
INFÓRUM 2006

Sprístupňovanie digitálnych 
dokumentov na UK v Praze

Lucia Tesařová

Univerzita Karlova v Praze
Ústav výpočetní techniky



INFÓRUM 2006

OBSAH

• Úvod – aktuálny stav 

• Digitálny repozitár UK – ciele, postupy, riešenia

• DigiTool – nástroj na budovanie a správu digitálneho repozitára

• Zhrnutie



INFÓRUM 2006

ÚVOD

Súčasný stav v oblasti sprístupňovania digitálnych 
dokumentov na UK v Praze nezodpovedá aktuálnym 
potrebám študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov

• individuálny prístup fakúlt a jednotlivých pracovísk k 
možnostiam elektronickej komunikácie vedeckých 
poznatkov

• chýba jednotná a jasná koncepcia ďalšieho využitia 
takto vytvorených dokumentov

RIEŠENIE => spoločný digitálny repozitár
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DIGITÁLNY REPOZITÁR NA UK

Projekt: „Digitálny univerzitný repozitár“

• súčasť súhrnného projektu „Rozvoj informačných a 
komunikačných technológií Univerzity Karlovy v Praze“
vrámci TRP2006 podporovaných MŠMT ČR

• zastrešuje jednotlivé podprojekty týkajúce sa digitalizácie 
a sprístupňovania digitálnych dokumentov na UK :

− Archivácia a sprístupnenie digitálnych verzií
kvalifikačných prác na UK v Praze

− Digitalizácia archívnych prameňov k dejinám UK

− Využitie informačných technológii a multilicenčných SW 
aplikácií pre praktickú výuku študentov UK a vytváranie 
spoločného akademického priestoru
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DIGITÁLNY REPOZITÁR NA UK
Ciele projektu:

• postupné budovanie centrálneho digitálneho repozitára UK

• podpora tvorby  a zberu elektronických vysokoškolských 
kvalifikačných prác na UK

• zlepšenie dostupnosti  digitálnych dokumentov 
vytvorených na UK

• skvalitnenie elektronickej komunikácie vedeckých 
poznatkov

• zlepšenie  a obohatenie možností vzdelávania na UK

• sprístupňovanie digitálnych dokumentov prostredníctvom 
jednotného rozhrania

• archivácia a dlhodobé uchovávanie

• zabezpečenie interoperability a otvoreného prístupu

• zvýšenie prestíže univerzity zviditeľnením výsledkov vedy 
a výskumu



INFÓRUM 2006

HW a SW VYBAVENIE

• december 2004 – zakúpenie systému DigiTool ver. 2.4
(spoločný projekt ÚVT UK a Ústavu dejín a Archívu UK)

• august 2005 – inštalácia DigiTool ver. 3.0

– testovací server

– čiastočná lokalizácia, implementácia

• december 2005 – nový, výkonnejší server (Dell PowerEdge
1855, 2 x 3.8GHz Intel Xeon DP, 4GB RAM, 2 x 73GB SCSI RAID1 pre 
systém, pripojené k fibre channel diskovému poli DotHill RIO)

• január 2006 – inštalácia systému na nový server

• február 2006 – pokračovanie prác na lokalizácii; formovanie 
pracovných skupín; návrhy pracovných postupov; 
implementácia a konfigurácia systému; konverzie metadát 
atď.
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DIGITOOL - NÁSTROJ NA BUDOVANIE        
DIGITÁLNEHO REPOZITÁRA UK

• Produkt spoločnosti Ex Libris, jedného z najvýznamnejších 
dodávateľov softwaru pre knižnice na celom svete

• 62 inštitúcií (napr. British Library, Österreichische 
Nationalbibliothek, HBZ, BVB, Bibliothèque Royale de 
Belgique)

• DigiTool predstavuje komplexné riešenie pre správu 
digitálnych dokumentov
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DIGITOOL – ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

• modulárna, flexibilná, otvorená architektúra

• podpora konzorcií

• jednotné rozhranie pre prístup k digitálnym dokumentom

• paralelné prehľadávanie digitálnych zbierok

• plnotextové vyhľadávanie

• kontrola prístupu k digitálnym zbierkam a objektom

• dlhodobé uchovávanie digitálnych dokumentov – referenčný 
model OAIS, metadáta podľa doporučení pracovnej skupiny 
PREMIS
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DIGITOOL – ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

• podporované technológie: SOAP, XML, XSD, ODBC, 
UNICODE,  SSL, JPEG2000 atď.

• štandardy a doporučenia: MARC 21, kvalifikovaný Dublin 
Core, MIX, METS, EAD, OpenURL, OAI, Z39.50 atď.
• interoperabilita s inými systémami: MetaLib, SFX, Aleph,...
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DIGITÁLNY REPOZITÁR – POSTUPY, RIEŠENIA

Do repozitára budú postupne vkladané rôzne typy digitálnych 
dokumentov (študijné materiály, nahrávky prednášok, 
seminárov; príspevky z konferencií, odborné vedecké články, 
vysokoškolské kvalifikačné práce, súbory rôznych dát, 
fotografií, umeleckých prác; rukopisy, listiny, mapy atď.), 
vytvorených na UK

• Riešené oblasti:
– formát popisných metadát (kvalifikovaný Dublin Core) 
– doporučené formáty digitálnych dokumentov
– pravidlá pre manipuláciu a sprístupňovanie digitálnych 
dokumentov
– definovanie pracovných postupov (šablóny)
– konverzie 
– vytvorenie pracovných skupín a stanovenie koordinátorov  pre 
každú zo spolupracujúcich súčastí UK



INFÓRUM 2006

DIGITÁLNE ZBIERKY (1)
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DIGITÁLNE ZBIERKY (2)

• Digitálna zbierka najcennejších historických prameňov 
uložených v Archíve UK

– listiny, matriky, protokoly zo 14.-19. storočia

– digitalizácia od r. 2004, externá firma

– aktuálny stav digitalizácie: 50 ks listín + pečate; 4 ks matrík

– odborný popis – formát MASTER

• konverzia dát z formátu MASTER do Dublin Core (popisné
metadáta) a vygenerovanie komplexného objektu vo formáte 
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)

• obmedzený prístup k digitálnym dokumentom - podľa 
požiadaviek Archívu UK (spočiatku iba v priestoroch AUK, 
neskôr časť zbierky verejne dostupná)
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VSTUPNÝ ZÁZNAM – FORMÁT MASTER



INFÓRUM 2006

ZKONVERTOVANÝ ZÁZNAM –
FORMÁT DUBLIN CORE
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METS – ROZPIS OBSAHU
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METS - NÁHĽADY
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ZOBRAZENIE ZÁZNAMU – DUBLIN CORE
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DIGITÁLNE ZBIERKY (3)

• Digitálna zbierka elektronických vysokoškolských 
kvalifikačných prác

– samostatný podprojekt 11 fakúlt a súčastí UK (FF, KTF, ETF, 
2LF, PřF, PF, MFF, PedF, FSV, Knihovna společenských věd
T.G.Masaryka a ÚVT UK)

– pracovná skupina (eVŠKP) - riešenie celej problematiky, tj. 
definovanie pracovných postupov, tvorba šablón, návrh 
legislatívnej úpravy vnútorného predpisu UK pre sprístupňovanie 
eVŠKP, návrh licenčnej zmluvy, definovanie pravidiel pre 
sprístupňovanie apod.

– metadátový záznam – v súlade s českým národným štandardom

– riešenie prepojenia IS UK a digitálneho repozitára

– v budúcnosti prepojenie ALEPH-DigiTool
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DIGITÁLNE ZBIERKY (4)

• Digitálna zbierka študijných materiálov
– digitalizácia a sprístupnenie vytipovaných skrípt MFF
– prednášky, video záznamy prednášok, záznamy experimentov, 
vedeckých článkov, publikácií apod.
– potrebné definovať metadátový záznam (šablóny), pracovné
postupy, pravidlá pre sprístupňovanie 



INFÓRUM 2006

NA ZÁVER…

• Budovanie digitálneho repozitára je proces dlhodobý
• dobrá spolupráca a koordinované úsilie pracovníkov 
jednotlivých súčastí UK 

= spoločný cieľ =

spoločný akademický komunikačný priestor, ktorý bude 
slúžiť k efektívnemu zdieľaniu a archivácii digitálnych 
dokumentov a ich sprístupňovaniu vrámci digitálneho 

repozitára UK



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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Ďalšie informácie:

E-mail: lucia.tesarova@ruk.cuni.cz
WWW: http://digitool.cuni.cz


