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Regionální digitální knihovna 
Královéhradeckého kraje           

Eva Svobodová           
 

     Po reorganizaci státoprávního uspořádání se náš kraj poněkud zmenšil. V současnosti zahrnuje pět 
okresů severovýchodu východních Čech. Nicméně právě v této oblasti je silná literární tradice a nám 
knihovnám připadl úkol tato literární díla uchovávat, chránit a zpřístupňovat. A v tom je právě věčné 
dilema knihovníků, do jaké míry dokumenty zpřístupnit, aby byl splněn požadavek na ochranu a uchování 
pro budoucí generace, neboť jejich opotřebení narůstá a hrozí jim postupná totální devastace.  
 
      Cestou, jak je uchránit, je digitalizace, zpřístupňování jejich digitálních kopií a zakonzervování 
originálů ve vhodných obalech a depozitářích. Vytváření elektronických kopií není objevem dneška. Už od 
konce minulého století jsou v Česku digitalizovány rukopisy, staré tisky, noviny a další dokumenty. V 
našem kraji byla v rámci VISK 7 zdigitalizována ve spolupráci několika paměťových institucí 
nejohroženější periodika. Vývoj technologií se posunul dál a v současnosti se již praktikuje tzv. masová 
digitalizace. Je vynechán prostřední článek procesu - mikrofilmování. Rychlé skenery pracují s účinností 
stovek stránek za hodinu. Studijní a vědecká knihovna se proto rozhodla, že postupně zdigitalizuje 
regionální dokumenty od nejstarších zachovaných památek až do začátku 20. století. Ne vše má uloženo 
ve svých fondech, a proto požádala o spolupráci ostatní paměťové instituce, jak je v tomto kraji dobrým 
zvykem. Připojily se muzeum v Jičíně, v Jaroměři, v Hradci Králové, ve Vrchlabí a v Trutnově a Knihovna 
města Hradce Králové. Možnost digitalizace je však otevřena i pro další knihovny, muzea a archivy. 
Jedinou podmínkou je, aby to byly dokumenty regionální povahy, tzn. pojednávající místopisně a 
historicky o našem území, a literatura regionálních autorů. Při jejich výběru nám poslouží dříve vytvořená 
souborná databáze regionálních seriálů a elektronické katalogy muzejních a veřejných knihoven, které 
byly doplňovány o záznamy regionálních monografií v roce 2007 v rámci programu VISK 5. Celý projekt 
se teprve připravuje a je rozvržen na pět let. Pokud bude schválen, měl by být financován ze zdrojů 
Evropské unie.  
 
      Základním úkolem je vytvoření digitalizačního pracoviště, které by mělo obsahovat barevný knižní 
rychloskener s příslušenstvím, plochý ruční skener a výkonnou pracovní stanici s potřebným softwarem. 
Ve stadiu rozhodování je umístění tohoto provozu. Nabízí se prostory v nové budově, určené původně pro 
knihařskou dílnu, anebo uvolněné prostory v hale III našeho depozitáře. Nezbytnou podmínkou 
úspěšnosti celého projektu je vybudování datového úložiště pro uchovávání dat v režimu dlouhodobé 
archivace. Abychom zamezili případné ztrátě, bude instalován geograficky oddělený centrální a záložní 
server, oba vybavené externím diskovým polem a propojené optickou datovou trasou.  
 
      Dokumenty z fondu SVK budou zpřístupňovány na lokální síti knihovny. Digitalizované dokumenty z 
fondů ostatních institucí jim budou předány na fyzických médiích (CD, DVD). Jenom tzv. volné 
dokumenty, nepodléhající autorskému právu, budou vystaveny na internetu. Aby se projekt uskutečnil, 
potřebuje kvalitní tvůrčí tým; ten nyní pracuje ve složení Vladimíra Buchtová, Ivan Červený a Hana 
Hornychová. 
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