PLÁN ČINNOSTI METODICKÉHO CENTRA CITeM na rok 2012
Posláním CITeM je pomoc muzeím v otázkách souvisejících s nasazením a používáním
ICT. Podle výsledků průzkumu provedeného OMG MK ČR v závěru roku 2011 je
CITeM známé, potřebné a užitečné. Muzea od CITeM očekávají vedle pořádání školení
a seminářů hlavně to, že zajistí pokračování systému Demus nebo vývoj modernějšího
nástupce systému Demus. Vývoj nového systému je však zejména po zrušení projektu
I3S zcela nad síly CITeM v jeho současné podobě. Vedení OMG na základě jiného
průzkumu v létě 2011 doporučilo CITeM převod Demus do prostředí MS Access 2010.
To je tedy pro rok 2012 hlavním úkolem CITeM. Jde však jen o oddálení zásadního
řešení otázky správy sbírek pro česká muzea.
Počátkem roku 2012 odchází dva z pěti pracovníků CITeM (Mgr. Cigánek
a Mgr. Lenhart) a dřívější vedoucí (RNDr. Podolníková) už nadále tuto funkci
vykonávat nebude. To je vážný zásah do kontinuity, který spolu s těžko
předvídatelnými kvalitami a zaměřením nových pracovníků práci CITeM ovlivní. Při
sestavování plánu je to vedle dosud neznámé výše dotace další neznámá veličina.
Hlavní programové body činnosti CITeM jsou tyto:
1. Nový systém pro správu sbírek
- analýza možných variant řešení
- seznamování se s alternativními novými technologiemi či aplikacemi
- konzultace při výběru vhodné alternativy
- konzultace s vybranými zástupci uživatelů
- spolupráce s realizátorem při analytické fázi řešení
- příprava a provedení převodu dat pro testovací účely
2. Demus10 (MS Access2010)
- převod aplikace (moduly Evidence, Katalog, Výtvarné umění, Fotoarchiv,
a další)
- testování vlastními silami
- vytvoření a koordinace pracovní skupiny pro testování
- asistence při uvádění do provozu
- úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
3. Demus01 (MS Access97)
- export dat z Demusu pro portál Europeana (v případě potřeb)
- školení – příprava a realizace
- poradenství pro Demus a databázové prostředí obecně
- převod dat do systému Demus (v případě potřeb)
4. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
- závěrečný workshop ve spolupráci s Radou galerií a Metodickým centrem pro
muzea výtvarného umění
- obhájení projektu
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supervize autoritních záznamů
průběžné zdokonalování metodických materiálů pro MA
školení a metodické vedení přispěvatelů do MA
propagace MA
součinnost při implementaci webové služby do muzejních systémů správy sbírek
účast na projektu INTERPI

5. Registr sbírek výtvarného umění (společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)
- správa a administrace
- aktualizace dat
- příprava a realizace semináře
- poskytování metodické podpory
- supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl
- propagace projektu
6. CES
- udržování záložní aplikace na serveru MZM
- pravidelné zálohování dat na server MZM
- úpravy systému na základě požadavků MK ČR
7. CESik
- distribuce programu CESik
- poradenství a školení
- případné změny na základě požadavků MK ČR
8. Digitalizace a prezentace sbírek
- pořádání školení (seminářů, workshopů)
- pokračování ve spolupráci s oddělením digitalizace Národního technického muzea
a dalšími pracovišti při tvorbě metodických textů
- lektorská činnost na akcích zaměřených na digitalizaci sbírek
- poskytování individuálních konzultací k otázkám digitalizace sbírek v muzeích
9. Michael Plus
- technické a organizační pokrytí hostingu portálu na serveru MZM - CITeM
- správa a administrace databázového prostředí i portálu
- aktualizace aplikace podle dispozic autorů
- vkládání dat do databáze
- sběr nových i aktualizovaných popisných dat digitálních sbírek, služeb, projektů
a programů od kulturních institucí ČR
- práce související s evropským portálem - funkčnost harvestování OAI-PMH
- členství v asociaci Michael AISBL, účast na shromáždění členů (Barcelona,
duben či květen)
- propagace projektu
10. Restitution-Art
- zajištění provozu na serveru MZM-CITeM
- aktualizace databáze na základě požadavků paměťových institucí
11. Distribuované datové úložiště
- správa aplikace pro tvorbu a správu metadat
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metodická pomoc a školení pro uživatele úložiště v MZM

12. www.citem.cz
- průběžná aktualizace informací na webových stránkách
13. ProMuS
- distribuce a poradenství
14. Spolupráce s OMG MK ČR
Kromě výše specifikovaných úkolů (Michael, CESik, CES, Restitution-Art):
- technická podpora sběru dat pro vykazování činnosti muzeí
- konzultace ve věci metodiky správy sbírek
15. Mezinárodní spolupráce
- účast na konferenci CIDOC, Helsinki, 10–14.6.2012
- podpora zavádění mezinárodních standardů a postupů správné praxe (good
practices) v českém muzejním prostředí

Vypracoval:
Mgr. Zdeněk Lenhart
27. 1. 2012
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