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Velké digitalizační projekty vs. drobná digitalizace   

   

  Technologie: mohutnější nasazení  vs. aktuálnost technologií   

 

  Prostředky: velký rozpočet vs. nízké náklady 

 

  Prostředí: stabilní vs. dynamické 
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Hlavní digitalizační projekty NTK 

   

   VPK (Virtuální polytechnická knihovna) 

   Projekt Sharing Knowledge - OA Repositories in the V4 Countries   

   Drobná digitalizace 

   Staré mapy 

   EOD (eBooks on Demand) 
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VPK (Virtuální polytechnická knihovna) 

   

   Vznik: 1997  jako Integrovaná virtuální knihovna – INVIK 

   2001 jako zahájení rutinního provozu VPK 

   Cíl: „Funkční koexistence klasické fyzické knihovny s virtuální 
knihovnou ve smyslu integrovaného informačního servisu 
kombinujícího elektronický přístup k hmotným i virtuálním 
dokumentům se širokou nabídkou různých způsobů jejich 
doručení či zprostředkování.“ 

 

   Prostředky: virtuální konto, digitalizace, elektronické dodávání 
dokumentů, Current Contents, Servisní centrum VPK, 24 hodin na 
dodání, elektronická platba, dodání zahraničních dokumentů 
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Technická realizace v NTK 
 Obecně jde o hosting výpočetních zdrojů a zajištění 

uživatelského rozhraní pro zúčastněné knihovny a jejich 
čtenáře. 

 Z technického hlediska je VPK realizována jako server, na 
kterém je instalována aplikace. 

 Uživatel si prostřednictvím GUI objedná dokument, který je mu 
zaslán na diskový prostor, z něhož si dokument v browseru 
prohlíží (dokument je převážně v .pdf formátu). 

 

Výpočetní zdroje 
 Technicky aplikace VPK používá následující výpočetní zdroje: 
     server s Linux OS 
 Dataflex databáze a programovací prostředí 
 Apache web server 
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Přístup k VPK 

https://sc.vpk.cz/cgi-bin/vpk/cat/find  

 vlastní souborný katalog 
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V roce 2008 podepsána „Kolektivní smlouva o užití autorských děl 

zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti     

na požádání“ podle AZ pro účely výzkumu a soukromého studia mezi   
Dilia a NK ČR 
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VPK dnes a +/- pro NTK 

 Stále fungující služba spolupráce s 38 knihovnami na katalogu        
a 50 formou MVS 

   Vytvoření prostředí EDD v ČR 

   Celkem za dobu trvání naskenováno 941 282 stránek dokumentů 

 

   Omezení služby díky AZ 

   Nemožnost ukládat naskenované dokumenty (díky náročnosti         
tvorby metadat + AZ) 

   Postupné zastarávání technických prostředků změn                        
a informačních toků    
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Projekt Sharing Knowledge -                                                           
OA Repositories in the V4 Countries  („Debrecen“)  

 

O co šlo? 

 o jednoletý (2011) regionální projekt dotovaný z Visegradských 
fondů, cílem projektu byla podpora sdílení zkušeností v oblasti 
budování repozitářů a agregátorů šedé literatury, podpora Open 
Access a podpora mezinárodní spolupráce v zemích V4   

 

Co vzniklo? 

 do češtiny byly přeloženy DRIVER Guidelines pro vybudování 
repozitáře digitalizovaných dokumentů 

   bylo naskenováno 20 000 stran šedé literatury do roku 1910    
(kvůli AZ) – uloženo v K3 
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Institucionální repozitář NTK 
http://repozitar.techlib.cz/ 
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+/- 

 Jednoletý mezinárodní projekt – nové zkušenosti 

   Vytvořené nástroje, přeložené dokumenty, naskenované 
stránky, workshop, seminář, český agregátor šedé literatury, 
výroční zprávy Státní technické knihovny z let 1970 – 1993 

  

   Minimální dopad na uživatele, minimální zájem o skripta 

   Ukončení projektu předtím než vznikly ve všech zúčastněných 
státech agregátory šedé literatury 
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Drobná digitalizace v NTK 

   

   V Knihovně probíhá mnoho výstav, školení, zákaznické 
digitalizace – až doteď nebyly naskenované materiály 
shromažďovány a vystavovány 

 

   V roce 2011 definování potřeby evidovat a zpřístupňovat takto 
vzniklé dokumenty 

   Inspirace v Google Books (z důvodu nemožnosti u každého 
dokumentu ověřovat autorské práva) 

   Pro uložení a zpřístupnění využito struktury Obálky NTK a 
začleněno do digitalizačního Workflow NTK 
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V Alephu: wbs=oz  http://bit.ly/hf-ukazky 
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 Vufind NTK 
https://vufind.techlib.cz/Record/000612590/Preview#tabnav 
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Digitalizační  Workflow NTK 
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 Vytvořeno se záměrem udržet digitalizaci ve zvolených 
standardech 

 
 Zmapování procesu a předání zkušeností ostatním knihovnám 
 
 Možno použít ke Cost/Benefit analýze 
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Staré mapy NTK 

   

   Celkem 110 mapových sbírek 

 

   Část již digitalizována v jiných knihovnách 

 

   Část příliš složitá na digitalizaci v NTK - digitalizováno externě   
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Využité technologie 

   

   Image server (http://imageserver.techlib.cz) 

 

   JPG2000 (dle standardu NDK) 

 

   Zoomify 

 

   v Alephu wbs=mp (http://bit.ly/staremapy) 
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