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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Tomáš Foltýn 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.3.6. Oddělení strategického plánování 
digitalizace knihovních fondů 

Pracoviště – zařazení Vedoucí oddělení 

Důvod cesty Účast na konferenci JCDL 2012 
Jednání v Library of Congress 

Místo – město Washington 

Místo – země USA 

Datum (od-do) 9.-17.6.2012 

Podrobný časový harmonogram 9. 6. – přílet do Washingtonu 
10.-14.6. – účast na konferenci 
15.6. – jednání Library of Congress 
16.6. – odlet z Washingtonu 
17.6. – přílet do Prahy 

Spolucestující z NK --- 

Finanční zajištění Projekty NAKI – 0142, 0148; NDK 

Cíle cesty Aktivní účast na konferenci – vystoupení 
v Poster sekci (téma Registr digitalizace);  
navázání nových kontaktů, jednání v Library of 
Congress (viz přiložený program 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cílem služební cesty byla aktivní účast na kon-
ferenci JCDL 2012, která se konala mezi 10. a 
14. dubnem ve Washingtonu.  Účastníci cesty 
se účastnili vybraných přednášek (viz 

http://jcdl2012.info/conference-schedule). 
Za nejzajímavější příspěvky lze považovat úvod-
ní prezentaci Jasona Scotta o vývoji ochrany 
digitálních dat a vizích do budoucna. Přínosný 
byl i příspěvek a následná dlouhá diskuze s Mo-
nikou Akbar a Cliffordem Shaffer o využívání 
sociálních médií v prostředí digitálních kniho-
ven a budování uživatelských komunit. Zajímavé 
perspektivy využívání tzv. Ground Truth dat (zde 
v prostředí digitálních knihoven hudebnin) 
přednesla Jin Ha Lee z University of Washing-
ton. Informace o využití tzv. topiců (možnost 
vyhledávání) prezentova David Newmann 
z University of Alaska. Tento způsob vyhledává-
ní začíná být populární zejm. v univerzitním 
prostředí, ale bylo by jej možné využít i v rámci 
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dat NK ČR. Na tento příspěvek dobře navázala 
přednáška prof. Deng Yi o modifikacích faseto-
vého vyhledávání, které využívá prostřednic-
tvím nástroje MS FAST i Registr digitalizace a 
další systémy používané v NK ČR. Poslední zají-
mavou přednáškou byl příspěvek Anniky Hinze 
o uživatelských kritériích výběru dokumentů 
v digitálních knihovnách a o metodách, jakým 
způsobem sledovat chování uživatelů mezi vý-
běrem fyzických knih a jejich digitálních derivá-
tů. Mgr. Tomáš Foltýn během Poster sekce pre-
zentoval poster „Digitization Registry project“, 
který vzbudil zájem a byl velice kladně hodno-
cen, byť nebyl honorován žádnou z cen konfe-
rence. V pátek 15. června pak účastník cesty 
navštívil Library of Congress, kde absolvoval tři 
separátní jednání dle rozpisu:  
 
June 15, 2012 (Library Services Large Confe-
rence Room, Madison Building, LM642) 
 
9:30 – 10:30 am 
 
(Nathan Yarasavage, Digital Projects Specialist) 
(Morgan Cundiff, Program Specialist, Technolo-
gy Policy) 
(Nate Trail, Digital Project Coordinator, Network 
Development & MARC Standards Office) 
(Clay Redding, Digital Projects Coordinator, 
Network Development & MARC Standards Offi-
ce.  Clay will be on vacation.  He welcomes a 
call or an email exchange later with Tomas to 
discuss ALTO and make contact with the ALTO 
Editorial Board.) 
• ALTOxml schema (practical usage, spre-
ad contacts to ALTOxml working group, external 
tools for collaborative working methods aimed 
to correct OCR results)  
• Search engine LUCENE (practical useful 
information, how to add external databases, 
lemmatization, external dictionaries) 
 
10:30 – 11:30 am 
 
(Anne Harrison, Network Program Specialist) 
(Michael Neubert, Supervisory Digital Projects 
Specialist) 
(Jane Mandelbaum, Information Technology 
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Specialist, Information Technology Service) 
• Collaborative principles in digitization 
(criterions for selecting of documents for digiti-
zation, how do you involve your users to this 
selection, practical usage of social networks, 
the way of preparation process, connections to 
stores or conservations facilities etc.) 
• Conceptual issues (deposit library cre-
ation in virtual or real mode, the adequate nu-
mber of stored copies calculations etc.) 
 
11:30 am – 12:30 pm 
This session may be held in the European Divi-
sion, at the discretion of Helen and Grant. 
(Helen Fedor, Czech specialist; Grant Harris, 
Head of European Reading Room) 
• Bohemian documents stored in LoC   
a. Information about collections, person-
nel ensuring, numbers 
b. Is there any special department in LoC 
for Bohemian documents? If yes, what is its 
relation to universities, expatriate associations 
etc.? 
c. Other topics relating to Bohemian coll-
ections. 
  

Program a další podrobnější informace Viz výše  
Přivezené materiály Podklady k jednání v Library of Congress 

k dispozici u účastníka cesty 

Datum předložení zprávy 10. 7. 2012 

Podpis předkladatele zprávy  
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