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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Pavlína Rouhová 
Akce:   Seminář krajské digitalizace 
Datum konání:  11. -12. 4. 2017 
Místo konání:  Moravská zemská knihovna, Brno 

 

Stav digitalizace pro Krajské knihovny (KK) k dubnu 2017 / Michal Indrák (MZK) 

 
 viz. tabulka - http://goo.gl/ZhGr4p 
 Jihočeský kraj: 

 provozujeme K5 verze 5.3.2, vloženo cca. 2,3 milionu stran 

 pokračuje krajský projekt digitalizace regionálních periodik a map 

 vlastními silami skenují staré tisky 

 Jihomoravský kraj (MZK): 

 neví se nic nového 

 Karlovarský kraj: 

 nikdo nedorazil, neví se nic nového 

 Kraj Vysočina: 

 digitalizují především kroniky z fondů archivů, podle zájmu institucí další dokumenty - 
grafiky, mapy, plány 

 tyto dokumenty v současnosti neindexují  

 data ukládají pro budoucí zpracování a předávají vlastníkům, kteří je využívají v rámci 
svých institucí 

 Královéhradecký kraj: 

 běží udržitelnost projektu, zajištěná provozem KDJ 

 pro produkci využívají systém ProArc (nyní verze 3.3), pro zpřístupnění K5 (5.3.4) 

 v DK SVK HK přes 1 mil. stran 

 zajišťují i zpřístupnění (5) dalším knihovnám, které digitalizovaly v rámci krajského 
projektu 

 v současné době mají na oddělení digitalizace 3 celé úvazky (nejen na práci na KDJ) 
plus jeden úvazek z projektu ÚP pro absolventy 

 pokračují také s ručním propojováním článkových záznamů v Alephu se 
zdigitalizovanými čísly periodik v DK, k 10.4.2017 mají propojeno přes 14 tisíc článků 
z celkem 13 titulů 

 rozběhl se také nový „krajský“ projekt z IROP, jehož součástí je i rozšíření 
digitalizačního pracoviště (A1 skener) a zálohovací systém 

 Liberecký kraj: 

 Z KVKLI opět nikdo nedorazil, neví se nic nového 

 Moravskoslezský kraj:  

 digitalizace vlastními silami na pracovišti v knihovně (necelé dva úvazky) 

 digitalizace vlastního fondu a fondu krajských paměťových institucí (muzea, 
knihovny, archivy) 

 využívají také program VISK 7 

 začátkem roku 2016 přechod na Krameria 5 (nyní verze 5.3.3, přístup přes https) 

 momentálně přes 600 000 zdigitalizovaných stran 

 nainstalován validátor verze 1.3. 

 zapojení Krameria do mobilní aplikace 

http://goo.gl/ZhGr4p
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 Olomoucký kraj: 
 2 nové úvazky + 1 zástup za mateřskou 
 v K5 verzi 5.3.3 přes 3 mil. stran 
 zařazení nových nástrojů do pracovního procesu: ScanTailor, ProArc, v plánu 

komplexní validátor; hojné využívání MEditoru 
 digitalizace vlastního fondu - především moravikální monografie z 19. st., dále 

regionální periodika, v rámci VISK 7 Moravský večerník, v plánu Olmützer Zwischen-
Akt 

 poskytování služby EOD a plnění dalších drobných žádostí 
 probíhá finální kontrola a opravy před plánovaným vypnutím K3 (některá data 

poškozená, oprava díky datům z MZK a JVK) a ostatních VKOL dig. knihoven mimo K5 
 kvůli dlouhodobým potížím s krajským dig. repozitářem (LTP) investice do NAS k 

posílení zálohování 

 Pardubický kraj: 

 nikdo nedorazil, neví se nic nového 

 Plzeňský kraj: 

 zpracování dat z hybridního snímkování cca 104 190 nepřepočtených stran periodik z 
předchozí zakázky ve formátu TIFF zpracováno dodavatelsky s ANL (VZMR - veřejné 
zakázky malého rozsahu) + do 31.3.2017 v rámci udržitelnosti krajského projektu IOP 

 nyní fáze kontroly dat 

 diskuse co se zbývajícími cca 50 tis. stranami ve formátu TIFF 

 K5 s daty z předchozích digitalizací standardně běží na http://k4.svkpl.cz 

 SVK PK připravuje spuštění digitalizačního pracoviště Plzeňského kraje 

 Praha 

 neví se nic nového 

 Středočeský kraj: 

 2016 vlastními náklady digitalizováno celkem 21 731 s. (monografie fondu SVK, 
interní zakázky, obecní kroniky, kresby a malby, fotoalba) 

 kompletace regionálních periodik 

 obsluha skeneru necelé 2 úvazky 

 řešení potíží s indexací - plánována kompletní reinstalace serveru a Krameria, nyní 
verze 5.3.4.  

 potřeba revize chybných metadat u staré digitalizace, chybí proškolení v oblasti 
administrace Krameria 

 Ústecký kraj: 

 31.5.2017 bude dokončena třetí fáze naplnění indikátorů projektu „Rozvoj služeb 
eGovernmentu v Ústeckém kraji“, v této fázi se zpracovává (skenuje, ořezává, 
nahrává s OCR) cca 37 tis. stran monografií a periodik a nově také mapy 

 za rok 2016 bylo opatřeno metadaty 153 monografií, periodik a map a 253 PSP 
balíčku (dokončené knihy) bylo předáno pro publikaci do Krameria SVKUL 

 Zlínský kraj: 
 získána (částečná) podpora projektu ve VISK7 
 během roku proběhne digitalizace ca 130 regionálních monografií (cca 10.300 stran) 

 

 
 
 
 

http://k4.svkpl.cz/
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Představení nového programu VISK pro oblast dlouhodobé digitální archivace / Z. Kvašová (NKP)  
 

 Koncepce rozvoje knihoven 2011 – 2015 

 priorita 2: vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a 
zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky 
kulturního a vědeckého dědictví 

 „Národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách“ 
 aktualizace + schválení prosinec 2016 
 podpora plánování, standardizace, spolupráce, vzdělávání 
 metodické centrum pro dlouhodobou ochranu digitálních dat 
 „Rozvoj mechanismů financování dlouhodobé ochrany“ 

 Ústřední knihovnická rada 

 iniciativa financování dlouhodobé digitální archivace 

 navržení oblastí podpory (+NK) 

 dotazník mezi knihovnami (knihovny s krajskou působností, digitalizace v rámci visku 7) 

 projednání na zasedání v Třešti 6. – 7. 4. 2017 

 navrhované oblasti podpory 

 oblast 1: konsolidace starých dat (čištění, deduplikace, doplnění aktuálních metadat, 
příprava AIP a jejich uložení, kompletace pro Krameria, revalidace dat, podpora konverzí 
formátů a md součtů) 

 oblast 2: podpora využití nástrojů (nasazení nástrojů dlouhodobé ochrany, vytvoření 
dokumentace pro různé formy certifikace, nasazení politik bitové ochrany, vylepšení 
zálohování) 

 oblast 3: podpora zajištění dlouhodobé ochrany jako služby (zajištění některé z forem 
uložení a procesů dlouhodobé ochrany u třetích stran) 

 oblast 4: tvorba nových standardů (podpora vzniku nové standardizace dat i metadat pro 
další typy dokumentů) 

 dotazy ÚKR pro knihovny – dotazník: 

 je o program mezi knihovnami zájem, v jakých oblastech a jaký objem financí? 

 18 knihoven je pro vznik programu + všechny instituce by program využily, 2 knihovny vznik 
programu nepodporují (zazněly argumenty, že vzniknou nedůvěryhodná úložiště aj.) 

 18 knihoven je pro oblast 1: konsolidace starých dat (čištění, deduplikace, doplnění 
aktuálních metadat, příprava AIP a jejich uložení, kompletace pro Krameria, revalidace dat, 
podpora konverzí formátů a md součtů 

 16 pro oblast 2: podpora využití nástrojů (nástroje dlouh. ochrany, vytvoření dokumentace 
pro různé formy certifikace, nasazení politik bitové ochrany, vylepšení zálohování 

 11 pro oblast 3: podpora zajištění dlouhodobé ochrany jako služby (zajištění některé z forem 
uložení a procesů dlouhodobé ochrany u třetích stran) 

 11 pro oblast 4: tvorba nových standardů (podpora vzniku nové standardizace dat i metadat 
pro další typy dokumentů) 

 1 knihovna má zájem o jinou oblast: řešení personálního obsazení 

 předpokládané finance 

 oblast 1: 1 900 000 Kč – 3 450 000 Kč 

 oblast 2: 2 250 000 Kč – 4 050 000 Kč 

 oblast 3: 1 350 000 Kč – 2 500 000 Kč 

 oblast 4: 500 000 Kč – 750 000 Kč 

 další oblast: do 100 000 Kč 

 předpokládané finance celkem: 6 100 000 Kč – 10 850 000 Kč (odhad - bude se s tím dále 
pracovat) 
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 výsledky z ÚKR: 

 oblast dlouhodobé digitální archivace bude součástí VISK programu v roce 2018 
 samostatný nový program nebo jako součást jiného VISKu - VISK 7 či VISK 4? 
 (obava, aby VISK 7 nevzal peníze z jiných VISKů, např. z VISKu 1 – konsolidace dat je 

nákladná, ÚKR nepodpoří oblast 1 a 3, podpoří oblast 2 a 4 - smyslem je nejdříve 
připravit standardy a pak až konsolidovat data, tj. podpora oblasti 1 může přijít v 
budoucnu) 

 ÚKR navrhne jako součást novely knihovního zákona statutární roli NKP doplnit o: 
 „provozuje certifikovaný systém a úložiště pro dlouhodobé uchování digitálních dat z 

fondů knihoven ČR“ (aby úložiště v NK ČR mohlo být certifikované a důvěryhodné a 
tím vzniklo centrální řešení dlouhodobé ochrany dat v českých knihovnách) 

 výsledky dotazníku – odpovídalo 20 „velkých“ knihoven: 

 100% knihoven ukládá digitalizované dokumenty 

 50% knihoven ukládá e-born dokumenty, 45% ne, 1 knihovna jen omezeně 

 90% knihoven má digitální knihovnu či repozitář, za 1 knihovnu ho má kraj, 1 nemá 

 60% knihoven má inhouse úložiště digitální dat (včetně archivních dat), 25% ho nemá, 15% 
ho má v plánu, nebo má data uložená na serveru či používá diskové pole RAID 

 100% knihoven archivuje digitalizovaná data, 25% zvukové dokumenty, 10% audiovizuální, 
50% e-born dokumenty a 10% fotografie 

 
 

Komplexní validátor / Z. Vašek (NKP)  
 

 http://www.ndk.cz/archivace/komplexni-validator 

 projekt https://github.com/NLCR/komplexni-validator 

 validátor pro kontrolu digitalizovaných dat vytvořených podle NDK standardu (monografie, 
periodika) 

 projekt podpořený v rámci VISK 1 

 opensource software 

 vývoj od podzimu 2016, představen v únoru 2017 (verze 1.3), 2017 pilotní provoz, březen 2017 
testovací provoz, nyní k dispozici verze 1.5, stabilní 

 novinky: opravy chyb, úpravy pravidel, validace strukturálních map, vazby v PREMIS, validace 
dávky 

 validátor jako metodický nástroj 

 určeno pro všechny uživatele Standardu NDK, primárně pro VISK 7 (i pro krajské digitalizace), 
využití bude dobrovolné 

 validátor ukázal potřeby zpřesnění standardu 

 bude vytvořena metodika pro Standard NDK 

 využití: 

 lokálně instalovatelná aplikace (instalační balíček pro koncové uživatele) pro kontrolu PSP 
balíčků 

 připravené pro data vyrobená podle aktuálních standardům NDK (primárně ten aktuální, ale 
i historické), z dřívějších pro Periodika 1.4, Monografie 1.0 (pokud bude vydán nový 
standard, validátor se rozšíří) 

 validátor poskytne informaci o validnosti vyrobených dat i metadat (správně zvalidovaná 
data garantují přijetí dat do LTP) 

 zpracovatel získá informaci o správnosti svých dat ještě před kontrolou v NK – zrychlení 
celého procesu, stejný postup v NK, umožňuje samostatnou práci se Standardem 
 

http://www.ndk.cz/archivace/komplexni-validator
https://github.com/NLCR/komplexni-validator
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 aplikace: 

 Pro Win64, MacOS, Linux 

 GUI (jednotlivé balíčky) i CLI (dávkově), výstup v XML 

 určen pro menší objemy (v rámci probíhající digitalizace), pro výrobu, ne kontroly úložiště 

 validace: 

 validace dat, metadatové struktury balíčku i vlastních metadat 

 nejen povinnosti u popisných, ale i vazby v dalších typech metadat (PREMIS) 

 data - kontrola jak správnosti formátu, tak i profilu UC i MC, identifikace profilu, detekce 
poškození 

 výstup je informací jen pro zpracovatele, ale kontrola v NK se bude řídit stejnými postupy 

 jak validátor funguje: 

 metadata – sada xsd šablon a metadatové profily 

 výstupy – nad celým balíčkem, výpis jednotlivých chyb 

 chyby – 2 úrovně: warning, error (nutná interpretace ze strany NK); validace.ndk@nkp.cz 

 varování jako odchylka od Standardu, nebrání uložení 

 validátor nastaven poměrně striktně podle NDK Standardu 

 validace ve 3 krocích - validace struktury a integrity, validace bibliografických a technických 
metadat, validace obrazových dat (JPEG2000) 

 zapojení externích validačních nástrojů pro data – JHOVE (1.11), ImageMagick (7.0.3), 
Kakadu (7.8), Jpylyzer (1.17) 

 jednotlivé nástroje lze libovolně vypínat, pro využití Kakadu je třeba vyřešit licencování 

 https://github.com/NLCR/komplexni-validator/wiki/Instalace 
Poznámky: 

 v budoucnu se budeme muset poprat s komplexním validátorem – aby se v záznamu 
(metadatech) objevilo: zvalidováno 

 
 
Personální otázky v oblasti digitalizace / L. Jirků (SVK HK) 
  

 knihovník (katalog prací 2.03.01): 

 7. platová třída 
 samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, 

digitalizace, péče o knihovní fondy) 

 11. platová třída 
 koordinace digitalizace knihovních fondů na celostátní úrovni, návrhy změn standardů, 

správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního 
portálu 

 9. platová třída 
 organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností 
 samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální 

působností 

 10. platová třída 
 tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování 

dokumentů 

 knihovnické pozice v digitalizaci lze zařadit dle katalogu pouze do těchto dvou tříd: 
 7. platová třída (mechanické vykonávání prací) - možné např. pro skeneristy 
 11. platová třída - koordinace digitalizace, správa digitální knihovny 

 kvůli nedostatečné podobě katalogu jsou pracovníci běžně zařazování např. do 9. třídy (jako 
katalogizátoři) nebo 10. třídy (zpracování informací).  

mailto:validace.ndk@nkp.cz
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/wiki/Instalace
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 IT (katalog prací 1.03.08): 

 IT – většinou nemají digitalizaci konkrétně v úvazku 

 kde začíná a končí digitalizace? 

 v současné době se chystá revize katalogu prací. Vznikají pracovní skupiny pro jednotlivé 
typové pozice, které budou definovat jednotlivé činnosti pro dané pozice a zařazovat je do 
správné platové třídy 

 katalog prací: 
 změny 
 jednotlivé činnosti 
 rozsah 7.-13. třída 
 hierarchizace lokální-regionální-celostátní? 

 NSP – typová pozice Správce digitální knihovny 

 PS: Systémový knihovník + Správce digitální knihovny 

 Správce digitální knihovny / Systémový knihovník - budou definovány jednotlivé činnosti pro tuto 
pozici a vznikne návrh zařazení do určitých tříd podle náročnosti té konkrétní činnosti. 

 v této typové pozici jsou navrženy činnosti jako skenování, tvorba metadat, příprava knih na 
digitalizaci, správa digitální knihovny atp. 

 navržena je také hierarchizace dle působnosti - lokální-regionální-celostátní - vypadla z toho 
krajská působnost, to bude ještě projednáno 

 
 
 
Citace.com – možnost zapojení do Krameria / Z.Teplíková (Citace.com) 
 

 citace v katalogu: 

 doplňkový nástroj pro knihovny všech typů 

 citace až dle deseti citačních stylů (APA, CSE, CSE NY, ČSN ISO 690, Harvard, Chicago, IEEE, 
ISO 690, MLA, Turabian) 

 správnost citací závisí rovněž na kvalitě metadat z katalogu 

 možnost kopírování nebo přímý import do Citace PRO (citační manažer) 

 volně dostupné z katalogu knihovny pro všechny 

 uživatele (i neregistrované) 

 výhody služby citace v katalogu: 

 usnadnění citování uživatelům knihovny 

 usnadnění knihovníkům při tvorbě rešerší 

 aktuální verze citačních stylů spravována odborníky 

 možnost přidání dalšího či vlastního citačního stylu vytvořeného na míru dle dodané 
specifikace 

 propojení s citačním manažerem Citace PRO 

 služba Citace v katalogu v digitální knihovně KRAMERIUS: 

 přístup k dokumentu přes API v MARC 21 

 cena závisí od počtu zapojených knihoven: 
 při zapojení 3 a více knihoven je implementace zdarma a roční poplatek každé zapojené 

instituce 6 000 Kč + DPH / rok (7 260 Kč/ rok vč. DPH) 
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Nástroje pro digitalizaci - novinky / P.Kocourek (Search Technologies) 
 

ProArc: 

 https://github.com/proarc/proarc/wiki 

 produkční a archivační systém, v 3.2.1, (na vývoj a správu ProArcu je určeno 80 pracovních dní 
ročně, zapojení MZK – J. Kremláček) 

 vývoj - momentálně se řeší e-born dokumenty (e-články, e-monografie) 

 uživatelé: KNAV- DC Jenštejn, MKP, SVKHK + řada dalších instalací 

 systém pro produkci digitálních dokumentů a jejich archivaci založený na Fedora Commons 
repositury, umožňuje rychlou částečně automatizovanou produkci digitálních dokumentů 
zahrnující popisná, strukturální a archivační metadata i OCR 

 RD Flow (2017 - aktuálně zaostřeno na RDFlow (pomáhá Proarc více provázat s RD a 
zautomatizovat procesy), zvukové dokumenty do Proarcu) 

 rozšíření pro Hudební dokumenty (NM, KNAV) 

 další Milestone - léto 

 výuka na UISK ve spolupráci s KNAV 

 zapojeni MZK do vývoje 

 + nová osoba INCAD (od 1. 4. nový člověk do Incadu, pomoc Pokorskému) 
 (diskuze: co uděláme s daty, které jsou pouze v Krameriu? Musí se z Krameria vytáhnout do 

ProArcu, smazat v Krameriu, nahrát zpět. Nedá se to upravovat přímo nad Fedorou Krameria? 
Diskuze, že ne, ale řeší to více knihoven, bude muset vzniknout vyhovující řešení) 

Kramerius (K5): 

 sw řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů 

 primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke 
zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí 
dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, 
tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě 

 https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki 
Kramerius 2017: 

 plánuje se editace metadat – stáhnout z digitální knihovny do produkčního nástroje (např. 
ProArc), opravit a zase uložit zpět do digitální knihovny (když se opraví v digitální knihovně, kde to 
jde, tak se to nedostane do archivačních dat 

 přechod na SOLR 6 / solr cloud 

 nutný přechod na nové úložiště – PoC Fedora4/JCR 

 https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/POC 

 zejména u větších implementací – výkonnostní problém u Resource indexu pro Fedoru (současná 
Fedora je „průser“, digitalizace v ČR narostla do takových rozměrů, že to Fedora nezvládá, není 
otestovaná na tak velkém množství dat, software není tak napsaný, zátěžové testy na Fedoru - ok, 
teoreticky to udělat jde) 

 příprava prostředí a utilit pro migrace. 

 2017 - nový klient (včetně UX), 20-25 dnů práce 
 K5 Journals – samostatný klient pro online časopis (návrh 2015, v polovině května to bude 

prezentováno, možná něco podobného bude i pro zvukové dokumenty aj.) 
Diskuze:  

 FOXML - budou se migrovat do Fedory 4 celé nebo ne? Zatím je v řešení, konverze z FOXML do 
něčeho bude nutná v každém případě. Na přechod na Fedoru 4 je sjednáno 50 pracovních dnů 

 
 
 

https://github.com/proarc/proarc/wiki
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/POC
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Registr digitalizace (RDCZ): 

 sledování digitalizačních aktivit v rámci ČR, vyhledávání digitalizovaných dokumentů, ověřování 
existence, kontrola duplicit 

 uživatelé knihovny v ČR + digitalizační pracoviště, zpracovatelé 

 350 000 předloh 

 aplikace, web service, vyhledávací služba 

 https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki 

 webové rozhraní: www.registrdigitalizace.cz 

 webová služba: API, ke kterému se připojují aplikace, využití funkcí závisí na externí aplikaci, 
správce pouze přidělí přístupová práva 

 detilní popis WS https://github.com/incad/registrdigitalizace/wiki/WebServices 

 wsdl : http://registrdigitalizace.cz/soapservices/DigitizationRegistryService?wsdl 

 utility: importní modul, nástroje knihoven 

 algoritmus pro importy (rozhodovací mechanismus): 
https://drive.google.com/file/d/0B1lpGtyBIZl0WkxCTXFuWW15Nms/view 

 (vnitřní duplicity - MZK - neměly by projít čk stejné knížky, SVK HK - spíš řeší, že mají duplicity, když 
udělají něco, co už digitalizovala NK, ale ta má jen malou část) 

Registr digitalizace 2017: 
 nutnost přesunout RDCZ na novou infrastrukturu (řeší se od prosince 2016, přesun - změní se 

jedna komponenta na pozadí, tím se změní podoba) 

 migrace vyhledávacího systému FAST ESP 5.3 > SOLR 6 

 upgrade UI – návrh 

 migrace na R4 

 optimalizace DB struktury 
Diskuze: 

 dotaz na Tomáše Foltýna (NKP, garanta RDCZ): jak se vlastně Registr digitalizace oficiálně 
píše? Odpověď: oficiální název pro registr digitalizace je "Registr digitalizace" dle oficiálních 
dokumentů. Registrdigitalizace.cz je jen návaznost na url www.registrdigitalizace.cz. 

Inprove: 

 prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů 
spadajících do konzervačních sbírek (prostředí, které ukáže uživateli, že v ČR jsou 3 exempláře, 
byla měřena kyselost, že dokument prošel odkyselením, že obsahuje unikátní razítko atd.) 

 aplikace založená na vyhledávacím systému + analytické nástroje  

 (aplikace pro periodika - regionální mutace, speciální prvky atd., porovnávání jedinečnosti 
záznamů, vznikne aplikace - podpora, co se má digitalizovat dřív, co později, co je ohroženější) 

Virtuální depozitní knihovna (VDK): 

 systém pro budování novovodobých konzervačních knižních sbírek a podporu doplňování fondů z 
různých zdrojů, harvesty dat, analýzy dat, pokročilé hledání a filtrování 

 uživatelé: knihovny MZK, VKOL, SVKHK, CBVK, KVKLI a knihovny s konzervační povinností 
(6.500.000 záznamů) 

 http://vdk.nkp.cz/ 

 aplikace založená na vyhledávacím systému + analytické nástroje 
Průzkum novodobých fondů (PNF): 

 systém pro evidenci průzkumů a měření, sledování fyzického stavu fondů, monitorování 
konzervátorských zásahů, průběžná ochrana fondů 

 uživatelé: VKOL, MZK a další knihovny, které budou provádět koordinovaný průzkum fondů 

 databázová aplikace 

  
 

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki
http://www.registrdigitalizace.cz/
https://github.com/incad/registrdigitalizace/wiki/WebServices
http://registrdigitalizace.cz/soapservices/DigitizationRegistryService?wsdl
https://drive.google.com/file/d/0B1lpGtyBIZl0WkxCTXFuWW15Nms/view
http://www.registrdigitalizace.cz/
http://vdk.nkp.cz/
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Obálky knih / J. Nechvátal 

 
 2016 - sklízení Krameria ČB 
 do katalogu se stáhne kontejner titulu z obálek 
 v Alephu se dá nastavit, u kterých titulů chci obálku vidět/stáhnout 
 je zbytečné skenovat obálky, když už data digitalizovaná jsou - propojit nějak Krameria a obálky 

knih 
 cíl sklidit obálky z různých Krameriů  
 otázka - reprezentativní stránka (obálka knihy či titulní list)- chystá se do standardu (MODS) 
 sklízet přes OAI nebo rozhraní pro replikace?  

 

Současný stav ČDK, plánovaný vývoj Krameria / M. Lhoták (KNAV) 
 

Kramerius 
 http://www.system-kramerius.cz 
 vývojové prostředí (Github - issues):  

 https://github.com/ceskaexpedice/kramerius 
 (pokud je zaplacená podpora Incadu, měl by issues na opravy chyb řešit poměrně hned, 

pořadí issues na vývoj řeší vývojový tým) 
 Github – issues – labels – bags (chyby) nebo enhancements (rozšíření) 

 vývojový tým: 
 KNAV - M. Lhoták, M. Duda, I. Šlapáková; NK ČR – T. Foltýn, R. Kreibich, V. Jiroušek, K. 

Košťálová; MZK – L. Damborská, P. Žabička, M. Indrák; NTK – J. Kolátor, J. Dobiášovský; NLK 
– F. Kříž; INCAD – P. Kocourek, P. Šťastný 

 financování: 
 nyní VISK, dříve NAKI 
 vývoj Krameria je o financích, požadavky nelze všechny uzpůsobit. Momentálně není 

dlouhodobější grant. 
 NAKI je vyhlašováno v těchto dnech (ale je nejistý), bude podán projekt i na vývoj Krameria. 

Půjde zejména o ošetření práv, abychom byli schopní rozčlenit různé dokumenty dle 
práv/licencí, umožnit uživatelům přístup atd. Projekt bude také řešit knihy nedostupné na 
trhu - domluví se s nakladateli, že se zpřístupní za nějaký poplatek. 

 myšlenka: Mohou knihovny využívající Krameria přispívat každoročně nějakou nízkou 
částkou? (desítky tisíc). K tomu zároveň budou granty na vývoj. Financování by tak bylo 
stabilnější. 

 vydavatelé – vkládání nových titulů i připravovaných 
 JAVA, Linux, Apache, Tomcat, Postgres SQL, Lucene SOLR a Fedora Commons Repository v 3.8 
 poslední verze Kramerius 5.3.6 – prosinec 2016 
 webový klienti: 

 kramerius.XYZ.cz/klient (KNAV používá klienta jako hlavní rozhraní) 
 3 nejpoužívanější verze: NDK, KNAV, MZK 
 www.digitálníknihovna.cz 
 původní rozhraní Krameria 

 vývoj 2016 (dotace VISK): 
 podpora vývoje: 

 údržba vývojového prostředí na Github 
 odstraňování bugů 
 kontrola, testování a přebírání zdrojového kódu třetích stran 

 

http://www.system-kramerius.cz/
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius
http://www.digitálníknihovna.cz/
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 vývoj nových funkcí: 

 generování dvouvrstvého PDF 
 znemožnění tisku u autorsky chráněných hudebnin i v budově knihovny 
 SOLR (nová verze, aktualizace, optimalizace, SOLR 6 – slovník cz) 
 podpora autentizace přes třetí strany 
 implementace protokolu IIIF (mezinárodní standard) 

 proof of concept přechodu na Fedoru 4: 
 ověření vhodnosti využití nové verze Fedory a návrh postupu na zajištění přechodu 
 nutné vytvoření migračních nástrojů 
 co se např. stane s rozhraním? 

 vývoj 2017 (dotace VISK): 
 podpora vývoje: 

 údržba vývojového prostředí na Github 
 odstraňování bugů 
 kontrola, testování a přebírání zdrojového kódu třetích stran 

 vývoj nových funkcí: 
 nové uživatelské rozhraní (založené na UX - user experience – uživatelsky přívětivý 

design) 
 výběr z enhancements na Github 

 přechod na nový repozitář - Fedora 4 (bude na jaře 2018?) nebo JCR 
 nový klient od Incadu v Angularu bude prezentován do konce roku 

 vývoj 2018-… (dotace NAKI?): 
 podpora vývoje: 

 údržba vývojového prostředí na Github 
 kontrola, testování a přebírání zdrojového kódu třetích stran 

 vývoj nových funkcí: 
 pokročilá správa uživatelů 
 uživatelské rozhraní – UX testování a další upgrade 
 autorský zákon, Knihovní zákon, Kolektivní smlouva – přizpůsobení 
 online platby 
 zvukové dokumenty? 

Diskuze: 
 vývojový tým - co krajské a ostatní knihovny? Je to pro velké knihovny. Ostatní knihovny (hlavně 

ty malé) nemají tolik lidí ani vědomostí (specialisti), aby mohli Krameria používat. Největším 
problémem pak jsou aktualizace. 

 co udělat nějaké školení pro administrátory (IT)?, alespoň jednou ročně by to bylo dobré. 
 knihovny dávají peníze na administraci knihovního systému, ale pozornost digitální knihovně je 

malá. Musí to být lépe nastavené + pravidelná školení 
 na Githubu je poměrně dost informací - manuály, kontakty, emailová konference ... 
 zřizovatel knihovny bude časem nucený na to oddělit lidi a peníze, ale zajímají ho statistiky - to je 

problém, protože návštěvnost obecně není velká 
 KNAV má nově i oddělení správy digitální knihovny (před tím spolupráce oddělení digitalizace a IT) 
 zvyšují se statistiky prohledávání Krameria (vzdáleně), L. Damborská vytváří manuál 
 co se digitalizuje, to se již nepůjčuje! 
 NDK zvyšuje návštěvnost (přes 1 mil.) 
 aktuálně má NDK 4,5 mil. s. veřejných 
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Česká digitální knihovna 
 https://www.czechdigitallibrary.cz 
 zastřešení českých digitálních knihoven 
 jedno rozhraní 
 zobrazuje obsah fungujících knihoven, když nefungují, nelze je zobrazit 
 sklízení metadat (když knihovna nefunguje, tak je problém, sklízení náhledů, aby se zabránilo 

jejich nezobrazení v případě výpadku nějakého Krameria) 
 přechod pod NKP (NKP finance stále shání, zatím to provozuje KNAV s malým rozpočtem 
 měla by být největší knihovnou v ČR) 
 agregátor pro projekt Europeana 
 uzavření smluv s agregovanými knihovnami 
 kdo bude přispívat do Europeany? (ČDK  prozatím KNAV, NKP provozuje Manuscriptorium) 
 současný problém – sloučení MZK a NDK (NDK - přebírána z Krameria MZK, ale došlo ke spojení 

MZK Krameriů (začátek 2016), v ČDK to udělalo zmatek - zahodí se oba MZK indexy a převezme se 
jeden nový od MZK?) 

 zároveň budou spuštěny souběžně indexace jiných knihoven (smlouva s knihovnami - dovolit 
předání dat i do CPK a Europeany) 

 2017 - zapojení dalších knihoven, deduplikace dat, nová instalace, kde bude MZK 
 vedle nové instalace vznikne také jedna testovací 
 jedno vyhledávání nad všemi digitalizovanými daty 
 jedno rozhraní pro doručení plných textů 
 dynamické nahrávání plných textů 
 nad Krameriem vytvořeno jednotné rozhraní i pro online časopisy: 

 časopisy vydávané v KNAV (např. Knihy a dějiny) 
 je možné pak využít i pro ostatní knihovny 

 ProArc: 
 knihovny se mohou přidat do komunity/vývojové skupiny 
 knihovny mohou testovat 
 momentálně důraz na RDFlow  

 vývoj 2017 (dotace VISK): 
 správa ČDK a zapojených datových zdrojů 
 zapojení dalších knihoven 
 identifikace problémů s daty 
 operativní vývoj utilit 
 distribuované nasazení SOLR 
 migrace indexu 
 dokumentace 

Diskuze: 
 Kdy bude výhledově podpora Krameria pro díla nedostupná na trhu, e-born dokumenty? Do 

2-4 let, podává se projekt do NAKI (5letý). Má už vývojový tým nějakou představu, jak se to 
bude v Krameriu řešit? Začne se řešit při schválení projektu. 

 
Národní digitální knihovna (NDK) 
 http://www.ndk.cz 
 Národní digitální knihovna je projekt Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny 

financovaný z IOP 
 hlavní cíle – digitalizace více než 30 mil. stran a zajištění dlouhodobé archivace 
 metadata z Národní digitální knihovny jsou / budou součástí České digitální knihovny 
 
 

https://www.czechdigitallibrary.cz/
http://www.ndk.cz/
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ProArc 
 produkční a archivační systém 

 produkce digitálních dokumentů 
 dodržování standardů NK ČR - kompletní PSP balíček NDK (METS, MODS, MIX, PREMIS, 

ALTO, Dublin Core) 
 zpracování periodik, monografií a článků (zvuk. dokum. od 2017) 
 přebírání dat z externích systémů (Aleph, Registrdigitalizace.cz) 
 kompatibilita se systémem Kramerius 
 podpora identifikátorů URN:NBN, UUID, DOI 

 dlouhodobá archivace digitálních dokumentů – LTP 
 propojení s Archivematicou 

 využíván v KNAV, SVKHK, MKP, MZK … 
 open source založený na Fedora Commons repository 
Rdflow 
 systém pro sledování digitalizačního workflow 
 vychází z Registru digitalizace CZ 
 propojení s produkčním systémem ProArc rychlé 
 zaznamenávání jednotlivých digitalizačních kroků 
 aktualizace dat v Registru digitalizace 
 v současné době je možné zaznamenávat údaje při 
 zpracování monografií a periodik, připravuje se sledování 
 workflow při zpracování článků a automatizace při 
 zaznamenávání jednotlivých kroků 

 
 

Česká digitální matematická knihovna (DML-CZ) / M. Bartošek (ÚVT MU) 
 

 http://dml.cz 

 online zpřístupnění veškeré matematické literatury publikované v ČR od 19. Stol. do současnosti 

 byla snaha o vytvoření celosvětové digitální matematické knihovny, k tomu ale nedošlo 

 vize - budou vznikat lokální matematické digitální knihovny, které se pak budou propojovat v tu 
jednu celosvětovou 

 2005-2009 projekt programu Inf-společnost AV ČR 

 2010 - dosud služba (trvalý rozvoj) 

 vlastník: Matematický ústav AV ČR 

 provoz a technický rozvoj: ÚVT MU 

 součást Evropské DML (https://eudml.org) 

 obsahuje:  

 časopisy - 15 titulů, od 1. čísla do současnosti 

 sborníky - 7 sborníkových řad 

 monografie - 7 monografických edicí + single-books 

 osobnosti - 6 českých osobností – kompletní dílo 

 celkem: 38 tisíc článků, 407 tisíc stran 

 objem není tak důležitý, hlavní je kvalita 

 víc než polovina dokumentů v angličtině 

 digitalizované tištěné dokumenty: 

 19. století – 1990 

 předlohy pouze v tištěné podobě 

 klasická digitalizace – KNAV-Jenštejn 

http://dml.cz/
https://eudml.org/
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 retro-digitální dokumenty: 

 1991 – 2007 

 předlohy v (částečně) digitální formě (už to vzniklo v digitální podobě, na posouzení, jestli 
nutné digitalizovat znovu) 

 různé formáty – konverze 

 born-digital: 

 2008 – dosud 

 automatizované přebírání nových čísel do DML-CZ (z redakčního systému MU - automatické 
nahrání kopie do DML-CZ) 

 struktura: 

 hierarchická struktura: 
 časopis – ročník/číslo – článek 
 sborníková řada – sborník – článek 
 monografická edice – kniha – kapitola 
 osobnost – kolekce – práce 

 přístup k informacím: 
 browse (procházení), search (vyhledávání), metadata, metadata + plný text 

 článek = základní jednotka (ne stránka!) 
 popisná metadata 
 věcný popis – MSC, klíčová slova, abstrakt 
 vazba na recenzní DB – MathSciNet, Zentralblatt Math 
 související a podobné články 
 seznam referencí (literatura) 
 identifikátor handle / DOI 
 plný text v PDF (mechanismus Moving Wall) 
 název: původní + překlad do EN 

 technologie: 

 metadatový editor: 
 kompletní zpracování dokumentu 
 kontroly, integrace 
 vlastní systém vyvinutý pro DML-CZ 
 využitý i v dalších digitalizačních projektech MU 

 DSpace: 
 prezentace koncovým uživatelům 
 vlastní prezentační nadstavba 
 vyhledávání + další uživatelské funkce 

 pomocné: 
 OCR (FineReader, Infty), výpočet podobnosti, … 

 metadatový editor:  

 vytvoření struktury (časopis–ročník–číslo–článek) 

 import zdrojových souborů (tiff, pdf) 

 import metadat (základní, OCR, reference, …), tvorba metadat 

 sestavení článku 

 soubor autorit 

 kontroly a validace 

 vyhledávání – opravy 

 statistiky 

 export do Dspace 

 správa uživatelů/editorů 
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Diskuze: 
 Dáváte věci do RD? Ne, musí to jít přes Aleph a my nemůžeme dát do Alephu to, co nemáme ve 

fondu, jsou to posbírané věci z ČR. FF MU je na tom možná líp, tam to přes Aleph možná půjde. 
 

 
Mobilní aplikace pro digitální knihovnu Kramerius (Android a iOS) / P. Žabička (MZK) 

 
 vývoj systému Kramerius: https://github.com/ceskaexpedice/kramerius 
 vyvíjí Moravská zemská knihovna v Brně, Android od r. 2014, iOS od r. 2015  
 aplikační rozhraní (API) ve verzi 5 (2014) 
 nové webové a mobilní aplikace, které využívají data a funkce Krameria prostřednictvím API 
 náhrada či alternativa k původnímu webovému rozhraní Krameria, např. http://kramerius.mzk.cz 
 moderní a uživatelsky přívětivé prostředí 

 digitalizované dokumenty více knihoven na jednom místě 

 optimalizováno pro dotyková zařízení 
 přizpůsobeno jak pro mobil, tak i tablet 
 do obou aplikací můžeme zařadit jakoukoliv knihovnu, která má verzi Krameria min. 5.0.2 

(ideálně 5.3.6) a veřejné dokumenty 

 je potřeba mít veřejné dokumenty (třeba v oblíbených) 
 

 mobilní aplikace pro Android: 
 https://github.com/moravianlibrary/kramerius-for-android 

 plně funkční a snadno použitelná aplikace (verze 1.1.3) 
 22 zapojených knihoven 

 ke stažení zdarma na Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app 

 prohlížení dokumentů (zobrazení a přibližování stran, výběr strany dle seznamu, zobrazení 
informací o díle) 

 vyhledávání dokumentů (hledání v záznamu díla i v plném textu, filtrování dle autora, názvu, 
roku, typu dokumentu aj.) 

 prezentaci vybraných a nejnovějších dokumentů 

 prohlížení virtuálních sbírek dané digitální knihovny 

 možnost vrátit se k naposledy otevřeným dokumentům 

 stažení konkrétní strany do zařízení 
 sdílení dokumentů na sociálních sítích nebo emailem 

 přehrávání zvukových nahrávek i na pozadí 
 nastavení barvy pozadí aj. 
 současný stav: 

 přidáváme do aplikace knihovny, které mají zájem 

 upravena funkce vyhledávání a filtrovaní dokumentů - intuitivnější volení filtrů při 
vyhledávání (změna vyhledávání - první se vyhledává, pak se volí filtry)  
 použití zejména pro veřejné dokumenty ale i pro neveřejné dokumenty v budově 

knihovny na zařízeních patřících knihovně 

 tablety Nexus 10 v MZK 

 speciální wifi pro Kramerius 
 umožňuje prohlížet chráněná díla uvnitř budovy 

 uživatelé si mohou vzít tablet na své oblíbené místo v knihovně 

 
 
 

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius
http://kramerius.mzk.cz/
https://github.com/moravianlibrary/kramerius-for-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app
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 mobilní aplikace pro iOS: 

 https://github.com/moravianlibrary/kramerius-for-ios 
 nová verze, nativní aplikace (verze 1.2.0) 
 stejné funkce jako v aplikaci pro Android, ale “applovský” vzhled 

 23 knihoven 

 ke stažení zdarma v Apple App Store: 
https://itunes.apple.com/al/app/kramerius/id1065771974?mt=8 

 v plánu je další vylepšení vyhledávání, zlepšení přehrávače, testování aplikace a případné 
úpravy a přidávání knihoven do aplikace 

Poznámka: 

 původní tablety se ztratily, o nových se proto moc nemluví, jsem schované pod pultem 

 chráněná díla – čtení pouze uvnitř budovy 
 

Registr Krameriů 

 slouží jako zdroj informací o provozovaných Krameriích (od verze 4) 

 webový pohled - pro správce a uživatele 

 API - pro aplikace  

 mobilní klient si stáhne seznam Krameriů přes API, není nutno vydávat novou verzi kvůli přidání 
knihovny 

 texty v Krameriu - přeformulovat tak, aby byly vhodné i v klientech 

 reprezentativní strana - poslední rok to řeší NK (Formátový výbor) 
 

Digitalniknihovna.cz / P. Rychtářová, J. Rychtář 

 
 www.digitalniknihovna.cz 

 jednotné uživatelské rozhraní Krameria 

 26 Krameriů na jedné adrese 

 intuitivní rozhraní zaměřené na potřeby uživatelů 

 využívá API Krameria 

 za posledních 5 měsíců: 

 přes 1 milion stránek 

 téměř 80 tisíc návštěv 

 11 minut doba trvání návštěvy 

 navštíveno skoro 20 tisíc stránek za březen 2017 oproti cca 500 stránek za březen 2016 

 průměrně 700 návštěv denně v pracovní den 

 dobré výsledky při vyhledávání Googlem 

 hojně užívané wikipedisty 

 novinky: 

 optimalizace prohlížečky - hladký zoom 

 výřez a jeho uložení v jpg (podmínkou je IIIF protokol v imageserveru, zatím 5 knihoven) 

 prokliky v podrobnostech - autor, klíčová slova, jazyk, typ dokumentu 

 mobilní zařízení (responzivní design) 
 lze plnohodnotně vyhledávat a filtrovat 

 www.digitalniknihovna.cz/changelog 

 zdrojová knihovna: 

 logo a název instituce v podrobnostech 

 proklik na stránky instituce 

 informace u neveřejných dokumentů (více informací) 

https://github.com/moravianlibrary/kramerius-for-ios
https://itunes.apple.com/al/app/kramerius/id1065771974?mt=8
http://www.digitalniknihovna.cz/
http://www.digitalniknihovna.cz/changelog
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 na čem se pracuje: 

 uživatelské účty (oblíbené, záložky, poznámky, historie, komentáře) 

 vyhledávání napříč knihovnami 

 procházení periodika přes kalendář, 

 filtrování čísel, příloh 

 nápověda 

Diskuze: 
 Kdy bude citace u výřezu? To bohužel není priorita. 

 Na jakém principu jsou spojovány pravá x levá strana? Heuristika. 

 Proč se dávají pryč hranaté závorky u stran? Je to tak vymyšlené hlavně z estetického důvodu. 
Pokud je knihovna chce, v takovém případě napsat Pavle na pavla.rychtarova@gmail.com  

 

 
Zvukové dokumenty z hlediska dlouhodobého uchovávání – standardy a formáty / N. 
Ostráková (NKP), L. Damborská (MZK) 
 
Standard pro zvukové dokumenty: 

 metodika pro digitalizaci gramofonových desek a dalších ZD - MZK, 2013 

 zpřístupnění zvukových nahrávek v K4 - od 2012 

 potřeba vzniku metadatového standardu pro dlouhodobé uchování - řeší se od 2015 

 prosinec 2016 - vznik DMF ve verzi 0.1 (návrh), skupina pro ZD, standard vydaný NKP (zatím 
neveřejný, zveřejnění je v plánu) 

 pracovní skupina - členové z MZK, NKP, NTK, Národní muzeum, MKP 
 zaměření nejprve na gramofonové desky 
Gramofonová deska (jednotlivé úrovně): 

 zvuková kolekce  
 deska (padlo rozhodnutí vynechat tuto úroveň) 

 strana desky 

 stopa 

 související obrazové informace 

 (- v metadatovém popisu je úroveň desky vynechána z důvodu duplicity informací) 
Gramofonová deska: 

 stopa = celá strana desky, kdy jednotlivé stopy jsou odděleny až na metadatové úrovni (1-více 
stop na jedné straně desky) 

 1 intelektuální entita = 1 kolekce = 1 identifikátor 
Identifikátory pro GD: 

 paměťové instituce mají různé identifikátory 

 číslo matrice - číslo vylisované na gramofonové desce 

 objednací číslo - nakladatelské číslo, které je přiřazeno desce nebo kolekci desek 

 důležitý je strojově čitelný identifikátor pro jednu kolekci desek (např. ČK, RFID atp.) 

 v digitální podobě - uuid, urn:nbn 
Definice pojmů ve standardu: 

 neřešíme už pouze obraz, ale také zvuk, resp. kombinaci zvuk a obraz 

 PS, MC, UC - obrazová data 

 SA, MCA, UCA - audio, zvuková data 

 vyjasnění termínů - zvukový dokument vs. gramofonová deska vs. zvuková nahrávka vs. zvukový 
záznam atp. 

 
 

mailto:pavla.rychtarova@gmail.com
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Výstupy digitalizace: 

 zvukové soubory (stopy): 

 původní neupravené zvukové soubory (SA-source audio), WAV 

 archivní kopie (MCA - master copy audio), WAV 

 uživatelské kopie (UCA - user copy audio), MP3 

 obrazové soubory (booklet, desky, obal): 

 MC, UC, PS se neuchovává 

 metadata (biblio, technická, administrativní, strukturální): 

 zvukové soubory 

 obrazové soubory 

 OCR: 

 alto xml, txt 

 kontrolní metadatové soubory md5 
Metadata: 

 bibliografická - MODS, DC 

 technická - MIX pro obraz, AES57 pro zvuk, PREMIS 

 administrativní - PREMIS, METS 

 strukturální - METS 

 vše až na technická metadata v jednom METS dokumentu 

 technická metadata pro každý zvukový i obrazový soubor zvlášť 
METS: 

 dmdSec 

 bibliografická metadata ke každé úrovni zvuk. dokumentu v MODS a DC (kolekce, strana 
desky, stopa, obraz. příloha) 

 MODS <related item> ve všech úrovních na danou vyšší úroveň 

 fileSec 

 výčet všech digitálních objektů s odkazy na ně 

 structMap 

 strukturální mapa pro celý soubor (fyzická i logická část) 

 structLink 

 vazby mezi fyzickou a logickou částí strukturální mapy (tedy mezi jednotlivými zvukovými 
stopami a stranou desky a mezi obrázky a deskou či kolekcí) 

 amdSec - technická metadata pro každý zvukový i obrazový soubor zvlášť 
Technická metadata: 

 více vhodných schémat 

 MIX pro obrazy 

 vybráno AES57: 

 umožňuje popsat digitální i analogový objekt (desku, váleček, zařízení….) 

 plnění pomocí nástrojů Jhove, Fits 

 popis původního zdroje (desky, válečku)? 

 zatím nepovinné 

 možné popsat např. jednotlivé vrstvy desky (materiál), rozměry, vlastnosti drážky (rozměr, 
metodu vzniku….) 

Metadata o vzniku digitálního objektu: 

 informace o použitém zařízení při digitalizaci (vč. výrobce, sériového čísla) 

 zapíšeme do PREMIS Agent s použitím vlastních elementů 

 uložení metadat: 

 v samotném objektu nebo separátně 

 pro případ “katastrofy” se doporučuje metadata vložit 
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Formáty: 

 archivační formát: 

 je ideálně: 
 s dostupnou specifikací 
 dostatečně rozšířený 
 transparentní 
 sebepopisný 
 odolný proti chybám 
 nezávislý na určitém softwaru a hardwaru 

 WAV, resp BWF 
 nejčastěji používané pro archivaci zvukových dokumentů 
 další zajímavé formáty- FLAC (další možnost, ale zatím se jen sleduje) 

 formát pro zpřístupnění: 

 ideálně: 
 data komprimuje 
 je široce rozšířený v uživatelské komunitě 
 je snadno použitelný 

 MP3 

 nejrozšířenější komprimovaný formát (pro user copy) 

 dostatečně dobrý 

 další zajímavé formáty- AAC, Ogg Vorbis 
Identifikace, validace, extrakce metadat 

 nástroje:  

 identifikace - DROID, Siegfried, (FIDO je nepřesný) 

 validace - Jhove, Fits 

 extrakce metadat - Jhove, Fits 

 SIP/AIP balíček: 

 archivační kopie zvukového souboru (WAV) 

 produkční kopie zvukového souboru (WAV) 

 uživatelské kopie zvukového souboru (MP3) 

 archivní kopie obrazových souborů (JP2) 

 uživatelské kopie obrazových souborů (JP2) 

 metadata pro zvukové soubory 

 metadata pro obrazové soubory 

 OCR obrazových souborů 

 archivační kopie: 

 věrná kopie originálu 

 bez úprav (může mít ruchy a znít “špatně”, ale bude autentická a v budoucnu to třeba 
budeme umět vychytat) 

 digitalizace ideálně s vzorkovací frekvencí 96 kHz a bitovou hloubkou 24 
Diskuze: 
 WAV má limit 4 GB na soubor, nebude s tím problém při digitalizaci větších zvukových nosičů? Je 

to ještě v řešení, u desek to problém není 
Poznámky: 

 katastrofická metadata??? 
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Spolupráce mezi knihovnami v oblasti IT / R. Kreibich (NKP) 
 

 IT v knihovnách - lidé, kteří nedělají vývoj, ale provozují aplikace 
 2011 – 2016 webová archivace 

 ~Q3 2016 podpora aplikací NK 

 trable: 

 nedostatek úvazků, nemožnost zajistit podporu aplikacím NK, natož zastupitelnost 

 neudržitelnost projektů po skončení financování 

 nemožnost přechodu projektů do běžného provozu 

 informační technologie jsou ve věčné proměně, je třeba se neustále vzdělávat 

 co není řešení: 

 doufat v nové úvazky 

 omezit vznik nových projektů 

 rezignovat na vývoj v IT 

 neaktualizovat (až na tragické výjimky) 

 IT komunita 

 SDRUK-IT (sekce pro informační technologie): 
 http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-technologie 

 digitalizace, dlouhodobé uchování, on-line služby 

 workshopy, 2013 – 2014, Kramerius, Solr, Vufind 

 existující kanály: 
 https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/issues 
 kramerius@lib.cas.cz 

 Je to vše, co IT komunita potřebuje (zmapovat)? Stačí to? 

 co se vše provozuje: 

 jaké technologie knihovny provozují (Kramerius, Fedora, SOLR, Image Server, PostgreSQL, 
MariaDB, Tomcat, Sentry, Supervisor, uwsgi, Elasticsearch (ELK), Apache, Nginx, Jenkins 
...Docker, LXC, OpenShift, Ansible, Vagrant ... Aleph, Clavius, KOHA, Evergreen ...)? 

 je to použitelné i v malých knihovnách? 

 Čím můžeme pomoci ostatním. 

 MZK – Docker kontejnery, otázka, jestli jsou použitelné i pro ostatní 
Diskuze: 
 Navázat (SDRUK-IT) nebo začít na zelené louce? 
 Osobní setkání nebo elektronická komunikace? Jak často? 
 Umíme definovat společné priority? 
 Vyřídit ajťákům knihoven, že se něco děje a vtáhnout je do toho. Rozumný krok - kontaktovat 

ostatní knihovny, jejich IT oddělení - společná diskuze.  
 Kdo to bude dělat? SDRUK-IT vede MZK. Ale... 
 SDRUK-IT – podpora akcí (občerstvení) či informace? 
 Workshopy? Jak často? Je zájem?  
 Kdo si vezme na starosti svolávání (kontaktování) specialistů? 
 Přinášet nová témata? Vzdělávání administrátorů. 
 Všichni pociťují nedostatek programátorů. Kramerius z VISKu - služby, nelze si úplně šáhnout na 

úvazek, protože se to soutěží jako dodávka firmy. 
 Je nedostatek IT specialistů (programátorů) obecně - horníci na Ostravsku se přeškolují na 

programátory – že by řešení? 
 Financování vývoje - nějaké další úvazky pro vývoj? 
 MZK - ředitel musel všechno přeorganizovat, u nás to trvalo dlouho, abychom měli úvazky na 

vývoj (např. Krameria) 

http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-technologie
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/issues
mailto:kramerius@lib.cas.cz
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 Knihovny si mohou podat projekt (mezisektorová spolupráce (OPV) – projekty – prachy na lidi) 
 Je málo projektových grantů, kde je možné získat úvazky. VISK - omezen, max. jsou dohody, neřeší 

to, když chci mít programátora na dlouho.  
 V ČR neexistuje opravdu open source, tak jak má - knihovny nevyvíjí společně, nečekají, že se mají 

do vývoje zapojit, jen dávají požadavky na změny 
 Caslin 2017 - vzdělávání knihovníků (univerzity, knihovníci) - IT komunita by tam taky měla zaznít 

a všechny tyto otázky 
 Opačná strana - komerční produkt - na kolik se rozvíjí tam, kam knihovny chtějí? Není komunita, 

knihovny mezi sebou nekomunikují, firma si to dělá po svém 
 Kramerius od verze 3 drží, vyvíjí se, pořád drží pohromadě. Pokud nebude garantovaný program, 

musí se knihovny nějak zapojit 

 Má Kramerius někde veřejnou historii? Asi ano, ale je přístupná? (někdo v ní hledal a ten zážitek 
nikomu nepřeje) 

 V r. 2018 by mělo proběhnout setkání o vzdělávání knihovníků (KIKS, VISK, Opava aj.) 

 U nás neexistuje komunita open source jako v zahraničí, open source totiž neznamená jen vše je 
zdarma, ale i se třeba podílet na vývoji, či jinak to podpořit 

 
 
ARCLib – stav projektu a další vývoj / Z. Hruška (MZK) 

 https://arclib.cz 
 ARCLib – řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek 
 LTP open source systém pro české knihovny  
 NAKI II: 2016 - 2020 
 KNAV, MZK, NKP, ÚVT MU + externí odborníci (zapojení firmy inQool do vývoje systému) 
 navazuje na: 

 LTP pilot - Archivematica 

 ČDK - ProArc, Kramerius 

 cíle projektu:  

 komplexní open source LTP systém 

 metodika pro bit-level ochranu dat 

 metodika pro logickou ochranu dat 

 ve shodě s OAIS (ISO 14721) 

 vlastnosti systému:  

 minimalistické, ale funkční GUI (je potřeba, aby byl systém funkční, nemusí být až tak hezký) 

 API 

 modularizace, paralelizace 

 Ingest 

 předpokládá se, že data + MD dorazí už zpracovaná (ProArc, AV, DSpace, ...) 

 SIP balíček -> validace, md5, antivir, … + ARCLib AIP XML (METS + PREMIS) -> AIP balíček 

 Data Management 

 index + vyhledávání + reporty AIP 

 ARCLib AIP XML - editace, verzování: ARCLib AIP XML_v2 

 export dat: AIP = DIP 

 administrace 

 konfigurace Ingest profilů a kroků 

 stav a kontrola systému (volné místo, kontroly po pádech, čištění cache, …) 

 formátový registr 

 registr uživatelských rolí - admin, analytik, editor a dodavatel dat 
 

https://arclib.cz/
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 Archival Storage 

 podpora různých technologií přes REpresentational State Transfer (REST) API - distribuovaný 
file systém, CEPH object storage, … 

 procedury a služby jsou pro admina transparentní, ale zbytečně ho nezatěžují 

 Preservation Planning 
 mimo ARCLib: 

 určená komunita - repozitář 
 strategie - repozitář/instituce  
 standardy - NK ČR/komunita 
 bez modulu “testbed”  
 formátová migrace - mimo ARCLib -> re-ingest 

 Časový plán:  
 počátek projektu (2016)  

 první analýzy a návrhy systému  
 shromáždění testovacích dat 

 fáze I: design (2017-2018) 
 prototypy modulů systému 
 programování 
 první verze modulů  

 fáze II: vývoj a testování (2018-2019) 
 plné verze všech modulů 
 debuging  
 výkonové testy 
 crash a recovery testy 
 dokončení dokumentace pro systémové administrátory a další uživatele 

 fáze III:  první nasazení 
 pilotní instalace a testy 
 výkonové testy na reálných datech 
 debugging a doplňování dokumentace 

 fáze IV: další rozvoj (2020+) 
 finální analýzy a doporučení pro další rozvoj systému ARCLib  
 konec projektu 

Diskuze: 
 Jaký bude cílový stav Arclibu? Pro co bude vlastně nachystaný? Pro jaké dokumenty? Bude tam 

modul, který si každá instituce nadefinuje. Bude podporovat standardy NK. 
Poznámka: 

 pásková knihovna, desková knihovna 
 

Dlouhodobé uchovávání e-born dokumentů  / L. Cubr (NKP) 

 
 hlavní typy e-bornů: 

 elektronické publikace vydavatelů 

 webový obsah 

 elektronické archiválie 

 šedá literatura 

 e-knihy: 

 elektronické obdoba tištěných knih 

 primárním obsahem je text 

 1 soubor 
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 dlouhodobé uchovávání: 

 povinný e-výtisk (holandská NK má největší sbírku) 

 bitová / logická ochrana 

 formáty: 

 pevná sazba (pevně dané stránky, fixed layout): 
 PDF, DjVu 

 plovoucí sazba (sazba se přizpůsobuje podle zvětšování): 
 MOBI, iBOOK, ePub aj. 

 většinou kontejnerové formáty (obsahují další) 

 archivační formáty: 
 PDF/A, ePub 
 logická ochrana (dlouhodobé uchovávání na úrovni logické ochrany) 

 ostatní formáty: 
 bitová ochrana 

 ePub 2: 

 OCF (Open Container Format): 
 kontejner (založen na formátu ZIP) 

 OPS (Open Publication Structure): 
 obsah (xml, jpg, png, gif, svg) 

 OPF (Open Packaging Format): 
 popis chování, metadata, čtení formátů aj. 

 PDF/A (verze - úrovně povolených prvků): 

 PDF/A-1: 1a, 1b 

 PDF/A-2: 2a, 2u, 2b 

 PDF/A-3: 3a, 3u, 3b 

 NK ČR: 

 PDF/A-1 – všechny úrovně (a, b) 

 PDF/A-2 – všechny úrovně (a, u, b) 

 ePub 2 

 konverze (musí existovat vhodná specifikace): 

 vydavatel / archiv (PDF/A nic nevychází, vydavatel by měl sám převádět e-knihy do 
archivního formátu, provést konverzi, archiv je problém, NK vyžaduje posílat práce v PDF/A) 

 vhodné nástroje 

 manuální úpravy textu 

 validace formátu: 

 jediný důvěryhodný nástroj, je autentický, odpovídá své specifikaci, vyjde letos v létě 

 veraPDF (PDF/A nemá validátor, proto vznikl veraPDF) 
 www.verapdf.org 

 projekt PREFORMA 
 www.preforma-project.eu 

 ostrá verze v létě 2017 

 veraPDF: 

 kontroluje dle specifikace, dá se nastavit i kontrolní profil ještě nad rámec specifikace (pro 
potřeby instituce) 

 Implementation Checker, Metadata Fixer, Policy Checker, Reporter, Shell 

 identifikátory: 

 ISBN 

 DOI 

 URN:NBN 
 

http://www.verapdf.org/
http://www.preforma-project.eu/
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 metadata: 

 METS / PREMIS 

 MIX pro obrázky v ePub 

 TextMD pro PDF/A a text v ePub 

 MODS 

 
Diskuze: 
 Budou e-born dokumenty zahrnuty do NDK standardu? Už se na tom pracuje nějakou dobu - v 

průběhu roku 2017 
 Převod z PDF do PDF/A LTP samo nevytváří, měli by přijmout už hotové dokumenty v PDF/A, 

dodavatelé dodají v PDF/A 
 Pro nakladatele to je neprůchozí, aby ještě převáděli data do archivního formátu. Zároveň ale 

není nějaký nástroj pro převod čehokoliv do PDF/A 
 Ohlášení vs. dlouhodobé uchování 
 V NKP se připravuje přijímání PDF/A a ePUBy. Je třeba rozlišovat ohlášené dokumenty, byť ve 

špatném formátu, a archivní dokumenty. Řešením je přijmout i ohlášené dokumenty, ale 
archivovat jen ty archivní. 

 
Diskuze (otázky a odpovědi) 
 
 Narazil někdo na knihu, jejíž přílohou je CD? V MZK z CD uděláme ISO image, z textu PDF, 

kontrolní součty. PSP balíček z toho nejde udělat. 
 Digitalizované neveřejné dokumenty jsou chráněné a je na ně link z Alephu. Dal by se dát do 

Alephu stav veřejný/neveřejný, který by se dynamicky měnil? Jinak se to musí měnit ručně. Při 
masové digitalizaci je to neudržitelné... V menších digitalizacích s tímto problém není. 
 


