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CÍLEM NÁRODNÍ STRATEGIE NENÍ

➢Cílem není popsat celý proces digitalizace

➢Dokument se nezaměřuje na práci s digitálními daty, ať již 
to je jejich dlouhodobá archivace nebo zpřístupnění

➢Ve strategii se nenacházejí konkrétní tituly, které by měly 
být digitalizovány



CÍLEM NÁRODNÍ STRATEGIE JE

✓Národní strategie definuje možnosti výběru dokumentů na 
digitalizaci u jednotlivých typů knihoven a rovněž navrhuje 
možnosti dalšího postupu těchto typů knihoven v oblasti 
digitalizace

✓Národní strategie by měla sloužit jako vstupní dokument pro 
další jednání a komunikaci mezi jednotlivými typy knihoven

✓Dokument se primárně zaměřuje na novodobé fondy

✓Historické dokumenty jsou ve strategie zmíněny pouze 
okrajově



ZÁKLADNÍ STRUKTURA DOKUMENTU

Národní strategické 
dokumenty pro 

digitalizaci knihovních 
fondů

Systém knihoven v 
České republice

Základní teze 
národní strategie

Současný stav 
digitalizace 

knihovních fondů v 
ČR

Kritéria výběru 
dokumentů na 
digitalizaci

Návrhy postupů
pro jednotlivé 
typy knihoven v 

oblasti 
digitalizace



JEDNOTLIVÉ TYPY KNIHOVEN

• Národní knihovna ČR, 
Moravská zemská knihovna v 
Brně

• Krajské knihovny

• Základní knihovny pověřené 
výkonem regionálních funkcí

• Specializované knihovny 
umístěné ve veřejných 
objektech 

• Knihovny Akademie věd

• Vysokoškolské knihovny

• Knihovny muzeí a galerií

• Archivní knihovny



SPOLEČNÉ BODY PŘI VÝBĚRU DOKUMENTŮ NA 
DIGITALIZACI PRO VŠECHNY TYPY KNIHOVEN

Ochranné 
reformátování

Výběrová 
digitalizace

Systematická 
digitalizace

Digitalizace 
autorsky 

volných děl

Digitalizace dle 
licence Děl 

nedostupných 
na trhu



NÁVRHY POSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KNIHOVEN V 
OBLASTI DIGITALIZACE

NK ČR, MZK 

• Usilovat o posílení 
provozů v NK a MZK, 
zajištění obměny SW, 

zvýšení efektivnosti díky 
využití nových 
technologií

Krajské knihovny

• Technicky i personálně
posílit krajské 

digitalizační jednotky, 
včetně úložišť, za 
účelem zkvalitnění 

digitalizace, aby mohlo 
dojít k navýšení 

produkce krajských 
digitalizačních jednotek

Základní knihovny 
pověřené výkonem 
regionálních funkcí 

• Podporovat možnost 
zapojení se do 

digitalizace, především 
prostřednictvím 

zápůjček svazků do 
krajských digitalizačních 

jednotek, případně
zapojením se do 

dotačních mechanismů
(VISK 6, VISK 7)



NÁVRHY POSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KNIHOVEN V 
OBLASTI DIGITALIZACE

Specializované 
veřejné knihovny 

• Při výběru klást důraz 
na oborové tituly

Knihovny Akademie 
věd

• Možnost rozvoje užší 
spolupráce mezi 

jednotlivými ústavy a 
KNAV v oblasti 

digitalizace, pokud to 
technické a 

personální možnosti 
digitalizační linky 
KNAV umožní

Vysokoškolské 
knihovny

• Vytvořit metodické 
centrum (jmenovat 
kontaktní osobu) pro 

digitalizaci při 
Asociaci vysokých 
škol ČR, metodická 
pomoc ze strany 

velkých knihoven (NK, 
MZK aj.)



NÁVRHY POSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KNIHOVEN V 
OBLASTI DIGITALIZACE

Archivní knihovny

• Zahájit užší spolupráci nebo 
pokračovat ve spolupráci mezi 

knihovnami a archivy v 
jednotlivých krajích na 
digitalizaci vybraných a 

jedinečných titulů, aby bylo 
možné je kompletně

zdigitalizovat

Muzejní a galerijní knihovny

• Propojit krajské zástupce 
knihovnické komise AMG se 
zástupci krajských knihoven



CO FUNGUJE DOBŘE 

▲Spolupráce mezi jednotlivými typy knihoven (například krajské digitalizační jednotky 
x muzejní, galerijní nebo archivní knihovny)

▲Instituce nedigitalizují živelně, velké knihovny mají vytvořené strategie digitalizace 
nebo digitalizační plány

▲Zapojování se do dotačních programů VISK 6, VISK 7



CO JE POTŘEBA ZLEPŠIT

▼Přispívání do Souborného katalogu

▼Zaznamenávání titulů do Registru digitalizace

▼Komunikace ze strany velkých knihoven

▼Technika postupně zastarává

▼Digitalizace jiných typů dokumentů než těch běžných (monografie, periodika)
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