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Již v roce 1997 oslovil koordinátor mezinárodního projektu ELVIL Stockholmská univerzitní knihovna - knihovnu a odbor informatiky Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR s nabídkou účastnit se prací na projektu ELVIL2000,
který měl volně navazovat na výsledky projektu ELVIL. Po prostudování základních cílů tohoto projektu jsme se rozhodli nabídku přijmout. Koncem roku
1998 byla podepsána smlouva a v lednu 1999 byly práce na projektu zahájeny.
Základní informace o projektu.
Projekt ELVIL2000 je součástí čtvrtého rámcového programu Evropské
komise v oblasti výzkumu a technologického vývoje, v sekci Telematics for Libraries. Jedná se o mezinárodní projekt, jehož hlavním koordinátorem je Stockholmská univerzitní knihovna. Dalšími řešiteli jsou De Montford University
(Velká Británie), Universitat Oberta de Catalunya (Španělsko), Biblioteka Sejmowa (Polsko) a také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (prostřednictvím odboru informatiky a Parlamentní knihovny). Dalšími přidruženmi
partnery jsou organizace poskytující přístup k parlamentním databázím a dalším
zdrojům právních a legislativních informací, např. Švédský parlament, Evropský
parlament, anglická firma Context Ltd. (poskytovatel britské parlamentní databáze POLIS), Diputatio de Barcelona, Stocholmská veřejná knihovna a další.
Základní cíle projektu.
Základním cílem projektu je vytvořit „Akademický portál k evropským
právním a politickým informacím na Internetu“ a tím zlepšit možnosti přístupu
k těmto informacím a jejich efektivnímu využití. Dosažení tohoto cíle bylo rozděleno do čtyř základních pracovních sekcí:
1. Vytvoření jednotného webovského rozhraní a jednotného přístupu
k parlamentním databázím účastnických států a k případným dalším
zdrojům relevantních informací.
Již v rámci předchozího projektu ELVIL byly takto zpřístupněny parlamentní
databáze RIXLEX (švédský parlament), POLIS (britský parlament) a databáze
EPOQUE (Evropský parlament). V rámci ELVIL2000 budou k těmto zdrojům
přidány také fulltextové databáze materiálů poslanecké sněmovny českého par160

lamentu a databáze polského parlamentu. Softwarový balík vytvořený v rámci
projektu by měl v budoucnu umožnit jednoduchou a rychlou implementaci dalších parlamentních informačních zdrojů a databází případných dalších evropských zemí. Základem pro jednotné věcné vyhledávání v těchto zdrojích je tezaurus Eurovoc, který existuje v jedenácti oficiálních jazycích zemí Evropské
unie a v některých dalších jazycích, včetně polštiny a češtiny. Multilingualní
charakter tohoto tezauru ho předurčuje k použití v jazykově nehomogenních
systémech jako jazykového přepínače mezi různými jazyky.
2. Vytvoření rejstříku k webovským informačním zdrojům v oblasti práva
a politiky.
V rámci tohoto dílčího úkolu jsou a dále budou vyhledávány a katalogizovány
kvalitní a relevantní informační zdroje o právu a politice v Evropě. Jedná se
hlavně o webovské stránky klíčových politických institucí, vlád, parlamentů,
prezidentských kanceláří, ministerstev, soudů, státních úřadů, regionálních politických institucí, jednotlivých politických stran, atd. Nedílnou součásti webovského rejstříku budou webovské stránky vědeckých a výzkumných ústavů a informačních institucí zabývajících se právní, legislativní a politickou problematikou, a také vůdčí veřejnoprávní média v jednotlivých státech. Uživatel bude mít
možnost jednotného vyhledávání ve webovském rejstříku podle několika základních kritérií, např. podle jednotlivých zemí, nebo regionů, podle zaměření
(např. klíčové instituce, vládní a ministerské instituce, soudy, apod.), bude moci
vyhledávat v oblasti evropského tisku a médií nebo v oblasti výzkumu a vývoje.
Všechny tyto zdroje informací budou věcně popsány výrazy tezauru Eurovoc,
což umožní vícejazyčné vyhledávání.
3. Vytvoření výukového centra, které bude formou encyklopedie dále rozšiřovat informace o právu a politice v Evropě.
V rámci tohoto modulu bude formou lekcí pojednáno o politických systémech
účastnických zemí a politickém uspořádání Evropské unie. Výukové centrum
každé země bude rozděleno na 8 základních lekcí:
Historie politického systému
Základní politické principy a ústava
Reprezentace a občanská společnost
Klíčové instituce
Legislativní proces
Vláda
Soudnictví
Přístup k veřejným informacím a dokumentům
Uvedené lekce budou dále doplněny o případové studie, které budou sloužit jako
empirické ukázky některých procesů popsaných v jednotlivých lekcích. Jejich
účelem je dát uživateli základní představu o řešení skutečných událostí a problémů v konkrétní zemi na základě existující veřejné dokumentace a na základě
praktického uplatňování principů politického systému.
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V rámci předcházejícího projektu ELVIL byly již vytvořeny podobné výukové
moduly pro Švédko, Velkou Británií a Evropskou unii. V následném projektu
budou zakomponovány výukové moduly pro Českou republiku, Polsko a -jako
příklad evropského regionu - výukové centrum Katalánska.
4. Vytvoření Občanského Centra
Další významnou součástí projektu ELVIL2000 bude také vytvoření platformy
pro „elektronickou demokracii“, která umožní uživatelům nejenom pasivně sledovat právě probíhající politické události, ale také se aktivně zapojit do jejich
řešení formou virtuálního diskusního fóra. Práce v této oblasti jsou prozatím
v počátcích.
Průběh prací a dosažené výsledky - závěr
V současné době práce na projektu neustále probíhá ve všech pracovních
sekcích a často dochází ke změnám projektového prototypu tak, aby odpovídal
dosaženým pracovním výsledkům. Proto bude shrnutí dosažených výsledků a
on-line ukázky projektového prototypu součástí ústní prezentace této přednášky.
Aktuální stav prací na projektu a aktuální verzi projektového prototypu možno
nalézt na adrese: http://elvil.sub.su.se/
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