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Ohlédnutí za kampaní Digitalizace v knihovnách
Jak se digitalizuje v

Praze? Z. Hartmanová

Digitální knihovna MZK Brno a mobilní aplikace Kramerius

Mgr. L. Damborská

Bc. E. Semrádová

knihovnách.
se pro

knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec
Králové.
,
kontakt: eva.semradova@svkhk.cz, tel. 494 946 224.

Anotace
Digitalizace a digitální knihovny v České republice
Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR
Úvodní přednáška poskytne přehled o způsobech digitalizace, digitalizačních projektech a digitálních
knihovnách v České republice.
Virtuální národní fonotéka aneb zvuk chycen na jednom místě
Filip Šír, Dis. - Knihovna Národního muzea Praha
Co Čech, to muzikant. Platí toto i v dnešní době? V historii jsme nepochybně patřili k hudebně
vyspělým národům Evropy. Víme, kde je možné nalézt informace o zvukových dokumentech? Co pro
nás dělají paměťové instituce, abychom mohli vyhledávat informace o existenci, místě uložení a
podobě daného zvukového dokumentu. Pojďte se ponořit do kolekcí Národního muzea, archivu
Supraphon či Českého rozhlasu.
Digitalizace knihovních fondů v Královéhradeckém kraji
Ohlédnutí za kampaní Digitalizace v knihovnách
Mgr. Lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Prezentace k problematice digitalizace a zpřístupňování digitálních dokumentů v Královéhradeckém
kraji.
Jak se digitalizuje v Městské knihovně v Praze?
Zuzana Hartmanová, Městská knihovna Praha
Městská knihovna v Praze se v posledním desetiletí systematické věnuje záchraně tištěného fondu ze
svých depozitářů, zabývá se tvorbou a zpřístupňováním e-knih. Co taková práce obnáší? Jak této
služby mohou využít knihovny i čtenáři? A jak to vypadá, když chcete zdigitalizovat přes tři tisíce
dokumentů během osmnácti měsíců?
Digitální knihovna MZK Brno a mobilní aplikace Kramerius
Mgr. Lenka Damborská, Moravská zemská knihovna Brno
Cílem příspěvku bude představení Digitální knihovny MZK a jejích služeb. Dále budou posluchači
seznámeni s mobilními aplikacemi Kramerius pro operační systémy Android a iOS, které
jsou vyvíjeny na půdě Moravské zemské knihovny v Brně.
Kam kráčíš knihovnictví
Bc. E. Semrádová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci králové
Od první Královéhradecké konference uplynulo pět let, můžeme se ohlédnout, ale kam zamíříme dál?
V příštím roce budeme srovnávat Koncepci rozvoje veřejných knihoven kraje na léta 2014-2018
s proměnami v našich knihovnách v uplynulém období.

Zkus si zdigitalizovat knihu
Exkurze na digitalizační pracoviště SVK
Program zajišťuje Mgr. L. Jirků.

