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Osnova pøednáky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin.

Astronomický sál.

Nová generace slueb elektronického vydavatelství
ing Stanislav Psohlavec, Albertina icome Praha s.r.o.

Èeská národní bibliografie

•
•
•
•

Obsah a zdroje Èeské národní bibliografie.
Roèní pøedplatné za 2999 Kè od èervence 1998.
4x ètvrtletní vydání na CD-ROM.
Mìsíèní aktualizace na Internetu.

Mezinárodní desetinné tøídìní na CD-ROM

•

koneènì v anglo-èeské verzi
Memoria mundi series Bohemica
digitalizace rukopisù a starých tiskù.

•
•

Digitalizace historických dokumentù - zabìhnutá rutina.
CD-ROM disk pøedstavující stav projektu (rok 1997)
je k dispozici.

•
•

Vyuití pracovi NKÈR i výsledkù dosavadní práce a vývoje mimo NKÈR.
Digitalizace vybraných dokumentù mimo NKÈR zdarma
(na náklady MKÈR).
CD-ROM v digitálním archivu

•
•
•

Vechny pøedpoklady pro dlouhou morální ivotnost formátu media.
Kopie je lepí ne originál.
Mìøení rezervy v èitelnosti dat -

jednoduchá cesta

k zajitìní 100% spolehlivosti.

Pøímý kontakt na vydavatelství :

Albertina icome Praha,s.r.o.

tel.:

U stadionu 157
266 01

00 420 - 311 - 611 237
fax:

Beroun

e-mail:

Czech Republic



00 420 - 311 - 611 238
Jana.Brezinova@aip.cz

Nová generace slueb elektronického vydavatelství
ing Stanislav Psohlavec, Albertina icome Praha s.r.o.

Novinky

AiP

V pøíspìvku chci pøedstavit novinky v naich dlouhodobých aktivitách, které by pro Vás
mohly být zajímavé. Zmíním se o Èeská národní bibliografii, digitalizaci rukopisù a krátce
o novém vydání mezinárodního desetinného tøídìní a o novì vzniklém digitálním archivu.

Èeská národní bibliografie
ÈNB na CD-ROM obsahuje v souèasné dobì více ne 200.000 kvalitních bibliografických
záznamù knih, více ne 400.000 záznamù o èláncích v èeských novinách a èasopisech,
relativnì úplnou databázi novin a èasopisù, bázi disertací. Letos, je pøipojena dalí databáze
zahranièních bohemik. Databáze èeských knih je kadoroènì obohacena o více ne 100.000
záznamù pocházejících èásteènì z nové produkce a èásteèné z retrospektivní konverze.

V roku 1998 bude retrospektiva ÈNB sahat ji do roku 1965 a do roku 2000 bude
zachycena produkce celého dvacátého století. CD-ROM obsahuje statisíce kvalitních
záznamù, které doposud vyuívalo pouze cca 20 veøejných knihoven, jeho vyuití by vak
mohlo být irí

Byl vytvoøen systém, který vekeré poadované výstupní formáty generuje z jediného
standardního formátu, kterým byl pùvodnì Výmìnný formát a který je postupnì
nahrazován formátem UNIMARC.
Koncepce beroucí za základ jediný standardizovaný formát a potøeba poskytonout
zákazníkùm data v rùzných standardizovaných tvarech pøinesla sloitìjí zpracování a
nutnost vytvoøení zcela individuálních programových celkù v reerní èásti programu.

Protoe pro starí data z retrokonverze neexistovala jednoznaèná pravidla, pøela AiP i na
aktivní spoluúèast na vytváøení konverzních pravidel. To pøineslo vytvoøení systému pro
definování formátových konverzí a vytvoøení podpùrných prostøedkù pro jejich testování na
reálných datech v NKÈR.
Obdobné je mono øíci i o ostatních databázích ÈNB.

Spolupráce pøi vydávání ÈNB i rostoucí poadavky NKÈR dávno pøekroèily rámec
prostého vydání bibliografických dat. Dlouhodobì vysoké náklady na tento projekt a trvalý
malý poèet zákazníkù se obrazily ve vysoké cenì produktu, která byla doposud cca 30.000



Kè za roèní pøedplatné vèetnì aktualizací. To je pro knihovny velmi mnoho a zvlátì pro
SVK, které pøispívají svými daty do databáze ÈNB, je tato situace i morálnì neúnosná.
Nicménì náklady na údrbu systému jsou trvale vysoké.

Systém byl pùvodnì budován jako DOS aplikace, pak byl postupnì pøeveden pod Windows
a nyní je nutno jej pøevést na 32-bit øeení. Kromì toho je nutno reagovat na rostoucí
poadavky zákazníkù.

Dosavadní koncepce financování projektu, vycházející pouze z prodeje finálního produktu
uivatelùm t.j. knihovnám, je nesprávná. Pøenáí toti bøímì financování celého projektu na
knihovny, pøièem je takto financováno zdaleka ne pouze samotné vydávání dat.

Neudritelnost této situace nás vedla k ádosti o podání grantu, který by dovolil poskytnout
knihovnám tento produkt zdarma. Grant jsme získali, avak v ponìkud jiné formì, nutno
vak øíci, e ve formì úèelnìjí. Poskytnuté prostøedky byly sice nií oproti naemu návrhu,
avak zároveò bylo stanoveno, e produkt se nebude poskytovat zadarmo, ale e základní
cena ÈNB na èeském trhu bude do 3000 Kè vèetnì DPH a to pro vekeré zájemce. To
dovolí nabízet produkt výraznì irímu okruhu moných uivatelù. Protoe tato data jsou
opravdu tím nejlepím zdrojem informací o èeské literatuøe, je to nepochybnì významný
kulturní pøínos.
Mohu tedy øíci, e poèínaje èervencovým vydáním je základní cena roèního pøedplatného
ÈNB, t.j. ètyø CD-ROM diskù jednotnì 2999 Kè pro vekeré zájemce o tuto databázi bez
rozdílu..
Mìsíèní aktualizace pøipojitelné k tomuto CD budou zveøejòovány zdarma na internetu.

Mezinárodní desetinné tøídìní na CD-ROM
Podaøilo se nám koupit licenci pro anglická data, take nyní vychází ji druhé vydání,
dovolující souèasnou práci s anglickým originálem a èeským pøekladem.
Software je doplnìn o nové funkce, které usnadòují pohyb ve stromové struktuøe tøídìní.

Memoria mundi series Bohemica - digitalizace rukopisù a starých tiskù.
Rutinní digitalizace rukopisù probíhá v Národní knihovnì intenzivnì ji tøetí rok.
Digitalizace historických dokumentù je èasovì nároèná a drahá záleitost, proto je velmi
závaný poadavek na standardizaci a zajitìní dlouhodobé pouitelnosti vznikajících dat.
Od samého poèátku se spolu s NKÈR snaíme pøispìt k pøekonání znaèné roztøítìnosti
rùzných iniciativ v tomto oboru a nabídnout obecnì akceptovatelnou metodiku.

Základní mylenkou je vyuití SGML, HTML, Internetu a Internetovských prostøedkù
k interpretaci a zpøístupnìní dat.



Projekt Memoriae Mundi series Bohemica zahájený NKÈR si vzal za cíl zpøístupnit
nejvýznamnìjí historické dokumenty uloené na území èeské republiky. Je tøeba, aby se
tento cíl netýkal pouze Národní knihovny, ale i ostatních subjektù.

Proto jsme poádali o poskytnutí dotace z rozpoètu odboru umìní a kniní kultury MKÈR,
v nìm navrhujeme poskytnout vybraným subjektùm peèujícím o významné dokumenty
monost

zdarma zdigitalizovat a zpøístupnit je tak veøejnosti pro nekomerèní úèely.

To pøinese zpøístupnìní tìchto dokumentù badatelské veøejnosti i ochranu tìchto
dokumentù.
Inicializuje se tím té rozíøení standardizace digitalizace historických dokumentù.

Tuto dotaci jsme dostali, byla ji stanovena komise, komise stanovila kritéria výbìru a
vybrala instituce, které ji byly osloveny.

Podrobnìji k dosavadním výsledkùm:
V rámci projektu výzkumu a vývoje Zpøístupnìní a archivace vzácných dokumentù s vyuitím
digitální technologie dotovaného MKÈR byl vytvoøen systém pøípravy dat a kompletace
digitálních dokumentù, dovolující odborným pracovníkùm bez vìtí prùpravy a znalostí
poèítaèù pøipravit data popisující a identifikující historický dokument.
Programy z pøipravených dat generují zjednoduenì øeèeno WWW stránku zpøístupòující
tento dokument. Tato data jsou pak spojována s digitalizovanými obrazy stránek a zapsána
na CD-ROM disk.
Data z tohoto disku jsou interpretovatelná libovolným WWW prohlíeèem. Tatá data jsou
pøímo zveøejnitelná ve zvolené kvalitì na Internetu.
Jsou vak také interpretovatelná programem ManuFret, který elektronická data pøevede do
formy elektronické knihy s komfortními monostmi vyhledávání a práce s obrazem.
Konvence, které v rámci výe zmínìného projektu prosazujeme, dovolují trvalou nezávislost
vznikajících dat na dalím vývoji SW a HW, pøièem dovolují tohoto vývoje trvale vyuívat.
Je to dáno tím, e data jsou zaloena tak, aby vyuívala výhradnì základních, jasnì
standardizovaných, mezinárodnì veobecnì uznávaných a vyuívaných pravidel tvorby
HTML dokumentù.
Mylenka postavit celý tento systém na HTML a tedy na úzké vazbì na Internet, který jej
ji celosvìtovým a velmi stabilním standardem, nikoli na produktech konkrétních firem,
vznikla sice pøed více ne dvìmi lety, ale vývoj potvrzuje její správnost.
Podrobné informace i ukázky programových prostøedkù (freeware) pro tuto práci jsou
shrnuty na CD-ROM, který váným zájemcùm poskytneme zdarma na poádání.
Disk byl zaslán do vech významných knihoven svìta, první reakce nyní pøicházejí.
Souèasný stav povaujeme na tolik hotový a ivotaschopný, e je vhodné zaèít oslovovat
dalí knihovny a poskytnout jim monost vyuít dosaených výsledkù.



Samotným cílem projektu není vytvoøení jediného dobrého pracovitì a digitalizace
jediného fondu historických dokumentù, ale vytvoøení obecnì pøijatelné a prakticky
vyuívané koncepce zaruèující sdílení vytvoøených elektronických dokumentù.
Existence Internetu a jeho obecné pøijetí dovoluje sdílení elektronických dat bez vnucování
dalích firemnì a komerènì závislých produktù.

Obracejí se na nás majitelé historických dokumentù s ádostmi o pomoc pøi digitalizaci a
naopak pracovníci NKÈR ví o významných dokumentech, které jsou významnou souèástí
národního kulturního bohatství, které jsou vak v podstatì nedostupné.
Existující kapacita digitalizaèního pracovitì je plnì vyuívána v NKÈR. Rozbíhá se vak
práce nadruhé smìnì. V letoním roce vznikne dalí digitalizaèní pracovitì, které bude
koncipováno jako mobilní. Tím vím dojde ke zvýení kapacity pracovitì digitalizace
historických dokumentù.
Vìøím, e se stane pomocníkem pøedevím pro dalí knihovny.
Dále je k dispozici pracovitì pro velmi etrné fotografování velkoploných dokumentù ( do
rozmìru 2x3 m) s unikátním fixovacím zaøízením, na kterém byla fotografována èást sbírky
plakátù Národního filmového archivu.
Dùleité je, e MKÈR tím, e poskytlo prostøedky pro financování digitalizace mimo
Národní knihovnu, umonilo mnohonásobnì vyuit ji vytvoøené hodnoty.

CD-ROM v digitálním archivu
Velké mnoství digitálních dat, které je produkováno pøi digitalizaci nevyhnutelnì spìje
k nezbytnosti zaloit digitální archiv. To jsme v NKÈR, by ve skromném rozsahu, ji
uèinili.
Funkce musí být stejné jako u klasického archivu. Musí být zajitìn pøístup k dokumentùm
a potøebná ivotnost dokumentù. U digitálního archivu, jakoto u zcela nového øeení, je
velmi závaná otázka vhodného archivaèního media.

Pøi digitální archivaci v NKÈR jsme se rozhodli z mnoha dùvodù pro CD-ROM.Protoe
máme zajitìnu monost mìøit spolehlivost a rezervu uchování digitální informace na CDROM disku, mùeme zajistit skuteènì 100% spolehlivost trvalého uchování digitálních dat.

Doposud byly provedeny testy týkající se vyhledání optimální kombinace media,
záznamové jednotky a dalích parametrù záznamu Pro ovìøení nutných dlouhodobých
funkcí tohoto digitálního archivu pøipravujeme ve spolupráci se státním archivem zrychlené
klimatické testy medií, Tím chceme dosavadní znalosti doplnit o informace popisující
dlouhodobé chování tohoto media.



Protoe jsem se pøi diskusích okolo CD-ROM setkal s mnoha moderními povìrami,
uspoøádáme jetì v èervnu v Národní knihovnì a jetì v létì samostatný semináø na toto
téma, kde bude vhodná pøíleitost k pøedstavení naich názorù i k diskusi na toto téma.

Dìkuji za pozornost.



