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Projekt a partneři

 Projekt „Evidence digitalizovaných 

dokumentů, sledování procesu 

zpracování a vývoj systému pro 

zpřístupnění“ - DC08P02OUK008

 Program VaV MK ČR

 2008 – 2011

 Knihovna AV ČR, Národní knihovna ČR, 

INCAD s.r.o.



Projekt a partneři

 Potřeba NK ČR řešit sledování procesu 

procesu při „masové“ digitalizaci

 Potřeba Knihovny AV ČR řešit sledování 

výroby ve svém digitalizačním centru

 Vytvoření společného registru, který eviduje 

digitalizované dokumenty i jednotlivé fáze 

procesu

 Noví partneři projektu – MZK, NTK, MKP, 

NLK, …



Sledování workflow

 Využívá NK ČR a KNAV

 Hromadný import dat z původních evidencí 

(xls)

 Sleduje stav zpracování jednotlivých 

dokumentů

 Evidence již při výběru dokumentů pro 

digitalizaci – přenos z katalogu knihovny

 Možnost vytvořit si vlastní workflow









Registr digitalizace CZ

 Centrální evidence digitalizovaných 

dokumentů, možnost evidence stavu 

zpracování 

 Zamezení duplicitního zpracování

 Instalace v NK ČR

 24 000 titulů

 Digitální knihovny NK ČR, KNAV, MZK, 

NTK, MKP, NLK

 Vhodný i pro koncové uživatele



Registr digitalizace CZ

 Zdroj informací o digitalizovaných 

dokumentech

- lokace originálního dokumentu

- link na digitální dokument

- informace o vlastníkovi dig. dokumentu

- informace o umístění digitální knihovně

- postupně se přebírá další info

 Spolupráce s externími systémy (ALEPH, 

Kramerius, Sirius, SK ČR)











Registr digitalizace CZ

 Plánovaný rozvoj

- kompletní přechod na open source vývoj

- automatizace procesů

- možnost sklízení informací z digitalizačních 

pracovišť

- 1 centrální a několik lokálních instalací

- zapojení dalších institucí a digit. projektů

- rozšíření na další typy dokumentů

- využití nového programu VaV MK ČR



Digitization Registry EU

 Návrh projektu na vytvoření 

středoevropského registru v rámci 

programu Central Europe

 ČR, Slovensko, Slovinsko, Polsko, 

Maďarsko, Německo, Rakousko

 2011-2013

 Vytvoření registrů na národních úrovních a 

sklízení informací do centrálního

 Případné rozšíření do dalších zemí



Děkuji! 
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