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Jak získat ke studiu historickou knihu?

MVS nebo MMVS

papírová kopie

(antikvariát – vysoká cena)

studium v knihovně

digitalizace
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Projekt eBooks on Demand -
A European Library Network

� realizován od 1. 5. 2009 do      
30. 4. 2013

� navazuje na pilotní projekt 
DigitizationDigitizationDigitizationDigitization on on on on DemandDemandDemandDemand
(2006-2008)

� finančně podpořen 
programem Evropské
komise Kultura 2007Kultura 2007Kultura 2007Kultura 2007----2013201320132013



Projekt EOD

� Koordinátorem je Tyrolská univerzitní a 
krajská knihovna v Innsbrucku

CCCCííííle projektu:le projektu:le projektu:le projektu:
� rozšířit síť EOD o další evropské instituce 

nejen z řad knihoven, ale i muzeí a archivů
� prezentovat EOD jako model dobré praxe pro 

jakoukoli síť podobného zaměření
� podporovat kulturní dialog mezi uživateli 

a čtenáři historických knih s přispěním 
technologií Webu 2.0



23 knihoven z 10 evropských zemí



Služba EOD

� digitalizace 
„public domain“
knih (1500 – 1900)

� skenování knih
z fondů institucí
zapojených do 
projektu na 
objednávku 
zákazníka

� online služba



Služba EOD v NTK



EOD e-kniha

� skenování jednotlivých stran celé knihy včetně
vazby (formát TIFF, 300 dpi), konverze do JPEG

� poslání souborů JPEG na FTP server v 
Innsbrucku

� generování EOD e-knihy v tzv. ODM, systému 
určeném ke zpracování objednávek

� zaslání výzvy k zaplacení služby EOD a 
následně odkazu ke stažení e-knihy zákazníkovi 

� na osobní stránce může zákazník sledovat stav 
vyřízení své objednávky, o jednotlivých krocích 
je informován automaticky generovanými 
e-maily



EOD e-kniha

� elektronická kniha v uceleném formátu PDF

� OCR garantováno pro knihy vydané 1800+

� EOD e-kniha umožňuje fulltextové vyhledávání, 
kopírování, tisk a další práce s textem a obrázky

PPPPřřřřííííklad optickklad optickklad optickklad optickéééého rozpoznho rozpoznho rozpoznho rozpoznáááánnnníííí znakznakznakznakůůůů (OCR):(OCR):(OCR):(OCR):
Erstes Eapitel.

Geburtsort, Eltern. Schule und in der Lehre. — I m Herbst 1820 nach Prag. —

Beschäftigung. - - I m September 1833 nach Wien bis 1837, von wo ich nach einer

schweren Erkrankung zurück nach Prag ging und auch den Winter hier verweilte. —

Nie Architekten Slamanns-Abeude, — I m Frühjahr 1838 über Nürnberg, Regensbürg

nach München. -^ Sechs Monate dort Aufenthalt. — Tod meines Vaters. —

I m October zurück über Innsbruck, Salzburg. — Den Winter auf 1839 wieder in

Prag. — Erhielt das Klar'sche Stipendium nach Rom. - Sonstiges Schaffen bis

Anfang April.



EOD e-kniha – ukázka vyhledávání

210 mm





NapNapNapNapřřřř. . . . http://smellofbooks.com/http://smellofbooks.com/http://smellofbooks.com/http://smellofbooks.com/

Jste milovníkem klasických knih?

Chybí vám při čtení e-knihy hmatový a 

čichový vjem?

Ani na vjemy 

obchodníci 

nezapomněli!
http://literacyispriceless.files.wordpress.com/2009/10/i-love-to-read1.jpg





„Druhý díl Aristotelovy Poetiky by byl zachován, 

kdyby ve 14. století znali digitalizaci…“

(Jméno růže - Jorge a Vilém z Baskervillu)



Další vývoj projektu

� Print on Demand (Amazon)
� jednotné vyhledávací rozhraní – katalog VUFIND
� Europeana Connect – harvestování metadat
� Access on Demand – služba pro zrakově postižené



Služba 

☺☺☺☺

� online služba 

� síť spolupracujících institucí: sdílí se know-how, 
pracovní postupy, zkušenosti

� historické dokumenty jsou posléze zpřístupněny
na internetu také široké veřejnosti

����

� neexistuje jednotná digitální knihovna/repozitář
ani jednotný vyhledávač EOD e-knih

� členství v síti EOD může být pro menší instituce 
nákladné (1000€/rok)





WWW

� EOD v NTKEOD v NTKEOD v NTKEOD v NTK

� OficiOficiOficiOficiáááálnlnlnlníííí strstrstrstráááánky projektu EODnky projektu EODnky projektu EODnky projektu EOD

� SystSystSystSystéééém Kramerius NTKm Kramerius NTKm Kramerius NTKm Kramerius NTK

� Facebook eBooks on Demand (EOD) Facebook eBooks on Demand (EOD) Facebook eBooks on Demand (EOD) Facebook eBooks on Demand (EOD) –––– CZCZCZCZ

� Wikipedia: ElektronickWikipedia: ElektronickWikipedia: ElektronickWikipedia: Elektronickéééé knihy na objednknihy na objednknihy na objednknihy na objednáááávkuvkuvkuvku

� Google maps: The EOD LibrariesGoogle maps: The EOD LibrariesGoogle maps: The EOD LibrariesGoogle maps: The EOD Libraries

� Slideshare NTKSlideshare NTKSlideshare NTKSlideshare NTK

� Amazon Amazon Amazon Amazon –––– Advanced search: Publisher = EOD     Advanced search: Publisher = EOD     Advanced search: Publisher = EOD     Advanced search: Publisher = EOD     
(knihy nab(knihy nab(knihy nab(knihy nabíííízenzenzenzenéééé v rv rv rv ráááámci slumci slumci slumci služžžžby Print on by Print on by Print on by Print on 
Demand)Demand)Demand)Demand)























„Ptejte se mě na co chcete, já na co chci 

odpovím…“

katerina.kamradkova@techlib.cz



Děkuji za pozornost.

Foto: K. Kamrádková, NTK, komiksové úpravy: J. Mynarz, obrázky: OCAL (www.clker.com)



Odkazy

� http://www.techlib.cz/cs/787-eod-ebooks-on-demand

� http://books2ebooks.eu/?lang=cz

� http://kramerius.ntkcz.cz/kramerius/Welcome.do

� http://www.facebook.com/pages/eBooks-on-Demand-EOD-
CZ/340926043711?ref=search&sid=qoFCnwRJ1iJezHHyszTb5
Q.2403352698..1

� http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A9_knihy_na_obj
edn%C3%A1vku

� http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=1005123139
29374944535.000471defea1948f6db52&cd=2&sll=47.267734,-
122.450025&sspn=0.071946,0.071946&hl=en&ie=UTF8&ll=48.
719961,8.789063&spn=21.627619,39.418945&z=5

� http://www.slideshare.net/narodnitechnickaknihovna


