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Datum staženı́: 23.05.2023
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TIB přehled

• Největší světová specializovaná knihovna pro 
architekturu, chemii, počítačovou vědu, matematiku, 
fyziku, inženýrství a technologie 

• Financuje Německá spolková vláda se spolkovými 
státy

• Globální dodavatel vědeckých a technických 
informací

• Dlouhodobá ochrana vědeckých audiovizuálních 
dokumentů

• Služba DOI pro propojování digitálních objektů

• Výzkum a vývoj zaměřený na vizuální analýzu
a sémantický web 

• Centrum pro netextové materiály 
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Profil AV-kolekce

Vědecká videa
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“Video abstrakt je krátké video, ekvivalentní psanému abstraktu.”*
*https://en.wikipedia.org/wiki/Video_abstract

• Copernicus Publications

• IOP Science

• Elsevier

• CellPress

• ACS Publications

• NRC Research Press

• Wiley

• Dove Press

• Emerald Group Publishing

Profil AV-kolekce

https://en.wikipedia.org/wiki/Copernicus_Publications
https://en.wikipedia.org/wiki/IOP_Publishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chemical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/NRC_Research_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiley_Publishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Dover_Publications
https://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Group_Publishing
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Doplňky vědeckých videí

Profil AV-kolekce



Page 7

1. Harvestování kanálů pro vědecká videa

2. Harvestování webů z oblasti vzdělávání a průmyslu

3. Spolupráce s akademickou sférou, vydavateli, organizátory konferencí

Akvizice
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a) Open Access licence b) Prohlášení o souhlasu

•TIB má garantováno právo užívat 

audiovizuální díla a zpřístupňovat je 

v rámci portálu. 

• Uživatelé mohou sledovat videa online 

nebo je stahovat.

• Uživatelé nesmí videa předávat třetím

osobám nebo je zpřístupňovat online.

Licence
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http://dx.doi.org/10.5446/14663#t=02:05,03:58

DOI MFIDresolver

Precizní citace videa:

Ruční tvorba anotace při vstupu

• Název

• Autor

• Popis

• Vydavatel

• Rok publikování

• Nositel práv

Metadata a DOI
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Zachránit minulost pro budoucnost

 Ochrana našich vlastních materiálů

 Nabídka digitální ochrany jako služba menším institucím

 Nabídka hostingu a spolupráce v rámci konsorcia

 Mezinárodní spolupráce pro další digitální ochranu

 Účast v aplikovaném výzkumu a integrace výsledků do procesů TIB

- EU FP7 projekt DURAARK (3D)

- DFG projekt LaZAR (multimedia, AV)



Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
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Rozpoznání scén

Rozpoznávání řeči

Rozpoznávání obrázku

Určení jmenných entit

OCR videa

Obohacená metadata
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av.tib.eu

TIB AV-Portal poskytuje volný přístup 

k vysoce kvalitním videím z oblasti 

architektury, chemie, počítačové  

vědy, matematiky, fyziky, inženýrství a 

technologií

Profil

 TIB a Hasso Plattner Institute 

 2011-2014; spuštění: duben 2014

 Opětovné spuštění: leden 2016 

Vývoj

Přístup přes TIB AV-Portal
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Příklad: Hledání slova „Trajectory“

Zdroj: DOI 10.5446/14624

http://dx.doi.org/10.5446/14624
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Metadata
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Linked open data



Kontakt

Margret Plank

T +49 511 762-4884 // margret.plank@tib.eu 

Více informací

AV.TIB.EU


