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Základní rámec 
Koncepce

• Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradi čních a 
elektronických dokument ů v knihovnách ČR. Etapa 1: do roku 
2010 vznikla na konci roku 2005 na podklad ě zadání 
formulovaného jako díl čí cíl Koncepce rozvoje knihoven v 
České republice na léta 2004 až 2010

• Koncepce vychází z platné české legislativy pro danou oblast, • Koncepce vychází z platné české legislativy pro danou oblast, 
kterou p ředstavují p ředevším: Knihovní zákon, Zákon o 
neperiodických publikacích, Tiskový zákon a Autorský zákon . 
Širší kontext vytvá ří Státní informa ční a komunika ční politika .

• Koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a projekty, 
zejména pak na nejnov ější iniciativu i2010: Digitální knihovny a  
Commission Recommendation on the digitisation and o nline 
accessibility of cultural material and digital pres ervation .



Stav pln ění Koncepce

• Koncepce p řipravena (dle požadavk ů MK ČR) na konci roku 
2005, měla být p ředložena k vládnímu projednání a schválení 
finan čních prost ředků, požadavek cca 40 mil./rok

• Dosud neprojednáno, chybí systematické financování

• Digitalizace – VISK – pomalu od 90. let, postupn ě další zdroje –• Digitalizace – VISK – pomalu od 90. let, postupn ě další zdroje –
kde uložit data?

• CDR
– 2006-7 – základ, broadbandové fondy (16 mil. K č), spoluú čast NK 

(5 mil. K č), VISK (8 mil. K č)
– 2008-- ? (Projekt na MK na rok 2008, Integrovaný ope rační 

program)



Česká digitální knihovna 
Národní digitální knihovna
Centrální digitální repozitá ř

Institucionální repozitá ře 









Mezinárodní kontext

• Účast v mezinárodních projektech (DPE, TEL, 
TELplus, ENRICH, EDLnet, LiWa, jednání o 
pokra čování M-CAST)

• Mezinárodní konference, návšt ěvy instituci
• Zahrani ční kontakty – permanentní vým ěna 

informacíinformací



Audit CDR

• Schopnost prokázat důvěryhodnost objektivním a 
měřitelným zp ůsobem - jedna ze základních 
vlastností

• CDR – plán periodických audit ů (interní + externí)• CDR – plán periodických audit ů (interní + externí)

• Audit č. 1 – červen/ červenec 2007 (v rámci ú časti v 

evropském projektu DPE)
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DPE, CASPAR, PLANETS

• Training 
• Miniconferenece
• 13.-17.10.2008, Praha, NK (řešitel), UK 
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• 13.-17.10.2008, Praha, NK (řešitel), UK 
(asociovaný partner)

• Vyhlášení – DPE, NDK



Nástroje pro certifikaci 
digitálních repozitá řů

• Trustworthy Repositories Audit & 
Certification ( TRAC): Criteria and Checklist

• NESTOR Catalogue of Criteria for Trusted 
Digital RepositoriesDigital Repositories

• Digital Repository Audit Method Based on 
Risk Assessment – DRAMBORA





DRAMBORA

• risk management
• 6 hlavních blok ů



DRAMBORA - bloky

1. Mandát digitálního repozitá ře
2. Cíle, strategie, legislativa, smluvní vztahy 

směřující k jejich dosažení
3. Vymezení činností a podmínek pro jejich 3. Vymezení činností a podmínek pro jejich 

realizaci
4. Identifikace rizik
5. Vyhodnocení rizik
6. Návrh opat ření pro eliminaci rizik



Výsledky auditu
• CDR nezakotven ve strategických ani 

legislativních materiálech
• nezajišt ěnost legislativní, finan ční, personální, 

technologická
• pouze pasivní ochrana 
• absence DOMS• absence DOMS
• více než 60 vážných rizik – část národního 

digitálního kulturního d ědictví vážn ě ohrožena
• digitalizace probíhá, dlouhodobé uložení a 

zpřístupn ění výsledk ů nezajišt ěno, digitalizující 
instituce s existencí centrálního repozitá ře 
počítají



Opatření v NK

• zahrnutí do strategických priorit (viz 
Strategické priority NK)

• adekvátní zohledn ění ochrany a zp řístupn ění 
digitálních dokument ů ve Statutu NK ČRdigitálních dokument ů ve Statutu NK ČR

• organiza ční změny v NK – vznik Odboru 
digitální ochrany, posílení IT (vše nelze 
zajistit extern ě)



Opatření „nad“ NK

• základní finan ční zajišt ění CDR
• posun v oblasti IOP
• inovace a schválení Koncepce (integrace se 

souvisejícími koncepcemi a ve vazb ě na souvisejícími koncepcemi a ve vazb ě na 
dostupné finan ční prost ředky – IOP, resortní 
rozpo čty)



Současný stav 
• ☺☺☺☺ položen základ CDR
• ☺☺☺☺ nejhorší „porodní bolesti“ máme za sebou
• ���� zažili jsme nenávratnou ztrátu digitálních dat
• ☺☺☺☺ nenávratnou ztrátu digitálních dat jsme zažili na 

začátku a v čas jsme si uv ědomili zranitelnost CDR 
(A. Abid: analogie s pé čí o oheň)(A. Abid: analogie s pé čí o oheň)

• ☺☺☺☺ teoreticky jsme dob ře vyzbrojeni
• ☺☺☺☺ víme, kde jsou „úzká hrdla“ a že vše nelze 

automatizovat 
• ☺☺☺☺ máme úzké kontakty na řadu špi čkových 

zahrani čních pracoviš ť a možnost sledovat jejich 
úspěchy i omyly 

• ���� chybí nám systematické financování



Současný stav 
• stávající instalace 

– provedená T-Systems Czech Republic a.s. na technolog iích IBM 
• dvě lokality (Centrální depozitá ř Hostiva ř a Klementinum)
• dva diskové systémy  DS4800 propojené pomocí dvou 

optických p řepínačů a CWDM optických prvk ů. 
Systém je tvo řen z následujících částí:
• diskový systém DS 4800 (2x)obsahuje jeden expanzní box 

osazený 16 optickými disky (FC) o jednotkové kapaci tě 146,8 osazený 16 optickými disky (FC) o jednotkové kapaci tě 146,8 
GB, čtyřmi expanzními boxy osazenými 16 SATA disky o 
jednotkové kapacit ě 500 GB a třemi expanzními boxy 
osazenými 16 SATA disky o jednotkové kapacit ě 750 GB. 
Celková instalovaná diskové kapacita činí 2 348,8 GB FC a 
68 000 GB SATA.

• zálohovací infrastruktura je tvo řena páskovou knihovnou IBM 
System Storage TS3310. 

• přenosová infrastruktura Storage Area Network (SAN) je 
tvo řena dvěma CWDM pasivními prvky a čtyřmi optickými 
přepínači SAN16B-2.



Současný stav 

• zálohování a archivace - Tivoli Storage Manager (TSM ).
Prozatím CDR poskytuje následující služby: 
• možnost ukládat digitalizovaná data na bezpe čné platform ě 

s flexibilní kapacitou
• základní služby v oblasti disaster recovery. Data js ou 

replikována mezi dv ěma datovými centry, která jsou vzdálena replikována mezi dv ěma datovými centry, která jsou vzdálena 
více než 20km. Tato replikace dat mezi lokalitami c hrání data 
proti fyzickému zni čení budovy, výpadku napájení atd.

• zálohovací a archivní systém, který zajiš ťuje ochranu dat proti 
lidskému selhání nebo proti aplika ční chyb ě



Výhled 2008

Do konce roku 2008:
• dokon čení nastavení zálohovací a archivní strategie pro 

vybrané aplikace s cílem zvyšovat bezpe čnost ukládaných dat
• zvýšení úložné kapacity na úrove ň, která umožní „p řežít“ rok 

2008
• zvýšení bezpe čnosti (neopakovat ztrátu dat!) formalizací • zvýšení bezpe čnosti (neopakovat ztrátu dat!) formalizací 

proces ů při práci s daty
• podklady pro výb ěr DOMS – 1. etapa (nelze urychlit, ale vše 

bude nutno „nalít“ znovu)
• příprava na rychlou digitalizaci



Úložišt ě - současná kapacita + nár ůst (vše v TB)

Aplikace Sou č. 
disky

Souč. 
pásky

Požadav
ek disky

Požadav
ek 
pásky

Nárůst 
2008 
disky

Nárůst 
2008 
pásky

Nárůst 
2009 
disky

Nárůst 
2009 pásky

Kramerius 22,5 16 32 16 32

WebArchiv 9 12 24 18 36

Manuscriptorium 0 3,5 7 0,8 1,6 1 2

Celkem 31,5 63 3,5 7 28,8 57,6 35 70



Výhled 2009 a dále
• zvyšování kapacity dle pot řeb
• zahájení rychlé digitalizace – pilotní provoz 2009-10 

(zázemí, metadata: národní standard - jak, kapacity –
kdo, úzká hrdla)

• jednání s vydavateli o spolehlivém uložení jejich 
digitálních dat na CDR (analogie Nizozemsko, ale 
CDR nemá mezinárodní ambice)CDR nemá mezinárodní ambice)

• výběr DOMS (při té p říležitosti audit spolehlivosti a 
efektivity stávajícího základu CDR s ohledem na 
další rozvoj CDR)

• zprovozn ění DOMS na optimální platform ě

• poloprovoz rychlé digitalizace a poloprovoz 
spolupráce s vydavateli (regulérní ingest a další 
funkce DOMS podmínkou)



Výhled 2009 a dále
• interní a externí audit – mezinárodní certifikace 

důvěryhodnosti
• plný provoz d ůvěryhodného CDR jako „srdce“ NDK 

2012
• plný provoz rychlé digitalizace a spolupráce s 

vydavateli 2012 -13 (nelze digitalizovat staré i nové)vydavateli 2012 -13 (nelze digitalizovat staré i nové)
• bohemikální dokumenty – cca 200 mil. s.



??? Otázky ???

bohdana.stoklasova@nkp.cz


