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Zpráva ze zahraniční služební cesty  

 

Jméno a příjmení účastníka cesty 

PhDr. Ladislav Cubr 

Pracoviště – dle organizační struktury 2.4.2 

Pracoviště – zařazení 

Oddělení pro standardy, Odbor digitálních fondů 

Důvod cesty Setkání se správci identifikačního systému URN:NBN:IT, 

konzultace v rámci plnění cílů VaV, výměna zkušeností 

s provozováním identifikačního systému založeného na 

standardu URN:NBN 

Místo – město Firenze 

Místo – země Itálie 

Datum (od-do) 26. - 28. 11. 2015 

Podrobný časový harmonogram 26. 11. letecky Praha – Řím (přestup v Ženevě), 26. 11. 

vlakem Řím – Florencie, 27. 11. návštěva BNCF ve 

Florencii, 28. 11. vlakem Florencie – Řím, 28. 11. letecky 

Řím - Praha 

Spolucestující z NK Mgr. Iveta Lodrová 

Finanční zajištění Rozpočet VaV, oblast 2b 

Cíle cesty Zjištění technických a organizačních podrobností o provozu 

identifikačního systému URN:NBN:IT a digitálního úložiště 

Magazzini Digitale (MD) v BNCF, navázání kontaktů 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Všechny zamýšlené cíle byly splněny. Provoz identifikačního 

systému detailně představil jeho tvůrce E. Bellini, dva 

pracovníky IT BNCF prezentovali úložiště MD a ukázali jeho 

hardwarové řešení.  

Program a další podrobnější informace Nejprve bylo ukázáno řešení systému MD a URN:NBN:IT 

vč. prostoru pro HW, poté byly ukázány prostory studovny 

BNCF. Následně byl prezentován systém URN:NBN:IT. 

Byla ukázána vnitřní (nepřístupná) část systému pro správu 

identifikátorů. Následovala velmi podrobná 

několikahodinová konzultace a diskuze týkající se italského 
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národního řešení identifikace a archivace. Byla vysvětlena  

legislativní a organizační úskalí BNCF. Zaměstnanci NK ČR 

poté prezentovali český systém ČIDLO. E. Bellini nabídl 

možnost spolupráce v podobě vzájemného sdílení záznamů 

identifikátorů URN:NBN mezi URN:NBN:IT a ČIDLO 

z důvodu vyšší redundance (a tedy vyšší ochrany registru 

identifikátorů). Byly poskytnuty detailní informace o 

aktuálním stavu přidělování URN:NBN v Itálii, o provozu 

MD a plánech BNCF do budoucna. Následně byla 

pracovníky IT demonstrována vnitřní (nepřístupná) část 

systému Magazzini Digitali pro dlouhodobé uchovávání 

digitálních dokumentů, bylo vysvětleno jeho distribuované 

řešení a poskytnuty podrobné (dosud nepublikované) 

informace o způsobu příjmu a kontroly dat. E. Bellini vyjádřil 

zájem o společnou účast BNCF a NK ČR v relevantním 

evropském projektu v budoucnosti, podle možností 

nabízených výzev. 

Přivezené materiály Získány interní (nepublikované) materiály popisující systém 

URN:NBN:IT a MD. 

Datum předložení zprávy 8. 12. 2015 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: 8. 12. 2015 Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 


