
Knihovna Akademie věd ČR - digitalizační centrum 
 

● https://digit.lib.cas.cz/ 
● Digitalizačním centrum sídlí v Jenštejně u Prahy 
● kontakt: Mgr. Martina Nezbedová, tel.: 286 851 955, e-mail: digitalizace@knav.cz 
● pracovníci Digitalizačního centra Knihovny AV ČR nám představili celé digitalizační 

workflow obsahující: 
○ skenery, jejich parametry, parametry skenování 
○ archivace naskenovaných materiálů 
○ grafické zpracování naskenovaných materiálů 
○ metadatový popis (bibliogragické záznamy, technická, administrativní a 

popisná metadata) 
○ zpřístupnění v systému Kramerius 

 
Digitalizačním centrum AV - úvod 
Činnost Digitalizačního centra je zaměřena, kromě vlastního zpracování, na výzkum a vývoj 
celého procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů až po jejich zpřístupnění. Důraz je 
kladen na spolupráci s dalšími institucemi, které pracují na obdobných projektech. 
Hlavním výstupem činnosti Digitalizačního centra je Digitální knihovna, ve které je 
zpřístupňována retrospektivní produkce vědeckých prací vzniklých v působnosti AV ČR a 
jejích předchůdkyň. 
Digitalizační centrum se podílelo na vývoji open source systému ProArc, určeného k výrobě 
metadat a archivaci digitalizovaných dokumentů. Systém je plně nasazen v Digitalizačním 
centru, které se bude i nadále podílet i na jeho vývoji. 
Digitalizační centrum také spolupracuje na vývoji open source řešení zpřístupnění 
digitalizovaných dokumentů Kramerius. Hlavním partnerem pro definici dodržovaných 
standardů pro zpracování je Národní knihovna ČR. 
Digitalizační centrum také poskytuje služby týkající se digitalizace a dalšího zpracování 
digitalizovaných dokumentů nejen jednotlivým institucím, ale i široké veřejnosti. 
 
Služby 

● Skenování 
○ Svázané nebo nesvázané dokumenty (jednotlivé listy) 
○ Velikost předlohy A5 až A0 
○ Rozlišení 300, 400, 600 dpi 
○ Skenovací robot je schopen skenovat až 2 500 stran za hodinu (v závislosti 

na kvalitě předlohy) 
○ Barevně, ve stupních šedi, černobíle 

● Grafické úpravy – narovnání řádků a ořez vně nebo uvnitř obrázku 
● Převod z formátu tiff do jpg 
● Vytvoření pdf, mult pdf souborů a vícevrstvého pdf (s možností vyhledávání v textu) 
● OCR 
● Zpracování metadat dle pravidel popisu a standardů NDK: 

http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata 
● Školení a uživatelská podpora pro instituce, které používají pro tvorbu metadat 

systém ProArc 

http://kramerius.lib.cas.cz/
https://code.google.com/p/archivacni-system/
http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata
http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata
https://digit.lib.cas.cz/
mailto:digitalizace@knav.cz
https://kramerius.lib.cas.cz/search/
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius


Vybavení 
Softwarové vybavení 

● Limb 
● IrfanView 
● PostgreSQL 
● Fedora Commons repository 
● Kakadu 
● ABBYY Recognition Server 
● ProArc 

○ https://github.com/proarc/proarc/wiki 
○ používá Národní knihovnou definovanou strukturu popisu 
○ podporuje standardy Národní knihovny ČR pro digitalizaci 
○ automatizované vytváření metadat 
○ generuje UUID 
○ podporuje přidělování URN:NBN 
○ export PSP balíčků nebo XML 
○ produkuje data kompatibilní se systémem Kramerius 
○ open source 
○ součást projektu „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění 

komplexních digitalizačních procesů“ – DF12P01OVV002 – z Programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva 
kultury ČR 

● Kramerius (SW pro zpřístupnění) 
● https://github.com/ceskaexpedice/kramerius 
● https://kramerius.lib.cas.cz/client/index.vm 
● dodržování DTD dle definice NK ČR 
● import XML a obrazových souborů 
● vyvinuto jako open source SW na základě volně dostupného SW (Debian 

GNU/Linux x86_64, Apache, Apache Tomcat, PostgreSQL) 
● součást projektu „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění 

komplexních digitalizačních procesů“ – DF12P01OVV002 – z Programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva 
kultury ČR 

 
Hardwarové vybavení 
ScanRobot SR301 

● max. rozlišení 300 dpi 
● max. 2500 stran/hod (v závislosti na kvalitě předlohy) 
● max. rozměry předlohy 32x30x12 cm (výška x šířka x tloušťka) 
● Color / Grayscale / BW 

ProServ ScannTech 600i - barevný 
● max. formát A0 při rozlišení 600 dpi 
● Rozlišení: 600 dpi 
● CCD kamery: 3 x 7 300 pixelů 
● Přítlačné sklo po celé ploše 

Skener DigiBook 10000 RGB - barevný 

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius
https://kramerius.lib.cas.cz/client/index.vm
https://github.com/proarc/proarc/wiki
https://code.google.com/p/archivacni-system/


● max. formát A1 při rozlišení 400 dpi 
● max rozlišení 1000 dpi při formátu 2 x A5 
● rychlost 100 stran/hod. 2 x A4 / 400 dpi 
● CCD line 3 x 10000 pixelů RGB 
● max. tloušťka knihy 50 cm, max. váha 40 kg 

2x skener Zeutchel OS 7000 – 256 grey-scale 
● max. formát A2 při rozlišení 400 dpi 
● max rozlišení 800 dpi při formátu A4 
● rychlost 180 stran/hod. A4 / 400 dpi 
● CCD line 7500 pixelů 
● max. tloušťka knihy 50 cm 

 
 
Poznámky: 
Abby Hot Folder: 

● nastavení úloh 
ProArc: 

● import složka 
● imput složka 
● output složka 
● scanery zadat ručně 

Adobe Reader Pro: 
● funkce vymazání částí 
● funkce vložení částí 

 


