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Manuscriptorium v Evropě 

                …rok poté 

evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví 
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obsah  Manuscriptoria   akceleroval   ENRICH 

 

• 22 zemí 

• 100 partnerů 

• 21 000 dokumentů 

• 215 000 záznamů 

• 5 000 000 obrazů 
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Manuscriptorium v Europeaně prostřednictvím TEL 

• MnS = subagregátor Europeany  

          pro historické fondy 

• předávání záznamů  přes OAI-PMH 

    ESE profil 

  Europeana Semantic Elements v 3.2 
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Manuscriptorium v Europeaně prostřednictvím TEL 
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Nová strojovna, nové uživatelské rozhraní 

 

• Vyhledávání BASIC a Advanced   provázano 

• Zlepšený pohled na obsah   index toho, co tam opravdu je 

• Nový formulář     sofistikované možnosti 

• Normalizovaná sada položek      normalizované indexy 

• Kombinované indexy, transliterace 
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osobní digitální knihovna v roce 2011 

• vlastní kolekce  
– ukládání výběrů (statická) 

– ukládání dotazů (dynamická) 

• virtuální dokument 
– seskupování obrazů z existujících dokumentů 

do nových „virtuálních“ dokumentů 
 

• připojování vlastních poznámek 

 

• sdílení s ostatními uživateli 

virtuální vyřezávání stránek a jejich nové svázání 
                                                                                                                      … povoleno restaurátory 

… taky povoleno restaurátory 
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m-can 

• Manuscriptorium kandidátů 

–  služba založená na uživatelských účtech 

  revize pravidel využívání 

  motivace ke kvalitě dat i metadat 

–  preference spolehlivých partnerů 
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• CDÚ centrální digitální úložiště NKČR  
 

• archiv CD-R, za 10 let neztracen jediný bit informace, 

    nutno však pravidelně pečovat, pečlivě kontrolovat, přepisovat,… 

  dlouholetá spolupráce   AiP Beroun s.r.o.  a   EXIMPO a.s. 

                 

     NorthernStar  
                        DTD 

 
    alternativní možnost  
           bezpečné a dlouhodobé archivace  

            vzácných dat 

Data Trezor Disk 
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statická životnost nyní 160 let, mezinárodní certifikace, … 

   

  VĚŘÍME, že to je 

 komplementární technologie uchování dat do budoucnosti 

 

      začínáme  převod  archivu   CD-R 

            na  DTD 

 více na stánku … 
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Manuscriptorium – O NOVÉM webu 

• nové Manuscriptorium je v rutinním provozu 
– nové vyhledávání a zobrazení 

– řada podpůrných nástrojů    M-Tool,  M-Can,  Gaiji Bank … 

– rubriky pro veřejnost 

• kolekce měsíce: 

– zajímavá kolekce dokumentů vybraného partnera 

• výběr dokumentů: 

– zajímavé dokumenty dle kategorií (zaměřeno na laiky) 

• pro školy a pedagogy: 

– z již neexistujícího projektu Manuscriptorium do škol 

• dostupné na http://www.manuscriptorium.com 
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děkuji za pozornost, 

 

tomas.psohlavec@aipberoun.cz, 

 

AiP Beroun s.r.o. 


