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Co je Manuscriptorium 

• Portál, Digitální knihovna nebo Badatelské prostředí?  

– Portál: rychle se zorientovat a odejít ke zdroji do digitální knihovny 

– Digitální knihovna: vysoce detailní obsah a dedikované pracovní 

nástroje 

– Badatelské prostředí: uživatelské nástroje pro personalizaci 

prostředí a obsahu, pro uživatelskou tvorbu a sdílení nového obsahu 

• Manuscriptorium je Evropská digitální knihovna psaného 

kulturního dědictví budující Badatelské prostředí 

– 250 000+ záznamů (rukopisy, inkunábule, staré tisky, mapy..) 

– 20 000+ plných kopií, 5 000 000 obrazů 

– Virtuální dokumenty, uživatelské kolekce apod. 



Co je Manuscriptorium 

www.manuscriptorium.com 



Návaznost na Evropské prostředí: poskytovatelé obsahu 

• Cca 100 poskytovatelů obsahu 

– Domácí : Zahraniční instituce - 50:50 

– Národní a univerzitní knihovny a další paměťové instituce 

spravující historické knižní fondy 

– Partneři z těchto zemí: 

Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, 

Chorvatsko, Island, Itálie, Kazachstán, Korea, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, 

Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené království, Srbsko, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina 



Současný model spolupráce s partnery 

• Základní princip: oddělení dat a metadat 



Současný model spolupráce s partnery 

• Princip individuálních konektorů 

– Shromažďujeme původní 

nezkrácený obsah 

• (Portál x dig. knihovna) 

– Pro rozsáhlé projekty 

individuálně připravené 

hromadné a opakovatelné 

konverze 

– Konektory vznikají 

na straně Manuscriptoria 

– Minimální požadavky 

na partnera 



Výhody současného modelu spolupráce 

• Distribuce odpovědností = Distribuce nákladů 
– Řešení vhodné pokud na centralizaci dat (vysoký objem, i když jde o 

prezentační kvality) nejsou finanční prostředky 

• Možnost plného zachování lokálních work-flow a parametrů výstupů 
– Nezměněná organizace datových úložišť partnerů, praktický žádné 

požadavky na normalizaci obrazových dat atp. 

• V době před 5-ti lety i psychologický moment, kdy Content Provideři 
mají data (cenné obrazy) plně pod kontrolou 
– Nyní posiluje koncept „re-use“ (alespoň EC se o to snaží – viz výzvy 

programů zaměřených na získání obsahu pro Europeanu) 
 

• Principy prvně aplikované v roce 2004 se potvrdily jako správné a plně 
životaschopné 



Návaznost na Evropské prostředí:  Europeana a další 

• Europeana: subagregátor od jara 2010 

– Původně prostřednictvím TEL 

– Nově ingest přímo do Europeany 

• Těžba přes OAI-PMH 

s profilem ESE (ver. 3.4.1) 

 

 

• Stejný profil těží: 

– Seriál Solutions - The Summon® Service 

– EBSCO Discovery Service 

– ExLibris Primo, CERL portál pro MSS a další… 



2010: integrace do Europeany 



Uživatelé Europeany v Manuscriptoriu 

• Europeana je v dubnu 2012 nejsilnější zdroj 

mezi odkazujícími stránkami: 19 % 

– 12 % z celkového počtu návštěvníků 

• Vývoj za posledních 12 měsíců: 



Ingest obsahu do Europeany 

• OAI-PMH Provider na straně Manuscriptoria 

– Profily: ESE v 3.4.1, DC Qualified, DC 

• Europeana Semantic Elements: 

– Jen elementární informace (rozšířený DC s možností připojit 1 charakteristický 

obrázek) – ty klíčové pro rychlé hledání v portálu 

– Nativní formát metadat Manuscriptoria je mnohem komplexnější TEI P5: nutná 

konverze a zjednodušení 

• Europeana Data Model? 

– Nepodporujeme (zatím?) 

– Lépe než ESE odpovídá metadatům komplexnějších dokumentů 

– Europeana sama připravuje mapování TEI P5 do EDM (přes XSLT), zatím „toto není 

otázka blízké budoucnosti“ 



Nevýhody současného modelu spolupráce 

• Údržba konektorů 

– Individuální konverze občas potřebují aktualizovat 

– Není jich mnoho (desítky), ale s ohledem na počet konektorů jde výhledově o 

soustavnou práci (o agregaci a udržení spojení s partnery se už nyní stará tým 3 lidí) 

• Technické bariéry pro malé partnery 

– Typicky potřeba zajistit obrazovou repository 

– I malý partner může přispět zajímavým obsahem 

• Vysoká heterogenita obrazových dat 

– Omezuje uživatelský komfort (chybí-li kvalita optimalizovaná pro náhledy a galerie 

apod.) 

• Výpadky na straně partnerů 

– rychlost řešení s lokálními IT pracovníky bývá proměnlivá 



Připravovaný model spolupráce - změny 

• Jde o plánované rozšíření současného modelu 

– Cílem je odstranit identifikovaná slabá místa současného modelu 

– Současné principy zůstanou též zachovány 

• Hlavní změny: 

– Vytvoření společné evropské repository pro poskytování obsahu 

• Místo, kam lze nahrát obsah určený k prezentaci (nikoliv archivaci): 

platforma pro shromáždění a normalizaci obsahu určeného k re-use 

– Přenesení konektorů na stranu poskytovatelů obsahu 

• Kde to je technicky a organizačně možné partner sám reaguje na změny na 

svých pracovištích 



Připravovaný model spolupráce  



Připravovaný model spolupráce  



Financování? 

• Současnost: koncentrace nákladů v (NK)ČR 

– Kompletní provoz Manuscriptoria zajišťuje NKČR, která čerpá finance 

prostřednictvím VISK4 

– Finance na rozvoj služeb podobného rozsahu chybí 

• Jediným alternativním zdrojem financování aktivit podobného rozsahu mohou být 

Evropské fondy 



Příprava Historical Europeana 

• Projekt Historical Europeana 
– připraven ve spolupráci NKČR a AiP Beroun s.r.o. 

– Velký zájem o spolupráci – zformováno silné konsorcium: 

• 28 nových partnerů z různých zemí 

• Relevantní obsah: dalších cca 4 400 000 obrazů 

– Odeslána přihláška do ICT Policy Support Programme, Call 6 

• Objective 2.1 – Europeana and creativity, Best Practice Network 
 

– Výsledky budou známy během příštích několika měsíců 

• Úspěch výrazně ovlivní tempo realizace změn 



Výhody plánovaného modelu spolupráce 

• Odstranění bariér pro menší partnery 
– dostanou kompletní set aplikací (SaaS) a nemusí se starat o 

HW infrastrukturu 

• Distribuce odpovědností za provoz prostředků mezi úzký 
okruh technicky zdatných partnerů 
– více pracovišť, která zajistí provoz prostředků společné 

repository s využitím vlastní infrastruktury 

• Umožní homogenizaci obsahu (vyšší uživatelský komfort) 

• Umožní další využití shromážděného obsahu (generace 
nových metadat apod.) 



Děkuji za pozornost! 
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