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Projekt NKČR „Hromadná digitalizace 
historických a vzácných dokumentů ve 
spolupráci se společností Google“ 

„Jde o staré tisky různých oborů, tj. 
kromě církevní literatury jsou to tisky z 
oblasti přírodních věd (matematika, 
fyzika, astrologie, astronomie, medicína, 
botanika, alchymie, počátky chemie), 
dále právo, geografie, cestopisy, romány, 
hry, ale i gramatiky, slabikáře, kuchařky, 
zemědělské příručky apod.“ 
„Z hlediska jazykového převažují latinské, 
německé a české tisky, jsou však 
zastoupeny i jiné evropské jazyky.“ 



Co se děje s dokumenty v projektu 
Google Books 

• Výběr dokumentu (datace, dochování) 

• Restaurování 

• Vytvoření popisu (není-li) 

• Převoz 

• Digitalizace 

• Vrácení 

• Zpřístupnění 



Co se děje s dokumenty v projektu 
Google Books 



Foto © E. Hodíková, NKP 

Měsíčně prohlédnuto 1 200 – 1 500 svazků 
Polovina odesílaného objemu je opravována. 



Foto © E. Hodíková, NKP 

V drtivé většině případů se jedná o drobné opravy 
(zpracovávány jsou dobře dochované exempláře) 



Foto © E. Hodíková, NKP 

V rámci jednoho transportu 
je převezeno 2 500 – 8 000 svazků. 



Foto © Štěpán Černohorský, AiP Beroun 

V rámci jednoho transportu 
je převezeno 2 500 – 8 000 svazků. 



Projekt v číslech 

• Trvání: 2011-2016 

• Časové zařazení dokumentů: 1501 – 1880 

• Aktuálně zpracováno: 
– Digitalizováno 51 599 dokumentů 

– Z toho pro Manuscriptorium: 40 000 dokumentů 
• (produkce do roku 1800) 

– Aktuálně již v Manuscriptoriu: 21 635 dokumentů 
• (import pokračuje) 

• Plán pro rok 2015: 
– Dalších cca 20 000 dokumentů 

 



46 000+ 

379 000+ 

11 000 000+ 

komplexních digitálních dokumentů 

popisných záznamů 

obrazů stran 

 

Produkce Google Books v kontextu 
kompletního obsahu Manuscriptoria  



Produkce Google Books v kontextu 
kompletního obsahu Manuscriptoria  

20+ zemí 

100+ poskytovatelů obsahu 
 

Obsahem přispívají nejvýznačnější 
správci digitálních dokumentů, 
jako jsou národní knihovny, 
univerzitní knihovny 
a jiné typy institucí. 

 

 

Z hlediska Manuscriptoria je Google Books 
jedním z mnoha zdrojů 



Dvě fáze integrace do Manuscriptoria 

• Fáze 2014 (realizováno): 
– Stahování produkce z Google 
– Výroba konverzních mapování dle definice VISK6 (= 

Manuscriptorium Compatible) 
– Výroba konverzní aplikace a provedení konverze  
– Nahrávání komplexních digitálních dokumentů do CDÚ NKČR 
– Provedení importu do Manuscriptoria 

• Fáze 2015 (plán): 
– Rozšířit funkcionalitu Manuscriptoria pro hledání nad OCR a 

jeho zobrazování 
• Rozšířit funkcionalitu aplikací Manuscriptoria 
• Připravit infrastrukturu v NKČR (pozicované texty jsou objemné, cca 2x 

250 GB dat fulltextů) 

– Propojení s Alephem NKČR 
 



Co se děje s dokumenty v projektu 
Google Books 



Ukázky, 
zkušenosti, 
kvalita 



Teyné Rady Ssubarta dobře mjniené wolánj 
na wssecky sedláky (Google Books) 



Teyné Rady Ssubarta dobře mjniené wolánj 
na wssecky sedláky (Manuscriptorium) 



Kvalita OCR u produkce Google Books 

• Relativně dosti chybové 
(s ohledem na objem a rychlost je zřejmě 
málo prostoru pro optimalizaci) 

• Využitelné pro usnadnění hledání, v lepších 
případech i pro další práci s textem  



OCR: Directorium Divini Officii Secundum Ritum 
Sacri et Canonici Ordinis Praemonstratensis 

Latinsky, latinkou 

- použitelné 



OCR: Directorium Divini Officii Secundum Ritum 
Sacri et Canonici Ordinis Praemonstratensis 



OCR: Directorium Divini Officii Secundum Ritum 
Sacri et Canonici Ordinis Praemonstratensis 



OCR: Directorium Divini Officii Secundum Ritum 
Sacri et Canonici Ordinis Praemonstratensis 



OCR: Das Ander Teil der Böhmischen 
Chronica VVenceslai Hagecii 

Německy, švabachem 

- použitelné? 



OCR: Das Ander Teil der Böhmischen 
Chronica VVenceslai Hagecii 



OCR: Teyné Rady Ssubarta dobře mjniené  



OCR: Teyné Rady Ssubarta dobře mjniené  

Česky, frakturou 
– OCR obsah prakticky 

nepoužitelný 



OCR: Teyné Rady Ssubarta dobře mjniené  



OCR vs. Plné texty 

• Edice plných textů vznikají nákladnou ruční 
prací (znalostní požadavky, časové nároky, 
finanční nároky) 

– Velmi vysoká kvalita samozřejmostí 

– Často opatřené poznámkovým aparátem, 
výkladem, překladem 

– Jen několik stovek dokumentů 



OCR vs. Plné texty 



OCR vs. Plné texty 



OCR vs. Plné texty 



Kvalita skenování 

• Obrazová kvalita je 
relativně nízká • Neřeší se vyrovnání 

• Neřeší se správný ořez 

• Neřeší se barevná 
kalibrace 
… 

 



Kvalita výstupů vs. konečný užitek: 
pozitiva jednoznačně převažují 

• V souvislosti s projektem nárůst produkce popisů 
• Množství dokumentů restaurováno 
• Digitální informace se dostávají k badatelům 
• Obrazy jsou minimálně dobře čitelné 
• OCR ve většině případů minimálně pomůže 

vyhledatelnosti 
• Nic nebrání kvalitní výběrové digitalizaci 

speciálních exemplářů 
• zpřístupnění je zdarma 

– zakotveno ve smlouvě, je to podmínka pro obě strany a 
je to podmínka Google 

 



Manuscriptorium je projekt Národní knihovny České republiky 
(www.nkp.cz). 

Manuscriptorium technicky zajišťuje AiP Beroun s.r.o. 
(www.aipberoun.cz). 

 

Děkuji za pozornost! 

Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o. (tomas.psohlavec@aipberoun.cz) 

 

 

http://www.nkp.cz/
http://www.aipberoun.cz/
mailto:tomas.psohlavec@aipberoun.cz


Kontakty 

1. Obecné informace: 
info@manuscriptorium.com  

2. Agregace, koordinace obsahu: 
zdenek.uhlir@nkp.cz 

3. Agregace, technické otázky: 
tomas.psohlavec@aipberoun.cz  

4. Uživatelská podpora, podpora partnerům: 
michal.zyka@aipberoun.cz  
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