Ochrana a zpřístupnění dalších ročníků regionálního periodika Pochodeň
Popis projektu (program VISK 7 – rok 2005)
Cíl projektu
1) V rámci programu Kramerius přispět k systematické záchraně bohemikálních dokumentů
tištěných na kyselém papíru, a to reformátováním a digitalizací dalších ročníků (1966-1970)
regionálních novin Pochodeň včetně příslušných příloh. Navázat tak na již dříve realizované
zpracování tohoto titulu v rámci projektu VISK 7 (jednalo se o roky 1951-1965) 1.
2) Zpřístupnit nově digitalizované ročníky regionálních novin Pochodeň jednak knihovnám a
muzeím prostřednictvím uživatelských kopií na DVD, jednak regionálním badatelům,
studentům a ostatním uživatelům SVK k prezenčnímu studiu.
3) Zabezpečit reformátované originální dokumenty ochrannými obaly a omezit jejich
půjčování, čímž se prodlouží jejich životnost.
Současný stav a perspektivy
Naše knihovna realizovala v roce 2001 v rámci programu Kramerius digitalizaci titulů Český
severovýchod, Královéhradecko, Pod Zvičinou a Pochodeň (1951-1965). Díky Muzeu
východních Čech v Hradci Králové jsme mohli postupně digitální formou nahradit i tituly
Kraj královéhradecký, Nové směry, Obzor hospodářský, Od kladského pomezí, Osvěta lidu,
Ratibor, Rozhledy a Štít.
Na základě dosavadních zkušeností s využíváním těchto periodik se ukazuje jako velmi
potřebné navázat na předchozí projekt a reformátovat a digitalizovat i další ročníky
regionálních novin Pochodeň včetně příloh. V letošním roce by se jednalo o období let 19661970, následně potom o léta 1971-1979. Tato období byla vybrána proto, že od roku 1980 je
tento titul v našem fondu uchováván vždy ve 2 výtiscích a riziko trvalého poškození bez
možnosti náhrady u zbývajících ročníků (1980-1991) tedy prozatím není tak akutní. Digitální
forma ročníků, které jsou předmětem tohoto projektu, bude zpřístupněna širšímu okruhu
čtenářské veřejnosti než dosud a navíc podstatně flexibilnějším způsobem než jednotlivé
svazky. Originály jsou totiž poškozeny (zejména roky 1968-1970) a mohou být tudíž
v současné době půjčovány jen omezeně.
Součástí projektu je zároveň i uložení reformátovaných svazků do ochranných obalů
z archivní lepenky, aby se zabránilo jejich dalšímu poškozování. Výrobu těchto obalů zajistí
odborné pracoviště NK ČR.
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Projekt „Zpřístupnění ohrožených regionálních seriálů prostřednictvím digitálních kopií na CD-R“, řešitelka
Mgr. Eva Svobodová, program VISK 7 v roce 2001.

