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Kdy jsme začali? 

1991 
Založení společnosti icome (Albertina icome Praha) 

1992 
Digitalizujeme databázi ochranných známek FÚV 

(Co není ze západu nemůže být dobré) 

NK oslovuje naši společnost s nabídkou spolupráce v programu 
Paměť světa a podepisuje smlouvu s UNESCO o přípravě a 
vydání úvodního CDROM 

1993 
V dubnu vydáváme 

CD-ROM Paměť světa, 
vůbec první úspěšný výstup 
v rámci programu UNESCO 

 

 



Jak to pokračovalo? 

1994 
Vydání České národní bibliografie na CD-ROM 

 

Projekt Kancléř Metternich a jeho doba (AS/AiP) 

 

1995 
Na CD-ROM vydány dva úplné rukopisy, čímž je oficiálně zahájen 

projekt Memoriae Mundi Series Bohemica pod hlavičkou 
 programu Paměť světa 

 

Na CD-ROM jsou vydány partitury Bedřicha Smetany z Muzea 
české hudby 



Svět jezdí k nám 

1996 
V Praze zasedá Subkomise UNESCO pro technologii a jsou 

zahájeny práce na strukturaci digitálního dokumentu 

 

Poprvé navrženy a aplikovány otevřené struktury digitálního 
dokumentu 

 

V Národní knihovně uspořádáno školení UNESCO na téma 
digitalizace rukopisů pro odborníky z několika zemí střední a 
východní Evropy 

 



Začátek online poskytování 

1997 
Ve spolupráci s NK vydáváme první verze komplexního DTD pro 

rukopisy, periodika, monografie, hudební díla. 

 

Vytvořeny programy na vytváření dokumentů v požadované 
struktuře 

 

Vytvořili jsme program Sirius pro zpřístupnění periodik a 
monografií na Internetu 

 

Vyvinuty programy pro konverzi formátů 

 

 

Zahájen vývoj AiP*Safe 2.0 (předchůdce frameworku SAFE) 

 

 

 



Trocha nostalgie 

MicTab – Tvorba a kontrola periodik z mikrofilmu 



Trocha nostalgie 

Konvertor – program pro převod formátů 



Trocha nostalgie 

Zpřístupnění dokumentů – program Sirius 



Jak to bylo dál? 

1998 
UNESCO přijalo naší metodiku tvorby digitálních dokumentů za 

oficiální doporučení pro projekt Paměť světa – DOBM 

1999 

Vznik skupiny AiP 
Založena společnost AiP Beroun s.r.o. 

Digitalizace a fulltextové databáze na CD-ROM, Internetu 

Založena společnost AiP Safe s.r.o. 

Dlouhodobé uložení, správa a zpřístupnění dokumentů 



2000 – 2012 necháme zatím v sejfu 



Jaký si zvolit typ archivu? 

Heterogenní 
Pokud možno ukládám cokoli, co mi kdo nabídne 

Neomezuji typy ukládaných souborových formátů 

Ukládám velké množství intelektuálních entit bez přesných 
pravidel pro jejich popis 

 

 

Homogenní 
Ve smlouvě s původcem/producentem definuji pravidla pro 

ukládání dat do archivu 

Především pak: 

Specifikace pro jednotlivé intelektuální entity 

Podporované souborové formáty 

Pravidla pro zpřístupnění 
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Jaká je Národní digitální knihovna? 

Homogenní 
 

a podle 

 

OAIS 
 

“Open Archival Information System” 



Tak se na něj podívejme 



Základní moduly 



6 základních pravidel podle OAIS 

✔Uzavírat dohody s producenty informací a přijímat od nich 
patřičné informace. 

 

✔Dosáhnout takového stupně kontroly, která zaručí dlouhodobou 
ochranu. 

 

✔Samostatně nebo ve spolupráci s dalšími stranami stanovit, jaké 
uživatelské komunity budou tvořit designovanou komunitu. 

 

✔Zajistit, aby informace v repozitáři byly nezávisle srozumitelné. 
 

✔Řídit se zdokumentovanými pravidly a postupy, které ochrání 
informace před všemi možnými riziky a umožní je zpřístupňovat ve 
formě autentifikovaných kopií originálu nebo ve formě, ze které lze 
originál odvodit. 

 

✔Zpřístupňovat informace designované komunitě. 
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Záznam o producentovi 



Smluvní řízení 
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lze originál odvodit. 
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Rizikové oblasti 



Dokument plánu ochrany 



Opatření k riziku 
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Přehled reportů aktivní ochrany 



Záznam o kontrole 



Přehled statistik souborových formátů 



Konkrétní statistika 



Záznam z registru souborových formátů 



Přehled kontroly pásek 



Záznam o pásce 



Zpřístupnění pro správce LTP 



Zpřístupnění pro správce LTP 



Zpřístupnění pro správce LTP 



Zpřístupnění pro správce LTP 



Zpřístupnění pro správce LTP 



Další součásti naší dodávky do NDK 



Další součásti naší dodávky do NDK 



Další součásti naší dodávky do NDK 

EDITAČNÍ MODUL 



Dnešní a budoucí výzvy a otazníky 

OAIS 

 

Zajistit, aby informace v repozitáři byly nezávisle 
srozumitelné. 

 

Ensure that the information to be preserved is 
Independently Understandable to the Designated 
Community. In particular, the Designated 
Community should be able to understand the 
information without needing special resources 
such as the assistance of the experts who 
produced the information. 



Dnešní a budoucí výzvy a otazníky 

 

Vytvořit podporu pro naplnění požadavku 
nezávislé srozumitelnosti obsahu. 

Řízené badatelské prostředí pro tvorbu 
přidané hodnoty k uloženým informacím. 

 

Realizovat revizi, sjednocení, definování 
metadatových formátových specifikací 

dalších typů intelektuálních entit. 

 

 


