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Osnova prezentácie

Projektová digitalizácia 
vymedzenie pojmov
analýza vstupov v interakcii s faktormi vplyvu
Koncipovanie digitalizačného projektu
pasportizácia, testovanie, metodika, legislatíva
Nástroje optimalizácie digitalizačných procesov 
analýza, testovanie, výber HW & SW,
Príklady na realizovaných projektoch a službách
Pressburger Zeitung, 
Záver 



Vymedzenie pojmov

Digitalizačný proces 
komplex racionálne vybraných pracovných procesov,  zabezpečujúcich riadenú 
konverziu tradičného dokumentu do digitálnej formy.

Digitalizačný projekt 
predstavuje  komplexný súbor vopred  vymedzených dokumentov vrátane 
analýzy ich obsahu a vlastností, na základe ktorých je zadefinovaný 
digitalizačný proces s primárnym cieľom konverzie s ďalšími čiastkovými cieľmi 
(napr. spracovanie, sprístupnenie, archivácia).

Optimalizácia digitalizačného projektu
Súbor metód, postupov a nástrojov ktoré slúžia na zefektívnenie 
digitalizačného procesu. 



Predprojektová príprava

Analýza vstupov (čo skenujem, čo potrebujem)
Počet strán, počet zväzkov, rozmer, stav, typ papiera, kompletnosť, formáty súborov, veľkosť dát, spôsob spracovania, atď.

Faktory vplyvu (čo mám)
Technologické limity skenerov, hardvérové vybavenie pracoviska, pracovné úložisko, digitálny archív, softvérové vybavenie, účel, ciele, 
digitálna knižnica, atď.

•Typológia projektov
•konverzia + archivácia, 
•konverzia + archivácia + spracovanie, 
•konverzia + archivácia + spracovanie + sprístupnenie,
•konverzia + archivácia + spracovanie + sprístupnenie + reprint,
•konverzia + archivácia + ...



Koncipovanie digitalizačného 
projektu

Potrebné zohľadniť pri tvorbe projektov :

pasportizácia – kde ? v akom stave ? koľko ?

fyzický stav – zásah do stavu pred digitalizáciou alebo po ?    poškodená predloha ? limity ?  zaobchádzanie ? 

   uloženie ?

− vybavenie   – aký hardvér a aký softvér ? aké limity ?
plánovanie – na akých zariadeniach ? v akých nastaveniach ? v                                 akých formátoch ? v akej veľkosti ? za koľko ?

metodika – ako a na čom ? za koľko € ?  

legislatíva – môžem sprístupniť ? kedy ? kde a za akých    podmienok ?

archivácia – kam ? ako ? v akých formátoch ? kapacita ? 

spracovanie – prečo ? ako ? aký cieľ ? 

... – ... ?



Nástroje optimalizácie 
digitalizačných procesov 

Na základe predchádzajúcich analýz prebieha

testovanie súboru dokumentov – rôzne skenery, rôzne formáty, rôzne kvality, rôzny softvér, typ metadátového popisu, archivačný 
formát, rôzne metódy spracovania, merania dĺžky jednotlivých procesov.

kvantifikácia – dosadenie údajov získaných do vzorcov, opätovné testovanie a hľadanie optimálnych hodnôt.

optimalizácia – odstránenie nepotrebných, prípadne duplicitných procesov, prispôsobenie digitalizačnému projektu.



Príklady na realizovaných 
projektoch

Digitalizácia Pressburger Zeitung (1764- cca 1938)
Analýza dokumentov 

● zoradenie do skupín s podobnými fyz. vlastnosťami (stav, typ papiera)

– skupina A – formát A3, zlý stav, reštaurátorský zásah pred, skener na voľné listy,

– skupina B – formát A3, reštaurátorský zásah po, skener formátu A1,

– skupina C – formát A3 poškodené a chýbajúce strany, hľadanie kvalitnejšej predlohy...

– skupina D – formát A4, dobrý stav, skener formátu A3 

● analýza z hľadiska obsahu zväzkov

– aké prílohy  zväzky obsahujú, komplexná analýza príloh, spôsoby ďalšieho spracovania

– viazanie príloh (po každom čísle, na konci, na začiatku)

– čo budeme považovať za prílohu a čo nie, 

Manažment dát
● paralelné skenovanie na viacerých pracoviskách (i zahraničie),

● jasne  definované pracovné postupy, formáty, úložiská, označovanie súborov,

● kompletizácia jednotlivých ročníkov, separácia na úroveň čísla 



Knižničné služby založené na 
digitalizácii

DHD (digitalizácia 
historických dokumentov)
Scan&Go (samoobsluha)
ESO (expresné skenovanie 
na obj.)
EDO (elektronické 
doručovanie dokum.) 
EOD (e-Book on Demand)
POD (Print on Demand)
REP (online repozitár 
digitálnych objektov)



Softvér, služby a ich 
optimalizácia 

Softvér ako základný kameň pri optimalizácii a automatizácii služieb

automatizované a optimalizováné služby  –  jednotlivé služby sú riadené serverovou aplikáciou  v súčinnosti so skenovacími aplikáciami, 
ktoré automaticky a efektívne zabezpečujú manažment  (vytvorenie, skenovanie, doručenie, mazanie) objednávok.

● Realizované služby : MVS, ESO,

poloautomatizované –  niektoré služby stále nie sú plne automatizované, problémom je najmä komunikácia medzi viacerými systémami (ID 
používateľa, kredit, internetová platba)

● Realizované služby : Scan&Go

dosiahnutie plnej automatizácie a optimalizácie – realizovanie  služby v e-prostredí internetu (platby, objednávka...)
–  Realizované služby : EOD



UKB - Digitalizačná infraštruktúra

Digitalizačný robot TREVENTUS SR 301

Prietokový skener MICROFORM S 455

Bookeye 3 (A1)

Minolta PS5000C (A3)

2x Bookeye GS 400 (A3)

Memoria Betterlight  6000

Mikrofilmový skener Minolta MS 7000

Archivačný blu-ray jukebox  5 TB

Archivačný a prezentačný server (SUN)  24 TB
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Ďakujeme za pozornosť !

androvic@ulib.sk

fiala@ulib.sk
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