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Moravská zemská knihovna v Brně a NDK v roce 2017

Michal Indrák 

V roce 2017 se projekt Národní digitální knihovny (NDK), realizovaný v partnerské spolupráci Národní knihovny 

České republiky (NK ČR) a Moravské zemské knihovny v Brně (MZK), nachází ve třetím roce udržitelnosti. Pro 

letošní rok je objem prací v MZK nastaven stejně tak, jako tomu bylo v předchozích dvou letech, a sice na 

digitalizaci minimálně 3 milionů stran. Společným motivem pro toto období je snaha o digitalizaci zvýšeného počtu 

veřejně přístupných dokumentů v digitální knihovně, novin, časopisů, titulů na základě čtenářských návrhů a 

doplňování chybějících svazků vícesvazkových monografií. Novinkou v plánu digitalizace MZK pro rok 2017 je 

postupná digitalizace výročních zpráv škol z fondu MZK.

V roce 2016 bylo v rámci NDK na pracovišti MZK zdigitalizováno přibližně 17 000 svazků. Od začátku roku 2017 

jsme zatím zdigitalizovali přibližně 5 000 svazků, z čehož minimálně 1 000 je periodických dokumentů, kdy se 

snažíme postupně kompletovat všechny ročníky daného titulu. Každý pátý svazek, který projde digitalizací, jsou 

noviny nebo časopis. Namátkově pracujeme na titulech jako Brünner Zeitung, 

Mährisch-schlesischer Correspondent, Český Lloyd, Letectví + kosmonautika, Rovnost a další.

Největší objem digitalizovaných periodik v roce 2017 ovšem představují výroční zprávy škol. Ve většině případů se 

jedná o tenké svazky o několika málo desítkách stran. Obsahově se jedná o velmi hodnotné dokumenty, které 

jsou z pohledu autorského zákona ve velkém množství případů volně přístupné. Problematickou stránkou je pak 

především skenování výročních zpráv, kdy převládá ruční práce nad robotickým zpracováním, protože dokumenty 

jsou velmi křehké a vazba není původní. Zdigitalizovali jsme například Jahres-Bericht der k. k. Lehrbildungs-

Anstalt und Uibungsschule zu Brünn für das Schuljahr, Jahres-Bericht des k. k. Staats-Realgymnasiums zu Brünn 

für das Schuljahr, výroční zprávy českého státního reformního reálného gymnasia v Brně - Králově Poli a mnohé 

další. Při zpracování výročních zpráv škol, které máme ve fondu, postupujeme abecedně podle měst; tomu 

odpovídá samozřejmě i styl práce při logistice a uložení ve fondu.

Zbytek produkce digitalizace tvoří monografie, buď z našeho fondu, nebo z čtenářských darů, a do linky se 

zavážejí tak, aby technologie jako skenery, disková pole, software správy linky a v neposlední řadě pracovní 

kapacity byly rovnoměrně vytížené. Jak jsem již zmínil, soustředíme se i na doplňování digitalizovaných 

vícesvazkových monografií, aby byly zdigitalizovány všechny jejich části.

Velice důležitý faktor digitalizace, mimo záchrannou digitalizaci, je zpřístupnění v digitální knihovně. Kýžený stav je 

takový, aby co nejvíce dokumentů v digitální knihovně nebylo pod ochranou autorských práv a čtenář si je mohl 

číst třeba z pohodlí domova. Vypracovali jsme proto seznam nejpůjčovanějších knih z fondu, které již nejsou 

chráněné autorským zákonem, a ty postupně digitalizujeme a zpřístupňujeme. Tento seznam obsahuje přibližně 



2 000 monografií, které byly půjčené čtenáři minimálně jednou a vydány před rokem 1918. Z toho 33 svazků bylo 

půjčeno více než čtyřikrát; ty jsou nyní v procesu přípravy na digitalizaci. V podobných aktivitách budeme 

pokračovat i v budoucnu a plánujeme je rozšířit ideálně tak, aby se kniha, kterou si čtenář fyzicky vypůjčí a nebyla 

dosud zdigitalizována, dostala v co nejbližším termínu do procesu digitalizace. Za celé trvání projektu NDK již bylo 

zdigitalizováno kolem 40 milionů stran a asi jen 4,5 milionů z tohoto objemu je veřejně přístupných. Naším 

jednoznačným cílem je navýšit tento poměr ve prospěch veřejných dokumentů, protože dokumenty, které nejsou 

v rámci NDK volně přístupné, lze v digitální knihovně prohlížet jen v prostorách MZK a NK ČR.

Pozornost věnujeme i vzhledu a funkcím naší digitální knihovny. V roce 2016 MZK nasadila uživatelské rozhraní 

digitalniknihovna.cz, které pracuje jako nástavba nad oddělitelným systémovým rozhraním Krameria. Právě 

oddělitelnost systémového rozhraní je velká výhoda, protože umožňuje vytvářet každé instituci uživatelské 

rozhraní na míru podle jejich požadavků. Do budoucna se po obsahové stránce chystáme vylepšit sekci sbírek s 

cílem dát do širších souvislostí bohatý obsah digitální knihovny. Mimo vlastní technologickou část digitální 

knihovny vidím v této oblasti poměrně velký prostor pro zlepšení a zkvalitnění služeb čtenářům.
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