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 Výzkumný projekt financovaný z programu MK ČR 

NAKI 

 2012-2015 

 20 mil. Kč 

 Spolupráce Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR a 

dalších partnerů 

 Hlavní cíl – Česká digitální knihovna  

 Agregace a zpřístupnění obsahu digitálních knihoven z území 

České republiky 

http://www.czechdigitallibrary.cz 

http://www.czechdigitallibrary.cz/


Tři podcíle 

- systém pro zpřístupnění digitálních dokumentů 

 

 
- systém pro sledování digitalizačního workflow 

 

 

- produkční a archivační systém 

 

 http://www.czechdigitallibrary.cz 

http://www.czechdigitallibrary.cz/


Hlavní charakteristika 

 Zastřešení českých digitálních knihoven 

 Sklízení metadat 

 Jedno vyhledávání nad všemi digitalizovanými daty 

 Jedno rozhraní pro doručení plných textů 

 Dynamické nahrávání plných textů 

 Nejedná se pouze o index 

 Agregátor pro projekt Europeana 

 Výstupy projektu volně dostupné pod licencí GNU GPL 



 Open source řešení pro digitální knihovnu 

 Vývojový tým – KNAV, NK, MZK, NLK, NTK + Incad 

 Výchozí systém pro Českou digitální knihovnu 

 Podporuje standardy NDK 

 Více než 25 knihoven provozuje Kramerius 4/5 

 Celkem více než 30 miliónů stran 

 Vývoj od roku 2003 (verze K4 od r. 2009, K5 od 2014) 

 Využívá Fedora Commons repository 



 Nová verze Kramerius 5  

 Uživatelské rozhraní je odděleno od administrátorského 

 Nové API, které umožní snadné připojení dalších 

nadstaveb (MZK – aplikace pro Andriod) 

 Orientace na využití v mobilní zařízeních 

 Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, které 

umožní snadné nalezení a čtení 

 Maximální využití obrazovky pro digitální dokument 

 SOLR4, HTML5, responsive design 

 Uživatelské rozhraní ČDK bude vycházet z K5 



http://cdk-test.lib.cas.cz/client/index.vm 



Výsledky vyhledávání 



Náhled na dokument 



Struktura dokumentu 



Plné zobrazení dokumentu 



Sbírky 



 Větší zapojení uživatelů  

 Zpětná vazba od knihoven 

 Spolupráce s pracovníky ve službách 

 UX – user experience 

 Inspirace v dalších projektech (např. polona.pl) 

 

 Nové možnosti dané úpravou legislativy – díla 

nedostupná na trhu, osiřelá díla, kolektivní smlouvy, e-

povinný výtisk 



 Systém pro sledování digitalizačního workflow 

 Vychází z Registru digitalizice CZ 

 Propojení s produkčním systémem ProArc umožní 

automatizované zaznamenávání jednotlivých 

digitalizačních kroků 

 Automatická aktualizace dat v Registru digitalizace 

 Provedeny analýzy a návrhy obrazovek 

 Funkční verze plánována na podzim 2015 



 Produkční a archivační systém 

 Produkce digitálních dokumentů 

 Dodržování standardů NK ČR - kompletní PSP balíček NDK 

(METS, MODS, MIX, PREMIS, ALTO, Dublin Core) 

 Přebírání dat z externích systémů (Aleph, Registrdigitalizace.cz) 

 Kompatibilita se systémem Kramerius 

 Podpora identifikátorů URN:NBN, UUID 

 Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů – LTP (ve vývoji) 

 Dodržovaní standardů pro LTP - OAIS, ISO 

 Propojení s Archivematicou 

 Dlouhodobě využíván v KNAV a SVKHK + ??? 

 Open source založený na Fedora Commons repository 



Vytváření popisných metadat 



Možnosti exportu 





Co je třeba řešit? 

 Deduplikace sklízených dat 

 Pravidelná aktualizace 

 Ochrana OCR plných textů 

 Kompletní replikace dokumentů 

 Zajištění stabilního prolinkování na primární dokumenty 

 Propojení ČDK na Centrální portál knihoven 

 Sklízení z jiných než K4/K5 dig. knihoven (min. standard = set pro 

Europeanu?) 

 Sdílení dat s mezinárodními projekty – rozlišení volně dostupného 

obsahu pro sdílení přes OAI-PMH 



 Testovací provoz ČDK v Knihovně AV ČR 

 25 mil. stran 

 KNAV, NK, MZK, NTK 

 Přesun do Národní knihovny a zahájení ostrého provozu 

 Nutno zajistit finanční zdroje pro stabilní provoz (institucionální + 

účelové) 

 Zajištění oficiálního statusu sektorového agregátora 

 Smlouvy s knihovnami o spolupráci 

 Poskytnutí metadat, náhledů a OCR textů 

 Zajištění trvalých odkazů 

 Předávání dat do TEL a Europeany 

 Předávání dat národnímu agregátorovi 

 



 

Děkuji za pozornost! 
  

 

Ing. Martin Lhoták 

Lhotak@knav.cz 

http://www.knav.cz 

mailto:Lhotak@knav.cz

