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Free, open-source (GNU GPL) repository software



1954 CERN (Evropské centrum jaderného výzkumu) je založen. 12 
členských států (dnes 20 + 15 pozorovatelů), zhruba 10 000 
pracovníků z více než 500 univerzit

1989 Tim Berners-Lee vynalezl Web

1991 SPIRES (SLAC) je první databází dostupnou z Webu

1991 repozitář arXiv pro preprinty z oblasti fyziky

1993 preprintový server CERNu je dostupný z Webu, instuticionální
repozitář

1996 CERN Library Server (weblib) přidává knihy, periodika a "další
materiály"



2000 CERN Document Server: multimédia, interní pozná

2002 první zveřejnění CDSWare, užití a spolupráce v 
celosvětovém měřítku

2006 změna názvu na CDS Invenio

2007 začátek spolupráce se SPIRES

2008

2010

mnoho nových funkcí, optimalizace, změna vývojov
modelu a stabilizace zdrojového kódu pro Invenio 1.0, 
zahájena spolupráce s NASA-ADS



• šedá literatura je významný komunikační
kanál v komunitě fyziky vysokých energií[1]

• CERN je celosvětově největší laboratoř
částicové fyziky, vyvinul Invenio pro archivaci 
vytvořených materiálů a jejich zveřejňování
co možná nejširšímu publiku

Anne-Gentil Beccot, How do High Energy Physics scholars search their information?, Grey J. 4, 1 (2008)
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• MARCXML jako základn í metadatový form át

• přizpůsobitelný pro jakékoli materiály

• užívaný a milovaný našimi knihovníky

• shodný katalogizační nástroj pro správu šedé a 
jiné literatury

• Přizpůsobiteln é form átov ání metadat

• mapování druhů materiálů do jakékoli HTML/XML 
reprezentace



• Přizpůsobitelný engine pro workflow

• Zvládá složité workflows

• Nové dokumenty jsou bezprostředně
prohledatelné a zpřístupněny v spefializovaných 
kolekcích

• Podpora pro změny souborů a příslušných 
metadat pro autory a komunitu uživatelů

• Možnost integrace se systémem komentářů



• Pokro čilé vyhled ávání

• Podpora pro rozsáhlé repozitáře

• Rychlost vyhledávání podobná Google

• Jednoduchá a pokročilá syntax pro vyhledávání

• Nástroje spolupráce

• Systémy pro komentáře a recenze

• Upozornění (e-mail, RSS) o nových materiálech nebo 
nových komentářích

• Podpora pro skupiny a sdílení materiálů



• Interoperabilita

• Sklízení a šíření pomocí OAI-PMH

• Rozdílné přizpůsobitelné způsoby exportů

• SWORD export (brzy)

• Integrovan á digitáln í knihovna

• 1 systém: zjednodušená IT infrastruktura; jednodušší
správa

• Podpora materiálů šedé literatury nepřináší další
náklady navíc k podpoře ostatních knihovních 
materiálů



• Invenio je od základů navrženo pro 
komunitu, která významně spoléhá na 
šedou literaturu.

• Invenio je zavedený, open-source 
software pro rozdílné střední a rozsáhlé
repozitáře.



caffarojerome. @cern.ch

Svobodný, open-source (GPL) software k dispozici na:

http://invenio-software.org


