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Projekt

� projekt eBooks on Demand – Evropská knihovní
síť realizován od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2013

� podpořen programem Evropské
komise Kultura 2007-2013

� možnost prodloužit projekt o rok se stejným 
rozpočtem, tj. do dubna 2014
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Knihovny Evropské knihovní sítě

� Zapojeno 
29 knihoven 
z 12 evropských zemí



Služba EOD v NTK

� 34 zhotovených e-knih

� 4 902 stran

� 25 930,- Kč

� 1 zprostředkovaná digitalizace, 3 zahraniční
zákazníci, 3 z ČR, 3 e-knihy od Budějovického 
měšťanského pivovaru, zbylé e-knihy 
sponzoring Pivovaru Kynšperk (Roztočte pípy!)

� e-knihy zpřístupněny v systému Kramerius
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Zprostředkovaná digitalizace

� Národní lékařská knihovna

� Divadelní ústav

� Vojenský historický ústav

� (Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci)

� NTK digitalizuje v rámci EOD knihy z jejich 
historických fondů

� mají možnost vytvořit soubor záznamů pro 
vyhledávač EODISE
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EODISE

� http://search.books2ebooks.eu/

� centrální vyhledávač v potenciálních e-knihách 
EOD a e-knihách již zhotovených v rámci 
Evropské knihovní sítě

� přes 1,5 milionů záznamů z 11 knihoven

� 400 návštěv denně

� NTK zde má přes 23 000 záznamů
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Objednávka digitalizace
� začíná v online 

katalogu �
v katalogizačním 
záznamu knihy 

zákazník nalezne 
tlačítko
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Služební cesta Umeå, Švédsko



Vývoj Order Data Manager (ODM 2.1)

� upgrade na rozpoznávací server Abbyy RC3

� nový Digital Object Generator zajistí ZIP 
jednotlivých Abbyy XML souborů

� do ODM je možné přidat URL na e-knihu              
v Systému Kramerius

� nově tlačítko „Zajímavé“, kterým lze označit 
knihu, pak možné exportovat zprávu na 
Facebook nebo Twitter
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Aktivity projektu A1 – A6

� A1: rozšíření Evropské knihovní sítě

� A2: workshopy

� A3: open days

� A4 + A5: využití Webu 2.0 pro zpřístupnění
e-knih

� A6: šíření informací o EOD a marketing
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Prezentace EOD

� nominace na Cenu PARTSIP 2010, prezentace    
v Brně + sborník (únor 2011)

� přednáška na Slezské univerzitě v Opavě
(květen 2011)

� konferene INFOS – Stará Lesná, Slovensko        
+ sborník (květen 2011)

� časopis Veřejná správa (červen 2011)
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Propagační
materiály



Plánované akce na rok 2011

� 11. 6. Muzejní noc 2011 – děkuji všem, zejména 
B. Gerlachové a K. Hříbalové za prezentaci EOD 
během Muzejní noci

� 3. – 4. 11. Workshop EOD v Lisabonu

� 22. 11. Den otevřených dveří se službou EOD, 
zahájení výstavy o kanalizaci „Střeva měst“
(chceme zopakovat sponzorskou kampaň Dejte 
starým knihám nový život!)
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Konference Creating and Communicating 
Digital Content

� digitalizační projekt Národní knihovny Norska 
http://www.nb.no/bokhylla/

� open source software Goobi – Německo 
(http://www.goobi.org/)

� projekt Digitalkoot (http://digitalkoot.fi/en/) na 
opravování OCR novin z 19. století
digitalizovaných Národní knihovnou Finska

� švédský projekt Alvin – virtuální síť dig. obrázků
(http://demo.alvin-portal.org/alvin/) 
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