští období; odpoledne souběžně jednání Řídícího 
výboru, seminář Web Archiving with Heritrix a prohlídka 
Bibliothéque National de France 

Podrobné informace o přijetí Národní knihovny ČR do 
konsorcia IIPC a prvním valném shromáždění členů 
rozšířeného konsorcia IIPC jsou publikovány v časopisu Ikaros, 
dostupné na http://www.ikaros.cz/node/4085 

Další informace o konsorciu IIPC jsou k dispozici na webové 
stránce konsorcia http://netpreserve.org. 

Přivezené materiály Materiály z prezentací ostatních účastníků (Library and 
Archives Canada, California Digital Library, National Libray of 
New Zealand, Swiss National Library, netarchiv.dk) – pro 
potřeby řešitelů projektu WebArchiv, zájemcům k dispozici 
v oddělení elektronických online zdrojů NK ČR. 

Datum předložení zprávy 10. 5. 2007 

Podpis předkladatele 
zprávy 

 

 


