
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 15. 6. 2017

Číslo: Ročník 27 (2017), Číslo 2

Sekce: Naše téma

Název článku: Standardy v digitalizaci a dlouhodobé uchování digitálních dat

Autor: Zuzana Kvašová 

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170206

Standardy v digitalizaci a dlouhodobé uchování digitálních dat

Zuzana Kvašová 

V České republice probíhá digitalizace knih a periodik v mnoha institucích a ve velkém měřítku. Za několik let bylo 

vytvořeno množství digitálních dat, která stále přibývají. Je proto nasnadě otázka trvalé udržitelnosti těchto dat, 

zajištění jejich využití nejen současnými uživateli, ale i zhodnocení úsilí vynaloženého na digitalizaci do budoucna.

Dlouhodobé uchování digitálních dat

Národní knihovna ČR již téměř deset let řeší, kromě samotného procesu digitalizace, jak efektivně vytvářet 

digitální dokumenty, aby byly výše zmíněné požadavky naplněny. Jedná se o problematiku tzv. dlouhodobého 

uchování digitálních dat (z angl. digital preservation). Myšlenka dlouhodobého uchování digitalizovaných knih a 

periodik vychází z předpokladu, že při uložení dat nelze spoléhat pouze na současné technologie, ale data je třeba 

opatřit celou řadou doprovodných informací a procesů. Tyto procesy jsou nazývány logickou ochranou a měly by 

být součástí správy digitálních dat. Technologie mohou zastarávat, a pokud digitální data nejsou spravována 

v souladu s procesy logické ochrany, pak může docházet ke ztrátě jejich čitelnosti. V této činnosti není Národní 

knihovna nijak osamocena, obdobné aktivity podniká mnoho velkých institucí celého světa.

Standardy pro digitalizaci 

Jednou ze základních strategií Národní knihovny pro správu dat je znalost technologií, nástrojů a kontextů, za 

kterých byla vytvářena. Pokud jsou při digitalizaci data doplněna o tento typ údajů (tzv. metadata), jsou podstatné 

informace k dispozici při dalším nakládání s daty, o němž se rovněž uchovávají záznamy. Typickými příklady jsou 

např. údaje o skenerech, na kterých byla data vytvořena, formátech, do kterých byla uložena, institucích, kde 

vznikla, a o popisných údajích předloh, ke kterým se vztahují. V rámci procesů dlouhodobého uchovávání je 

mnoho různých specializací; v oblasti vytváření popisných standardů je to Library of Congress z USA, jejímiž 

standardy se řídí většina knihoven světa. Pro jednotlivá národní prostředí je ovšem třeba velmi široké a podrobné 

standardy upravit a připravit k nim pravidla odpovídající danému kontextu.

Ve většině knihoven v České republice, které se zabývají digitalizací, je využíván systém Kramerius jako aplikace 

pro zpřístupnění digitálních děl. V období před rokem 2012 byly dokumenty digitalizovány tak, aby vznikaly 

v souladu s potřebami tohoto systému (a naopak systém byl vyvíjen na základě požadavků jednotlivých institucí). 

Standard pro digitalizaci byl tedy ve většině institucí podobný, nicméně se nedalo mluvit o standardu vhodném pro 

dlouhodobé uchování. Navíc společná byla hlavně struktura zpracovaných dokumentů a jejich popis. Způsob 

zpracování obrazů si jednotlivé instituce určovaly samy, podle svých nároků a možností.

Standard NDK 



Národní knihovna spravuje od roku 2012 tzv. standard Národní digitální knihovny (NDK). Tento pojem zahrnuje 

standardy, které určují výslednou podobu produkce digitalizačních linek napříč Českou republikou. Standard 

specifikuje, jak mají vypadat obrazové formáty určené pro dlouhodobou archivaci a pro zpřístupnění, jaká je 

struktura digitalizačního balíčku, tedy produktu digitalizační linky, jakými metadaty je nutné či doporučené 

digitalizovaná data doprovodit a také jak tato metadata vytvářet při editaci. Vytvoření standardu není pouze 

jednorázovou činností, ale vyžaduje neustálé aktualizace. Ty jsou dány celou řadou faktorů, například změnami ve 

využívaných pravidlech, požadavky na přizpůsobení se novým typům dat a způsobům zpracování. Při správě 

standardů je třeba sledovat trendy ve světovém dění a následně je přizpůsobit a implementovat do našeho 

prostředí.

Standard NDK v současnosti využívá nejen Národní knihovna a Moravská zemská knihovna, které se účastnily 

projektu Národní digitální knihovny, ale i většina současných digitalizačních projektů, které se zabývají 

novodobými textovými dokumenty (tedy dokumenty od 19. století). Díky tomu vznikají v České republice 

konzistentní data, což jednak usnadňuje spolupráci mezi institucemi, ať již v oblasti zpřístupnění, či výměny dat 

a na druhé straně by to do budoucna mělo napomoci k zajištění jejich dlouhodobého uchování.

Formátový výbor NDK

Ke komunikaci s institucemi, které standard NDK využívají, slouží Formátový výbor NDK. Ten svolává a 

koordinuje Národní knihovna. Jedná se o poradní orgán ve věci standardů pro obrazové soubory a pro metadata. 

Účelem této skupiny je diskuze potřeb jednotlivých institucí a následné zapracování připomínek do standardu. 

V současné době je Formátový výbor NDK zaměřen na tematiku standardů pro novodobé textové dokumenty, 

nicméně do budoucna by mohl být rozšířen i o instituce zpracovávající další typy dat.

Díky tomu, že digitalizace probíhá v České republice v mnoha různých institucích, pomáhá využívání jednotného 

standardu koordinaci této činnosti. Data z různých institucí nejsou úplně totožná, což je třeba ve standardu 

zohlednit a někdy poměrně komplikovaně realizovat. V současné době standard využívají nejen instituce, které 

digitalizují v rámci některého z dotačních programů, jež jim využívání standardu NDK přikazuje, ale i instituce, 

které tento standard přejímají dobrovolně a chtějí tak zabezpečit svá data do budoucna. Národní knihovna proto 

musí zajistit, aby se standard NDK nadále vyvíjel podle potřeb jednotlivých institucí, ale zároveň aby splňoval 

nároky v oblasti dlouhodobé ochrany.
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