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Digitalizace z více zdrojů
 Program VISK 7 – periodika (tituly Našinec, 

Moravská orlice, Hlas lidu)
 Program VISK 6 – rukopisy, staré tisky, prvotisky
 Projekt Digimon – periodika (Die Neue Zeit, 

Prossnitzer Wochenblatt, Vosa, Wau Wau)
 Program VISK 5 – mapy
 EOD – Ebook On Demand – staré tisky na 

objednávku uživatelů
 Vzájemná replikace dat s jinými knihovnami 



  

Současný stav

 Digitalizace postupuje velmi pomalu a 
výběrově  mělo by se urychlit

 VKOL provozuje čtyři jednoduché digitální 
knihovny  mělo by se sjednotit



  

Řešení v IOP
 Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné 

správě 
 Oblast: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
 Výzva č. 08 Rozvoj služeb eGovernmentu v 

krajích
 Téma: 

 Informační a komunikační technologie (ICT)
 Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

 Ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2010



  

Podporované aktivity
 d)  elektronizace služeb veřejné správy, a to 

zejména formou elektronizace procesních postupů u 
jednotlivých agend vykonávaných orgány územní 
veřejné správy:
 elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě
 zavádění elektronické a spisové služby
 digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich 

zpřístupňování (vč. ochrany a zpřístupnění 
publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého 
ukládání včetně podpory vybavení digitalizačních 
pracovišť



  

Digitalizace a ukládání dat
 Uznatelné náklady ve výši max. 75 000 000,- 

Kč
 Výstupy této části výzvy:

 Krajská digitální spisovna (KDS)
 Krajský digitální repozitář (KDR)
 Krajské digitální úložiště (KDU)
 Krajská digitalizační jednotka
 Digitalizované a uložené dokumenty

 Projekty podávají jednotlivé kraje



  

Krajská digitalizační jednotka

 Pořízení technologií pro digitalizaci 
 Robotický skener (formát až A2, min rozlišení 600 

DPI) 
 2 ruční skenery (formát až 2A0, min rozlišení 600 

DPI) 
 Základní SW na zpracování naskenovaných dat

 Počítá se s celkovými náklady 9 200 000,- Kč



  

Digitalizované a uložené 
dokumenty

 Proces digitalizace, zpracování, popisu, 
ukládání a zpřístupnění dokumentů
 Nástroje pro řízení workflow digitalizační linky
 Nástroje pro tvorbu komplexních digitálních 

dokumentů, včetně popisných metadat
 Náklady 10 000 000,- Kč



  

Krajský digitální repozitář 
 Ukládá dokumenty převážně z oblasti 

kulturního dědictví regionu
 Vše, co má význam pro zachycení historie 

regionu a přitom nevzniklo jako produkt orgánů 
veřejné moci - mj. knihy, periodika a další tištěné 
dokumenty

 Garantované úložiště (SIP balíčky)
 Použijí se standardy a metadata definovaná 

Národní knihovnou ČR
 Náklady 9 716 670,- Kč



  

Investiční nákladová 
charakteristika projektu
Digitalizace 10 000 000 Kč
Digitalizační jednotka 9 200 000 Kč
KDS 9 000 000 Kč
KDR 9 716 670 Kč
KDU 0 Kč
Celkem SW KDS - KDR 18 716 670 Kč
CELKEM 37 916 670 Kč
Projektová dokumentace, odborné studie, posudky a 
analýzy,vč. studie proveditelnosti) do 5 % 394 000 Kč
Osobní náklady, publicita 830 000 Kč
Celkem způsobilé výdaje 39 140 670 Kč



  

Co se bude digitalizovat

 Moravika 19. století
 Moravská regionální periodika
 Staré mapy a atlasy
 Prvotisky
 Staré tisky



  

Moravika 19. století

 VKOL – od roku 1807 právo povinného 
výtisku z území Moravy

 Ve velké části nejsou dostupné v žádné jiné 
paměťové instituci

 Počet svazků: 10 tis.
 Počet stran: 3 mil.



  

Moravská regionální periodika

 Významné tituly vydávané především v Olomouci a 
Brně (Mährisches Tagblatt, Moravský deník aj.) 

 Noviny z různých míst současného Olomouckého 
kraje a okolí (Prostějov, Šternberk, Přerov, 
Šumperk, Hranice atd.) 

 Od 2. pol. 19. století do 90. let 20. stol.
 Počet svazků: přes 100 titulů, asi 3-4 tis. svazků
 Počet stran: cca 4 mil. stran



  

Staré mapy a atlasy
 Mapy z 15.-18. století – velmi cenné a atraktivní
 V úvahu připadají především mapy ve starých 

atlasech, topografiích, cestopisech atd.
 Důvodem ochrana fondu a výrazně lepší možnosti 

zpřístupnění 
 Počet svazků: velmi přibližně 400
 Počet stran: 20 tis. i s výkladem (10 tis. mapových 

listů)



  

Prvotisky

 Jedna z nejrozsáhlejších sbírek v Česku
 Ze 68 známých prvotisků českého původu 

uchovává VKOL 12, ve třech případech jde o 
světové unikáty

 Počet svazků: přibližně 2 000
 Počet stran: 400 tis.



  

Staré tisky
 Značné množství
 V úvahu připadají dochované celky (knihovna 

louckého opata Gregoria Lambeka, hrabat ze 
Zástřizl, dómského děkana Jiřího Jindřicha 
Maierswaldta atd.)

 Počet svazků: 60 tis.
 Počet stran: 30 mil. (pro výběrovou 

digitalizaci tvoří kvalifikovaný odhad 10-30%)



  

Děkuji za pozornost
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