Zpráva ze školení - workshopu národních
koordinátorů Michael Culture Association
17. června 2014 se uskutečnilo v Paříži školení asociace Michael Culture, kterého jsem se zúčastnila jako zástupce
oddělení CITeM Moravského zemského muzea, jež provozuje národní portál tohoto projektu (http://www.michaelculture.cz/).
Přítomni byli:
Marie-Véronique Leroi (Ministerstvo kultury Francie)
Florent André (OOFFEE, programátor)
zástupce Polska (ICIMSS Univerzita Toruň, správce národního portálu Polska)
zástupce Německa (SPK, správce národního portálu Německa)
Marie Kocinová (Moravské zemské muzeum, správce národního portálu ČR)
zástupce Itálie (Ministerstvo kultury Itálie)
Maria Teresa Natale (Ministerstvo kultury Itálie)
Katerina Moutogianni (Ministerstvo kultury Řecka)
Maria ... (Ministerstvo kultury Řecka)
Anna Busom Arruebo (Generalitat de Catalunya za Španělsko)
Program:
MCA EUROPEAN PORTAL: TRAINING WORKSHOP
17th June 2014, Paris
Venue : MCA c/o Dédale, 24 rue de l'Est - 75020 Paris
Agenda
10h00 - 12h30
•
•
•

General introduction
Presentation of documentation and tutorial
Demonstrations :
o Registration of a collection
o Registration of an institution
o Registration of a service
o Management of the notes
o Management of the interface
Lunch 12h30 -14h00
14h00 - 17h00 Practical WS
The participants would have to come with their computer and collections and others to seize.
Speakers :
Marie-Véronique Leroi, french Ministry of Culture
Florent André, OOFFEE
Vyzkoušeli jsme podle návodu přidávat nové uživatele systému, přidávat nové položky typu sbírka, instituce, služba,
projekt, vytvářet vazby mezi nimi, editovat jednotlivé názvy položek v národním rozhraní. Hromadné editace potřebné pro
lokalizaci a nastavení národního grafického rozhraní bude uskutečněno postupně prostřednictvím lektorů workshopu,
vzdáleným přístupem to technicky není možné. Lektoři si poznamenali připomínky účastníků, jako například nemožnost
zrušit omylem vložený obrázek, nevhodná pole pro popis fyzické sbírky, nezobrazování některých položek (vícečetná
jména slavných osobností či známých sbírkových předmětů) aj. a vyřeší je. Z tohoto nového prostředí je možný
automatický harvesting dat pro Europeanu a podobné weby, rovněž import z jiných portálů by byl možný, zatím však není
přesně definován potřebný formát. Doporučuji i nadále udržovat český portál v původní verzi na našem serveru, dokud
nebudou všechny tyto problémy dořešeny, anebo bude ukončeno naše členství v asociaci. Manuál (později i s českým
překladem) a všechny ostatní materiály budou k dispozici na webu CITeM a ve složkách na oddělení.
V Brně 19. června 2014
RNDr. Marie Kocinová

