
VISK 6 
MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA 



Zaměření 

 Podpora digitalizace rukopisů a vzácných dokumentů (mohou být 

vytvořeny i po r. 1800, např. rukopisy partitur) 

 Limitovaně podpora restaurování a konzervace výše uvedených 

dokumentů k digitalizaci – přidáno později ze zaniklého programu 

Knihovna 21. století 

 

 Současně probíhá i podpora přípravy digitalizace starých knih 

Národní knihovny společností Google (dosud digitalizováno přes 141 

tisíc knih, naše náklady z dotací MK: 250 Kč/I kniha) 



Zrození programu 

 Vazba na program UNESCO Paměť světa 

 Paměť světa je spuštěn v r. 1992, též v r. 1992 – 93 jsme připravili první 
pilotní projekt tohoto programu, v dubnu 1993 byl prezentován u 
příležitosti zasedání Rady PGI/GIP UNESCO v Paříži 

 Několik dalších pilotních projektů; cokoli jsme dělali, začali jsme 
označovat jako části řady/úsilí Memoriae Mundi Series Bohemica a 
většinou jsme v 90. letech pro tyto produkty i získávali logo UNESCO 

 V rámci účelového projektu VaV jsme vyvinuli přístup k digitalizaci 
dokumentového dědictví, který byl r. 1999 doporučen UNESCO jako 
vzorový  

 V této souvislosti bych chtěl zmínit spolupráci s Albertina icome 
Praha, nyní divize AiP Beroun a přinejmenším jména odborníků 
odtamtud, především tehdejšího ředitele Stanislava Psohlavce 



Trochu historie - standardizace 

 1996 – zrození jazyka DOBM na bázi SGML jako obecné platformy 

pro jakýkoli digitalizovaný dokument; vznikly specifikace pro: 

 Rukopisy a staré tisky (rutinní digitalizace od r. 1996) 

 Periodika (rutinní digitalizace od r. 1999 – počátek zrození Krameria) 

 K rozdělení obou digitalizačních aktivit dochází až v r. 2002, kdy 

vzniká dokumentový formát: 

 Masterx.xsd 

 Monograph.xsd a Periodical.xsd (formáty Krameria,  vznikly však v dílně 

Manuscriptoria) 

 K definitivní rozluce obou programů dochází kolem až r. 2010/11 

(končí společný výzkumný záměr a začíná se NDK) 



Metadata a data 

 1996 – 2002 – DOBM, postupně 2 verze  

 2003 – 2008/9 – MASTERX, platforma TEI P4 

 Od 2009 – ENRICH, platforma TEI P5 

 

 Formát dokumentu slučuje požadavky paměťových institucí a  badatelů 

 

 Rozlišujeme mezi výměnným formátem/vnitřním formátem digitální knihovny a 
předpisem pro zhotovení digitálních kopií programu VISK6 (ten je širší a jeho 
součástí je specifikace enrich.xsd) 

 

 Data jsou v těch formátech, které jsou doporučeny pro WWW; tj. na rozdíl od 
Krameria/NDK je to JPEG (DCT) –  osud JP2 považujeme za nejistý (není masově 
podporován, stal se elitním formátem…) 



Věcné podmínky účasti 

 Neduplikovat (ověření v Manuscriptoriu, příp. v odd. 

starých tisků a rukopisů NK) 

 Pokud je dokument digitálně přístupný odjinud, 

zdůvodnit a  fotograficky doložit unikátnost daného 

exempláře 

 Neúplné exempláře, nutno kontaktovat ORST NK, zda 

není k dispozici lépe zachovalý exemplář 

 Vzácný novodobý dokument – zajistit vypořádání 

autorských práv 



Technické záležitosti 

 Závaznost standardu VISK6 

 Archivní data budou uložena na Centrálním datovém úložišti NK 

 Uživatelská data budou zpřístupněna v digitální knihovně 
Manuscriptorium 

 Respektování logistiky spolupráce s NK při digitalizaci 

 

 Chyby většinou spočívají v jejím nerespektování, v pořízení nízké kvality 
obrazových dat, absenci některých metadat, špatném generování 
identifikátorů atp. 

 

 Vše na http://www.manuscriptorium.com/cs/zdroje-nastroje-visk6 

 (standard, generátor jednoznačného kódu digitálního dokumentu, 
validátor balíčku VISK6) 
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VISK 6 

 Až 70% podpory na digitalizaci (též na restaurování předcházející 

digitalizaci) rukopisů a dalších vzácných dokumentů – nikoli osobní 

náklady 

 Min. 30% žadatel 

 Hradí se pouze neinvestiční náklady 

 Přesná kalkulace nákladů dle jednotlivých digitalizovaných dokumentů 

 

 Podrobně přečíst příslušná ustanovení z vyhlášení veřejné soutěže 

(obvyklou chybou bývá započítání neuznatelných nákladů) 

 

 10. prosinec 2017 



Výběr projektu 

 Komise VISK6 při MK ČR jako doporučující orgán (je složena z 

odborníků) 

 Rozhodnutí MK o přidělení dotace 

 Jednoroční projekty budou vždy vyúčtovány a vyúčtování doloženo 

dle pokynů MK 

 

 Plnění kontroluje MK i prostřednictvím NK, zda bylo vše splněno s 

ohledem na archivaci a zpřístupnění dat 



Manuscriptorium 

 Zpřístupněním v Manuscriptoriu se Vaše data dostanou do: 

 EUROPEANA 

 EBSCO Resource Discovery Service 

 ProQuest SUMMON Resource  Discovery Service 

 ExLibris Primo Discovery 

 IIIF Universe 

 další 


