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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá popisem vzniku, vývoje a běžného
provozu Digitalizačního centra Knihovny AV ČR, v.v.i. V úvodní kapitole
je zdůvodněn výběr tématu a struktura celé práce. V druhé kapitole je
nastíněna situace v oboru digitalizace v Evropské unii, její projekty pro
záchranu a digitalizaci kulturního dědictví a situace v digitalizaci v České
republice.

V třetí

kapitole

jsou

popsány

předpoklady

pro

vznik

digitalizačního centra v Akademii věd, řešené projekty a spolupráce
v digitalizaci. Čtvrtá kapitola se věnuje výběru a pořízení vybavení
digitalizačního centra, jeho personálnímu a organizačnímu zajištění. Pátá
kapitola se zaměřuje již konkrétně na samotnou digitalizaci, jejím
jednotlivým procesům, kterými musí fyzický dokument projít, než je
vhodný pro uložení do digitální knihovny.

Klíčová slova:
Digitalizační centrum Knihovny AV ČR, v.v.i. digitalizace, digitální
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Předmluva
Téma digitalizace jsem si pro svojí diplomovou práci nevybrala zcela
náhodně. Digitalizační centrum vzniklo na začátku roku 2004 a já jsem byla
přijata do tohoto pracoviště mezi prvními čtyřmi pracovníky. Od počátku
provozu do dnešního dne se toho na pracovišti mnoho změnilo a celý tým
vykonal velký kus práce. Pracoviště se později rozšířilo a já jsem byla před
dvěma lety pověřena vedením. Téma týkající se digitalizačního pracoviště je
mi proto velmi blízké.
Cílem práce je popis vzniku Digitalizačního centra Knihovny AV
ČR, v.v.i., jeho běžného provozu, pracovních postupů a dalších aktivit, do
kterých je Digitalizační centrum Knihovny AV ČR zapojeno. Práce je
zaměřena především na praktickou stránku provozu pracoviště, zároveň
však neopomíjí teoretické aspekty, ze kterých Digitalizační centrum
Knihovny Akademie věd vychází.
Obsah kapitol a důvody jejich řazení do předkládané diplomové
práce jsou objasněny v jejím úvodu.
Citace odborné literatury v textu i v bibliografickém v soupisu
použité literatury uvedeném na konci diplomové práce jsou zpracované dle
normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
Chtěla bych v prvé řadě velmi poděkovat své vedoucí PhDr. Ivaně
Kadlecové, která mi svojí trpělivostí, odborností a životními zkušenostmi
velmi pomohla při tvorbě mé diplomové práce. Poděkování patří také
řediteli Knihovny AV ČR, v.v.i. Ing, Martinu Lhotákovi, Bc. Ivě Burešové
z Oddělení časopisů Knihovny AV ČR, v.v.i. a Ing. Martinu Dudovi z
Oddělení informačních technologií Knihovny AV ČR, v.v.i. za odborné
konzultace z technických a knihovnických oborů. Také jejich zkušenosti
z publikační činnosti byly pro mne velmi inspirativní.
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1 Úvod
Digitalizace je velmi aktuální téma v celém světě. Všichni si
uvědomují, že záchrana historických a vědeckých dokumentů pro další
generace pomocí digitalizace je důležitým mezníkem pro zachování
kulturních hodnot. V České republice lze již několik let pozorovat řadu
aktivit spojených s digitalizací, které již mají své výsledky v podobě
digitálních knihoven s řadou digitalizovaných kulturních a vědeckých
materiálů.
Cílem práce je nastínění vzniku a vývoje Digitalizačního centra
Knihovny AV ČR a především jeho pracovních postupů, používaných při
digitalizaci vědeckých i historických dokumentů.
V první části této diplomové práce jsem se zaměřila na východiska
vedoucí ke vzniku digitalizačního centra. Jedná se především o zmapování
situace v digitalizaci na evropském poli i v České republice – včetně
podpůrných programů EU.
Následuje historie vzniku digitalizačního centra, výběr vybavení a
personální zajištění. Digitalizační centrum se během čtyř let rozvíjelo a
měnilo jak po stránce organizace práce, tak i po stránce vybavení a
pracovních postupů.
Další část práce je věnována jednotlivým procesů digitalizace.
Dokument musí projít několika kroky úprav než je ho možné prezentovat
v digitální knihovně. Každá z těchto úprav je popsána v několika kapitolách.
Podstata této části diplomové práce spočívá především v seznámení s
digitalizačními procesy, které jsou typické právě pro Digitalizační
pracoviště Knihovny Akademie věd ČR, v.v.i.
Konečná fáze práce je věnována digitální knihovně AV ČR, ve které
jsou digitalizovaná data prezentována a zálohování dat.
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2

Východiska pro vznik digitalizačního centra

2.1 Digitalizační iniciativy na evropské půdě
Evropská digitální knihovna
Jedním z příkladů evropských iniciativ je projekt Evropská digitální
knihovna (dále jen EDL). Jedná se o cílený projekt podporovaný Evropskou
komisí, který je koordinován Německou národní knihovnou.
Projekt EDL je postaven již na existující Evropské knihovně, jejíž
provoz a přístup k elektronickým zdrojům zajišťuje CENL (Conference of
European National Librariens ).
Vznik projektu EDL je odpovědí na žádost komisařky pro
informační vědu a média Viviane Redingové, která zazněla na konferenci
CENL v Luxemburgu 29. července 2005.
Realizace projektu EDL byla zahájena v červenci roku 2006. Jeho
cílem je integrace a propojení bibliografických katalogů a kolekcí
digitálních sbírek národních knihoven evropských států v multijazyčné
podobě, ochrana a archivace digitálních zdrojů a podpora digitalizace.
Tento

projekt

spadá

pod

skupinu

programů

eContentplus

Programme, které jsou určeny specializovaným okruhům týkajících se
především veřejného sektoru, vzdělávání a digitálních knihoven.

Minerva
Do skupiny programů eContentplus Programme patří kupříkladu
programy Minerva a MinervaPlus. Minerva je síť zajištěná vládami
členských států EU, která se zaměřuje na koordinaci národních
digitalizačních programů, na vytváření platných pravidel, doporučení a
příruček pro digitalizaci, dlouhodobý přístup a uchovávání dat.
Minerva Plus je od roku 2004 rozšířením a pokračováním programu
Minerva. Účastníkem za Českou republiku je Ministerstvo kultury ČR. Od
roku 2006 je program Minerva rozšířen

o program Minerva eC. Toto
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konsorcium se věnuje hodnocení digitalizačních aktivit, poskytuje společné
investory a experty z celé Evropy, shrnuje výsledky dosažené programem
Minerva.
Cílem tohoto programu je vytvářet přidanou hodnotu produktů a
služeb na Evropské úrovni, podporovat a rozvíjet podvědomí o národním
umění, přispívat k překonání roztříštěnosti a duplikace digitalizačních
aktivit v kultuře a vědě a maximalizovat spolupráci členských zemí.
Z České republiky je zde zastoupena např. Národní galerie v Praze, Národní
knihovna ČR, Národní muzeum, Národní technické muzeum nebo
Moravské muzeum.

Iniciativa i2010: Digital Libraries
i2010: Digital Libraries je „vlajkovou lodí“ Evropské komise pro
celkový vzestup „digitálních aktivit“. Cílem iniciativy je vytváření
různorodého kulturního a vědeckého dědictví, použitelného online pro
pracovní potřeby, studium a volný čas. Je postavený na evropském
kulturním a vědeckém bohatství. Iniciativa se skládá ze dvou částí: kulturní
a vědecké.
Pro realizaci digitálních technologií, k rozšíření a pro snadný přístup
k informacím je nutné zajistit tři kroky:
Online přístupnost – předpoklad pro maximální využití vědeckými
pracovníky i veřejností
Digitalizace – digitalizovat kolekce publikovaných prací pro jejich širší
využití v informační společnosti.
Ochrana a uchování – zabezpečení obsahu prací pro budoucí generace.
V iniciativě i2010: Digital Libraries je

Česká republika zastoupena

Ministerstvem kultury.
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TEL-ME-MOR
Na projekt EDL navazuje projekt TEL-ME-MOR, který je zaměřen
na šíření a prezentaci vědeckovýzkumných informací v digitální podobě.
Program je určen především novým členským zemím EU.
Evropská knihovna poskytuje prostřednictvím portálu přístupy do
jednotlivých národních katalogů a digitálních knihoven. V současnosti jsou
přístupné bibliografické katalogy a digitální knihovny z více než 33 států
Evropy včetně České republiky. Zástupcem ČR je Národní knihovna ČR
s digitální knihovnou Kramerius (bohužel jenom v české verzi) a
Manuscriptoriem, souborným katalogem ČR, katalogem Národní knihovny
ČR a Českou národní bibliografií.
V Evropské digitální knihovně je zastoupeno například i Srbsko. Již
před několika lety vznikla v Srbsku národní iniciativa Národní centrum pro
digitalizaci. Na vzniku se společně podílelo několik subjektů:
Matematická fakulta v Bělehradě
Matematický institut Srbské akademie věd
Archeologický institut Srbské akademie věd
Národní knihovna Srbska
Národní muzeum v Bělehradě
Srbský archiv
Ústav na ochranu kulturního dědictví
Jugoslávská filmotéka
Muzeum města Bělehradu
Cílem Národního centra pro digitalizaci je digitalizace studijní
matematické literatury, rukopisů, archivních a muzejních materiálů.
V Bulharsku stáli u počátku digitalizace také matematičtí vědci –
Matematický institut Bulharské akademie věd, stejně tak vědci v Litvě –
Matematický institut Litevské akademie věd. V roce 2003 vzniklo
v Bulharském městě Borovec digitalizační konsorcium SEEDI – South Eastern European Digitization Initiative. Do této iniciativy se zapojilo
kromě Národního centra pro digitalizaci v Srbsku, v Bulharsku, Rumunsku,
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Ukrajině dále vědci z Francie, Dánska, Malty, Řecka a Španělska nebo také
z Čech. Cílem konsorcia je:
šířit podvědomí o potřebě digitalizace kulturního a vědeckého dědictví
v jihovýchodní Evropě
lokalizovat a mobilizovat lidské a materiální zdroje v regionech
zlepšovat komunikaci a šířit informace mezi institucemi s podobnými
vědeckými záměry
napomáhat projektům, které vznikají v jihovýchodní Evropě
podporovat spolupráci EU a států z jihovýchodní Evropy
Většina dalších států kromě Srbska a Malty, zapojených do iniciativy
SEEDI, je v současnosti zastoupena i v Evropské digitální knihovně.

2.2 Prostředí digitalizace v ČR
Pro digitalizaci v České republice má zásadní význam program
Ministerstva kultury ČR „Veřejné informační služby knihoven“ (dále již jen
VISK), který schválila vláda ČR v roce 2000. Hlavním cílem programu je
inovace veřejných služeb knihoven na bázi informačních technologií.
Koordinátorem programu VISK je Národní knihovna ČR.
Program VISK má celkem devět dílčích částí, které jsou vzájemně
provázány. Pro digitalizaci jsou podstatné především podprogramy VISK 5,
VISK 6 a VISK 7.
VISK 5 je národním programem pro retrospektivní konverzi katalogů
knihoven v ČR – RETROKON. Jedná se o převod bibliografických
záznamů vydávaných dříve v lístkových katalozích do digitální podoby.
Tato digitalizace je důležitá především pro přístupnost fondů knihoven
místním i vzdálenějším uživatelům. Digitální podoba těchto lístkových
katalogů by měla být v ideálním případě textová, strukturovaná dle
mezinárodních standardů a v nutném případě může být v podobě obrazu.
11

Program VISK 5 má dvě etapy plnění, první etapa probíhala v letech
2000 – 2003 a druhá probíhá v letech 2004 – 2007.
Druhý program VISK 6 je národním programem pro zpřístupnění
vzácných dokumentů pomocí digitalizace a jejich ochrana. Jedná se
především o „Memoriae Mundi Series Bohemica“ (dokumenty dochované
na území České republiky). Úzce spolupracuje s programem UNESCO
Paměť světa, pro který bylo již zpracováno několik pilotních projektů.
Třetí podprogram, VISK 7 neboli Kramerius, je národním
programem pro mikrofilmování a digitální zpřístupnění dokumentů
ohrožených degradací kyselého papíru. Cílem projektu je záchrana a
zpřístupnění národních dokumentů z kyselého papíru. Především u novin je
již poškození značné a je nevhodné jejich využívání pro klasickou výpůjční
službu.
Realizace projektu spočívá v převedení ohrožených a poničených
dokumentů na mikrofilm, který slouží pro archivní účely. V druhé fázi je
možné mikrofilm digitalizovat a následně zpracovat obrazy pro potřeby
zpřístupnění na lokální síti nebo internetu. Výstupem jsou tři druhy
produktů: archivní mikrofilmy, matriční negativy (slouží pro pořízení
uživatelských kopií mikrofilmu) a pozitivní mikrofilmy (nahrazují originální
dokument, v případě následné digitalizace je uchována digitální kopie).
Archivace mikrofilmů vyžaduje speciální podmínky, proto ji zajišťuje
Národní knihovna ČR, která disponuje optimálními prostory a podmínkami
[Polišenský, 2005]. Jde tedy o nepřímou digitalizaci dokumentu.
V současné době je již možné v rámci programu VISK 7 provádět i
digitalizaci přímou, tak jak probíhá např. v Digitalizačním centru Knihovny
AV ČR (dále již jen DC KNAV). Je však třeba dodržovat pravidla
předepsaná Národní knihovnou ČR a programem VISK 7, tzn výstupem
projektu musí být kromě digitalních dokumentů se standardními parametry i
mikrofilm. Instituce mohou čerpat finance po splnění všech podmínek
daných programem. Samotnou digitalizaci pro program VISK 7 zajišťují
některé komerční firmy, např. Elsyst Engineering s.r.o., Ampaco ČR s.r.o.
nebo Microna a mikrografická pracoviště knihoven [Polišenský, 2005].
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Většina institucí v ČR však nemá vlastní digitalizační pracoviště a
využívá těchto programů pro záchranu svých dokumentů pomocí dodavatelů
a spolufinancování digitalizace z vlastních prostředků.
Jednou z knihoven, které využívají k digitalizaci dodavatele, je
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Knihovna digitalizuje
především periodika poničená při záplavách, starší regionální mapy a
periodika, historické dokumenty a mapy. V současnosti má digitalizováno
52 000 stran periodik a 530 kusů map. Periodika pro Jihočeskou vědeckou
knihovnu v Českých Budějovicích digitalizovala firma Elsyst Engineering
s.r.o. a mapy v loňském roce digitalizovalo Digitalizační centrum KNAV.
Digitalizace map zahrnovala i vytvoření metadat k tomuto speciálnímu
druhu dokumentu.
Zcela nové vlastní digitalizační pracoviště má v současnosti Městská
knihovna v Praze, která plánuje postupnou digitalizaci celého svého fondu,
v prvé řadě však historický a vzácný fond knih vydaných do roku 1860.
Z předchozích projektů má knihovna v digitální podobě již 30 titulů knih
zpracovaných Národní knihovnou.
Toto nové digitalizační středisko je v provozu od 1. listopadu 2007,
je vybaveno dvěma skenery, barevným typu Konica Minolta PS 5000 C pro
formáty A3 včetně a černobílým skenerem Zeutschel Omniscan 5000 TT
Table Top 90° pro formáty do A2 včetně. Pro grafické úpravy je používán
software Sirius.
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3 Předpoklady, vznik a vývoj Digitalizačního centra
Knihovny AV ČR
Jednou ze základních potřeb pro kvalitní výzkum a vývoj je efektivní
přístup k informacím obsaženým v odborné literatuře. Pracoviště Akademie
věd ČR vydávají již několik desetiletí velký objem vědecké literatury, jejíž
velká část je publikována ve vědeckých časopisech, mnohé tituly mají více
než stoletou tradici [Lhoták, 2004].
Ve svých počátcích byly vydávány časopisy ve vědeckých spolcích a
společnostech. Ty se pak staly zdrojem fondů Základní knihovny ČSAV
vzniklé v roce 1952. Její nástupkyní je současná Knihovna AV ČR, v.v.i.
Podrobná historie Knihovny AV ČR, v.v.i. (dále jen KNAV) je popsána
např. v diplomové práci Michaely Novotné Transformace knihovních služeb
na přelomu století: příklad na Knihovně Akademie věd ČR.
Vznik digitální knihovny na půdě AV ČR byl logickým vyústěním
celosvětového trendu a potřeb uživatelů vědecké knihovny.
V současné

době

vzniká

naprostá

většina

vědeckých

prací

v elektronické formě. Pro tento typ dokumetů se používá anglický název
born – digital. Pro výzkum v řadě oborů jsou však důležité i velmi staré
vědecké práce a jejich převedení do digitální podoby pak musí zajišťovat
digitalizační pracoviště.
Významným impulsem pro vznik digitalizačního pracoviště v KNAV
byly povodně v roce 2002. Pro záchranu obsahu poškozených knih a
časopisů byla digitalizace jedním z možných řešení. Při tak velkém objemu
zničených publikací nebylo možné všechny restaurovat. Na vznik DC
KNAV

přispěla i Evropská unie z finančních prostředků určených na

pomoc při odstraňování škod po povodních.
Zkušenosti a inspirace pro vybavení digitalizačního pracoviště byly
čerpány v evropských knihovnách se zavedenými digitalizačními pracovišti
(např. Univerzitní knihovna v německém Göttingenu.). V českém prostředí
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byla navázána úzká spolupráce s Národní knihovnou ČR, která měla v době
vzniku DC KNAV dvě digitalizační pracoviště, jedno pro rukopisy a staré
tisky a druhé pro záchranu tisků z 19.–20. století tištěných na kyselém
papíře. Vznikla rámcová představa, jak by mělo digitalizační pracoviště
KNAV vypadat po technické, personální a organizační stránce. Na základě
těchto nabytých poznatků byly vybíráni dodavatelé skenovacích zařízení a
softwaru pro další zpracování (kapitola č. 2 Vybavení pro DC KNAV).
Spolupráce s Národní knihovnou se v následujících letech rozšířila na
několik dalších projektů.
V průběhu roku 2003 probíhal výběr hardware a software, konečný
výběr byl uskutečněn na konci tohoto roku. Na počátku roku 2004 byli
přijati 4 pracovníci, kteří měli za úkol podílet se na vývoji postupů
digitalizace a zajistit kvalitní a efektivní produkci. První polovina tohoto
roku bylo proto obdobím testování. Byly vyzkoušeny různé metody
digitalizace

a

následného

zpracování,

postupně

se

vyprofilovaly

nejvhodnější způsoby. Vzhledem k vývoji nových technologií, softwaru a
získávání nových poznatků z prostředí digitalizace se průběžně zlepšují
postupy směrem k vyšší kvalitě a především k větší efektivitě práce.
Digitalizační pracoviště úzce spolupracuje s tvůrci produkčního software
Sirius a díky této spolupráci se vlastnosti programu neustále vylepšují.
Účast na výzkumných projektech týkajících se problematiky digitalizace
(viz. kapitola 1.2) má pro provoz digitalizačního centra významný přínos po
odborné stránce i z hlediska optimalizace workflow a zvyšování efektivity
produkce..
Od počátku digitalizace v roce 2004 do konce listopadu roku 2007
bylo digitalizováno 1 872 504 stran, byl zvýšen počet počítačů a většina z
nich byla již několikrát inovována. Byl pořízen velkokapacitní skener pro
jednotlivé listy, upgradován a kapacitně rozšířen produkční server a
posílena počítačová síť.
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3.1 Projekty
Digitalizační centrum KNAV se podílí v současnosti na třech
výzkumných projektech – „Digitální knihovna Akademie věd ČR“, „Česká
digitální matematická knihovna“ a „Optimalizace nástrojů pro digitalizaci
tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru.“

Digitální knihovna Akademie věd ČR
V roce 2004 uspěla KNAV s projektem 1ET200830526 - Digitální
knihovna Akademie věd ČR (dále DK AV ČR). Projekt byl podán v rámci
programu Informační společnost, vyhlášeného Grantovou agenturou AV
ČR. Tento projekt je řešen v letech 2005-2009. [Lhoták, 2006].
„Cílem projektu Digitální knihovna AV ČR je výzkum, vývoj a
aplikace metod a nástrojů pro vytvoření infrastruktury a realizaci Digitální
knihovny AV ČR“ [Lhoták, 2005]. Výsledkem výzkumu je zpřístupnění
vědecké literatury vydané v Akademii věd ČR a jejích předchůdkyních.
Projekt také vychází z toho, že KNAV disponuje fungujícím digitalizačním
pracovištěm, které je velmi produktivním zdrojem dat. Výsledky výzkumu
v rámci projektu jsou využitelné nejen v AV ČR, ale i při provozování a
vývoji digitálních knihoven v dalších institucích.
V roce 2005 byla v rámci tohoto projektu provedena obnova
hardwarového a softwarového vybavení nezbytného k provozu DK AV
ČR. Byl zakoupen server spolu s diskovým polem o velikosti 3 TB, který je
vyčleněn pouze pro provoz digitální knihovny (viz kapitola 4.5. Systém
Kramerius).

Česká digitální matematická knihovna
Spolu s projektem Digitální knihovna AV ČR uspěl v rámci
programu Informační společnost projekt 1ET200190513 - Česká digitální
matematická knihovna, který má být řešen v letech 2005 – 2009. Cílem
projektu je zpřístupnit digitalizované významné české a slovenské
matematické materiály vydané do současnosti. Práce zahrnuje samotnou
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digitalizaci od skenování, přes OCR až po metadatový popis na úrovni
jednotlivých článků.
Nositelem projektu je Matematický ústav AV ČR, který zajišťuje
koordinaci projektu, připravuje materiál k digitalizaci, řeší autorská práva a
udržuje doménu dml.cz. Projekt má kromě Matematického ústavu AV ČR
další čtyři spoluřešitele.
KNAV zajišťuje digitalizaci a grafické zpracování matematických děl v DC,
jejich OCR, archivaci a prezentaci v rámci AV ČR.
Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně zajišťuje
technickou integraci, vývoj zpřístupňující digitální knihovny, koordinaci
vytváření metadat a integraci do světové matematické digitální knihovny.
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně má za úkol vývoj a
zpracování výstupů z OCR, vývoj technologií pro prezentaci a vyhledávání
digitálních objektů a jejich testování.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je zodpovědná za
specifikaci metadat, propojení do Zentral Blatt MATH a Mathematical
Reviews.
Grafické zpracování je zaměřeno na kvalitu plnosti písma, jeho
symetrii vzhledem k ose strany a oříznutí stran dle textu. Tyto činnosti jsou
pečlivě sledovány tak, aby byl výsledek maximálně kvalitní. Vysoká kvalita
výstupu je důležitým předpokladem pro úspěšné OCR. OCR prováděné DC
je zaměřené především na text. Matematické výrazy jsou velmi
problematické pro většinu softwarů provádějících OCR a na tomto poli
probíhá v rámci digitální matematické knihovny průběžně výzkum, který
má již své výsledky např. v podobě diplomové práce studentů Fakulty
informatiky Masarykovy univerzity v Brně Radovana Panáka a Tomáše
Mudráka Digitalizace matematických textů [2006]. V této práci se studenti
zaměřili i na další problematiku – vyčítání cizojazyčného textu na úrovni
článku. Poznatky získané díky jejich výzkumu poté implementoval do
stávajících procesů zpracování odborník na programátorskou činnost
z KNAV.
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Kromě OCR se paralelně ve všech řešitelských institucích řeší
mnoho dalších úkolů, které jsou cílem projektu. V první polovině roku 2008
bude představena již funkční Matematická digitální knihovna. Bude
obsahovat tři tituly periodik: Czechoslovak Mathematical Journal, Aplikace
matematiky a Kybernetiku, rozpracovány jsou Časopis pro pěstování
matematiky a fyziky a Časopis pro pěstování matematiky, které budou podle
časových možností také zařazeny do digitální knihovny před jejím
uvedením. V plánu jsou některá další periodika, matematické monografie a
sborníky z konferencí.
Kooperace

všech

zúčastněných

probíhá

pomocí

internetové

komunikace a pracovních schůzek, které se konají dle potřeby buď v Brně
nebo v Praze. Všechny poznatky zjištěné během řešení projektu, jsou pro
DC velkým odborným přínosem a pomáhájí k jeho dalšímu rozvoji.

Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených
degradací kyselého papíru
Dalším projektem, jehož je KNAV spoluředitelem, je Optimalizace
nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací
kyselého papíru. Návrh projektu podala Národní knihovna v programu
Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a

vědeckých zdrojů

v podprogramu Integrované a interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví.
Projekt je řešen v letech 2007 – 2010. Jeho cílem jsou aktivity
spojené

s vytvořením

znalostní

báze,

založené

na

slovnících

a

frazeologických bázích jazyka z období let 1800 – 1989, včetně využití této
znalostní báze pro optimalizaci OCR, které je součástí programu Sirius, se
kterým pracuje DC KNAV i Národní knihovna.
Dalším cílem projektu je zvýšení produktivity Siria a v něm rozšíření
automatizovaného

popisu

vnitřních

částí

dokumentu,

tedy

článků

v periodikách nebo kapitol v monografiích a převedení informačních částí
dokumentu, jako je rejstřík nebo obsah, do textové podoby.
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Třetím cílem projektu je vytvoření konverzního a editačního nástroje
pro vytváření metadat digitálních objektů v systému Kramerius a možnost
přejímámí dat i z jiných systémů.

3.2 Spolupráce v digitalizaci

Od svého vzniku navázalo DC KNAV spolupráce různorodého
charakteru, od černobílého skenování až po specializované úpravy
v grafickém softwaru. Za nejzajímavější materiály, které se dostaly ke
zpracování v poslední době, je možné označit diplomy a ocenění Václava
Havla z jeho knihovny, Šteyerův Kancionál pro Oddělení hudební historie
Etnologického ústavu AV ČR nebo barevné mapy pro vědeckou knihovnu
v Českých

Budějovicích.

Pro

Umělecko-průmyslové

muzeum

byly

zpracovány od skenování až po metadata a OCR tři tituly odborných
časopisů.
V současnosti jsou digitalizovány barevné rukopisy ze 14.-16. století
pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně. Hotové materiály budou
umístěny

v digitální

knihovně

Manuscriptorium

(dostupná

na

http://www.manuscriptorium.com). Systém Manusciptorium je určen pro
shromažďování a zpřístupnění informací o rukopisech a starých tiscích.
Systém provozuje firma AIP Beroun s.r.o. a je financován Národní
knihovnou ČR.
Mezi dlouhodobě spolupracující instituce patří např. Fakulta
Sociálních věd Univerzity Karlovy, pro kterou byly skenovány diplomové
práce, nebo Filozofická fakulta, Ústav národního korpusu, pro který jsou
pravidelně digitalizovány knihy od švédských autorů určené pro jazykový
rozbor.
Pro příští rok je připravena spolupráce s Ústavem pro jazyk český na
digitalizaci Jungmannova slovníku a dalších starých tisků, digitalizace
diplomových prací pro Univerzitu Karlovu a dále bude pokračovat
digitalizace

pro

Moravskou

zemskou

knihovnu

v Brně.
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4 Technické vybavení a organizace práce v DC
KNAV

4.1 Hardwarové a softwarové vybavení
Kvalitní technické zabezpečení digitalizačního centra je důležitým
faktorem pro efektivní fungování celého pracoviště. Na podzim roku 2003
byly osloveny firmy s poptávkou na dodávku skenerů a softwaru pro
následné zpracování. Výběrové řízení na základě ustanovení § 49a zákona č.
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek vypsalo tehdejší vedení
KNAV. Předmětem výběru bylo zakoupení dvou černobílých skenerů na
formáty do rozměru A2 a jednoho barevného skeneru na dokumenty do
formátu A1. Požadavky na konkrétní parametry skenerů byly následující:
Požadavky na knižní skener barevný:
max. velikost dokumentu A1 (rozevřená kniha formátu A2)
min. rozlišovací schopnost pro formát A1 dosažená fyzicky (nikoliv
interpolovaná) 200 dpi
barevné zobrazení, šedá škála, černobílé zobrazení
stůl pro vyrovnání rozdílů vazby (180o)
možnost skenování vázaných dokumentů rozevřených pouze na 90 až 120o
dostatečná vzdálenost mezi dolní polohou stolu a přítlačných sklem, příp.
odklopné sklo
šetrné osvětlení (vůči dokumentu i obsluze)
možnost ovládání expozice rukou i nožním pedálem
Programové vybavení: možnost ukládat dokumenty ve formátech
TIFF, JPEG, GIF, PNG, úprava nasnímaného obrazu (ořezy, narovnání,
vyrovnání zaoblení, úprava jasu a kontrastu), dávkové zpracování, editace
souborů (změny informací v záhlaví, přejmenování), základní indexace
obrázků
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Samozřejmým požadavkem bylo uvedení ceny servisu včetně
náhradních dílů, update a upgrade softwarového vybavení. Důležité bylo
také uvedení životnosti CCD prvků, úroveň hloubky barev, požadavky na
kalibraci zařízení a jeho předepsané servisní úkony [Lhoták, 2003].
Požadavky na knižní skener černobílý:
Max. velikost dokumentu A2 (rozevřená kniha formátu A3)
Min. rozlišovací schopnost pro formát A2 dosažená fyzicky (nikoliv
interpolovaná) 200 dpi
Šedá škála, černobílé zobrazení
Stůl pro vyrovnání rozdílů vazby (180o)
Možnost skenování vázaných dokumentů rozevřených pouze na 90 až 120o
Případná možnost použití přítlačného skla
Šetrné osvětlení (vůči dokumentu i obsluze)
Možnost ručního ovládání expozice i nožním pedálem

Požadavky na programové vybavení, jeho funkce a servisu byly
stejné jako u skeneru barevného.
V případě barevného velkoformátového skeneru byly osloveny české
firmy Ampaco ČR s.r.o., MIKROGRAFIE s.r.o, AIP Safe s.r.o., slovenská
BAUKIS s.r.o. a Flow Plus s.r.o. a německá CRUSE GmbH. V případě
černobílých skenerů byla kromě výše uvedených společností oslovena ještě
firma MINOLTA s.r.o.. Firmy byly vyzvány k podání nabídek na dodávky
skenovacích zařízení dle výše uvedených parametrů a dalších dodatečných
podmínek obsažených v návrhu veřejné zakázky.
Výběrová komise doporučila barevné zařízení DigiBook a černobílé
skenery Zeutschel. Skener Digibook RGB 10000 od francouzské firmy I2S
dodala firma AIP Safe s.r.o. (http://www.aipsafe.cz/), jeho servis zajišťuje
firma XEROX Czech republic s.r.o. (http://www.xerox.cz/cs/). Černobílé
skenery od německé firmy Zeutschel GmbH (http://www.zeutschel.de/)
dodala firma Ampaco ČR s.r.o. (http://www.ampacocr.cz/), která zajišťuje i
servis. Oba modely splnily podmínky výběru.
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Barevný knižní skener

DigiBook 10 000 RGB (Obr. 1 Skener

DigiBook 10 000 RGB) je skenerem pro formáty do A1 včetně při rozlišení
400 dpi. Maximální rozlišení skeneru je 800 dpi při 1xA4. Obsahuje CCD
prvky 3 x 10 000 pixelů RGB. Váha knihy může být až 50 kg a její tloušťka
50 cm.

Skener snímá předlohy buď barevně, černobíle nebo ve 256

odstínech šedi, pracuje rychlostí cca 120 obrázků za hodinu při formátu A5
a rozlišení 400 dpi.
Ke skeneru bylo dodáno speciální úchytné zařízení s přítlačným
sklem pro knihy, které nelze otevřít více než na 90° nebo 120°. Dalším
příslušenstvím byla přídavná plochá deska na skenování velkých map a
plochých neknižních předloh. Později bylo pořízeno ještě přítlačné sklo na
klasickou vyrovnávací kolébku pro formáty do A3 včetně. Kolébka je
pevnou součástí skeneru, kterou nelze demontovat. Součástí dodávky
skeneru byl i počítač a software pro ovládání skeneru.
Nastavení skeneru vyžaduje odborné proškolení, kterým musí projít
obsluha skeneru. Vhodné jsou zkušenosti z klasického fotografování. Je
nutné ruční ostření a nastavení clony, software si na základě těchto
nastavení spočítá dobu expozice. Kalibrace barev se provádí dle bílé a černé
předlohy. Pro skenování je vhodné mít skener umístěn v prostředí, kde není
přímé a ostré světlo či sluneční záření. Např. světla umístěná nad skenerem
mohou značně ovlivnit výsledek skenování.
Samotné skenování není obtížné, provádí se v sedě, k dispozici jsou
dva nášlapné pedály, jeden pro povel ke skenování a druhý pro vyrovnávání
kolébky, na které kniha leží. Při skenování projíždí celé rameno s kamerou i
osvětlením nad předlohou, výbojkové trubice ji rovnoměrně osvětlují a
kamera snímá. Následně je obraz automaticky uložen do určeného adresáře.
Doba ukládání obrazu přímo úměrně roste spolu s nárůstem fyzické
velikosti předlohy a rozlišení. Osvětlení trubic lze regulovat, k dispozici
jsou čtyři varianty osvětlení. V praxi se osvědčilo nejsilnější osvětlení.
Výjimečně se světlo zeslabuje, v případech kdy se skenuje lesklá předloha.
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Obr. 1 Skener DigiBook 10 000 RGB

Černobílé skenery Zeutschel 0S 7 000 (Obr. 2 Zeutschel OS 7 000)
jsou určeny pro formáty předloh do A2 při rozlišení 400 dpi a 800 dpi při
formátu 1xA4. Skener obsahuje CCD prvek o 7500 pixelech. Tloušťka
knihy může být až 50 cm. Skener pracuje rychlostí až 250 obrázků za
hodinu při formátu A5 a rozlišení 300 dpi. Součástí skenerů bylo již od
samého počátku přítlačné sklo pro celou plochu skeneru. Sklo lze uchytit
v případě potřeby na vertikální opěrné rameno a je tak možné skenovat bez
něj. Součástí dodávky firmy Ampaco ČR nebyly počítače, pouze software
pro ovládání skeneru. Počítače byly dokoupeny na základě požadované
specifikace

firmy

Zeutschel

GmbH

od

Dell

Computer

s.r.o.

(http://www.dell.cz), která dodává počítačové stanice do celé KNAV.
Skener má automatické ostření i expozici, uživatel pouze vybírá
z možností rozlišení, zesvětlení či ztmavení snímání. V případě nutnosti lze
také ručně doostřit a otevřít či zavřít clonu. Kamera je pevně připevněna na
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vertikálním rameni a při procesu snímání se nehýbe. Pohybuje se pouze
určitá část ukrytá ve skenovací hlavě.
Skenování lze spouštět stisknutím klávesy na počítači nebo
přídavných nožním pedálem. Přítlačné sklo je možné ovládat ručně, pomocí
pedálů nebo poloautomaticky, kdy se sklo automaticky samo zvedne po
naskenování obrázku a obsluha ho pomocí pedálu přitlačí zpět k předloze.
Předloha je osvětlována postraními zářivkovými trubicemi. Světlo je stálé a
nelze jej regulovat, jako je tomu u skeneru DigiBook.

Obr. 2 Skener Zeutschel OS 7 000

Čtvrtým skenovacím strojem je Panasonic KV – S1025C High Speed
Scanner – pořízený v roce 2007. Jedná se o velkokapacitní skener pro
předlohy do A4 včetně. Skenuje v barvě (24bit), šedé škále nebo černobíle.
Je určen pro skenování jednotlivých listů, nejedná se tedy o knižní skener.
Byl pořízen proto, že některé časopisy či knihy lze rozvázat nebo existují
předlohy, které svázané nejsou vůbec. Panasonic dokáže skenovat
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v rozlišení maximálně 600 dpi při formátu A4, jeho výhoda spočívá
ve vysoké rychlosti ve srovnání s ostatním zařízením na pracovišti. Je
schopen naskenovat cca 1800 obrázků za hodinu. Náklady na pořízení
jednoho digitalního obrazu strany se s tímto zařízení sníží až o osmdesát
procent ve srovnání s planetárními knižními skenery.
Ostatní vybavení, pracovní stanice a server, dodala firma Dell
Computer s.r.o. Na zálohování digitalizovaného materiálu byla pořízena
také pásková mechanika HP Ultrium II. (viz kapitola 4.6 Zálohování).
Po stránce softwarového vybavení se autoři digitalizačního
pracoviště nechali inspirovat Národní knihovnou. Byl pořízen produkční
systém Sirius produkt firmy Elsyst Engineering s.r.o., který slouží ke
grafickým úpravám a popisu dokumentů (viz kapitola 4.4. Sirius). Spolu se
skenerem DigiBook byl od téže firmy zakoupen program Book Restorer™
pro grafické úpravy (viz kapitola 4.3. Book Restorer™). Dále pracoviště
disponuje volně dostupným softwarem Irfan View (viz kapitola 4.2.2. Irfan
View) a programem pro úpravu metadat XMetal.

4.2 Organizace práce a personální zajištění DC KNAV
4.2.1 Organizace práce
Organizace práce byla původně projektována tak, aby každý
pracovník polovinu pracovní doby, tj. 4 hodiny denně skenoval a 4 hodiny
denně zpracovával nasnímané předlohy. Tato organizace práce byla
připravena s ohledem na fyzické i psychické možnosti operátora. Přestože se
u skeneru sedí a obsluha není z krátkodobého hlediska fyzicky nikterak
obtížná, bylo by celodenní sezení u skenovacího stroje zátěží pro opěrný
aparát v oblasti páteře. Po psychické stránce je skenování pro svojí
jednotvárnost pro některé pracovníky únavné.
Při zahájení provozu bylo pracoviště obsazeno 4 zaměstnanci. V
tomto počtu však nebylo možné maximálně využít skenovací linku po celou
pracovní dobu. Při přepočítání obsazení skenerů na osmihodinovou pracovní
dobu, vypadalo výsledné využití linky následovně:
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Zeutschel – ½ pracovníka ( 4 hodiny práce, 4 hodiny mimo provoz)
Zeutschel – ½ pracovníka ( 4 hodiny práce, 4 hodiny mimo provoz)
DigiBook – 1 pracovník (střídání 2 pracovníků po 4 hodinách)

Je zřejmé, že při tomto obsazení byl prakticky jeden skenovaní stroj
celý den nevyužit. Proto po testovacím období došlo k rozšíření členů týmu
DC KNAV o jednoho zaměstnance.
Zhruba po prvním roce chodu centra se ukázalo, že zavedená
organizace práce není zcela ideální. Zjištění byla následující: samotné
skenování není tak náročné, jak se z počátků zdálo a jedna osoba může tuto
práci vykonávat po celou pracovní dobu, stejně tak jako následné grafické
zpracování. Skenování předloh je podstatně časově úspornější, než jejich
následné zpracování.
Ná základě těchto skutečností byli přijati další pracovníci zejména na
zpracování digitálních materiálů. V současnosti má DC KNAV 8
zaměstnanců, což činí 7 celých přepočtených pracovních úvazků. Po
personálních změnách je obsazení digitalizační linky následující:
Skenování:
Zeutschel A - 1 pracovník skenuje celou standardní pracovní dobu
Zeutschel B - 1 pracovník skenuje celou standardní pracovní dobu
DigiBook - 2 pracovníci, každý skenuje polovinu pracovní doby (jeden
pracovník půl úvazku, druhý pracovník druhou polovinu pracovní doby
zpracovává naskenovaný materiál)
Zpracování nasnímaných předloh:
4 pracovníci – z nich tři pracují celou osmihodinovou pracovní dobu, jeden
pracovník pracuje na poloviční úvazek a jeden zpracovává polovinu
pracovní doby
V praxi to znamená, že skenovací stroje jsou maximálně vytíženy
celou pracovní dobu.
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Záměrem při zavádění změn byla především optimalizace rovnováhy
mezi počtem naskenovaných stran a počtem stran následně graficky
zpracovaných. Tato rovnováha z poměru počtu osob na skenování a
zpracování teoreticky vychází, pokud je zde předpoklad, že by se v centru
stejné množství materiálu nasnímalo i zpracovávalo. V praxi to však tak
není a to z několika důvodů. DC KNAV nabízí své služby i jiným
subjektům, např. ústavům AV ČR, knihovnám, univerzitám a vysokým
školám i soukromým subjektům a široké veřejnosti.
Dalším důvodem nerovnováhy jsou i další činnosti, které s vývojem
nových technologií a postupů přibyly v procesu zpracování. Někteří
stávající pracovníci byli vyškoleni pro vykonávání těchto nových postupů,
stejně jako pro obsluhování nových zařízení, které do pracoviště přibyly.
Každý zaměstnanec má kromě svého

hlavního pracovního úkolu ještě

úkoly vedlejší, které je nutné splnit, aby bylo pracoviště plně funkční.
Neopominutelná je též zastupitelnost pracovníků v pracovních
postupech a obsluze zařízení. Následující schéma (Obr. 3 Schéma
zastupitelnosti pracovníků) představuje možnosti zastupitelnosti v případě,
že některý kolega nebude přítomen.
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Obr. 3 Schéma zastupitelnosti pracovníků

Zeutschel 1, 2

Pracovník A

Pracovník B
DigiBook

Grafická
zpracování,
metadata

Pracovník C

Pracovník D

Pracovník E

Speciální
činnosti

Pracovník F

Pracovník G
Vedení,
organizace,
administrativa

Pracovník H

Speciální činnosti zahrnují např. import obrazů do Krameria nebo obsluhu velkokapacitního skeneru
pro skenování jednotlivých nesvázaných stran či provádění OCR mimo program Sirius.

Další činnosti, např. administrativního charakteru či organizace
zakázek, vyplynuly spolu s vyčleněním digitalizačního centra z Oddělení
informačních technologií KNAV. K 1.1.2007 vzniklo samostatné oddělení –
Digitalizační centrum KNAV.
Pro organizaci výrobního workflow, kterým musí projít dokument,
jsou využívány tabulky v programu MS Excel. Ty jsou navrženy tak, aby
v nich byl zanesen každý krok, kterým dokument projde, než se dostane do
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digitální knihovny. Každý pracovník s těmito tabulkami pracuje a je
povinen je pravidelně doplňovat, stejně tak tabulky, které sledují výkony
jednotlivých zaměstnanců.
Organizace práce je průběžně optimalizována. S příchodem nových
technologií a s novými požadavky na parametry výstupů digitalizačního
pracoviště může docházet k dalším podstatným změnám.

4.2.2 Personální zajištění

Všechny činnosti v digitalizačním centru vyžadují specifické
vlastnosti pracovníka, který je vykonává. Proto také výběr personálu do
digitalizačního centra není jednoduchý.
Na počátku vzniku centra byli přijati celkem čtyři pracovníci, kteří
byli vybráni podle obecnějších kritérií.
Požadováno bylo minimálně středoškolské vzdělání nejlépe v oboru
informačních technologií nebo knihovnictví, předchozí praxe vztahující se
nějakým způsobem k digitalizaci fyzických předloh nebo nějaké její části.
Zkušenosti a znalosti z prostředí počítačové grafiky a zpracování obrazu
byly velmi vítány. Byli vybráni dva uchazeči s vyšším odborným vzděláním
v oboru knihovnictví a informačních služeb. Třetí kandidát měl odbornou
praxi s digitalizací formulářů ze statistického úřadu. Čtvrtý přijatý
pracovník měl z předchozího zaměstnání zkušenosti s informačními
technologiemi.
Nové pracoviště spadalo pod oddělení informačních technologií
KNAV a prozatím nemělo svého vlastního vedoucího pracovníka. Tuto
funkci zastával vedoucí IT oddělení. Vzhledem k tomu, že digitalizační
pracoviště je detašované, bylo jasné, že potřebuje své vlastní vedení.
Předpoklad byl takový, že jeden ze čtyř přijatých pracovníků se během
zkušebního provozu centra vyprofiluje na vedoucího pracovníka. Tak se
také stalo a po roce provozu digitalizačního centra byl jeden ze zaměstnanců
pověřen vedením. V té době již byly ujasněny pracovní postupy a
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technologie digitalizace, proto byly přijati postupně další zaměstnanci do
současného počtu sedmi osob.

Nároky na řadového pracovníka
Při výběru dalších pracovníků pro doplnění digitalizačního centra se
vedení již zaměřilo i na jiné vlastnosti než pouze profesní. Samozřejmě
vzdělání a profesní kvalifikace zůstaly na prvním místě. Zkušenost s prací
v digitalizačním centru přinesla zjištění, že profesní kvalifikace není vždy
dostačující. Charakterové vlastnosti jsou pro tuto práci stejně důležité.
Zejména je nutné dbát na pečlivost a trpělivost, jak při samotném skenování,
tak i při dalším zpracování dat.
Žádoucí vlastností je kreativita, která nemusí být, vždy stejně jako
pečlivost, každému člověku vlastní. Spolu s kreativitou by měl být
pracovník schopný své nápady také uvádět do praxe a tak zlepšovat stávající
systém procesů zpracování. Měl by nést odpovědnost za svojí práci – nalézt
své chyby v práci a také je napravit. Velmi důležitá je i schopnost pracovat
v týmu. V digitalizačním centru musí spolu všichni pracovníci kooperovat,
proto je nezbytné, aby kolegové byli spolu schopni komunikovat i přes
případné osobní neshody a svůj vztah udržovat na profesionální úrovni.
Při výběru nových pracovníků je dobré znát i osobní zájmy. Ačkoliv
by se toto mohlo zdát jako zbytečná a nevypovídající informace, způsob
trávení volného času může také mnohé napovědět. Např. pokud bude
pracovník ve svém volném čase rád vyšívat, můžeme z toho vyvodit, že
bude asi dosti trpělivý. V jiném případě, pokud bude milovníkem například
počítačových her, tak by se dalo předpokládat jisté samotářství a možné i
problémy s integrací do stávajícího týmu a společnosti.

Požadavky na vedoucího pracovníka
V digitalizačním centru KNAV se jedná především o styl řízení na
nižší až střední úrovni s taktickým až operativním rozhodováním.
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Úspěšnost vedení lidí, závisí na celé řadě faktorů. Jednou z hlavních
skupin těchto faktorů jsou osobnostní a odborné předpoklady pro práci. Aby
bylo vedení účinné, musí vedoucí pracovník správně působit na své
podřízené. Podle I. Nového (Psychologie a psychologie v personálním
managementu, 1992) by měl proto umět:
•

Jasně vymezit podřízeným záměr jejich práce a hlavně cíl – pokud
jde o samotný cíl, vychází většinou vedoucí z cílů, které určil buď
střední nebo vrcholový management. Tyto cíle jsou částečně
rozděleny na podcíle, které se jednotlivé oddělení snaží podle plánu
plnit.

•

Zřetelně a srozumitelně říct svá přání a pokyny – z této požadované
schopnosti se může stát i značně problematická záležitost. Velmi
záleží nejen na samotném vedení, ale i na charakteru členů pracovní
skupiny. Vedoucí pracovník většinou vychází z vlastností a
dovedností, které by měl řadový pracovník znát a umět, jak ze svého
titulu vzdělání, tak i ze zkušeností dosavadní práce podniku. I když
všichni pracovníci rozumí zadanému úkolu (resp. všichni odpoví, že
rozumí), stane se, že výsledná práce neodpovídá výsledku zadaného
úkolu. Umět rozhodnout i ve složitých situacích – ve vypjatých
situacích je nutné, aby vedoucí dokázal chladnokrevně a bez paniky
rozhodnout. Jeho podřízení ho pak dokáží více respektovat a
důvěřovat mu. To však neznamená, že by měl vedoucí jakkoliv
vážnost situace podceňovat.

•

Rozumět jednání pracovníků, být tolerantní ale také i kritický –
pokud pracovník udělá něco jinak než jaká jsou dohodnutá pravidla
a zvyky v jednání např. s návštěvou nebo na pracovišti, je nutné
zjistit, co ho k tomu vedlo a proč jednal právě tak, jak jednal.
Promluvit si s podřízeným a probrat s ním možné alternativy řešení
situace, ve které se ocitl a nabídnout mu případně svojí radu.

•

Přijímat od podřízených zpětnou vazbu – vedoucí by měl poskytovat
zaměstnancům možnost zpětné vazby. Názory podřízených na
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problémy v podniku jsou značně inspirativní pro vedoucího při
řešení těchto problémů. Vedoucí by však měl být však obezřetný na
to, aby se nenechal názory svých podřízených příliš manipulovat a
zaměstnanec naopak uvážit, které skutečnosti by nemohl vyřešit
sám, aniž by tím svého nadřízeného zbytečně obtěžoval.
•

Dobře se orientovat i náročnějších odborných problémech –
v ideálním případě je vedoucí pracovník největším odborníkem v
podniku.

•

Dobře organizovat a kontrolovat práci – vedoucí pracovník by měl
rozdělovat

práci

rovnoměrně,

využít

maximálně

odborného

potenciálu podřízených a jejich osobních vlastností a předpokladů
pro práci. Na druhou stranu by je vedoucí neměl nereálně přetěžovat.
Kontrola by měla být prováděna podle potřeby vedení. Pro řídícího
pracovníka je výsledek práce jeho podřízených také odrazem jeho
schopností a jeho práce. Měl by se proto při neúspěchu či nezdaru
svých pracovníků ptát sám sebe, zda nejde o jeho nesprávné
působení na podřízené.
•

Pružně reagovat v nových situacích – neměl by bát zaskočen novými
a nezvyklými situacemi, protože jeho nejistota, se pak odrazí na jeho
podřízených. Měl by být schopen i unést větší psychickou zátěž.
Tyto všechny body by se měl vedoucí pracovník snažit plnit co

nejlépe tak, aby bylo pracoviště funkční. Mezi teorií a praxí je určitá
disproporce, specifická pro každý typ pracoviště nebo oboru – musí být
však snaha se přibližovat k optimálnímu stavu.
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5 Procesy digitalizace
Proces digitalizace dokumentů zahrnuje několik kroků, kterými musí
dokumenty projít, než je lze poskytnout uživateli. Tyto procesy vyvinuli
sami pracovníci v digitalizačním centru KNAV a jsou specifické pro jejich
práci. Během testovacího období digitalizačního centra navštívili pracovníci
digitalizačního centra některé instituce, které měly již s digitalizací
zkušenosti,

např.

oddělení

digitalizace

Národní

knihovny

nebo

digitalizačního pracoviště v německém Göttingenu. Cílem bylo načerpat
poznatky, které by pomohly při vývoji dalších postupů. V následujících
kapitolách budou popsány jednotlivé kroky, kterými musí dokument projít,
než je zveřejněn v digitalizované podobě.

5.1 Výběr dokumentů pro digitalizaci
Pro projekt Digitální knihovna AV ČR. byla v první fázi určena
především všechna periodika, která kdy vydávala a některé stále vydává
Akademie věd ČR a všechny její předchůdkyně. Tato periodika jsou
vybírána dle předem vybraného seznamu. Vždy je digitalizován celý titul
daného periodika, který je dostupný v KNAV, až do roku 1994 včetně. Po
tomto roce je zde předpoklad, že dosud vydávaná periodika mají svoji
elektronickou verzi již při svém vzniku. Zatím tyto elektronické verze
nejsou součástí digitální knihovny, ale byla již zahájena spolupráce
s redakcemi akademických ústavů na převzetí těchto elektronických verzí.
V případě, že chybí některý výtisk určený k digitalizaci, je podána žádost na
meziknihovní výpůjční službu o zapůjčení tisku z jiné knihovny či ústavu.
V druhé fázi digitalizace budou zpracovány monografie vydané
Akademií věd, jejími předchůdkyněmi a jednotlivými akademickými
ústavy. Tato druhá fáze digitalizace bude započata ještě před koncem roku
2007.
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Kromě těchto naplánovaných fází jsou digitalizované např. staré tisky pro
Knihovědné oddělení KNAV a jiné akademické ústavy.

5.1.1 Skenování
Snímání předloh probíhá na všech třech skenerech, které má DC
KNAV k dispozici. Na černobílých skenerech Zeutschel probíhá veškeré
skenování jak černobílé, tak i v odstínech šedi (osmibitové a čtyřbitové
skenování ) do formátu A2. Na skeneru DigiBook jsou skenovány všechny
barevné předlohy a předlohy větší než formát A2.
První tři roky provozu DC KNAV bylo skenováno na všech třech
skenerech po celou standardní pracovní dobu, pět dní v týdnu. Vzhledem
k nárůstu objemu nasnímaných dat akademického materiálu a objemu
speciálních požadavků na skenování barevných předloh bylo pozastaveno
skenování menších formátu do A2 v šedé škále na barevném skeneru
DigiBook. (tj. periodik a monografií, naplánovaných v rámci projektu DK
AV ČR). Tuto práci plně zastávají dva skenery Zeutschel.
Produkce na obou skenerech Zeutschel dosahuje denně při
osmihodinové pracovní době v optimálním případě až 4 000 naskenovaných
stran při formátu A5, rozlišení 300 dpi a barevné hloubce čtyř bitů. Je to
plně dostačující pro navazující zpracování, které, jak bylo zmíněno, je
časově náročnější než skenování. Proto byl také od počátku roku 2007
vyčleněn barevný skener pouze pro barevné, vzácné a velkoformátové
předlohy.

5.1.2 Parametry skenování
Běžné dokumenty jsou pro potřeby Digitální knihovny AV ČR
standardně skenované v barevné hloubce čtyř bitů (čtyři bity jsou z důvodu
toho, že jednobitové skenování nevypadá ve struktuře písma zcela dobře,
písmo bývá neostré a při nedokonalosti tisku málo zřetelné) a rozlišení 300
dpi. Všechny obrazy se skenují bez černých okrajů, prakticky jen výřez
textu (tak, aby zůstal celý text na straně i s číslem strany, nesmí samozřejmě
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nic chybět) s bílým krajem tak velkým, aby bylo ještě následně možné podle
potřeby upravit jeho šířku.
Staré tisky a jiné vzácné dokumenty jsou

skenovány barevně,

v rozlišení 600 dpi a většinou s malým, cca tří milimetrovým černým
okrajem. V následující tabulce (Tabulka 1 Formáty skenování, barevná
hloubka a rozlišení) jsou rozděleny formáty, možnosti jejich barevné
hloubky a rozlišení, jak jsou standardně nabízeny ústavům AV ČR

a

kterými se řídí pracovníci digitalizačního centra.

Tabulka 1 Formáty skenování, barevná hloubka a rozlišení
Formát

černobílá 16 odstínů šedi 256 odstínů šedi

barva

A1

300 dpi

─

300 dpi

300 dpi

A2

300 dpi

300 dpi

300 dpi

300 dpi

300/600

300/600

300/600
300/600 dpi

A3
dpi

dpi

dpi

300/600

300/600

300/600

300/600

dpi

dpi

dpi

dpi

A4 – A5

Skenování předloh na rozlišení 600 dpi je kvalitnější, ale
dvojnásobně časově náročnější a nákladnější než skenování na rozlišení 300
dpi. Proto se provádí jen u speciálních tisků, starých tisků nebo podle
individuálních požadavků (ukázka skenování historického rukopisu
s rozlišením 600 dpi v příloze č. 2) .
Při

skenování

všech

druhů

materiálů

se

ukládají

obrázky

v nekomprimovaným formátu TIFF. Následně je z nich provedena
bezztrátová komprese LZW (Lempel-Ziv-Welch). Na počátku provozu DC
KNAV byly testovány i jiné formáty, které by mohly být vhodné. Např.
formát JPEG byl nadějným kandidátem, ale vzhledem k jeho ztrátové
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kompresi se neosvědčil. Na konci celého procesu zpracování ztratily
obrázky viditelně na kvalitě. Pro čtyřbitové obrázky textů tedy tento
testovaný formát není příliš vhodný. Někdy je ale využíván pro barevné
obrázky, kde se neobjevuje mnoho textu. Výhodou je, že jeho kompresní
poměr u barevných předloh je větší než komprese LZW a ušetří se tak místo
na nosičích. Velikost souborů naskenovaných předloh je různá dle rozlišení,
barevné hloubky a fyzické velikosti předlohy. V následujících dvou
tabulkách (Tabulka 2 Velikost souborů při rozlišení 300 dpi a Tabulka 3
Velikost souborů při rozlišení 600 dpi) jsou rozepsané průměrné velikosti
souborů před kompresí LZW při různých formátech, rozlišení a barevné
hloubce.

Tabulka 2 Velikost souborů při rozlišení 300 dpi
Formát černobílá 16 odstínů šedi 256 odstínů šedi barva 24 bit
A1

550 Kb

─

67 Mb

230 Mb

A2

250 Kb

18 Mb

33 Mb

100 Mb

A3

120 Kb

9 Mb

17 Mb

50 Mb

A4

50 Kb

4 Mb

8 Mb

25 Mb

A5

25 Kb

2,5 Mb

5 Mb

15 Mb

Tabulka 3 Velikost souborů při rozlišení 600 dpi
Formát černobílá 16 odstínů šedi 256 odstínů šedi barva 24 bit
A3

4 Mb

35 Mb

67 Mb

200 Mb

A4

2 Mb

15 Mb

33 Mb

100 Mb

A5

1 Mb

8 Mb

16 Mb

50 Mb
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LZW komprese tyto hodnoty sníží cca o 80% u obrázků v odstínech
šedi nebo u černobílých. U barevných obrázků se jejich velikost prakticky
nezmění, proto je lepší jejich převedení do formátu JPEG. Komprese a
konverze do jiných formátů se provádí v programu IrfanView.
Jak zřejmé z tabulek, se zvyšujícím se formátem či rozlišením se
zvětšuje objem dat, proto se také prodlužuje čas skenování. Jestliže u
formátu A5, v rozlišení 300 dpi a čtyřbitové barevné hloubce lze nasnímat
průměrně až 180 obrázků za hodinu, tak v případě formátu A1 v barvě je to
již jen maximálně cca 25 kusů. Kromě toho se prodlužují veškeré další
práce spojené s kontrolou a přenosem dat.
Kromě těchto parametrů skenování získá každá stránka skenovaného
periodika svůj originální název. Ten je jedinečný a později z něj lze získat
informaci, kde se přesně dokument nachází. Tyto názvy souborů jsou
typické pro DC KNAV. Mají následující syntaxi:
Sigla – prvních šest míst názvu je rezervováno pro siglu instituce, ve které
je fyzický dokument uložen a byl z ní použit k digitalizaci
ISSN– osm následujících míst po sigle pro ISSN bez pomlčky daného titulu
Rok – čtyři místa pro rok vydání ročníku daného titulu
Příloha – jedno místo pro skutečnost, že výtisk bude přílohou. V případě, že
není výtisk přílohou, je zde číslice 0. V případě, že výtisk je přílohou, je zde
číslice 1.
Výtisk – čtyři místa pro číslo výtisku daného ročníku titulu
Pořadové číslo souboru – čtyři místa pro číslo souboru, skenovací zařízení
je vzestupně generuje během skenování
Hotový název souboru pak vypadá například takto:
ABA007023166251985000310008.tif
Obsah názvu je následující:
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Osmý soubor z přílohy třetího výtisku z ročníku titulu Právníka,
vydaného roku 1985.
Názvy jsou pro potřebu DC KNAV vyhovující a pokrývají téměř
všechny rozmanitosti. Sporné situace se řeší individuálně.

5.1.3 Grafický editor IrfanView
IrfanView je malý a velmi obratný grafický prohlížeč a editor pro
prostředí Windows. Jeho tvůrcem je student z Bosny Irfan Skiljan. Program
je nekomerční a volně dostupný (http://www.irfanview.com). Je vhodným
nástrojem jak pro začátečníky, tak i pro profesionály. Má řadu svých
vlastních funkcí, které jsou pro něj charakteristické. Byl to např. první
program s celosvětovým rozsahem, který podporoval animované obrázky ve
formátu GIF a multistránkové ve formátu TIFF.
Software podporuje mnoho grafických formátů nejen obrázků, ale
dokáže i přehrát multimediální formáty. Umí například provádět ořezy
obrázků, úpravu jejich kontrastu a světlosti či zmenšování jejich velikosti
dle různých parametrů.
Pro práci DC KNAV je nejdůležitější funkcí konverze (Obr. 4 Konverze v editoru Irfan) do jiných formátů, komprese a změna hloubky
barev. Komprese LZW se provádí v tomto programu vždy po naskenování
celéh svazku. Dále se již zpracovávají a archivují jen zkomprimované
soubory. Změna hloubky barev na 16 odstínu šedi se provádí po úpravách
z Bookrestoreru, protože tento software umí obrázky exportovat jen ve 256
odstínech šedi a soubory jsou pro další zpracování příliš velké.
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Obr. 4 Konverze v editoru Irfan View

5.2 Grafický software Book Restorer™
Nejpodstatnější úpravy obrázků probíhají ve specializovaném
softwaru Book Restorer™. Je produktem francouzské firmy I2S, která se
specializuje na vývoj, výrobu a prodej digitalizačních systémů pro staré
nebo poškozené tisky, software na grafické úpravy digitalizovaného
materiálu, kontrolní, diagnostické a třídící systémy například tiskových vad
apod.
Do DC KNAV byl pořízen již při vzniku centra spolu se skenerem
DigiBook, který je též produktem firmy I2S. Z počátku k tomuto programu
neměli pracovníci DC plnou důvěru. Jedním důvodem byl konkurenční
software Sirius, který měl teoreticky zvládnout většinu operací, které měl
Book Restorer™ podle dokumentace také provádět. Kromě toho je Sirius
koncipován tak, že v něm lze vytvářet metadata až na úroveň jednotlivých
stránek. Druhým důvodem počáteční zdrženlivosti vůči Book Restoreru™
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byl fakt, že komunikoval jen v anglickém jazyce a průvodní dokumentace
byla také pouze v angličtině, ani uživatelské rozhraní se na první pohled
nezdálo být příliš přívětivé. Nicméně po zjištění, že zdánlivě nadějný Sirius
není plně funkční a jeho grafické funkce nepracují jak by měly, byl Book
Restorer™ prostudován, vyzkoušen a začleněn do linky zpracování
digitalizovaného materiálu. Stal se velmi účinným nástrojem při
každodenních grafických úpravách nasnímaných publikací.
V prvním roce působení digitalizačního pracoviště byla k dispozici
pouze jedna licence na tento software. Po zjištění jeho kvalit a příchodu
nových pracovních sil byla pořízena další licence

5.2.1 Základní funkce Book Restoreru™
Každá programová aplikace vyžaduje určitou konfiguraci stanice, na
které by měla bez problémů fungovat. Minimální požadovaná konfigurace
pro Book Restorer™ je následující:
jeden nebo dva procesory PENTIUM III
RAM 256 Mb
grafická karta – 16 mil. Barev
rozlišení monitoru 1280 x 1024 pixelů
systém WINDOWS NT 4.00 service Pack 4 nebo vyšší

Kromě toho je doporučované minimální volné místo na disku cca 4
GB. Ze zkušenosti lze však doporučit velikost paměti minimálně 512 MB,
ještě lépe však 1 GB a velikost disku v řádu desítek GB. Aplikace si ve
skutečnosti při zpracování vytváří velké množství pomocných souborů a ty
potřebují dost prostoru na disku. Po dokončení zpracování je lze odstranit.
Book Restorer™ je programem pro úpravy, opravy, změny a
zpracování digitalizovaných knih. Poskytuje výkonné nástroje pro dosažení
vysoce kvalitních výsledků bez ohledu na to, zda s ním pracuje začátečník
nebo expert. Významnou vlastností tohoto softwaru je fakt, že dokáže
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pracovat s velkým množstvím obrázků najednou, resp. umí pracovat
dávkově.
Princip zpracování není příliš složitý – celá kniha nebo časopis (resp.
celý adresář s naskenovanými stránkami) se naimportuje do programu a
operace se pak provádějí buď dávkově automaticky na všech stránkách nebo
ručně po jednotlivých stránkách či jednotlivých blocích. Architektura
zpracovávané úlohy v Book Restoreru™ je následující – zpracovávaná
úloha neboli kniha je rozdělena do sekcí. Pod každou z nich je jedna strana
výtisku. Sekce však může obsahovat i více stran a může být chápána např.
jako kapitola. Kromě toho může každá stránka obsahovat více obrázků –
tzv. bloků. Pro každou stránku i pro každý blok je k dispozici velká nabídka
grafických nástrojů pro jejich úpravu (Obr. 5 Organizace úlohy)

Obr.5 Organizace úlohy

Jednotlivé grafické nástroje lze organizovat do tzv. skriptů, které je
možné uložit pro případ, že by bylo nutné dělat stejné úpravy na jiných
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obrázcích. V případě DC KNAV se tyto skripty hromadně nepoužívají, jen
ojediněle a většinou jen pro jeden výtisk. Přestože se některé funkce,
například ořez a geometrická korekce, používají vždy na všech
dokumentech a skripty by zde mohly najít své uplatnění, používá každý
operátor svou vlastní organizaci práce a jeho rozhodnutí, zda si skripty
vytvoří. Také pokud se jedná o naskenované tisky, nejsou si všechny
podobné. I když se používají některé stejné operace, nastavují se velmi často
pro každou knihu různé parametry.
Další velmi praktickou pomůckou je doprovodný program, který je
instalován jako součást balíčku spolu s Book Restorerem™. Jmenuje se The
Book Restorer™ Automaton. Jde o aplikaci, která automaticky a na pozadí
zpracuje zadané úlohy, aniž musela být spuštěna samotná aplikace Book
Restorer™. Ušetří to značné množství času. Operátor si připraví v Book
Restoreru™ jednotlivé tisky a navolí si k nim příslušné operace, které je
třeba provést. Pak si v Automatonu jen nastaví čas, kdy se má kniha
zpracovat. V DC KNAV bývá nastaveno zpracování především na noční
hodiny.
Vstupní data pro Book Restorer™ musí splňovat některá formátová a
barevná omezení. Program pracuje s formáty JPEG, TIFF (monopage nebo
multipage), PDF (monopage nebo multipage) a PNG. Nepodporuje však
model CMYK a 16 bitový mód RGB. V digitalizačním centru jsou
používány ke zpracování obrázky v barevné hloubce 4 bitů, formátu TIFF s
LZW kompresí. Aplikace sice umí pracovat se 4 bitovými obrázky, ale
neumí je opět v této barevné hloubce uložit, proto jsou následné výstupy ve
256 odstínech šedi.

5.2.2 Grafické moduly
Uživatelům je k dispozici široká škála možností grafických úprav
obrázků (Obr. 6 Paleta grafických nástrojů). V DC KNAV jsou dávkově
využívané funkce geometrická korekce a ořez. Ostatní jsou využívány
individuálně na jednotlivé stránky dle nutnosti a potřeby.
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Obr. 6 Paleta grafických nástrojů

Modul Geometrická korekce
Geometrická korekce je funkcí pro vyrovnání a opravu nerovností na
stránce. Nerovnosti vznikají při skenování nebo z důvodu nekvalitní fyzické
předlohy. Při úpravě používá několik různých linií stránky dle uživatelského
nastavení (Obr. 7 Nastavení geometrické korekce):
Detekce okrajů stránky – nalezení černých okrajů stránky (pokud jsou tam
zanechány během skenování, v DC KNAV se většinou skenuje bez černých
okrajů, jenom výřez textu)
Lineární detekce – zjištění všech podstatných horizontálních a vertikálních
čárových složek obrázku. Jde například o rámování obrázků na stránce nebo
oddělovače odstavců či sloupců
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Detekce řádků – zachytí řádky textu, pokud jsou dostatečně dlouhé
Detekce zkosení – zjistí, zda je stránka nějakým způsobem zkosená, tato
funkce funguje podobně jako modul Deskew
Kromě těchto kritérií lze nastavit ještě dodatečnou konfigurací
modulu položku Relevance, která udává hodnotu, jak moc má být výsledek
provedení jednotlivých nastavení úspěšný. Při různé kombinaci všech
nastavení lze dosáhnout velmi dobrých výsledků (Obr. 8 Provedení
geometrické korekce). Nicméně je nezbytné, pokud je používán tento nástroj
dávkově, obrázky po zpracování zkontrolovat. Občas se stává, že původně
relativně rovnou stránku geometrická korekce nejenže nevylepší, ale naopak
výrazně zkřiví. Například mohou být v nějaké části stránky vertikálně
posunuty řádky a stránka pak vypadá, jako by byla zvlněná, nebo se špatně
detekuje odstavec a celý blok textu je po provedení funkce křivý.
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Obr. 7 Geometrická korekce

Obr. 8 Provedení geometrické korekce
Před provedením

Po provedení
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Modul Ořez
Modul Ořez (Obr. 9 Volby ořezu) umožňuje řezat obrázky třemi
různými způsoby:
rozdělení - rozřezání na několik částí
manuální ořez – podle nadefinovaných okrajů
automatický ořez
První typ ořezu tzv. Division neboli rozdělení na části se používá
v případě, kdy je třeba rozdělit jeden obrázek na několik částí, např. když
má operátor nasnímané dvojstrany a chce je rozdělit na jednotlivé stránky.
V prvním kroku si navolí, zda chce řezat vertikálně nebo horizontálně (nelze
najednou) a na kolik částí. V druhém kroku je nutno nastavit pozice
jednotlivých dělících os. Tyto osy jsou nastaveny pevně v milimetrech. V
případě, že mají části, které je třeba od sebe oddělit, na stránce trochu jinou
pozici (nejsou všechny řezané předlohy stejně naskenované), může dojít
k tomu, že se stránky nerozříznou přesně podle představ (pokud se ořez
pustí dávkově na více obrázků). Tento typ ořezu je využíván
v digitalizačním centru jen výjimečně, pokud to povaha naskenovaných
předloh vyžaduje.
Druhým typem je Manuální ořez. Zde lze oříznout okraje
jednotlivých stránek podle uživatelem pevně nastaveného rámce. V prvním
kroku si zpracovatel nadefinuje horní, dolní, pravou a levou osu
v milimetrech, o které chce obrázek oříznout. Opět se osy nastavují pevně,
proto se tato funkce ani ta předchozí příliš nehodí pro dávkové spouštění.
Naopak velice vhodným nástrojem pro dávkové zpracování je třetí
typ ořezu – automatický (viz Obr. 10 Možnosti automatického ořezu).
Funguje na principu vyhledání informací pro ořez přímo v obrázku. V první
volbě si uživatel zvolí typ vyhledávání podle typu stránky, které chce
ořezávat. Může zvolit jednoduché vyhledávání – to se aplikuje pouze
v případě, že je k dispozici pro ořez jen jedna strana. Druhou možností je
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volba zpracování více stran najednou – je zde mód pro jednostrany a
dvojstrany. V druhém kroku se nastavují okraje pro vyhledávání textu a
okraje – uživatel může ořezávat od textu ven, od poloviny mezi textem a
okrajem nebo od okraje ven. Dále je nutné nastavit hodnoty, o které se má
obrázek oříznout na všech čtyřech stranách, hodnotu citlivosti (co má
program považovat ještě za text a co už ne) a volitelnou položku Erase
Fingers, která odstraní případně naskenované prsty z obrázku.

Obr. 9 Volby ořezu
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Obr. 10 Možnosti automatického ořezu

V DC KNAV je používán automatický ořez pro více jednostran.
Vždy se nastavuje ořezávání tak, aby byl odstraněn zbytečný bílý okraj,
zhruba jeden centimetr na horním a dolním okraji a pět milimetrů po levé a
pravé straně. Není povinné ořezávat konkrétně jeden centimetr, záleží to na
povaze předlohy. Některé předlohy mají tisk téměř do kraje, takže tam
zbývá např. jen pár milimetrů volného kraje. Ořez je pak nastaven tak, aby
zbyl na levé i pravé straně zhruba stejně široký volný bílý okraj. Špatně
ořezané stránky jsou během kontroly individuálně opraveny manuálně.

Modul Binarizace
Binarizace změní obrázek, který je v šedé škále nebo barvě, na
černobílý. Pomocí parametrů nastavení hloubky a detailů Obr. 11
Binarizace) lze odstranit z obrázku některé nečistoty. V kombinaci s dalšími
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moduly lze dosáhnout velice uspokojivého výsledku. Obrázky jsou však po
této úpravě pouze ve dvou bitech.

Obr. 11 Binarizace

Modul Despecle
Tato funkce je praktickým doplňkem binarizace a je s ní také spjata
v tom smyslu, že nelze provést modul despecle bez předchozí binarizace
(Obr. 12 Despecle s binarizací). Despecle odstraňuje buď černé nečistoty na
stránce nebo vyplňuje bílá místa neboli chyby v písmu. Napravit lze chyby
od velikosti 1x1 pixel až do velikosti 24x24 pixelů. V DC KNAV se
odstraňují nečistoty maximálně do velikosti 3x3 pixelů. U vyšších hodnot se
stává, že se začne ztrácet diakritika. Úspěšnost je závislá hlavně na velikosti
písma a kvalitě tisku.
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Obr. 12 Despecle s binarizací
Před úpravou

Po úpravě

Modul Filter
Tento speciální modul zjemní přechod barev a kontur a následně
ztmaví písmo. Výrazné zlepšení lze pozorovat např. na fotografiích
naskenovanýh v šestnácti odstínech šedi, kdy jsou velice špatně rozlišitelné.
Filter pomůže k tomu, že se hrubá zrna obrazu slijí a obrázek se tak zjemní a
vynikne (Obr. 14 Filter). Pomocí různých natavení tohoto modulu (Obr. 13
Možnosti nastavení filtru) se naopak mohou kontury i více zvýraznit. Tento
modul lze také použít jenom pro text, kde jsou případně nějaké nečistoty
nebo nepříliš výrazné písmo. Filter písmo ztmaví, nečistoty zjemní a když se
po té provede binarizace, mohou někdy zcela vymizet.

50

Obr. 13 Možnosti nastavení filtru

Obr. 14 Filter
Před úpravou

Po úpravě

Modul Colorometric curves
Podstata toho modulu spočívá v tom, že se může změnit paleta
odstínů barev v obrázku (Obr. 15 Colorometric curves). Když neodpovídá
barevně obrázek skutečnosti, lze pomocí křivky posunout barevnou paletu
např. blíže k černé (v případě šedé škály barev). V praxi se tento modul
používá v případě, že je stránka například moc tmavá a je na ni vidět špatně
text. Pomocí křivky se zesvětlí a text je potom více kontrastní. V kombinaci
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s binarizací nebo filtrem pak může vzniknout více kontrastní a lépe čitelný
text.

Obr. 15 Colometric curves

Další moduly už nejsou v DC KNAV tak často využívány. Budou
představeny pouze ve zkratce:
Area detection – vyhledá na stránce jednotlivé objekty, na které lze pak
samostatně provést ostatní grafické úpravy
Adjustment of histogram – pomůže upravit světelné rozpory v obrázku
oproti jeho fyzické předloze
Deskew – je možnou alternativou geometrické korekci, ale funguje na jiném
principu – stránky vyrovnává jako celek, nikoliv jeho části
Finger masking – tento modul je schopen odstranit z obrázku naskenované
prsty a jejich místo vyplnit stejnou barvou, jako je jejich okolí
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Light & contrast – pomůže upravit v obrázku světlo a kontrast
Lightning correction – odstraní ze stránek tmavé stíny, které mohou
vzniknout např. při skenování
Transformation – slouží k převrácení stránek, pokud požadujeme aby se
změnila např. poloha některého objektu na stránce nebo celé stránky
Mezi prakticky nevyužívané moduly v digitalizačním centru patří
Negativ – převrácení obrázku do negativu, Polarity Detection – převrácení
negativu zpět do pozitivu, Resize – změna velikosti obrázku, OCR –
vyčítání textu z obrázku – není pořízena licence pro tento modul, OCR
probíhá v jiném programu.

5.3 Produkční systém Sirius
Sirius je softwarem vyvinutým firmou Elsyst Engineering ve
Vyškově (http://www.ee.cz). Slouží pro grafické zpracování, tvorbu metadat
a archivaci digitalizovaných dokumentů. Může být také samotným
softwarem pro komunikaci skener – počítač (pro samotné skenování).
Systém pracuje na principu klient – server, proto může být instalován jak
v malých kancelářích tak i ve velkých provozech o několika desítkách
počítačů.
Systém využívá databázi Microsoft SQL. V databázi jsou uloženy
také veškeré indexy, které uživatel během zpracování dokumentům přiřadí a
systémové informace o dokumentech. Kromě databáze je zde ještě samotné
úložiště dokumentů, které jsou během zpracování ukládány. Pro toto
úložiště je vhodné mít vyčleněný dostatečný prostor na serveru, na kterém
bylo úložiště vytvořeno. Málo místa pro úložiště dokumentů způsobuje
nemalé problémy ve funkčnosti celého Siria. Všechny pracovní stanice, kde
je úmysl zpracovávat v Siriovi, tak musí být pomocí počítačové sítě
připojeny k serveru. Jinak je Sirius na nepřipojené stanici k síti nefunkční.
Systém Sirius je modulárním systémem a záleží na provozovateli
tohoto systému, jaké moduly chce využívat. Software je stále vyvíjen a
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každé pracoviště má jiné požadavky na funkcionalitu. Vzhledem ke
složitosti celého systému budou představeny funkce a moduly využívané v
DC KNAV.
DC KNAV využívá Sirius především pro tvorbu metadat, OCR a
archivaci. Pro grafické operace využívá DC KNAV především systém
Bookrestorer™, který byl již zmíněn výše.
Sirius umí pracovat s těmito formáty obrázků: TIFF, JPEG, BMP,
GIF, PNG, MDC, PCD a TGM. Do Siria lze vložit ale i dokumenty např.
v PDF, DOC, XLS apod. Není možné je v něm editovat, ale při práci s nimi
se spustí příslušný asociovaný program. Pro účely DC KNAV jsou do
programu dokumenty vkládány opět ve formátu TIFF zkomprimované LZW
kompresí. Sirius sice není schopen pracovat s komprimovanými obrázky,
ale sám si je dekomprimuje a dále s nimi pracuje v této podobě. Pro načítání
do programu jsou komprimované soubory výhodnější, protože je program
rychleji načte než soubory bez komprese.
Dokumenty v hlavním okně Siria jsou organizovány do pořadačů, ve
kterých jsou již zpracované dokumenty. Pořadače jsou stromově uspořádány
do čtyřech úrovní – hlavní úroveň je Periodikum, jako typ pořadače, druhá
úroveň pořadače je titul periodika, třetí úroveň představuje jeden ročník
periodika a poslední, čtvrtá úroveň je rezervována pro jednotlivé výtisky
periodik. V prostřední části hlavního okna jsou zobrazeny jednotlivé
záznamy dokumentů v označeném pořadači daného výtisku, které si lze
zobrazit v pravé části hlavního okna. Metadata neboli indexy až na úroveň
jednotlivých stran lze upravovat ještě i po zpracování dokumentů v hlavním
okně v levé části pod pořadači (Obr. 16 Organizace v systému Sirius).
Mezi indexy a pořadači jsou ještě další části, jako například
Rozpracované zakázky (na obrázku jsou skryty), ve kterých jsou
rozpracované dávky dokumentů. Dávka může být pod jednou zakázkou
jedna, nebo více, podle volby uživatele. V DC KNAV je obvykle vedena
jako jedna zakázka jeden ročník daného titulu a k té se přidávají výtisky
daného ročníku jako jednotlivé dávky dokumentů. Jednou dávkou
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dokumentů muže být také celý jeden ročník periodika, který se pak rozdělí
na jednotlivé výtisky během indexování.
V hlavním okně Siria je k dispozici mnoho různých nástrojů pro
nastavení funkcí programu a mohou zde probíhat dodatečné úpravy již
zpracovaných dokumentů a to jak po stránce editace metadat, tak po stránce
grafické.

Obr. 16 Organizace v systému Sirius

Prvním krokem při zpracování nového titulu v Siriovi je nutné
založit nový pořadač periodika s názvem titulu a ostatními metadaty
vztahujícími se k tomuto titulu. Ještě nedávno bylo nutné ručně vyplňovat
metadatová políčka dle katalogu. Dnes je již k dispozici nástroj pro
automatické stahování informací o titulech z různých knihoven. Do Siria byl
implementován klient Z39.50, který umožňuje okamžitě vyhledat a stáhnout
metadata z knihovních systémů (Obr. 17 Vyhledání metadat pomocí klienta
Z39.50). Ta se zapíší do indexových položek Siria na úrovni titulu. Systém
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indexů v Siriovi byl vytvořen podle DTD pro periodika a monografie
definovaném Národní knihovnou.
Metadata jsou stahována z Národní knihovny ze Souborného
katalogu ČR vzhledem k předpokladu úplnosti informací. Po stažení
informací je nutné indexy překontrolovat a některé informace pozměnit,
např. místo uložení dokumentu a jeho signatury, protože dokumenty určené
k digitalizaci jsou vybírány z fondů KNAV.

Obr. 17 Vyhledání metadat klientem Z39.50

Po vytvoření pořadače s názvem a informacemi daného titulu je
nutné nahrát dokumenty do programu. Po vytvoření zakázky následuje
vznik dávky, do které se v okně Dávkové skenování načtou hromadně
dokumenty. V této fázi lze navolit různé možnosti grafického zpracování
dokumentů, např. ořezy, vyčištění nebo vyrovnání.
V případě DC KNAV je využívána pouze funkce pro určení pravých
a levých stránek v dávce dokumentů. Při následném ukládání celé dávky
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dokumentů je operátorem zvoleno, které stránky jsou levé a které pravé.
Rozeznání pravých a levých stran je základem pro další kroky zpracování.
V této fázi se provádí také analýza ořezů, pokud je však povolena
v nastavení. Ještě nedávno bylo nutné tímto krokem i samotným ořezem
projít, protože bez něj nebylo možné učinit další operace. Protože jsou
dokumenty již ořezány z Book Restoreru™, bývala hodnota ořezu nastavena
na nulovou hodnotu. Dokument se v podstatě neořízl, ale prošel nutnou
procedurou. Nyní již umožňuje systém tento zbytečný krok vynechat.
Vytváření dávek, jejich ukládání a určení levých a pravých stran
probíhá na lokálních pracovních stanicích. Záznamy dokumentů jsou však
ukládány do databáze a samotné dokumenty do úložiště na server.
Po uložení dávky dokumentů je otevřeno okno Kontrola dokumentů.
V současné době již není nutné dokumenty kontrolovat, protože krok
ořezání dokumentů je možné vypnout, je však třeba vytvořit šablony pro
načítání

čísel

stránek

z obrázků

neboli

OCR

(Optical

Character

Recognition). Šablona se připravuje pro pravou a levou stranu zvlášť.
V každé šabloně se nastaví oblast na obrázku, ze kterého se má číslo strany
načíst. Dále se musí určit indexové pole, do kterého se vyčtené informace
zapíší. Pokud jde o číslo strany většinou se jedná o index na úrovni stránky
periodika a konkrétně položka Číslo strany (Obr. 18 Vytváření šablon pro
OCR čísel stran).
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Obr. 18 Vytváření šablon pro OCR čísel stran

Po vytvoření skupiny šablon pro pravou a levou stranu a nastavení
funkce Zónové čtení je dávka uložena a automaticky zpracována. Pro
zónové čtení je nutný hardwarový klíč pro OCR. V Siriovi je
implementován program pro OCR FineReader Engine od ukrajinské firmy
ABBYY, který tuto funkci vykonává. Hardwarový klíč pro OCR je vždy
v jednom počítači, který se v tu chvíli chová jako server. Ostatní uživatelé
posílají své dávky na tento server, který jim zónové čtení provede. Tento
Hardwarový klíč je přenositelný na jakýkoliv počítač, kde je nainstalovaný
Sirius. Serverem tak může být kterákoliv stanice podle potřeby pracoviště.
Prakticky je vhodné mít jeden počítač na toto dávkové zpracování
vyčleněný, protože pokud zde vykonává Sirius dávkové zpracování nelze
v něm zároveň pracovat na jiných činnostech.
Když je dávka dokumentů zpracována, otevře se do okna Indexování.
Zde jsou v pravém sloupci zobrazeny indexy ke každé straně, výtisku nebo
ročníku, podle toho kde se nachází kurzor v prostředním sloupci.
V prostředním sloupci jsou viditelné záznamy jednotlivých stran a jejich
obraz v sloupci levém (Obr. 19 Indexování).

58

V této fázi dochází k vytváření a editaci indexů do indexových polí
na úrovni ročníku, výtisku a článků. Indexy z nejvyšší úrovně Titulu, které
byly staženy na počátku pomocí klienta Z39.50 jsou zobrazeny automaticky.
V této fázi je však nelze editovat. V současné době jsou vyplňovány
položky indexů k ročníku a výtisku. Od roku 2008 budou popisovány i
jednotlivé články.
Indexování má svá speciální pravidla, na jejichž tvorbě se DC
KNAV kromě Národní knihovny a firmy Elsyst Engineering rovněž
podílelo. Tato pravidla vychází částečně z katalogizačních pravidel,
knihovnických zvyklostí, ale velká část musela být vytvořena zvlášť pro
tento styl tvorby metadat. Pravidla jsou neustále vyvíjena a aktualizována.
Pravidla pro popis dokumentů jsou dvojího druhu – pro popis periodik
(Příloha 1 Pravidla pro popis periodik) a pro popis monografií. Tato
pravidla nejsou nutně závazná pro všechny digitalizující instituce, ale jsou
závazná pro ty, kdo by v budoucnu chtěli spolupracovat na výměně
digitalizovaného materiálu s Národní knihovnou ČR.

Obr. 19 Indexování
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Pokud jsou všechna potřebná indexová pole vyplněna, dávka je
uložena a uvolněna do pořadače v hlavním okně. Indexy lze ještě v hlavním
okně dodatečně editovat a doplňovat.
Když jsou obrázky uvolněny do pořadačů, přichází na řadu
provedení

celostránkového

OCR.

OCR

provádí

opět

FineReader

zaimplementovaný do Siria. Pro OCR je tedy opět nutný hardwarový klíč.
V současné době jsou v DC KNAV tyto klíče tři. Dva z nich jsou ve verzi
5.0, ty jsou využívány na vyčítání čísel stran. Jeden je v nové verzi 8.0,
který slouží pro celostránkové vyčítání.
Výsledkem OCR jsou pak jednotlivé textové dokumenty s vyčteným
textem ke každému obrazu stránky (ukázka původního obrazu strany a
vyčteného OCR v přílohách 3a a 3b). Tyto vyčtené texty pak slouží pro
fulltextové vyhledávání v digitální knihovně. Kromě těchto klíčů pro OCR
vlastní DC KNAV ještě samostatnou licenci FineReaderu verze 8.0 přímo
od firmy ABBYY. Tento klíč slouží pro samostatné OCR textů, které
nemusí procházet všemi procesy úprav, jedná se především o speciální
zakázky či testování různých druhů dokumentů.
Z pořadačů lze dokumenty exportovat buď jako celý titul, nebo
jenom ročník či výtisk. V DC KNAV je exportován vždy každý ročník
z titulu samostatně. Výsledkem exportu je adresář s obrázky ve formátu
TIFF a textových dokumentů s vyčteným textem a souborem ve formátu
XML, kde jsou popisná metadata k celému titulu, ročníku, výtisku a
jednotlivých stran. Ten lze editovat buď ručně v textovém editoru nebo
v XML editoru (např. Xmetal).

5.4 Systém Kramerius
Digitální knihovny zpřístupňující vědecké materiály existují po
celém světě a nové stále vznikají. Fungují na různých platformách a existuje
mnoho výzkumných záměrů, které věnují tomuto tématu. Pro nás jsou
zajímavé především projekty zaměřené na open source systémy, které lze
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dále rozšiřovat a upravovat vlastním způsobem pro potřeby dané instituce.
Jedním

z nich

je

např.

(http://www.dspace.org),

systém

který

pro

vyvinul

digitální

knihovnu

Massachusetts

DSpace

Institute

of

Technology spolu s firmou Hewlett Packard a je volně přístupný pro
vědecké instituce v celém světě. V českém prostředí ho jako první
provozuje Knihovna VŠB-TU v Ostravě. Dalším open source systémem je
například systém Fedora (http://www.fedora.info/) vyvíjeným Cornell
University a University of Virginia. V České republice je zatím zkušebně
zprovozněn v Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně
[Lhoták, 2007].
V České republice se problematikou zpřístupnění digitalizovaných
dokumentů uživatelům prostřednictvím digitální knihovny zabývala již
dávno před vznikem DC KNAV Národní knihovna ČR. V roce 2003 se
zasloužila o realizaci systému Kramerius, který vznikl jako open source
systém. Na jeho technické realizaci pracovala firma Qbizm technologies, a.s
a je k dispozici pod licencí GNU GPL. Tato firma poskytuje na svých
stránkách nejnovější verze tohoto systému a při jeho vývoji přebírá a
implementuje návrhy i od jiných vývojových týmů. V roce 2003 začala
s Národní knihovnou ČR spolupracovat KNAV na základních požadavcích
na systém Kramerius. Pozitivně k dalšímu vývoji systému významně přispěl
úspěch KNAV s projektem 1ET200830526 - Digitální knihovna Akademie
věd ČR, jak již bylo zmíněno výše..
V dalších letech byl implementován protokol OAI-PMH pro DTD
periodika s podporou kvalifikovaného Dublin Core, pro DTD monografií
s podporou nekvalifikovaného Dublin Core, data mohou být poskytována
v kontejnerovém formátu METS. Byl také integrován do nástroj pro
plnotextové vyhledávání Lucene.
Kramerius využívá své vlastní specifické identifikátory pro metadata
i ostatní položky, v nejbližších měsících je naplánována implementace
některého z perzistentních identifikátorů kupříkladu typu URN apod. a
následné využití handle systému pro stálé odkazy pro vstup z vnějšího
internetového prostředí. [Lhoták, 2007].

Z projektu bylo také rozšířeno

OCR na neomezené množství stran v programu Sirius.
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Kramerius je provozován na systému Linux, využívá pro svojí
činnost webový server Apache, aplikační server Apache Tomcat a
databázový server PostgreSQL.
Programátoři obohatili Kramerius také o různé možnosti listování
v dokumentech. Díky tomu je pro uživatele pohodlnější orientace v rámci
digitálního dokumentu. Správu systému v KNAV zajišťuje oddělení
informačních technologií.
Data do digitální knihovny Kramerius jsou získávána přímo
z digitalizačního pracoviště. Kramerius pracuje se soubory xml a současně
jsou do něj importovány také grafické soubory. Systém podporuje formáty
jako např. vícestránkové PDF, PNG, JPEG nebo DjVu.
Do Krameria nejsou tedy importovány obrázky ve formátu TIFF, ve
kterém jsou výstupy z programu Sirius. Jsou konvertovány do formátu
DjVu, který byl zvolen jako vhodný po stránce kompresních vlastností.
Tento formát zmenší objem dat až na desetinu velikosti obrazu při mírné
ztrátě kvality. Pro konverze do DjVu byl získán balíček utilit DjVuLibre,
který je volně dostupný na adrese http://DjVu.sourceforge.net/. Protože bylo
nutné konverze provádět dávkově a co možná nejefektivněji, vyvinul
programátor skript, který se spustí na celé dávce dokumentů pomocí
příkazové řádky v systému Linux. Po provedení konverze dat již nic nebrání
nahrání dokumentů do systému spolu s popisnými metadaty. K dispozici je i
komerční verze pro převod do DjVu s podstatně vyšší kompresí. Vzhledem
k tomu, že se v DK AV ČR vyskytují v naprosté většině dokumenty formátu
A5, nebylo zatím nezbytně nutné tuto finančně velmi nákladnou verzi
pořídit.
V současné době probíhají práce na změně formátu importovaných
souborů. Pro zobrazení souboru DjVu je nutné mít nainstalovaný speciální
plug-in. Proto již v nejbližší době budou výstupy ze Siria konvertovány do
formátu jpg, který je pro zobrazení dokumentů o rozměru A5 postačující a
je zobrazitelnými běžnými webovými prohlížeči..
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V systému Kramerius je k 30.11.2007 57 titulů periodik a 760 770
stran. Toto číslo se neustále mění a na konci tohoto roku lze očekávat
překročení osmisettisícové hranice.
V systému Kramerius je velmi pohodlná a přehledná orientace.
Časopisy jsou v něm řazeny abecedně – pod každým písmenem jsou
uvedeny příslušné názvy. Kromě toho je ještě na hlavní straně periodik celý
seznam dostupných periodik. Uživatel tak nemusí názvy hledat pod písmeny
(Obr. 20 Pohled do systému Kramerius). Přes celou strukturu základních
metadat, jako je název titulu, rok vydání ročníku, číslo výtisku, se dostane
uživatel až na jednotlivá čísla stránek výtisku a z nich na jednotlivé obrazy
stránek (Obr. 21 Obraz strany výtisku periodika). Ty si však zobrazí jen
uživatel, který je přítomen v počítačové studovně KNAV. Zveřejnění
časopisů a monografií mimo KNAV brání legislativní omezení.
I přes to, že není přístup k jednotlivých stránkám děl přes internet
možný, jsou pro veřejnost velmi cenná i metadata, podle kterých se mohou
dostat jednoduše k informacím o literatuře, která je zajímá. Je zde
k dispozici plnotextové vyhledávání jak v obsahu textů tak i v metadatech.
Instituce, které v České republice vytváří digitální knihovny, doufají, že se
situace na legislativním poli změní a bude možné za určitých podmínek
poskytnout digitalizované materiály veřejnosti.
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Obr. 20 Pohled do systému Kramerius
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Obr. 21 Obraz strany výtisku periodika

5.5 Zálohování
Zálohování je nedílnou a důležitou součástí digitalizace. Z finančních
prostředků projektu DK AV ČR, který byl zmíněn výše, byly pořízeny dvě
páskové mechaniky StorageWorks Ultrium 460 od firmy Hewlett Packard.
Tyto mechaniky slouží k přenesení dat na pásky. Jedna mechanika je
umístěna v digitalizačním centru, druhá je v hlavní budově AV ČR na
Národní třídě. Mechanika na digitalizačním pracovišti slouží k zálohování
výstupů digitalizace. Konkrétně jsou zálohovány:
•

Prvotní naskenované obrazy, tzv. originály, přímé výstupy ze
skenovacích strojů ve formátu TIFF a LZW kompresi

•

Soubory, jenž jsou upravené a připravené ke konverzi do DjVu a
importu do Krameria – tj. adresáře s obrázky a vyčtenými textovými
dokumenty a xml soubory s popisnými metadaty
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•

Všechny ostatní naskenované dokumenty v rámci speciálních
objednávek – v podobně originálních skenů v LZW kompresi a
v podobě upravených obrazů (v případě jejich tvorby).
Druhou páskovou mechaniku využívá oddělení informačních

technologií. Využívá ji k zálohování systému Kramerius, zálohovány jsou
všechny obrázky v něm uložené a jejich metadata a databáze záznamu
obrázků.
Pro ukládání se využívají pásky o kapacitě 400 MB dat.
V současnosti je v DC KNAV již 32 plných pásek dat. Podle výrobce je
životnost dat na páskách cca 30 let. S obměnou za novější technologii je
počítáno přibližně jednou za 4 roky.
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6 Závěr
Od vzniku DC KNAV uplynulo již 3,5 roku. Začátky nebyly snadné,
nikdo z pracovníků neměl zkušenosti s digitalizací. Vycházeli jsme ze
získaných poznatků z jiných institucí a především vlastních pokusů a
předchozích zkušeností z oboru informačních technologií.
Během těchto let se pracoviště rozvinulo v plně fungující centrum
s velkou produkcí digitalizovaných dat, které je flexibilní a neustále se
rozvíjí dle nových trendů v oblasti informatiky a digitalizace. V získávání
cenných odborných znalostí a poznatků velmi napomáhá spolupráce na
různých projektech v oblasti digitalizace vyhlášených nejen Ministerstvem
kultury České republiky, ale i Evropskou unií.
Pro rozvoj a inovace DC KNAV jsou důležité projekty i z dalšího
důvodu. Držet krok s moderními pracovišti je také velice finančně náročné,
pomáhají v něm tak finanční prostředky z projektů v obnovení hardwaru a
softwaru důležitého pro naši práci. Výsledkem jsou tak stále kvalitnější
výstupy digitalizace, která zachraňuje kulturní a vědecké dědictví našeho
státu.
V nejbližší budoucnosti plánujeme zlepšení kvality výstupů po
grafické stránce, rozšíření metadatového popisu až na úroveň jednotlivých
článků a rozšíření vybavení o speciální skenovací zařízení pro digitalizaci
poškozených historických rukopisů a tisků, který bude ještě kvalitnější a
šetrnější k tomuto typu dokumentů. Další inovace budou vyplývat
z výsledků výzkumů v rámci projektů, ve kterých má DC KNAV svojí
účast, a z našeho vlastního bádání, kterým přispíváme k rozvoji digitalizace
v České republice.
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7 Seznam použitých zkratek

VÝRAZ

VÝZNAM1

KNAV

Knihovna AV ČR, v.v.i.

v.v.i.

veřejná výzkumná instituce

ČSAV

Československá akademie věd (1951-1992)

AV ČR

Akademie věd České republiky (1993 - )

DC

Digitalizační centrum
Normalizované velikosti formátu fyzických předloh –

A1, A2, A3, A4, A5

A1 = 841x594 mm, A2 = 420x594mm, A3 = 297x420mm,
A4 = 210x297mm, A5 = 148x210mm
Dot per inch – jednotka, která udává počet bodů na jeden

dpi

palec, jeden palec je 2,54 cm. Někdy se používá PPI – pixel
per inch

TIFF, JPEG, PNG,
GIF, BMP, MDC,

Typy grafických formátů, do kterých mohou být obrázky

PCD, TGM, PDF,

uloženy

DjVu
DOC, XLS

XML

OAI - PMH

Typy formátu pro textové nebo číselné typy dokumentů
Typ jazyka pro zápis metadat, výsledkem je elektronický
dokument s příponou XML
Protokol pro sklizeň metadat z jiných dig. archívů
Standard pro vytvoření popisných, administrativních a

METS

strukturálních metadat objektů v digitální knihovně
vyjádřený jazykem XML, je udržován americkou Library of
Congress
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GPL je licencí pro volně dostupný software (je k dispozici
GNU GPL

jeho kód a je ho možné upravovat a distribuovat) jejíž
autorem je organizace GNU, která vznikla v r. 1983 za
účelem vytvořit svobodný operační systém)

DTD

Dokument Type Definition – definice typu dokumentu,
souhrn pravidel pro strukturu určitého dokumentu
(Charge Coupled Device – zařízení s vázanými náboji)

CCD

Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové
informace, používá do video kamer, fotoaparátů,
dalekohledů apod.

Kb, Mb, Gb. Tb

ISSN

Jednotky objemu elektronických dat – KiloByte, MegaByte
(1024 KiloByte), GigaByte a TeraByte
International Standard Serial Numer – mezinárodní
standardní číslo periodik, unikátní osmiciferný identifikátor

LZW

Typ bezztrátové komprese pro grafický formát TIFF

RAM

Druh operační paměti

OCR

Optical Character Recognition – optické vyčítání textu
z obrazového dokumentu uloženého v grafickém formátu
Uniform Ressource Names – trvalý identifikátor

URN

informačního zdroje, který zůstává neměnný i když se
změní umístění zdroje
Red Green Blue – barevný model, ve kterém se všechny

RGB

barvy tvoří z červené, modré a zelené (např. u monitorů),
používá se při tvorbě obrazu v počítači

CMYK

Barevný model, ve kterém se míchá modrozelená, fialová,
žlutá a černá, model se používá v polygrafii a pro tisk

1

Pro význam hesel byly použity encyklopedie dostupné na http://www.wikipedia.org a
http://www.wikipedia.cz a jiných zdrojů, uvedených v použité literatuře
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SLOVNÍK POUŽITÝCH VÝRAZŮ

VÝRAZ

VÝZNAM

manuscript

rukopis

digitalizace

převod fyzické předlohy do elektronické – digitální formy

skener

Zařízení pro snímání neboli převádění fyzické předlohy do
elektronické podoby

skenování

Proces převádění fyzických předloh do digitální formy

upgrade

Náhrada např. starého softwaru za nový

update

Úprava či obnova některých částí na např. stávajícím softwaru

Plug-in

Drobný software, který je doplňkem jiných softwarů, které
určitým způsobem rozšiřuje

indexování

Vytváření popisu dokumentu

metadata

Strukturovaná data, které nesou informace o primárních datech

sigla

Kódové označení instituce

pixel

Bod v obrazovém dokumentu

Hardwarový
klíč

Open source

Dublin Core

Fyzické většinou malé zařízení (např. USB klíč), které je nutné
pro chod určitého softwaru. Slouží k ochraně softwaru proti
nelegálnímu používání.
Volně dostupný software, včetně zdrojového kódu
Dublinské jádro – formát pro zápis metadat (vznikl při „Dublinské
iniciativě“ (1995, Dublin USA)
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9 Přílohy
Příloha č. 1 Pravidla pro popis periodik
(text převzatý z Národní knihovny ČR, viz kapitola 5.3.)

1. Popis strany
1.1.

Paginace (čísla stránek)

1. Číslo strany se uvádí arabskou číslicí, pokud není vytištěno, dopočítá se
a údaj se uvede v závorce např. [54].
2. Pokud je v paginaci chybný údaj, bude informace zapsána v pořadí:
nejdříve vytištěný údaj (bez závorky), pak bude mezera a údaj
dopočítaný, který bude uveden v hranaté závorce, např. 55 [58]. V tomto
případě se do poznámky neuvádí nic.
3. Vyskytne-li se chyba z bodu č. 2 opakovaně* je možnost vytištěný údaj
neopravovat, v poznámce na úrovni strana nic neuvádět a pouze
v poznámce na úrovni výtisku zapsat chybný údaj v paginaci (*tento
způsob zápisu musí schválit vlastník – zadavatel, aby mu byla
ponechána možnost popsat chybu dle bodu 2).
4. V případě výskytu prázdných stran – dopočítá se číslování, které bude
uvedeno v hranatých závorkách např. [54]. Typ strany se nastaví na
hodnotu: prázdná strana (patří sem strany, které nejsou potištěné, ale
mohou obsahovat např. razítko knihovny, čárový kód, přírůstkové číslo,
rukopisné poznámky, nálepku se signaturou, rubovou stranu fotografie
apod.).
5. Pokud periodikum obsahuje více po sobě jdoucích prázdných stran, je
vždy na rozhodnutí vlastníka-zadavatele, zda se zařadí či odstraní.
Odstranit se mohou pokud nejsou započítány do paginace a je dodrženo
střídání levé a pravé strany.
6. Číslo strany není natištěno a nechybí v číselné řadě. Např. po straně 117
následují dvě neočíslované strany a navazuje na ně strana 118, bude
číslování těchto stran uvedeno v závorce a doplněno typem stránky dle
dohody s vlastníkem. Možná varianta je použití písmen abecedy, např.
[117a], [117b]. (další možný příklad při větším rozsahu nečíslovaných
stran [117aa], [117ab] ……. apod.)
Pozn.: při použití písmen vynecháme písmeno „ch“ a písmena
s diakritikou (ˇ, ´, °)
7. Čísla dopočítaných stran se snažíme vždy odvodit od předlohy, resp. od
kontextu po sobě následujících stran. Příklad: pokud po natištěné straně
16 následují tři nečíslované strany a další natištěné číslo je 18, vypadá
správný zápis těchto stran takto:
16, [16a], [16b], [17], 18…… (znamená to, že s. [16a], [16b]
navazuje na s. 16)
Pozor: je možný i tento zápis:
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16, [17], [17a], [17b], 18 …… (znamená to, že s. [17a], [17b]
navazuje na s. [17])
Tento případ se týká hlavně různých nečíslovaných tabulek, vyobrazení,
map a dalších vložených údajů.
8. a) pokud není číslování stran na začátku výtisku, např. jsou před
natištěnou stranou 1 další dvě strany, vypadá číslování následovně:
[1a], [1b], 1, 2,
b) pokud není číslování stran na konci výtisku, např. za poslední
číslovanou stranou jsou další strany, vypadá číslování stran následovně:
24, [25], [26]……………….
c) pokud není číslování stran na konci výtisku, např. za poslední
číslovanou stranou jsou další dvě strany, a následující výtisk má
průběžnou paginaci (začíná např. stranou 25), pak vypadá číslování stran
následovně:
24, [24a], [24b],
9. Číslo strany není natištěno, nechybí v číselné řadě a strany obsahují
inzerci – u těchto stran je možné postupovat dle bodu 7. Druhou
možností je zařadit tyto stránky na konec výtisku a čísla stran navázat na
konec číselné řady daného výtisku. Pokud např. výtisk končí číslem
strany 256 a na konec zařadíme dvě strany, budou poslední tři čísla stran
následující: např. 256, [257], [258]. Pozor, opět zásada dodržet
střídání levé a pravé strany a dodržet řazení dle průtisku stran.
10. Je-li k dispozici obsah ročníku, či je například před ročníkem mapa, pak
dochází k řazení přímo pod ročník. Číslování stran zapisujeme
arabskými čísly, pokud není natištěno jinak. V případě střídání
arabského a římského číslování obsahu, rozdílně v jednotlivých
ročnících, se použije číslování od změny do změny (obsah prvního
ročníku je číslován arabskými čísly, pak toto číslování platí až do změny
číslování na jiné).
11. Jsou-li strany číslovány ŘÍMSKÝMI číslicemi, dodržíme toto
číslování s pravidlem co nejkratšího způsobu zápisu, při dodržení
následujících pravidel:
§ římská čísla se zapisují kombinací znaků I, V, X, L, C, D, M
§ římská čísla se skládají psaním od nejvyšší hodnoty k nejnižší
(MDL = 1550) s možností kombinace tří stejných římských číslic
§ menší římská číslice před větší znamená odečet (takto se odečítá
jen jediná římská číslice - nikdy nepoužívat v odečtu zápis dvou
stejných číslic např. nesprávně pro 8 bude zápis IIX )
§ pro odečet dle výše uvedeného se užívají pouze římské číslice I,
X, C; v matematickém kontextu zcela výjimečně také M.
POZOR, pro odečet nebyly používány římské číslice V, L, D (
pro číslo 90 správně: XC, pro číslo 1900 správně MCM; pro
číslo 95 správně XCV nesprávně: VC = 95 i přesto, že zápis
splňuje podmínku, že je kratší)
§ číslice I se pro odečítání většinou užívá jen před V, X (pro 1999
nesprávně MIM místo MCMXCIX)
Ve všech ostatních případech dodržujeme arabské číslování.
12. Dvoustrana – zpravidla nedělitelná informace, nalézající se na levé i
pravé straně obrazového pole dokumentu (např. fotografie, mapa,
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tabulka, nadpis), uvedou se dvě čísla stránek (každé do vlastního
řádku) k jedné reprezentaci a výsledný zápis bude:
<PageNumber>6</PageNumber>
<PageNumber>7</PageNumber>
13. Dvoustrana bez čísel stran – pokud dvoustrana nemá jedno nebo obě
čísla stránek, uvede se toto číslo (obě čísla) v závorkách. Mohou tak
nastat tři následující kombinace:
např. [4], 5 nebo 4, [5], případně [4], [5].
14. Pokud nejsou číslovány strany, ale sloupce textu (na jedné stránce jsou
natištěna dvě čísla), může se vygenerovat číselná řada pro každou
stránku bez ohledu na číslování sloupců, případně se uvedou tato čísla
do čísla strany (každé do vlastního řádku viz bod 12 obdoba
dvoustrany). VŽDY KONZULTOVAT S VLASTNÍKEMZADAVATELEM, KTERÝ ROZHODNE O ZPŮSOBU
ČÍSLOVÁNÍ.

1.2. Další popis strany
1) Typy stran:
• Titulní strana – obsahuje informace o čísle (příloze) a datu vydání
ročníku či výtisku, popř. charakteristický grafický prvek, a většinou
se nachází na začátku výtisku či ročníku. Pokud se v daném výtisku
vyskytuje více takovýchto stran, považuje se za titulní první strana v
dokumentu (v případě nejasností konzultovat s NK ČR).
• Obsah – pokud se na stránce vyskytuje v jakémkoli poměru ke
zbývajícímu textu obsah, nastaví se typ strany na hodnotu – obsah.
• Prázdná strana – použití viz. výše.
• Inzerce – typ strany inzerce se použije pouze v případě, že jde o
celostránkový inzertní tisk, či o vloženou reklamu (požadavek na
popis inzerce vždy určí vlastník- zadavatel před digitalizací, může to
být jakákoliv strana, na které se vyskytuje reklama).
• Normální strana – všechny ostatní strany budou mít nastavenou
hodnotu typu stránky – normální strana.
• Další typy stran, které se mohou použít v závislosti na požadavku
stupně rozsahu popisu - rejstřík, seznam ilustrací, seznam map,
seznam tabulek, tabulka. Pozor: podle pokynů zadavatele se
mohou použít i v případě, že jsou pouze na části strany (dle významu
typu strany pro určitý dokument).
2) Pokud je text nečitelný vinou mechanického poškození (např. chybějící
část strany, uříznutý okraj textu, vystříhané články, nečitelný text
způsobený neodbornou opravou) zapíše se do poznámky text:
poškozená předloha; v případě častého výskytu poškozené předlohy je
na rozhodnutí vlastníka-zadavatele, zda bude postačovat souhrnný údaj
v ročníku a nikoliv u strany, případně na obou úrovních současně.
3) POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA!
Rozšířit zápis u každé strany v technických údajích následujícím
způsobem:
v tagu <ScanningDevice>
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bude záznam o skenovacím zařízení s uvedením jeho typu (mikrofilmový,
knižní, plochý, bubnový a podobně) + výrobce skeneru a použitý software v
tomto pořadí:
a) druh digitalizace – přímá, z mikrofilmu, z mikrofiše;
b) typ skeneru (mikrofilmový, knižní, plochý, bubnový aj.);
c) model skeneru;
d) výrobce skeneru;
e) použitý SW;
f) verze SW;
g) výrobce SW;
Jednotlivé položky budou odděleny středníkem
v tagu <ScanningParameters>
a) rozlišení: nejdřív číslo, mezera a DPI; pokud je identická osa X i Y,
uvádí se pouze jedno číslo
b) barevná hloubka uvedená ve tvaru počtu bitů
c) barevná škála (BW – GS – RGB)
v tagu <OtherImagingInformation>
a) uvede se verze pravidel popisu, podle které se dokument zpracovával

Pro přímou digitalizaci například:
<TechnicalDescription>
<ScanningDevice>a) přímá digitalizace;
b) knižní skener;
c) Minolta 7000;
d) neuveden;
e) software Cofax;
f) verze XY;
g) neuveden; </ScanningDevice>
<ScanningParameters>a) 350 DPI;
b) 24 bit;
c) RGB; </ScanningParameters>
<OtherImagingInformation>pravidla
popisu verze XY.;
</OtherImagingInformation>
</TechnicalDescription>

Pro nepřímou digitalizaci například:
<TechnicalDescription>
<ScanningDevice>a) z mikrofilmu;
b) mikrofilmový skener;
c) SunRise ProScan III;
d) SunRise Incl, USA;
e) software ScanFlo ;
f) verze 3.00;
g) SunRise Incl, USA; </ScanningDevice>
<ScanningParameters>a) 350 DPI;
b) 24 bit;
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c) RGB; </ScanningParameters>
<OtherImagingInformation>pravidla popisu verze XY.;
</OtherImagingInformation>
</TechnicalDescription>

2. Popis čísla (výtisku)
1) Každé číslo (výtisk dále jen číslo) musí obsahovat název
<MainTitle>Štít</MainTitle>
a je-li uveden podnázev <SubTitle>Věstník strany
katolické</SubTitle>, tak se uvede.
2) Pokud je k dispozici více druhů vydání (ranní, polední, odpolední,
večerní vydání), v poznámce výtisku bude uveden vždy příslušný typ, a
to vždy na prvním místě. Pozor na výjimku v řazení! Může se stát, že
číslování je identické například pro ranní i večerní vydání, ale večerní
vydání vycházelo předešlého dne, pak bude zařazeno před ranní vydání.
V případech shodné datace i číslování platí následující pořadí řazení
ranní vydání;
polední vydání;
odpolední vydání;
večerní vydání;
a) odlišný název - např. u titulu Národní listy se jeden z výtisků
jmenuje „Večerník Národních listů“. Potom se přímo u výtisku
napíše do hlavního názvu:
Večerník Národních listů
b) odlišný název - např. u titulu Národní listy se jeden z výtisků
jmenuje „Večerník Národních listů“ a současně jde o večerní
vydání (analogicky ranní a odpolední vydání). Přímo u výtisku se
zapíše do hlavního názvu:
Večerník Národních listů
a do poznámky výtisku se uvede:
večerní vydání;
Ostatní informace k danému výtisku by měly být v následujícím pořadí:
zvláštní, mimořádné, po konfiskaci opravené a další typy vydání;
pořadí vydání (první, druhé..);
chybné údaje (v pořadí datace, číslo výtisku, strana);
výčet stran, které nejsou k dispozici;
Pozor, pokud se vyskytne případ, že mimořádné (zvláštní) číslo
nemá žádné číslování, pak „mimořádné*“, „zvláštní*“, „na
ukázku*“ apod. se zapíše místo čísla a v poznámce se již nezapisuje.
<PeriodicalItemNumber>na ukázku</PeriodicalItemNumber>
<PeriodicalItemDate>15.1.1920</PeriodicalItemDate>
* jak je zapsáno v dokumentu, může to být „mimořádné vydání“,
„mimořádné číslo“…“číslo na ukázku“….
3) Číslo výtisku je uváděno vždy arabskou číslicí:
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např. 17
4) Dvojčíslo – pokud je daný výtisk dvojčíslo, budou uvedena obě čísla
výtisku oddělena pomlčkou (před a za pomlčkou je mezera):
<PeriodicalItemNumber>17 - 18</PeriodicalItemNumber>
Další sdělení o tom, že se jedná o dvojčíslo, se nikde neuvádí.
5) Pokud je prokazatelné, že je chybné číslování výtisku, uvede se do
čísla výtisku pouze dopočítané číslo výtisku (bez závorky!!!!) a do
poznámky se uvede:
chybný údaj v číslování výtisku
např. máme číslo 26, za ním následuje č. 62 za ním následuje č. 28
případně došlo-li k posunutí číslování :
a) pokud se bezprostředně číslování vrací k původnímu číslování:
např. číslo 26, za ním následuje č. 28 a č. 29, a dále znovu č. 29,
pak v číslech 28 a 29 bude uveden zápis dle 1. odstavce tohoto
bodu (tedy u č. 28 bude zapsán údaj 27 a v poznámce: chybný
údaj v číslování výtisku, v č. 29 bude údaj 28 a v poznámce
opět jen chybný údaj v číslování výtisku a dále již správné
pokračování č. 29)
b) pokud je návrat k číslování až po více číslech (rozsah určí vždy
vlastník-zadavatel) čísla zůstávají tak, jak jsou tištěna
v dokumentu (tzn. neopravují se a v poznámce u prvního chybně
číslovaného výtisku se do poznámky rovněž zapíše: chybný
údaj v číslování výtisku a u dalších čísel se již žádný údaj
neuvádí (srovnej viz 1 Popis strany 1.1. bod 3)
c) číslo výtisku není uvedeno a pokud nelze dopočítat, číslo výtisku
se nevyplní
6) Vyskytují-li se v čísle další údaje (například konfiskované vydání,
cenzurované vydání, opravené vydání, 1. vydání, 2. vydání….. pražské
vydání atp.), pak je nutný zápis do poznámky ve tvaru: l. vydání;
konfiskované vydání; 1. opravené vydání po konfiskaci……….atp. Viz
formulace z popisované předlohy.

POZOR:
A) Vyskytují-li se dva výtisky se shodným číslováním výtisku a
rozdílnou datací, předřadí se výtisk s nižším datem druhému.
B) Vyskytují-li se dva výtisky se shodným číslováním výtisku a
stejnou datací, předřadí se výtisk dle pořadí vydání (1. vydání,
2. vydání atd.)
C) Vyskytují-li se dva výtisky se shodným číslováním výtisku a
stejnou datací, stejným vydáním, předřadí se výtisk národní
mutace před regionální, přičemž regionální mutace se řadí
abecedně (pražské vydání, severočeské vydání, západočeské…..)
7) Stejný princip (uvedený v bodu 5) platí i pro zápis chyb v dataci. Do
poznámky se však uvede: chybný údaj v dataci;
a) pokud se bezprostředně vrací k původní dataci, pak se uvádí
dopočítaný údaj, který se nezapisuje do závorky!!!!
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b) pokud je návrat ke správné dataci až po více číslech (rozsah určí
vždy vlastník dokumentu) údaj zůstává tak, jak je tištěn
v dokumentu.
8) Datum vydání výtisku se zapisuje dle údajů, které jsou k dispozici a
nebo které lze dopočítat: bude uveden rok, měsíc a rok nebo den, měsíc
a rok následujícím způsobem:
např. 1998 1.1998
27.1.1998
9) Pokud je daný výtisk pro více měsíců např. květen, červen 1998, zapíše
se datum vydání číselně:
např. 5. – 6.1998
10) Výtisk má datum vydání v rozsahu více dní, zapíše se číselně:
např. 27. – 29.1.1998 (bez ohledu na tvar zápisu v předloze např. 27. až
29. ledna, nebo od 27. do 29. ledna ….)
11) Pokud není uvedena datace a nelze dohledat den, označíme datum
vydání měsícem (např. 9.1998), pokud nelze zjistit měsíc, alespoň
rokem (např. 1998). Žádný tento údaj se nezapisuje v závorce.
12) Typ výtisku –mohou být následující:
a) číslo periodika – běžné číslo periodika
b) příloha – pravidelná, nepravidelná i speciální
c) nespecifikováno – výtisk, který nelze zařadit do předchozích dvou
kategorií
Typickým příkladem může být, že obálky, které se dochovaly,
byly zařazeny samostatně do dokumentu (nejčastěji bude použito
následující členění viz ca -cc) O způsobu zpracování musí vždy
rozhodnout vlastník-zadavatel podle konkrétního dokumentu.
ca) pokud nelze zjistit pořadí, dataci ani jiný způsob rozčlenění,
očíslují se strany arabskými čísly v pořadí, v jakém se dochovala
předloha, v dataci výtisku se uvede datace celého roku nebo
rozpětí roků, v čísle výtisku se uvede „obálky“ a doplní se
rozsah a všechny obálky budou v jednom výtisku;
• ve struktuře ročníku budou vždy zařazeny na konci
V poznámce bude uveden stav obálek (obálka č. 4, 24, 28 a 30 není
k dispozici), případně k dispozici pouze obálka č. 1, 2, 80;
cb) pokud lze zjistit pořadí (jsou známa čísla, datace, paginace....)
ale nelze zařadit strany obálek do výtisku (např. z důvodu
průběžné paginace, přičemž u obálek je použito samostatné
číslování – římskými čísly jen v případě, že je tak uvedenovytištěno, v ostatních případech arabskými čísly); seřadí se dle
posloupnosti do jednoho výtisku
• ve struktuře ročníku budou vždy zařazeny na konci
cc) pokud lze zjistit pořadí včetně datace, seřadí se dle posloupnosti,
přičemž v čísle výtisku bude jako v předchozích případech uvedeno
„obálka č.“ a rozsah
•
ve struktuře ročníku budou vždy zařazeny na konci
d) dodatek jedná se o různé dotisky k číslům a podobně.
13) Pokud ve výtisku chybí strana či několik stran, zapíší se do poznámky
výtisku (následně pak do vad ročníku!!!). Pro zápis chybějících stran
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bude použita jednotná terminologie. Pokud např. chybí v daném výtisku
strana 5, 6 dále strany 13, 14 a strany 25, 26 bude zápis následující:
<Notes>s. 5 – 6, 13 - 14, 25 - 26 není k dispozici; </Notes>
(vždy musí být zápis v číselné posloupnosti)
Pokud se ve výtisku vyskytují nekvalitní a poškozené strany, do
poznámky výtisku se nezapisují.
14) Pořadí zápisu v poznámce výtisku:
a) informace o druhu vydání či odchylce vydání (konfiskované
vydání, cenzurované vydání, polední, odpolední, večerní, 1. vydání
atp.…)
b) pokud se budou vypisovat jakékoliv údaje k jednotlivým stranám
(dle požadavků vlastníka-zadavatele), musí se provádět tak, aby byla
dodržena číselná posloupnost stran (sem mohou patřit chybné údaje
a případně i výpis poškozených stran u konkrétního čísla výtisku)
Pozor: možno spojit dva rozdílné chybné údaje do jednoho zápisu
(např. chybný údaj v dataci a číslování výtisku). Pokud se vyskytl
chybný údaj v paginaci, který se neopravuje (větší rozsah nesprávné
paginace), zapíše se pouze u výtisku u kterého došlo k posunu (chybné
paginaci) a v dalších navazujících výtiscích se již nic nezapisuje až do
změny (návratu ke správnému číslování). Při malém rozsahu není
potřeba tento zápis ve výtisku uvádět, protože postačuje uvedení
informace přímo u strany např. 5 [6] (viz Popis strany 1.1. odstavec 1).

3. Popis přílohy
Pravidla pro popis příloh jsou shodná s pravidly pro popis čísla periodika.
Příloha je považována za samostatný výtisk a typ výtisku je příloha. Příloha
je řazena za výtisk, ke kterému náleží. Dále jsou do poznámky výtisku
zapisovány některé další informace.
1) Pokud má příloha stejné číslo výtisku jako číslo periodika a nemá svůj
vlastní název, pak je u výtisku vyplněn shodný název s číslem, číslo
výtisku, datum vydání, typ výtisku příloha.
2) Příloha však může mít svůj vlastní název, tento název je pak zapsán do
hlavního názvu výtisku.
např. Právní rádce
Příloha může mít také svou vlastní číselnou řadu odlišující se od číselné
řady výtisků, ke kterým patří. Může se tedy stát, že příloha číslo 15
patří k výtisku periodika (např. titul Družstevník) číslo 26. (tak jak je
uvedeno v prvním odstavci 2.2.) Do čísla výtisku je uvedeno číslo
přílohy, v tomto případě 15.
Příloha může mít i svou číselnou řadu ročníku. V tom případě se jí
vytvoří vlastní ročník, se samostatným číslem zakázky (toto platí pro
případ pokud nelze přílohu včlenit přímo pod příslušný měsíc, případně
přímo pod příslušný výtisk – číslo).
Veškeré poznámky (tedy i včetně začátku) jsou zapisovány malými
písmeny, výjimku tvoří pouze názvy, které jsou zapisovány s velkým
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počátečním písmenem dle pravidel pro český jazyk (v případě
pochybností informovat se v NK ČR).
3) Pokud je příloha součástí čísla (uprostřed výtisku bez vlastního
stránkování – paginace, nebo pokračuje-li text z čísla v „příloze“
nebo obráceně), nevyčleňuje se jako samostatný výtisk a nepopisuje
se jako příloha; v případě, že se v rámci jednoho ročníku však střídá
stránkování – průběžné – samostatné - řeší se individuálně po dohovoru
s vlastníkem-zadavatelem
4) v případě, že se jedná o skládačku a nerozřezává se (nedochoval se
dokument v úplnosti), použije se dopočítané číslování a buď se vloží
jako další strana základního čísla, či přílohy nebo pokud je to evidentně
samostatný výtisk uvede se název a číslování se provede pro celou
stranu (v takovém případě se nezapisují strany skládačky). Pokud se
zpracovává samostatně, pak se jednotlivé strany rozřežou a poskládají se
tak, jak vyšlo v původní podobě.

4. Popis ročníku
1) Číslo ročníku je uváděno vždy arabskou číslicí:
2) Pokud se jedná o ročník zahrnující více ročníků, uvede se první a
poslední ročník (čísla jsou oddělena pomlčkou s mezerou mezi čísly)
např.
<PeriodicalVolumeNumber>4 – 5</PeriodicalVolumeNumber>
nebo <PeriodicalVolumeNumber>4 – 7</PeriodicalVolumeNumber>
Analogicky postupujeme u roků!!!!
<PeriodicalVolumeDate>1898</PeriodicalVolumeDate>
<PeriodicalVolumeDate>1898 - 1899</PeriodicalVolumeDate>
v případě kdy nelze dokument rozdělit (např. průběžná paginace
neumožňuje zjistit kde začíná a kde končí jeden rok, případně je takové
značení v předloze)
3) Pokud není uvedeno číslo ročníku a nelze ho ani dopočítat, číslo
ročníku se nevyplní.
4) Je-li uvedeno nesprávné číslo v celém ročníku, do poznámek u ročníku
se uvede: chybný údaj v číslování ročníku (adekvátní údaj i u
výtisku, kde se používá chybný údaj v číslování výtisku viz 2.4 ) a do
ročníku se uvede bez závorky údaj správný (dopočítaný)
Vícenásobné číslování ročníků. Pokud jde prokazatelně o jeden titul
(bylo přiděleno jedno ISSN) a jsou chyby v číslování ročníků časté,
nebo se neustále mění, pak je lepší nevyplňovat údaj o ročníku
<PeriodicalVolumeNumber></PeriodicalVolumeNumber>*
Rozhodnutí je vždy na vlastníkovi-zadavateli.
Je také možno v poznámce na úrovni ročníku upřesnit informace o
novém i starém číslování
<Notes>původní značení ročníku 1;
nové značení ročníku 15; </Notes>
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V případě, že lze s jistotou dopočítat ročníky, uvede se v tagu
PeriodicalVolumeNumber přehledným způsobem průběh značení,
nelze–li nebo nejsem-li si jistý, je lepší značení vynechat* a psát údaj o
ročníku jen do poznámky v úrovni Volume
5) Datum vydání
např. 1937 (nepoužívat den ani měsíc, i kdyby se dochoval jediný výtisk
určitého data)
6) Je možné, že jeden ročník vycházel v průběhu dvou let, datum vydání
pak bude zapsáno:
např. 1937 – 1938 (viz výše)
7) Do vad ročníku se souhrnně zapisují v následujícím pořadí:
a) kvalita dokumentu (např. nekvalitní a poškozená předloha,
případně: poškozená předloha, nekvalitní předloha;)
b) veškeré defekty vztahující se k číslům (výtiskům) a to zásadně
v číselné posloupnosti s možností sdružování zápisu. Pro zápis
těchto vad je použita jednotná terminologie:
nekvalitní a poškozená předloha;
č. 6 není k dispozici;
č. 18, 19, 20 večerní vydání s. [1] – 2 není k dispozici;
č. 21 s. 5, 13 - 14, 25 – 27 není k dispozici;
č. 21 večerní vydání není k dispozici;
č. 22, 23, 24 večerní vydání s. [1] – 2 není k dispozici;
č. 35, 54 s. 10 – 12 není k dispozici;
č. 54 příloha s. [1] – 5 není k dispozici
Posloupnost musí být podle čísel výtisků a příloh, nikoliv podle data
8) Pokud se stejná chyba opakuje ve více výtiscích, je možné sdružit zápis
následným způsobem:
č. 1, 3, 7 s. 1 – 6, 9 – 10 není k dispozici;
stále platí zásada posloupnosti
9) Pokud v daném výtisku chybí pravidelná příloha, uvede se do vad
ročníku:
č. 2 – 6 příloha není k dispozici;
č. 25 příloha není k dispozici
10) Do vad ročníku se nezapisují odchylky čísel výtisků, datace a stran. Pro
tyto účely je vyhrazena pouze úroveň výtisku (tzv. chybné údaje)

! Při popisu ročníku vždy zapisovat chybějící čísla výtisků a
stran v defektech ročníku !!!

5. Popis titulu
1) Signatura – pokud není údaj k dispozici (to znamená, pokud není
uvedena na dokumentu!!!!) zapíše se slovo: nezjištěna POZOR: před
digitalizací by měl vlastník vždy dodat seznam signatur!!! Signatura
– dodané číslo signatury z dokumentu. Pokud se jich vyskytne víc, je
nutné všechny zapsat vždy do samostatného tagu.
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2) Vlastník dokumentu se uvádí ten, který hradí digitalizaci (ne ten, který
zapůjčil dokument)!!!!! Uvádí se sigla instituce.
pak zápis bude vypadat
<PeriodicalOwner>
<Library>ABA000</Library>
<ShelfNumber>54 A 738</ShelfNumber>
<ShelfNumber>54 A 926</ShelfNumber>
</PeriodicalOwner>
3) Hlavní název – pokud se hlavní název v průběhu času měnil, uvedou se
do hlavního názvu všechny názvy. Do poznámky se však uvedou
všechny názvy včetně let, po které vycházel titul pod daným názvem
včetně změn u podnázvu.
pozn.: Uvedené platí pokud se jedná o shodné ISSN, o čemž rozhoduje
vždy České národní středisko ISSN ve Státní technické knihovně viz.
odkaz: http://www.issn.cz/
např.:
Hlavní název: Český denník
Hlavní název: Český deník
Podnázev: List národního souručenství
Poznámka: změna pravopisu hlavního názvu: od 1.4.1916 Český deník;
od 1.1.1918 bez podnázvu;
od 1.4.1939 s podnázvem List národního souručenství;
od 10.3.1942 opět bez podnázvu;
Změny názvu je možné v poznámce uvést také intervalem let, ve kterých
pod daným názvem titul vycházel:
např.:
hlavní název Český deník r. 1939 – 1954;
hlavní název Český zpravodaj r. 1954 – 1960;
hlavní název Český denník r. 1960 - ;
pozn.: Zápis Český denník r. 1960 - ; znamená, že pod názvem Český
denník vychází titul od roku 1960 dosud.
Pokud je ISSN rozdílné a titul měl předchozí nebo následný titul
(uvedeno vždy v agentuře ISSN viz http://www.issn.cz) pak příklad
zápisu může být:
<Notes>předchozí titul Věstník obecní Královského hlavního města
Prahy ISSN 1801-2248;
následný titul Věstník hlavního města Prahy ISSN 18012264; </Notes>
Může se vyskytnout i tzv. „nespecifikované propojení“. Opět bude
uvedeno na stránkách agentury ISSN a zápis může být:
<Notes>nespecifikované propojení s titulem Věstník obecní
Královského hlavního města Prahy ISSN 1801-2248; </Notes>
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Jazyk – jazyk, ve kterém byl daný titul vytisknut, se uvede malým
tiskacím písmem příslušnou mezinárodní zkratkou (tři písmena).
(viz. například: http://intra.nkp.cz/aleph500/Instrukce/kody_jazyku.htm)
cze …čeština
ger … němčina
slo … slovenština
fre … francouzština
4) Pokud se stane, že je k danému titulu zařazen titul zcela jiný (byl
omylem svázán nebo vyšel jako reklamní číslo s daným titulem) –
tento jiný titul (např. s názvem Vetřelec z roku 1859) se odstraní a
jeho existence se zaznamená do poznámky na příslušném
předávacím protokolu společně s archivním číslem filmu:
např. film ČAN 9218 obsahuje 56 stran titulu Vetřelec z roku 1859 a
titul se nedigitalizuje a nezpracovává
5) ISSN – pokud není uvedeno ISSN, zapíše se n a číslo první zakázky
daného titulu, např. pro titul, který začíná zakázkou č. 20135 bude
zápis vypadat takto:
např. n20135 (jedná se o výjimku a zpracovatel musí trvat na jeho
dodání).
6) Technický popis – skener – uvede se způsob digitalizace:
v podstatě jde o sumarizaci údajů z celého titulu na základě
technického popisu jednotlivých stran (viz bod 3 v popisu strany)
7) Chybějící roky/ročníky budou zaznamenány do poznámek periodika
(vždy první pořadí):
např.: r. 1823 - 1827, 1831, 1833 není k dispozici;
případně známé datace i ročníků: r. 1823 – 1843, 1831, 1833 - ročník
1 – 5, 9, 12 není k dispozici (na výslovné přání zadavatele vlastníka);
případně neznámé datace jen: ročník 1 – 5, 9, 12 není k dispozici;
8) Dvojí číslování ročníků. V poznámce titulu bude zapsána informace
o dvojím číslování ročníků:
např. od roku 1926 nové číslování ročníků;
možný příklad zápisu (jde o to zaznamenat jak se ročníky značily)
Podmínka je, že se jedná o jeden titul dle ISSN (nemáme na mysli
dokument se stejnou signaturou!!!!):
<Notes>dělnický čtrnáctideník, v průběhu několikrát mění název,
číslování čísel i ročníků;
r. 1906 - 1915 vychází pod názvem Pochodeň ročník 1 - 10;
r. 1916 - 1917 přerušeno vydávání;
r. 1918 pouze č. 1 z 14.11.1918 pod názvem Podkrkonošské noviny
ročník 1;
r. 1919 od č. 1 - 21 z 5.6.1919 pod názvem Podkrkonošské noviny
ročník 2;
r. 1919 č. 22 - r. 1932 pod názvem Pochodeň ročník 2;
r. 1933 od č. 1 - 45 [9.11.1933] pod názvem Nová Pochodeň ročník
3;
r. 1933 nové číslování od č. 1 [10.11.1933] návrat k původnímu
názvu Pochodeň s novým značením ročníků i čísel;
r. 1939 - 1944 přerušeno vydávání;
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r. 1945 pokračuje Pochodeň s novým značením ročníků současně se
starým [navazuje na první ročník z roku 1906]; </Notes>
POZOR platí jen pokud je prokazatelné, že se jedná o jedno
ISSN!!!!!!!!
9) Fyzický popis Fyzický popis – rozměr
Rozměr se zapisuje ve formátu výška x šířka a uvádí se v centimetrech,
zaokrouhlený na celé centimetry směrem nahoru. Pokud monografie
měří méně než 10 cm, rozměr se uvádí v milimetrech. V případě více
rozměrů bude každý údaj oddělen čárkou a mezerou. Poslední údaj bude
ukončen středníkem
Příklad: <Size>25 x 25 cm</Size>
V případě nejasností nahlédnout do AACR (Anglo-americká
katalogizační pravidla).
10) vydavatel musí být zapsán v souladu s DTD, a to vždy samostatně to
znamená, že v případě více vydavatelů bude opakovaný tag (je vhodné
vycházet z údajů zveřejněných na stránkách agentury ISSN)

Ostatní poznámky k zpracování periodik:
Při popisu nepoužívat uvozovky, dvojtečky, &, =!
Před zpracováním dokumentu je nutno ověřit ISSN, aby
nedocházelo k chybnému slučování titulů!!!
Přidělení ISSN je rozhodující podmínkou pro zahájení
digitalizace stejně jako přidělení zakázkového čísla!!!!!

Export obrazových (textových) souborů
Při exportu je nutné dodržet jedinečnost názvů jednotlivých souborů.
Nutno dodržet unixová pravidla popisu (pozor na rozlišování malých a
velkých písmen, nepoužívat diakritiku, nepoužívat nikde v souborech
mezery atd.)
Vždy záleží na instituci provádějící digitalizaci, která v každém případě
musí ohlídat jedinečnost souborů.
NK ČR a Elsyst Engineering jedinečnost souborů zabezpečuje na základě
zakázek, které jsou přidělovány digitalizovaným dokumentům přímo
systémem Národní knihovny (1 zakázka = 1 ročník bez ohledu na počet
stran v ročníku).
Ostatní digitalizační pracoviště, pokud nechtějí využívat systému NK ČR, si
zabezpečí jedinečnost zakázky v rámci svého pracoviště.
Znamená to, že každé digitalizační pracoviště by se mělo vyhnout tomu,
aby pro prefix zakázky použilo kombinaci tří písmen a tří znaků, které
by mohly být zaměněny za siglu cizí instituce!!!!!!
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OCR
musí být textovým obrazem zdrojového souboru a nese identické jméno
pouze s rozdílnou příponou (vždy zásadně ve formátu txt). Nesmí být
nulové hodnoty (doplňuje se *). Kódování textových výstupů se
doporučuje UTF 8

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ NA NOVINKY:
A) v DTD bylo provedeno rozšíření stránek o index
stránky
Stávající struktura elementu „Stránka“ je nevyhovující, protože nedokáže
rozlišit mezi stránkami, které mají stejné číslo uvnitř bibliografické
jednotky. Proto je stávající struktura elementu „Stránka“ rozšířena o
element index stránky jednoznačně rozlišující element PeriodicalPage
uvnitř importovaného souboru.

například:
<PeriodicalPage Index ="1">
<PageNumber>[1]</PageNumber>
<PageRepresentation>
<PageImage href="2025500001.djvu"/>
</PageRepresentation>
</PeriodicalPage>

Index musí být unikátní uvnitř následujících jednotek:
Periodika:
• PeriodicalVolume
• PeriodicalItem
Tato modifikace implikuje rozšíření DTD a periodik o element
PageIndex.
Doporučujeme, aby byl index posloupný a shodný s pořadím názvů
obrazových souborů

Rozšíření ComponentPart o výčet stránek
pro periodika následujícím způsobem:
Struktura nově přidaného elementu Pages obsahuje jednotlivé elementy
PageIndex, které představují rozsah stran. Atributy elementu
PageIndex (From a To) obsahují indexy stran.
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Stávající mechanizmus vazby přes PageNumber zůstane kvůli zpětné
kompatibilitě zachován, přičemž přednost má existence elementu Pages.
Tato modifikace implikuje rozšíření DTD periodik o seznam (element
Pages) elementů PageIndex obsahujících rozsah stránek v rámci
ComponentPart.

B) v průběhu roku 2007 bude vyžadován ještě unikátní
identifikátor (UniqueIdentifier) Jeho podoba bude
stanovena na základě rozhodnutí národní skupiny pro tvorbu
unikátních identifikátorů.
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Příloha 2
(viz kapitola 5.1.2.)
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Příloha 3a
(viz kapitola 5.3.)
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Příloha 3b
(viz kapitola 5.3)
Textovělingvistická analýza typů textů musí nejprve vyřešit otázku,
co je to text. Bachtin9 mluví o „grandes masses verbales"; J. M. Adam si
klade otázku, zda lze v tomto směru mluvit o „velkých typech textů", jako je
např.

récit

(vypra-vování),

description

(popis),

argumentation

(argumentace), zda lze totiž takto charakterizovat delší texty.
Adam považuje texty za komplexní jednotky a dochází k názoru, že
text je he-terogenní jev, a proto by podle něj textová lingvistika neměla
usilovat o čistou ty-pologii textů, ale spíše o typologii textových úseků, pro
které užívá pojem se-quence - sekvence. Text je podle J. M. Adama
jednotkou složenou z n sekvencí,je tedy sekvenční strukturou (structure
séquentielle). Každý text obsahuje buď jednu sekvenci (např. narativní,
argumentační aj.), nebo několik různých sekven-cí, a proto lze o čistých
typech textu mluvit pouze v případě, že jde o sekvenčnístruktury
homogenní. Navrhuje proto nové typologické pojetí založené na
dvourůzných postupech, a to a) na vkládání jiných druhů sekvencí do
sekvence základ-ní (např. argumentace - narativní sekvence - argumentace;
vypravování - deskrip-tivní sekvence - vypravování; vypravování konverzační sekvence - vypravo-vání), b) na dominanci určité sekvence
(např. v La Fontainově bajce Vlk a berá-nek, kde se mísí veršovaná
básnická struktura, konverzační struktura a narativnídominanta typická pro
bajku jako druh vypravování a žánr literárního diskurzu).
Sekvence je pro Adama jednotkou složenou z propozic a zároveň
jednotkou,která je součástí textu (unite constituée a unite constituante).
Adam rozlišuje tyto základní typy „sekvenčnosti": séquentialité narrative,
injonctive-instructionnelle,

descriptive,

argumentative,

explicative-

expositive, jimž odpovídá récit, instruction, description, argumentation a
exposition^. Na rozdíl od ostatních lingvistů k nim Adam přidává ještě
séquentialité

dialogale-conversartionnelle

a

séquentialité

poétique-

autotélique.
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Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým
podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
V Praze, 13.12. 2007.
Anna Ryšánková

Jméno

Katedra / Pracoviště

Datum

Podpis
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