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Program VISK 7

• Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů 
ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

• Jeden z podprogramů programu Ministerstva kultury Veřejné 
informační služby knihoven (VISK)

• Program VISK zřizuje a financuje Ministerstvo kultury

• Program řídí Koordinační centrum programu VISK, které sídlí v 
Knihovnickém Institutu Národní knihovny ČR (VISK 1)

• Cíle podprogramu VISK 7

• VISK7 chrání a online zpřístupňuje knihy tištěné na papíře s rezidui 
kyselosti, který postupně degraduje a rozpadá se

• Knihy musí mít bohemikální charakter (vydány na českém území, byť v 
jiném jazyce než češtině, anebo tištěny v zahraničí, ale v českém jazyce)
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Knihy poškozené degradací

Jak vypadají ohrožené knihy?

Slábnoucí a drolící se papír

Zničené rohy knih

Papír žloutne

Postupně dochází k celkovému rozpadu knihy
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Program VISK7

Jak se dokumenty zpřístupňují?

Pomocí digitální knihovny Kramerius (o Krameriovi bude v druhé části 
referovat Jakub Řihák)

Kdo a za jakých podmínek se může programu účastnit?

VISK7 je určen pro knihovny ČR, které mají zájem chránit své dokumenty a 
zpřístupnit je širší veřejnosti

Na konci předcházejícího roku podají knihovny žádost o získání dotace

Finanční spoluúčast knihoven je 30%

VISK7 není jediné program digitalizace v ČR – dále tzv. Krajská digitalizace, 
VISK6, Norské fondy, Google, …
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Zpracování projektu v programu VISK7

1. Podmínky zařazení publikací do projektu

• ohrožené degradací

• bohemikální charakter

• unikátnost v rámci ČR

2. Ověření publikací na možné duplicity

• Kramerius, Registr digitalizace a ostatní zdroje

3. Oslovení několika externích firem pro zpracování zakázky

4. Podání Žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury

5. Předání zásilky vítězné firmě

6. Proces vlastní digitalizace

7. Návrat zásilky

• Předání balíčků dat do NTK a NK

• Zveřejnění metadat a scanů v Krameriu

5KONFERENCE EFI 2015



Projekt VISK 7 v NTK v roce 2015

Národní technická knihovna se v roce 2015 zapojila do programu VISK7 po 
několika letech pauzy

Co jsme dali zdigitalizovat?

Monografie

Většinou užitková literatura o několika stranách bez pevné vazby, která byla 
nejvíce zničena častým používáním

Edice ČVUT

Ročenky ČVUT, které mapují od 60. let 19. století téměř 100 let vývoje 
administrativní agendy školy
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Projekt VISK7 v NTK v roce 2015

Časopisy

Nejzajímavější bohemikální časopisy, které utvářely pohled na vývoj české 
vědy a hospodářství v 2. polovině 19. století

Například

Hospodářské noviny

Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirtschaft

Týdenník pro polní, lesní a domácí hospodářství

Zde budou umístěny obrázky zdigitalizovaných časopisů a monografií z 
letošního projektu VISK7, v současné době nejsou data uložena do Krameria
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Projekt VISK7 v NTK v roce 2015

Finanční kalkulace projektu

Celková částka projektu: 200 000,- Kč

Dotace: 138 000,- Kč

Spoluúčast NTK: 62 000,- Kč
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Projekt VISK7 v NTK v roce 2015

Co přináší NTK a jejím uživatelům?

Záchranu ohrožených dokumentů, kterým by jinak hrozil bezprostřední 
zánik

On-line zpřístupnění digitalizované verze našich historických dokumentů

Naše dokumenty jsou prohledatelné v rámci Krameria komukoliv ze Česka i 
ze světa
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Digitální knihovna NTK

Co je to?

Soubor několika aplikací - dohromady tvoří systém pro zpřístupnění 
digitalizovaných dokumentů

Co umožňuje?

Vyhledávání a prohledávání

Prohlížení, vytváření PDF dokumentů, tisk

Proč ji chceme?

Sdílení digitalizovaných dokumentů našim uživatelům a veřejnosti

Plníme jedno z poslání knihoven – nejen uchovávání dokumentů, ale i jejich 
další šíření – podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

10KONFERENCE EFI 2015



Digitální knihovna NTK

Základní údaje

Aktuální* počet dokumentů:

1188 monografií

64 map

10 periodik

284 894 stránek

Ukázky

Uživatelské rozhraní Digitální knihovny NTK

Monografie

Periodikum

Mapa
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http://kramerius.techlib.cz/search/
http://kramerius.techlib.cz/search/handle/uuid:0fcd86f0-5d75-11e1-b86c-0800200c9a66
http://kramerius.techlib.cz/search/handle/uuid:bc39f38c-524a-11e5-b5bf-001b63bd97ba
http://kramerius.techlib.cz/search/handle/uuid:9abbbff0-4e63-11e1-b86c-0800200c9a66


Digitální knihovna a Kramerius 
2014/2015

Co se stalo nového?

Upgrade Krameria na verzi 5, instalace testovacího Krameria

Dokončeno vkládání digitalizovaných skript ve vysoké kvalitě

Zpřístupnění všech digitalizovaných dokumentů v Digitální knihovně na 
počítačových terminálech v celé budově NTK

„Doplňování“ fondu digitalizovaných dokumentů: 

digitalizovaná skripta z předchozích let 

knihy digitalizované v rámci služby EOD

periodika naskenovaná v rámci doplňování fondu
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Digitální knihovna a Kramerius 
Vývoj a novinky v dohledné době

Nové uživatelské rozhraní

Ukázka nového rozhraní Krameria ČDK

Více intuitivní ovládání

Pohodlnější práce s dokumenty

Přitažlivější na pohled

Mobilní aplikace Kramerius

Stále ve vývoji

Již dostupná ke stažení na Google Play (můžete vyzkoušet ;) )

Dostupná díla, která již nepodléhají autorskému zákonu
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http://cdk-test.lib.cas.cz/client/index.vm
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app&hl=cs


Děkujeme za pozornost

Případné dotazy rádi zodpovíme!

Napište nám

jakub.rihak@techlib.cz

jana.vaskova@techlib.cz

Nebo zavolejte

+420 232 002 432 ( Jakub Řihák )

+420 232 002 407 ( Jana Vašková )
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