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Kramerius - vývojová 
skupina a technologie

� open source - vývoj od roku 2003
� Národní knihovna ČR, Knihovna AV ČR, 

Qbizm technologies, Moravská zemská 
knihovna v Brněknihovna v Brně

� vývoj financován zejména z projektů 
financovaných MK ČR a MŠMT

� použité technologie: JAVA, Linux, Apache, 
Tomcat, Postgres SQL, Lucene



Kramerius – aktuální stav 
systému

� DTD pro periodika a monografie
� import XML, TXT a obrazových souborů
� grafický formát DjVu, JPG, PNG, PDF

fulltextové vyhledávání (Convera, Lucene)� fulltextové vyhledávání (Convera, Lucene)
� replikace dat mezi jednotlivými instalacemi
� OAI-PMH
� METS



Kramerius – aktuální stav 
systému

� aktuální verze duben 2008
- perzistentní identifikátor na všech úrovních 
dokumentu (UUID)
- využití handle systému pro perzistentní URL- využití handle systému pro perzistentní URL

� další distribuce červen 2008
- zpřístupnění všech elementů přes OAI-PMH
- podpora hromadných importů a exportů



Kramerius – aktuální stav 
systému

� Propojení do portálů
� - The European Library     

http://www.theeuropeanlibrary.org
� - Jednotná informační brána JIB� - Jednotná informační brána JIB
� Propojení do SK ČR – link z Krameria na 

základě ISSN, link ze SK ČR na el. dokument
� Podpora perzistentních URL umožňuje stabilní 

prolinkování do knihovního OPACu







Kramerius – plán vývoje

� Zásadní změna – využití systému FEDORA 
jako jádra

� Důvody – FEDORA je robustní stroj s 
podporou složených objektů, vhodný i z podporou složených objektů, vhodný i z 
hlediska dlouhodobé archivace

� Kramerius v nové verzi by měl v 1. fázi min. 
zajistit stávájící funkčnost a podporovat 
stejné typy dokumentů 

� Další vývoj zaměřit na využití vlastností 
FEDORY



Kramerius – plán vývoje

� rozšíření administrace
� rozšířená správa uživatelských a 

přístupových práv
� dávkové operace s digitálními dokumenty� dávkové operace s digitálními dokumenty
� nové typy dokumentů
� využití vlastností FEDORY pro dlouhodobé 

uchování dat



Kramerius – uživatelé

� Národní knihovna ČR, Moravská zemská 
knihovna v Brně, Státní technická knihovna, 
Knihovna Akademie věd ČR

� Krajské knihovny: Havlíčkův Brod, Hradec � Krajské knihovny: Havlíčkův Brod, Hradec 
Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín

� Muzejní knihovny: UPM Praha, ŽM Praha, DA 
Praha, MVČ Hradec Králové

� Celkem cca 4.000.000 stran (cca 500 titulů 
časopisů a 600 titulů monografií) 



Kramerius – podpora

� Knihovna AV ČR – digitalizační centrum – mail 
list Kramerius 
http://digit.lib.cas.cz/

� Qbizm – uživatelský portál
http://kramerius.qbizm.cz/ 

� Instalace a údržba
http://www.unidata.cz/



Vývoj systému pro vytváření 
metadat

� Moravská zemská knihovna - program MK ČR 
VISK 3 - 2008

� volně dostupná aplikace pro tvorbu metadat 
pro systém Krameriuspro systém Kramerius

� metadata - popisná, technická, strukturální
� stažení bibliografického popisu z knihovního 

systému 
� zvažována možnost generování výstupu pro 

Manuscriptorium, METS, DSpace



Projekt „Registr digitalizace CZ“

� Národní knihovna a Knihovna AV ČR –
projekt v rámci programu MK ČR

� centrální evidence – registr digitalizovaných 
dokumentů v ČRdokumentů v ČR

� sledování digitalizačního workflow stažení 
bibliografického popisu z knihovního 
systému 

� přenesení informace o zahájení digitalizace 
do SK ČR (příp. do OPACu) a prolinkování 
na digitální dokument po dokončení



Děkuji za pozornost!

Martin Lhoták
lhotak@knav.cz

www.knav.cz


