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Josef Čapek a 1 000 e-knih zdarma ke stažení
Vojtěch Vojtíšek

V roce 2007 jsme se v Městské knihovně v Praze vydali na dobrodružnou cestu – díky podpoře v rámci grantového
programu Norských fondů jsme uspěli s projektem HISPRA[1] a otevřeli vlastní digitalizační pracoviště s cílem
naskenovat a uchovat desítky tisíc stran historických dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru. Nezůstalo
však pouze u převádění papírových knih na digitální obrázky. Rozhodli jsme se využít této příležitosti k vydávání
vlastních e-knih. Začínali jsme souborným dílem Karla Čapka,[2] které dodnes patří k nejnavštěvovanějším titulům
projektu E-knihovna[3]. Po deseti letech se vracíme na začátek – přinášíme nejen druhé, podstatně přepracované
vydání všech jedenapadesáti e-knih Karla Čapka, ale také kompletní literární dílo jeho neméně nadaného bratra Josefa.
Najdete toho však u nás mnohem víc.
Vlastní cestou
Postupem času se i v prostředí České republiky vytvořily možnosti nákupu e-knih do knihoven: v současnosti lze vybírat
z různých variant.[4] Před deseti lety trh s českými e-knihami pro knihovny v podstatě neexistoval, učinili jsme proto
strategické rozhodnutí rozšířit tradiční služby knihovny a stát se producentem digitálního obsahu. Dnes si u nás
vyberete z více než 1 200 e-knih[5] a téměř 10 000 digitalizovaných dokumentů,[6] které přidáváme denně. A co je
nejdůležitější – čtenáře to baví. Počet stažení meziročně roste o 30 %, což v absolutních číslech znamená průměrně
přes sto tisíc stažených e-knih za měsíc.
Nové e-knihy se samozřejmě v katalogu knihovny neobjeví samy – v rámci projektu E-knihovna vynaložíme cca 10 % z
rozpočtu na knihovní fond nejen za účelem nákupu licencí od autorů či kolektivního správce, ale především na pokrytí
personálních nákladů. Abyste si mohli stáhnout Santiniho jazyk[7] od Miloše Urbana, musíme knížku naskenovat,
provést sérii kontrol, redakčních úprav a v neposlední řadě pochopitelně zpracovat katalogizační záznam; zpravidla
máme takto rozpracovaných 20 titulů najednou.
Chce to plán. Ediční plán
Od začátku projektu jsme se soustředili na tzv. volná díla klasických českých autorů, spustili jsme řadu webových
stránek věnovaných tvorbě Boženy Němcové,[8] Vladislava Vančury[9] nebo Karla Poláčka.[10] Provozujeme také
speciální portál skolnicetba.cz,[11] kde jsou kromě zajímavostí k dispozici přes dvě stovky titulů z čítanek dostupné
nonstop, zdarma a pro všechny. Dlouhodobě však usilujeme o to, abychom dokázali přinášet relevantní, atraktivní
obsah a zároveň vytvořili zajímavou příležitost pro spolupráci s nakladateli i autory samotnými. V loňském roce jsme tak
poprvé představili ediční plán[12] a zahájili spolupráci s řadou nakladatelství. Kritérií pro zařazení děl do edičního plánu
je samozřejmě několik, primárně jsme však oslovovali autory a autorky knih oceněných Cenou Jiřího
Ortena a Literární cenou Knižního klubu. Zároveň cíleně vyhledáváme kvalitní díla z dob nedávno minulých – taková,
na která někdy s trochou nostalgie vzpomínáme a rádi bychom se k nim vraceli, ovšem svůj komerční potenciál již
vyčerpala. Máme ohromnou radost z toho, že můžeme nabídnout jména jako Josef Škvorecký, Zdena Salivarová,

Bogdan Trojak, Petr Borkovec, Marie Šťastná, David Jan Novotný, Ladislav Pecháček, Jiří Weinberger a spousty
dalších, včetně skrytých objevů jako Eduard Fiker, Emilio Salgado, Josef Volák či Martin Fahrner.
Stále máme před sebou spoustu práce na stovkách titulů, které chceme „odemykat“ veřejnosti, ale také ostatním
knihovnám (metadata společně s odkazy ke stažení všech našich e-knih lze celkem jednoduše naimportovat do
knihovních systémů). A těšíme se na to!
Držte nám palce a podívejte se k nám – určitě si vyberete.
Přejeme příjemné čtení!
Kontakt na autora: vojtech.vojtisek@mlp.cz
Webové stránky projektu E-knihovna: https://e-knihovna.cz/
[1] http://www.inflow.cz/digitalizace-v-mestske-knihovne-v-praze-projekt-hispra
[2] https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/
[3] https://e-knihovna.cz/
[4] https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home/
[5] https://search.mlp.cz/cz/?p=#/c_s_ol=navigation-eq:%2Bngeneric4%3A%5E%22ek%22%24n%24-amp:sortBy1eq:docdatetime-amp:sortOrder1-eq:desc
[6] http://digitalniknihovna.mlp.cz/
[7] https://search.mlp.cz/cz/titul/santiniho-jazyk/4392658/
[8] https://www.mlp.cz/bozenanemcova
[9] https://www.mlp.cz/vancura
[10] https://www.mlp.cz/polacek
[11] https://skolnicetba.cz/
[12] https://www.mlp.cz/cz/dokumenty/?act=get&check=584bf790414cef560a10435bec356acf&id=1917&noinc=1

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz

