Příloha č. 1: Osnova otázek pro řízený rozhovor s koordinátory oborové
brány ART
1. Organizace a řízení
o Jaké je organizační zajištění oborové brány v současné době?
o Kdo se nejvíce podílí na fungování brány?
o Do spolupráce na projektu se údajně mohou zapojit další instituce. Jaký je postup
v takových případech a co to obnáší? Jaké druhy institucí se mohou zapojit?
o Probíhá navazování spolupráce se zahraničními subjekty? Jak je navazována a kdo má
její domluvu na starosti?
o Doplňující otázky:


Jaká je aktivita členských knihoven? V jaké míře se na provozu portálu podílejí?
Jaké činnosti musejí instituce vykonávat a na jakých činnostech se podílejí?



Jaké byly důvody pro změnu koordinátora? Proč vybráno Západočeské
muzeum?



Systém Plone umožňuje práci rozsáhlého počtu editorů. Kdo je však hlavním
redaktorem systému, kdo schvaluje příspěvky (pokud někdo takový existuje)?



Je realizační tým OB ART v kontaktu s týmy jiných oborových bran? Pokud
ano, v jakém rozsahu? Co se řeší v takových případech?

2. Marketing
o Jaký je marketing služeb oborové brány? Jaké konkrétní kroky jsou podnikány pro
zviditelnění a rozšíření povědomí uživatelů o existenci brány a službách, které nabízí?
o Doplňující otázky:


Získáváte přímou zpětnou vazbu od uživatelů, případně členských organizací a
spolupracovníků? Pokud ano, v jaké podobě a rozsahu? Jak a v jakém rozsahu
připomínky řešíte a realizujete?



Zaznamenali jste nějaké ohlasy na změny portálu (vzhled, nabízené služby atd.)?

3. Současný stav
o Jaká je situace oborové brány v současné době (její provoz, organizace, technická
řešení, finanční zajištění atd.)? Jaké nejaktuálnější verze vyhledávače, SFX a Plone
jsou v současné době v provozu?
o Jaké nejvážnější změny v současné době proběhly/probíhají? Byly úspěšné či nikoli?
o Doplňující otázky:
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Využívají členské knihovny portál pro zveřejňování novinek, co se týče jejich
provozu, přírůstků ve fondu, akcí atd.? Vyžadujete tuto aktivitu, nebo rozhodnutí
necháváte výhradně na členech samotných?



Jsou zpřístupněny virtuální sbírky muzeí a galerií?



Probíhá akvizice nových zdrojů? Pokud ano, jak? Kdo zdroje vybírá a
schvaluje?



V jaké fázi je tvorba nového webového portálu brány? Kdy bude naostro spuštěn
provoz nového portálu a ukončen provoz starého portálu?



Plánujete rozšíření jazykových verzí portálu? Pokud ano, v jakých jazycích?



Jaká je návštěvnost brány v průběhu posledních let? Zamýšlíte učinit nějaké
kroky pro navýšení návštěvnosti a zlepšení povědomí uživatelů o bráně?



Jedním z cílů projektu bylo vytvořit kompaktní společný tezaurus. Jak probíhá
plnění tohoto cíle? Je splnění reálné? Jaké kroky pro splnění již byly
podniknuty?



Podílejí se instituce na aktualizaci událostí na portálu v uspokojivém rozsahu?



Na jaké konflikty anebo bariéry při provozování brány obecně narážíte (ať už
u uživatelů nebo spolupracovníků, vše co se týče obsahového hlediska,
technické potíže atd.)? Jaké byly nejvážnější konflikty? Podařilo se je vyřešit?



V roce 2016 se od projektu chystá odstoupit Knihovna VŠUP. Jedná se
o ojedinělý případ, nebo se z projektu chystá nebo chystala odstoupit ještě jiná
členská instituce?

4. Plánované cíle do budoucna
o Jakých krátkodobých či dlouhodobých cílů ohledně brány chcete dosáhnout? Jakým
způsobem budete cíle realizovat?
o Doplňující otázky:


Začlení se brána ART do Centrálního portálu knihoven? Byly pro to podniknuty
již nějaké kroky? Jaké?



Uvažujete o rozšíření služeb oborové brány ART (články, zprávy z oblasti
umění apod.)? Pokud ano, kdo je bude primárně realizovat?
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Příloha č. 2: Výtah z řízeného rozhovoru s koordinátory oborové brány
ART
Místo konání: Malé nám. 5/9, dům U Minuty, Praha 1
Datum konání: 8. 6. 2016
Přítomní koordinátoři: PhDr. Ila Šedo (ZČM), Bc. Šárka Bláhová (UPM), PhDr. Martina
Horáková (NG), Mgr. Petr Souček (NTM), Ing. Petr Štefan (KP-SYS)

I.

Organizace a řízení

1) Jaké je organizační zajištění oborové brány v současné době? Kdo se nejvíce podílí na
fungování brány?
Organizace OB ART je zajištěna skrze kolektivní smlouvu se všemi spolupracujícími
institucemi, která je podepsána jejich řediteli. Na fungování brány se podílejí všechny
instituce společně, nikdo není hlavní ani vedlejší. Existuje pouze hlavní koordinátor, jenž má
navíc na starosti administrativní práci.
2) Do spolupráce na projektu se údajně mohou zapojit další instituce. Jaký je postup
v takových případech a co to obnáší? Jaké druhy institucí se mohou zapojit?
Máme vytipováno několik institucí, o jejichž spolupráci bychom měli zájem.
Organizace jsme kontaktovali a jedná se s nimi. Vyřizování případné spolupráce by rovněž
nastalo v případě, že by nás sama kontaktovala instituce, která by se chtěla do projektu
zapojit. Organizace, s nimiž budeme chtít navázat spolupráci, budou vyzvány, a pokud bude
domluva úspěšná, bude podepsán dodatek ke smlouvě.
Všechny instituce, jež by se chtěly do projektu zapojit, musí splňovat technické
požadavky. Strukturou a profilem fondu musí odpovídat tematickému zaměření brány, jejich
knihovní systém musí mít OAI provider a pro katalogizaci musí používat formát MARC21
(o sklízení UNIMARC záznamů se neuvažuje). Další podmínkou je konfigurace zdroje, aby
bylo u dat zaznamenáno, odkud jsou. Od přistupující organizace bude žádána adresa OAI
provideru, přes který se systémy kontaktují kvůli stažení dat. Přistupující knihovna si může
navolit, jaká data bude chtít poskytnout. Na straně OB ART se pak vše nastaví, včetně
četnosti stahování, co se bude sklízet a zobrazení zdrojové instituce. OAI Harvester si pak
o data požádá a dojde k jejich importu.
3) Probíhá navazování spolupráce se zahraničními subjekty?
V současné době tato spolupráce neprobíhá, jelikož prozatím mezinárodní ambice
nemáme. V původním portálu byly k dispozici pro vyhledávání katalogy zahraničních
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knihoven, nicméně se nejednalo o spolupráci s nimi. Ze zkušeností brány vyplývá, že zájem
o zahraniční zdroje není tak velký, aby zahraniční zdroje či subjekty byly do brány zapojeny.
4) Jaká je aktivita členských knihoven?
Knihovny mají na starosti průběžnou činnost. Podstatnou aktivitou je plnění
informačních sekcí (výstavy, události a nové knihy). Sekce plní všichni v průběhu roku
s ohledem k tomu, jak jsou získávány informace z mateřských a okolních institucí, vlastních
zdrojů apod. Editaci provádí každá knihovna sama (mohou přidávat textové a obrazové
informace, plakáty, obálky knížek atd.).
Instituce mají dále na starosti jednorázové činnosti, a to např. v sekci o projektu
vyplnit stručnou charakteristiku knihovny a poskytnout fotografie, které se mohou podle
individuálního uvážení obměňovat (např. jednou za rok).
5) Jaké byly důvody pro změnu koordinátora?
Důvodem byly organizační a institucionální důvody. Účtárna UPM kvůli ztíženým
podmínkám nestíhala administrativní práci ohledně brány, tudíž se tohoto úkolu dobrovolně
ujala účtárna knihovny ZČM v Plzni.
6) Systém Plone umožňuje práci rozsáhlého počtu editorů. Kdo je však hlavním
redaktorem systému, kdo schvaluje příspěvky (pokud někdo takový existuje)?
CMS Plone se v rámci nového portálu již využíván nebude. Nový portál bude
koncipován tak, aby byla data propojena (integrována) a nebude se používat žádný redakční
systém. Každá sekce bude mít nastavený pracovní list a při vytvoření záznamu bude zdrojem
databáze autorit, v níž budou živá a aktuální data importovaná z knihoven. Na rozdíl od
původního portálu tak budou data v každé sekci provázaná s katalogem a budou přes něj
vyhledatelná. Editace sekcí bude možná přes přihlášení do editačního účtu. Každá
spolupracující instituce dostala údaje, aby se mohla přihlásit jako „zaměstnanec knihovny“ a
mohla editovat obsah stránek. Vedena bude rovněž statistika, kolik kdo přispívá. Běžný
přihlášený čtenář možnosti editace mít nebude.
Hlavní redaktor systému není, každá instituce odpovídá za své příspěvky sama a nikdo
nadřazený, kdo by je schvaloval, neexistuje.
7) Je realizační tým OB ART v kontaktu s týmy jiných oborových bran?
Kontakty s ostatními oborovými branami, kromě setkání na společných besedách
v NTK apod., přímo nejsou.
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II.

Marketing

1) Jaký je marketing služeb oborové brány? Jaké konkrétní kroky jsou podnikány pro
zviditelnění a rozšíření povědomí uživatelů o existenci brány a službách, které nabízí?
Marketing OB ART probíhá jednak skrze prezentace a přednášky o bráně (např. na
knihovnických akcích různého druhu, jako jsou Knihovny současnosti, Seminář muzejních
knihoven a galerií atd.). Dále se využívají elektronické konference pro informace o novinkách
a tvorba propagačních materiálů (bločky, záložky, kalendáře atd.). Každá členská knihovna
také na svých stránkách poskytuje odkaz na oborovou bránu a v rámci své činnosti ji
propaguje.
2) Získáváte přímou zpětnou vazbu od uživatelů, případně členských organizací a
spolupracovníků?
Zpětná vazba je získávána několika způsoby. Probíhá jednak osobně, a to na
pravidelných schůzích, kde se řeší mj. provozní náležitosti, jaké jsou problémy, co je třeba
udělat, kam bránu posunout atd. Tyto schůze se konají jednou za čtvrt roku či častěji podle
potřeby. Dále je pro zpětnou vazbu používána sdílená elektronická konference. Připomínky
uživatelů jsou získávány z přímých kontaktů, pokud se uživatelé ozvou ohledně brány některé
z institucí. Ohlasy jsou víceméně pozitivní a v tuto chvíli se řeší. Nejčastější připomínky se
týkají např. přístupu, služeb, uživatelské přívětivosti, provozu či vzhledu katalogu.

III.

Současný stav

1) Jaká je situace oborové brány v současné době (její provoz, organizace, technická
řešení, finanční zajištění atd.)? Jaké nejaktuálnější verze vyhledávače, SFX a Plone
jsou v současné době v provozu?
Stávající organizace OB ART je taková, že koordinátorem je knihovna ZČM v Plzni a
z projektu se chystá vystoupit knihovna VŠUP. Finanční zajištění probíhá tak, že jedna část
financí pochází z programu VISK 8 a na druhé části se stejným dílem podílejí členské
instituce.
Paralelní vyhledávání (MetaLib) a redakční systém Plone již nebudou používány,
viz následující otázka.
Hlavní funkcí brány je v tuto chvíli poskytnout katalogy členských knihoven a
fungovat jako jejich souborný katalog. Portál brány je v tuto chvíli ryze informační. Cílem je,
aby uživatel dostal komplexní informaci, tudíž kromě funkce souborného katalogu a
vyhledávání přes centrální index budou prohledávané i informační celky (sekce).
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2) Jaké nejvážnější změny v současné době proběhly/probíhají?
Nejvážnější změnou v tuto chvíli je přechod na nový portál dne 9. 6. 2016 na adrese
artlib.eu, který bude od základu proměněn. Technologické změny viz předchozí otázka.
Paralelní vyhledávání (MetaLib) bude nahrazeno centrálním indexem, zrušen bude redakční
systém a rovněž dojde ke změně ve zdrojích – pro vyhledávání budou dostupné pouze
katalogy členských knihoven (na rozdíl od původního portálu, který umožňoval vyhledávání
i v jiných zdrojích, např. zahraničních). Brána přejde na centrální index, což je rychlejší,
výkonnější a vhodnější pro soudobé technologie. Technologicky bude brána založena na SQL
databázi a index na technologii knihovny Lucene s tím, že vyhledávání bude uzpůsobeno
individuálně pro potřeby brány. Zachováno zůstane fasetové vyhledávání s možností výběru
více kritérií pro třídění výsledků. Software brány bude zajišťovat firma KP-SYS s katalogem
Portaro. Technologie SFX zůstane zachována.
V provozovaném indexu budou stažena data z katalogů spolupracujících knihoven,
které se budou pravidelně doplňovat na základě různých nastavených intervalů (např.
u větších knihoven se nové záznamy stahují denně). Sklízeny nebudou pouze indexy, ale data
jako taková. Údaje o exemplářích se přímo sklízet nebudou, jelikož u každého záznamu bude
k dispozici odkaz na konkrétní katalog, kde si uživatel bude moci dohledat konkrétní
informace o exemplářích.
V případě, že je knihovní systém dané instituce kompatibilní se systémem brány, tak
bude zobrazena informace o dostupnosti (systém se při vyhledávání dotazu ihned zeptá, zda je
titul v katalogu veden jako dostupný, nebo ne, a údaj zobrazí v souborném katalogu).
U nekompatibilního systému dojde pouze ke stažení dat a údaj o dostupnosti se přímo
zobrazovat nebude. Uživatel se na něj však dostane pomocí prokliknutí, které ho přesměruje
do konkrétního katalogu instituce, kde se aktuální dostupnost exempláře dozví.
3) Jsou zpřístupněny virtuální sbírky muzeí a galerií?
Virtuální sbírky v současné době zpřístupněny nejsou, jelikož žádná členská instituce
takovou kolekci nemá. Zpřístupnění sbírek v tuto chvíli také není předmětem funkce portálu a
ani z externích institucí kolekce zpřístupněny nejsou.
4) Probíhá akvizice nových zdrojů?
V současné době má brána jako zdroje katalogy členských knihoven s tím, že když se
se domluví spolupráce další instituce, zapojí se i její katalog. Uvažujeme o vytvoření
kategorie spolupracujících knihoven, které by poskytly bráně pouze svůj katalog, ale nebyly
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by smluvně členy projektu, tj. neměly by smlouvu a nepodílely by se na provozu brány.
O zahraničních zdrojích se neuvažuje.
5) Plánujete rozšíření jazykových verzí portálu?
Kromě anglické a německé verze portálu se další jazykové varianty nepřipravují.
Možné bylo zapnutí francouzštiny, což však bylo zhodnoceno jako nepotřebné. Technicky
jsou další jazykové verze možné, ale není to v současném zájmu koordinátorů a členů
projektu. Neprobíhá rovněž překlad samotných příspěvků v informačních sekcích, ty jsou
k dispozici pouze v češtině.
6) Jaká je návštěvnost brány v průběhu posledních let?
Viz statistiky návštěvnosti.
7) Jedním z cílů projektu bylo vytvořit kompaktní společný tezaurus. Jak probíhá
plnění tohoto cíle?
Kompaktní společný tezaurus sice byl jedním z cílů, ale bylo od něj upuštěno.
Technicky je možné rejstřík editovat, ale provozováno to v tuto chvíli není. Heslář se nyní
vytváří automaticky, tj. jaké autority se sklidí, takové se uloží automaticky do databáze.
Od vytvoření kompaktního tezauru bylo ustoupeno i z toho důvodu, že tento cíl je jednak
neužitečný a také nereálný z provozních důvodů, jelikož by to byla další pracovní zátěž pro
pracovníky členských knihoven.
8) Na jaké konflikty anebo bariéry při provozování brány obecně narážíte?
Narážíme především na konflikty při provozu, mezi spolupracovníky konflikty nebyly.
9) V roce 2016 se od projektu chystá odstoupit knihovna VŠUP. Jedná se ojedinělý
případ, nebo se z projektu chystá nebo chystala odstoupit ještě jiná členská instituce?
Kromě knihovny VŠUP se jiná instituce odstoupit nechystala, ani v dohledné době
nechystá. Ze smlouvy má však každá instituce právo vystoupit.

IV.

Plánované cíle

1) Jakých krátkodobých či dlouhodobých cílů ohledně brány chcete dosáhnout?
Hlavním cílem je udržet bránu v provozu. Jsme přesvědčeni, že má brána význam a
má své uživatele a její existence je oprávněná. Naším cílem je také navázat spolupráci
s dalšími institucemi (smluvně či pouze poskytnutím katalogu), které by mohly přispět
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obsahem svých fondů. Chceme vycházet vstříc uživatelům ohledně služeb, tudíž naším cílem
je také spokojenost uživatele a poskytnutí nadstavbových informací.
V plánu je např. umožnění identifikace uživatele přes MojeID či vylepšování a
rozšiřování možností brány, což se ovšem obtížně plánuje (odvíjí se to i od technického
pokroku, ohlasu uživatelů atd.).
2) Začlení se brána ART do Centrálního portálu knihoven?
Brána ART se do CPK začleňovat nebude, ale bude na ni z jejího portálu odkazováno
jako na související (podobný) projekt.
3) Uvažujete o rozšíření služeb oborové brány ART (články, zprávy z oblasti umění
apod.)?
Rozšiřování služeb tímto směrem se neplánuje. Na portálu jsou vypisovány akce,
konference, semináře z oblasti umění a dalších, ale ne nic jako zprávy nebo články, což už je
publicistická činnost, kterou si neklademe jako cíl. Naším cílem je hlavně informační činnost,
což brána ART splňuje.
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Příloha č. 3: Kompletní rozpis zdrojů oborové brány ART v rámci
původního portálu na adrese art.jib.cz
1) Art Full Text (EBSCO/Wilson)
2) Bibliobáze VVP AVU
3) BIBSYS – souborný katalog
4) EBSCO – Academic Search Complete
5) Europeana – The cultural collections of Europe
6) Gallica
7) GBV – Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK)
8) IDS Basel/Bern
9) IDS NEBIS
10) Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze – katalog
11) Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě – katalog
12) Knihovna Moravské galerie v Brně – katalog
13) Knihovna Národní galerie – katalog
14) Knihovna Národního technického muzea – katalog
15) Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze – katalog
16) Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslového v Praze – katalog
17) Knihovna Západočeského muzea – katalog
18) Library of Congress Online Catalog
19) Manuscriptorium (NK ČR, Albertina icome Praha)
20) Moravská zemská knihovna – katalog historických fondů (MZK03)
21) Muzeum umění Olomouc – katalog
22) Národní filmový archiv, Knihovna – katalog dokumentů
23) Národní knihovna ČR – Báze starých tisků a map (STT)
24) Národní knihovna ČR – Články v českých novinách, časopisech a sbornících od 1991
(ANL)
25) Národní technická knihovna – katalog
26) OLIS – souborný katalog Oxfordské univerzity
27) Primo Central (Ex Libris)
28) Slovenská národná galéria Bratislava
29) Slovenské centrum dizajnu
30) Souborný katalog Akademie věd České republiky
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31) Souborný katalog České republiky – monografie (knihy a speciální dokumenty)
32) Univerzita Karlova – centrální katalog
33) Zeitschriftendatenbank (ZDB) [BARTOŠOVÁ, 2016]
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Příloha č. 4: Scénář uživatelského testování portálu oborové brány ART
[V prohlížeči otevřít neutrální stránku, např. Google]
Dobrý den, _____. Jmenuji se Anna Rýznarová a budu Vás provázet dnešním
sezením. Předtím, než začneme, mám pro Vás několik informací, které Vám přečtu, abych se
ujistila, že na nic nezapomenu.
Pravděpodobně už máte dobrou představu o tom, proč jsem si Vás pozvala, ale nechte
mě to ještě stručně shrnout. Žádám Vás o vyzkoušení webové stránky, abych věděla, jak
funguje z pohledu uživatele cílové skupiny, na základě čehož vypracuji případovou studii
vyhledávání pro mou bakalářskou práci.
První věcí, kterou bych chtěla ujasnit, je to, že netestuji Vás, ale web. Nemůžete tedy
provést nic špatně. Vlastně je to dnes jedna z mála situací, kdy se nemusíte obávat toho, že
byste udělala chybu.
Poprosím Vás, abyste v průběhu testování webu co nejvíce přemýšlela nahlas: abyste
řekla, na co se díváte, co se pokoušíte udělat a na co myslíte. To mi velmi pomůže. Nebojte se
říct upřímnou reakci, je to přesně to, co potřebuji slyšet.
Pokud budete mít průběžně jakékoli dotazy, jednoduše se ptejte. Možná je nebudu
moci hned odpovědět, neboť se zajímám o to, co lidé udělají, když nemají po ruce někoho,
kdo jim pomůže. Ale jestliže budete mít dotazy i poté, co skončíme, pokusím se je ráda
zodpovědět. A jestliže si budete chtít kdykoliv udělat pauzu, jen mi dejte vědět.
S Vaším svolením budu nahrávat to, co se bude dít na obrazovce a v rámci naší
konverzace (na počítači a na diktafonu). Nahrávku použiji pouze k tomu, aby mi pomohla si
ujasnit, jak se Vám s webem pracovalo.
Pokud mohu, ráda bych Vás požádala o podepsání jednoduchého formuláře, v němž
mi dáváte k nahrávání svolení.
[Podat formulář se svolením k nahrávání a pero.]
[Zatímco bude podepisovat, zapnout nahrávání obrazovky.]
Máte nyní nějaké dotazy?
Dobře. Ještě než se podíváme na web, ráda bych Vám položila pár rychlých otázek.
Nejdříve, čím se živíte? Co děláte celý den?
A teď bych ráda věděla, kolik hodin týdně asi tak doma a v práci strávíte používáním
Internetu, čímž mám na mysli procházení webových stránek a e-mailů?
A jak byste hrubě odhadla rozdělení tohoto času mezi e-mail a procházení webových
stránek?
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Jaké typy stránek si nejčastěji prohlížíte, když surfujete na Internetu?
Máte nějakou oblíbenou webovou stránku?
Dobře, skvělé. Otázek už bylo myslím dost, takže můžeme začít.
[Načíst domovskou stránku OB ART]
Nejdříve Vás požádám, abyste se podívala na tuto stránku a řekla mi, co z ní
vyvozujete: co Vás o ní napadlo, čí stránky si myslíte, že to jsou, co na nich můžete provádět
a k čemu slouží. Jen se prostě porozhlédněte a trochu u toho povídejte.
Jestliže budete chtít, můžete se posunout stránkou dolů, ale na nic zatím neklepejte.
[Nechat účastníci dívat maximálně tři až čtyři minuty]
Díky. Nyní Vás požádám, abyste se pokusila provést určité úkoly. Úkol vždy nejdříve
nahlas přečtu a pak Vám dám vytištěnou kopii.
A opět připomenu, že mi velmi pomůže, pokud budete v průběhu provádění úkolu
nahlas mluvit o všem, co Vás zrovna napadne.
[Podat účastnici první úkol a nahlas jej přečíst.]
[Nechat účastnici pokračovat, dokud nebudu mít pocit, že mi to nic nepřináší, nebo účastnice
nezačne být frustrovaná]
[Totéž opakovat u každého úkolu, nebo dokud nevyprší čas]
Děkuji, velmi jste mi pomohla.
Teď, když jsme skončili, chcete se mě ještě na něco zeptat?
[Zastavit nahrávání obrazovky a diktafon na mobilu a uložit soubory]
[Vyprovodit účastnici a poděkovat jí]
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Příloha č. 5: Scénář úloh pro uživatelské testování portálu oborové brány
ART

Úkol 1:
Jste profesorkou v oboru teorie umění na uměnovědné vysoké škole a potřebujete si sehnat
literaturu k tématu barokního umění. Najděte tři tituly v anglickém jazyce a tři v českém
jazyce, které jsou dostupné v nějaké knihovně v Praze. Jednu z knih si otevřete a zjistěte, co
udělat pro to, abyste si ji mohla zapůjčit.
Úkol 2:
Pracujete v módním oboru a potřebujete vyhledat informace o módní návrhářce Blance
Matragi. Vyhledejte v portálu dvě knihy o této návrhářce a podívejte se, zda můžete přes
portál zjistit v jakých dalších internetových zdrojích je kniha dostupná a zda se dostanete
k plnému textu online. Přes portál si rovněž uložte citaci každé z knih do souboru na plochu.
Úkol 3:
Jste uměleckým kritikem a chcete se dozvědět o aktuálních výstavách konaných v Národní
galerii v Praze. Najděte přes portál, zda a jaké výstavy jsou aktuálně v této instituci pořádány.
Úkol 4:
Jste pracovnicí malé galerie a chcete, aby v portálu informovali o výstavě, která je ve vaší
galerii právě pořádána. Najděte, jak přes portál poslat zprávu, aby byla informace o akci
zveřejněna.
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