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Recenze článku Úvodem aneb digitalizace není jen skenování

Stanislava Benešová a Zdeňka Flousková

Redakce odborného čtvrtletníku U nás, který přináší pravidelně informace z oblasti knihovnictví, přišla 

s dobrým nápadem. Od třetího čísla letošního ročníku rozšířila toto periodikum o novou rubriku Nové trendy 

v knihovnictví. Tuto řadu otevřel článek Úvodem aneb Digitalizace není jen skenování. Byla to dobrá volba, 

protože digitalizace je téma, o kterém se hodně diskutuje a které je zajímavé nejen pro profesionální knihovníky, 

ale i pro jejich kolegy z místních knihoven.

            Celý článek v jednotlivých krocích vysvětluje důležitost digitalizace, všechna pro a proti, rozdíl mezi 

digitalizací a skenováním /tento rozdíl uniká především neknihovníkům/ a postup při přípravě a realizaci. Článek je 

psaný srozumitelným jazykem s ohledem na laické pracovníky v knihovnách a je doplněn dobře zpracovaným 

vysvětlivkovým aparátem. V současné době, kdy dochází k „digitalizačnímu boomu“, je třeba se s touto 

problematikou důkladně seznámit /ani zkušeným pracovníkům neuškodí další informace/. Z celého článku bych 

především vyzdvihla praktické rady – jak na to. Týká se to především přípravy před digitalizací a zdůraznění 

významu Registru digitalizace. Především nutnost ho při přípravě digitalizace sledovat.

S digitalizovanými dokumenty budeme pracovat a setkávat se stále častěji, proto je dobré, abychom 

tomuto tématu dobře porozuměli, a nebáli se začít také sami digitalizovat. Vždyť i menší knihovny mají co 

nabídnout. Stačí se podívat do fondu regionální literatury.

Stanislava Benešová, Městská knihovna Nová Paka

V úvodu článku autorka představuje programy a projekty, které by měly do roku 2015 přinést nebývalý rozmach 

digitalizace knihovních fondů v ČR. Popisuje digitalizaci jako proces nejspolehlivější ochrany fondů a zároveň 

nástroj k jejich uchování a zpřístupnění. Připomíná, že se vše děje pod taktovkou Registru digitalizace, instituce, 

která se snaží zabránit především vzniku duplicitní digitalizace. Autorka velmi podrobně vysvětluje důvody nutnosti 

spolupráce s Registrem (od plánování digitalizace až po její ukončení) a text vhodně doplňuje odkazy na www 

stránky s pokyny knihovnám, jak do celého procesu digitalizace správně vstoupit.

Dá se říci, že se autorce podařilo přesvědčit nás, prosté venkovské knihovníky, že digitalizace nic strašného a 

komplikovaného nakonec nebude. A to již v prvním díle svého příspěvku, takže se těšme na další pokračování.

            Zdeňka Flousková, Knihovna Krkonošského muzea Správy KRNAP Vrchlabí
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