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V 4 Plus
•

Spoluprácu parlamentných knižníc a výskumných centier krajín V 4 iniciovala
predsedníčka maďarského parlamentu p. Katalin Szilli v r. 2008: bola schválená
Deklarácia a zámer pre inštitucionálnu spoluprácu s cieľom zvýšiť úroveň
knižničných a informačných služieb pre poslancov parlamentov krajín V4.

•

Na prvom stretnutí zástupcov krajín Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko v
Budapešti 2008 bola dohodnutá spolupráca najmä v oblastiach:

-

vytvoriť Višegrádsku digitálnu knižnicu, zriadiť redakčnú radu zo zástupcov
krajín V 4
dať Višegrádskej digitálnej parlamentnej knižnici jej spoločnú lingvistickú platformu
vydať publikáciu o histórii Parlamentných knižníc k 150. výročiu vzniku Parlamentnej
knižnice v ČR (bola vydaná v r. 2009, máme ju vo fonde)

-

Názov prezentácie
Meno prezentujúceho

V 4 Plus
•

V r. 2009 sa konala konferencia V 4 v Prahe na tému „Digitálna
parlamentná knižnica krajín V 4“:

•

bolo dohodnuté prepojiť web linky digitálnych parlamentných knižníc
krajín V 4 a vytvoriť spoločný portál
portálu dať spoločnú lingvistickú platformu
technické zabezpečenie sa zaviazala zrealizovať Parlamentná knižnica
PSP ČR.
rakúsky parlament dostal ponuku zúčastniť sa na projekte a spoločne
vytvoriť Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus
dohodnuté bolo, že česká strana bude o novom projekte informovať
organizácie IFLA, EP, ECPRD a Višegrádsky fond

•
•
•
•

V 4 Plus
•

Na stretnutí zástupcov krajín V4 v r. 2010 vo Varšave bolo dohodnuté, že na
spoločnom „Portále digitálnych knižníc krajín V 4 Plus“ sa ku krajinám Višegrádskej
štvorky pridá aj Rakúsko.

•

Česká strana vzala na seba úlohu zabezpečiť registráciu domény a navrhnúť
rozhranie portálu tak, aby bol sprístupnený na stránkach zúčastnených parlamentov.
Angličtina bola schválená ako jazykové rozhranie, jednotlivé digitálne knižnice sú v
originálnych jazykoch.
Poľská strana poskytla už vypracovaný viacjazyčný parlamentný slovník; SR, ČR a
Maďarsko sa zaviazali spracovať svoje národné verzie a pridať ich do spoločného
slovníka do r. 2013.

•
•

V 4 Plus
• V r. 2011 sa konalo zasadnutie v Bratislave (na Papierničke):
• bol vyhodnotený prvý formát a obsah portálu digitálnych
parlamentných knižníc s návrhom na komplexné technické
zabezpečenie z českej strany

• bola podpísaná dohoda o spolupráci na vytvorení spoločného
viacjazyčného parlamentného slovníka.

V 4 Plus
•

Ďalšie stretnutie sa konalo v Prahe v r. 2012:

•

Redakčná rada Portálu V4 Plus schválila zriadenie liniek na web stránky jednotlivých
parlamentov a bola dohodnutá koordinácia IT prác v ČR. Boli pridané linky v
anglickom jazyku na „parlamentarizmus – história parlamentarizmu“, „ústavy“,
„rokovacie poriadky“.

•

Portál bol sprístupnený na web stránkach parlamentov v r. 2012. Česká strana
sa zároveň zaviazala spracovať „historické mapovanie“, ktoré sa stalo
súčasťou portálu v r. 2013.

V 4 Plus
•

V r. 2013 na stretnutí v Budapešti:

•

redakčná rada Portálu V4 Plus posúdila súčasný stav sprístupnenia portálu na web
stránkach parlamentov.
česká strana konzultovala možné technické riešenie a náklady implementácie
viacjazyčného parlamentného slovníka na portál - úloha sa realizovala v r. 2013.

•

• Česká strana navrhla doplniť do portálu aj:
„dynamické mapovanie“ – t.j. novú funkciu „detaily strednej Európy“
„historické míľniky“ každej krajiny – významné udalosti z histórie

V 4 Plus
•

V r. 2013 sa konalo stretnutie v Bratislave (na Papierničke):

•

bol zhodnotený stav portálu digitálnych knižníc a bolo dohodnuté
pokračovať v projekte a rozširovať portál
česká strana sa zaviazala konzultovať v Prahe technické možnosti
implementácie 7-jazyčného parlamentného slovníka na stránku portálu,
cenu rozšírenia sekcie dynamického mapovania a cenu novej funkcie
„Detail strednej Európy“
účastníci sa dohodli na príprave dôležitých historických míľnikov našich
parlamentov a na dodaní aktuálnych materiálov v anglickom jazyku (ústavy,
rokovacie poriadky)

•

•

V 4 Plus
V r. 2015 sa konalo ďalšie stretnutie vo Varšave:
• česká strana prezentovala multilingválny slovník on-line
• účastníci sa dohodli, že pošlú do Prahy 10 zoskenovaných historických
dokumentov, dôležité právne dokumenty v angličtine a prezentáciu
historických míľnikov
• slovenská strana navrhla, aby sa na projekte zúčastňovali aj
zástupcovia odboru výskumu a analýz (Parlamentné inštitúty K NR SR,
PSP ČR, Poľska, Maďarska a Rakúska)
Pravidelné zasadnutia redakčnej rady:
- v r. 2016 v Prahe
- v r. 2018 v Budapešti

V 4 Plus
•

V máji 2019 sa konalo zasadnutie redakčnej rady v Bratislave (Papiernička) za účasti
zástupcov parlamentných knižníc a parlamentných inštitútov K NR SR a PSP ČR.

•

Závery boli poskytnuté aj zástupcom Poľska, Maďarska a Rakúska:

•

strany súhlasia s návrhom ČR zrealizovať up-grade Portálu digitálnych knižníc V4+ a
s formátom zverejňovania vybraných výskumných prác parlamentných inštitútov na portáli
česká strana prizvala k spolupráci na vzniku výstavy „K parlamentným aspektom 30. rokov
slobody“ slovenských kolegov. Slovenská strana bude spolupracovať aj na pripravovanom
výstavnom katalógu.
obe strany predrokovali zámer uskutočniť spoločnú výstavu k osobnosti A. Dubčeka.
česká strana pozýva zástupcov na stretnutie na jeseň 2019 – zasadnutie redakčnej rady
Česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice a Portálu digitálnych parlamentných
knižníc krajín V 4 Plus.

•

•
•

•

Momentálne sa realizuje up-grade portálu (PSP ČR), plne funkčný bude v
lete 2019. V lete budú doplnené aj novinky, napr. „historické míľniky“, ai.
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