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MEMORIAE  MUNDI  SERIES
BOHEMICA  �  DIGITÁLNÍ
ZPØÍSTUPNÌNÍ  VZÁCNÝCH
DOKUMENTÙ

Adolf Knoll
Národní knihovna ÈR

Memoriae Mundi Series Bohemica je program digitál-
ního zpøístupnìní vzácných dokumentù z fondù èeských
knihoven, archivù, muzeí a z majetku dal�ích institucí ne-
bo jednotlivcù. Memoriae Mundi Series Bohemica se hlá-
sí k programu UNESCO Pamì� svìta (Memory of the
World), pro který jsme zpracovali ji� nìkolik pilotních vý-
stupù, v nedávné dobì dokonce datový formát DOBM,
který byl pøijat jako mezinárodní standard UNESCO pro
digitální publikace Pamìti svìta. Program je ve svìtì ji�
del�í dobu velmi dobøe známý a uznávaný, a to nejen
v kruzích blízkých UNESCO, ale i v Evropské komisi a dal-
�ích institucích. Jak ji� to nìkdy bývá, v ÈR bylo jeho vstu-
pování do povìdomí kulturních institucí ponìkud obtí�-
nìj�í, i kdy� i zde dochází v poslední dobì k pozitivním
zmìnám. Program je napøíklad výslovnì citován v dù-vo-
dové zprávì ke Strategii úèinnìj�í státní podpory kultury
(tzv. kulturní politice), kterou schválila vláda ÈR a kde se
hovoøí o podpoøe financování programu centrálnì
v Národní knihovnì Èeské republiky (NK ÈR).

Memoriae Mundi Series Bohemica souvisí s rozvojem
digitalizace a souvisejících èinností v NK ÈR. Je výsled-
kem dlouhodobé a systematické spolupráce s firmou Al-
bertina icome Praha.

Základní momenty rozvoje programu digitalizace
v Národní knihovnì ÈR

1992
� podepsána smlouva s UNESCO o pøípravì a vydání

úvodního CD-ROM programu Pamì� svìta

1993
� v dubnu u nás vychází CD-ROM Pamì� svìta, vùbec

první CD-ROM v rámci programu UNESCO

1994
� hledány cesty co nejefektivnìj�ího poøizování digitál-

ního obrazu, testy digitálních kamer

1995
� na CD-ROM vydány dva úplné rukopisy, èím� je ofici-

álnì zahájen projekt Memoriae Mundi Series Bohemi-
ca pod hlavièkou programu Pamì� svìta

1996
� v Praze zasedá Subkomise pro technologii a zahájeny

jsou práce na  strukturaci digitálního dokumentu

� zprovoznìno vlastní digitalizaèní pracovi�tì v NK ÈR
� poprvé navr�eny a aplikovány otevøené struktury di-

gitálního dokumentu
� zahájena rutinní digitalizace rukopisù v NK ÈR
� v NK ÈR uspoøádáno �kolení UNESCO na téma digita-

lizace rukopisù pro odborníky z nìkolika zemí støední
a východní Evropy

1997-1998
� získán grant z oblasti výzkumu a vývoje na léta 1997-

1998
� zlep�eno technologické zázemí
� zalo�en digitální archiv
� vzniká databáze archivu na internetu a ovìøovány jsou

mo�nosti zpøístupnìní rukopisù po internetu
� v prosinci 1997 publikován formát DOBM (roz�íøená

forma HTML), dal�í pøedpisy a programové nástroje
na CD-ROM

� digitalizovány ohro�ené zvukové nahrávky
� speciální projekty: vydán Katalog arabských rukopisù

NK ÈR, zpracovává se pozùstalost Vratislava Effen-
bergera obsahující významné dokumenty èeského
surrealismu

1999
� vychází CD-ROM Digitization of Rare Library Mate-

rials: Storage and Access to Data, je� je definitivním
vydáním standardu DOBM

� standard DOBM je v lednu 1999 na zasedání v Madridu
pøijat Subkomisí pro technologii jako standard UNESCO
pro publikace Pamìti svìta; v èervnu je toto rozhod-
nutí potvrzeno na zasedání Mezinárodní poradní komi-
se Pamìti svìta ve Vídni

� digitalizace se roz�iøuje na práce i pro jiné knihovny a
archivy; Èeskoslovenská obchodní banka po úspìchu
Katalogu arabských rukopisù na CD-ROM sponzoruje
práce na obdobném katalogu perských rukopisù

� výzkum a vývoj v této oblasti má charakter udr�ování
standardu a testování dal�ích formátù

S informacemi o projektu Memoriae Mundi Series Bo-
hemica se lze setkat nejen na internetových stránkách, ale
i v tisku a na øadì mezinárodních konferencí. Ná� program
na sebe upozornil také mimo program UNESCO Pamì� svìta
a ve�el v obecnou známost ve svìtovém mìøítku. Je pøíto-
men v nejnovìj�ích prùzkumech digitalizace zpracovaných
jak Evropskou komisí, tak i v této chvíli spoleènì silami
UNESCO a IFLA.

Východiska na�eho øe�ení

V rámci programu Pamì� svìta bylo v prvních letech
jeho existence publikováno v rùzných zemích hned nìko-
lik CD-ROM majících vztah k historickým fondùm. Mezi
nejzajímavìj�í z nich patøí edice týkající se arabských ruko-
pisù ze San�á, novì objevených v roce 1972 a øadících se
mezi nejvýznamnìj�í památky arabské kultury, a CD-
ROM s astronomickými rukopisy z observatoøe v Kan-
dilli (Turecko). Z poslední doby pak stojí za pozornost di-
gitální vydání afrických pohlednic.
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Pøesto�e jde ve v�ech tøech pøípadech o nesmírnì zají-
mavý materiál, hrozí tìmto i dal�ím edicím nebezpeèí, �e
ve�keré úsilí vynalo�ené pøi jejich vzniku pøijde jednoho
dne vniveè, proto�e jak obrazová, tak doprovodná textová
data jsou svojí strukturací dosti tìsnì svázána s tím kte-
rým konkrétním programovým øe�ením, co� mù�e v bu-
doucnu, a� zanikne daný software nebo celá obecná soft-
warová platforma, bud� zcela znemo�nit nebo pøinejmen�ím
znaènì zkomplikovat jejich èitelnost.

Je samozøejmé, �e dokonalé zpøístupnìní dat je mo�né
pouze v jedné urèité aplikaci, pøizpùsobené potøebám ète-
náøe. Taková aplikace se bude v�dy vázat na konkrétní
programové produkty, av�ak nemìla by být rozhodnì jedi-
ným klíèem otevírajícím pøístup k datùm. Poøízená data by
naopak mìla být obecnì dostupná a èitelná. Jak s nimi
bude pozdìji nakládáno, nech� je doménou pøíslu�ného
u�ivatelsky zamìøeného softwaru.

Na�ím cílem není vytváøet nové dokumenty o doku-
mentech.  Chceme v�ak pro velkou vìt�inu badatelù zají-
majících se o dokument z obsahového hlediska nabídnout
zprostøedkovaný pohled na originál s vyu�itím moderní
techniky a vytvoøit cesty, jak zpøístupnit samotné informa-
ce o existenci tìchto dokumentù.

Základní vlastnosti digitálního dokumentu

Digitální data proto musí být vyjádøena a strukturová-
na tak, aby bylo mo�né se k nim dostat i bì�nì dostupnými
prostøedky: musí vyu�ívat co nejroz�íøenìj�ích standardù
a i slo�ité vztahy mezi nimi a komentáøe k nim je tøeba vyjá-
døit co nejèitelnìj�ím zpùsobem. Velice zjednodu�enì by
se dalo øíci, �e popisná data a soubory øídící pøístupnost
dat musejí být zalo�eny na jednoduchém textu bez diakriti-
ky - textu v kódu ASCII (American Standard Code for In-
formation Interchange), který je jedním ze základních poèí-
taèových pojmù. K propojení jednotlivých èástí tohoto
textu a jeho skloubení s vnìj�ími daty (napøíklad s vy-
obrazenou stránkou rukopisu) byl pak jako nejvhodnìj�í
vybrán jednoduchý a poèítaèovì bì�nì èitelný jazyk SGML
(Standard Generalized Markup Language).

Objekty v digitálním dokumentu

V na�em pojetí chápeme jakýkoli dokument (a nezále�í
na tom, zda jde o krátkou poznámku na kousku papíru nebo
mnohasetstránkový spis èi multimediální publikaci) jako
soubor rùzných objektù, z nich� mù�eme vybudovat libo-
volnou dokumentovou strukturu. Je to stejné, jako kdy�
se z cihel, oken, dveøí èi støe�ních ta�ek staví dùm.

Ke stavbì domu mù�eme pou�ít cihly jednoho èi více
druhù, tvarù a velikostí. A pøesto�e se napøíklad cihla �a-
motová od cihly pálené dost li�í, obì oznaèujeme výrazem
�cihla�. Pojem �cihla� tu vlastnì pøedstavuje urèitou kate-
gorii - minimum spoleèných kritérií, která musejí v�echny
cihly splòovat. Aby mohl být urèitý pøedmìt oznaèen jako
cihla, musí slou�it jako stavební materiál, být vyroben èlo-
vìkem, nepropou�tìt vodu, být pevný atd. Barvou, tva-
rem a velikostí se v�ak jednotlivé druhy cihel mohou li�it.
Stejnì tak mù�e popisný objekt (jako pevnì pojmenovaný

soubor urèitých vlastností) v daném dokumentu nabývat
hned nìkolika podob.

 V pøípadì rukopisu NK ÈR Codex Pictoricus Mexica-
nus s mnoha obrázky �ivoèichù je velmi u�iteèné zvolit si
za jeden z popisných objektù kategorii ��ivoèich�, pøièem�
jednou se uvedená kategorie v rámci tohoto rukopisu nebo
jeho digitální kopie projeví jako leguán, podruhé jako nìja-
ký pták, potøetí jako nìjaký druh hmyzu. Podobnì i základ-
ní stavební objekt rukopisu - stránka nebo list (folio) -
bude poka�dé jiný.

Je logické, �e objekty jako �stránka�, �autor� knihy nebo
její �název� jsou svým dlouhým u�íváním ji�  dobøe defino-
vány, zatímco jiné je vhodné vytvoøit jako nové objekty.
Jejich sledování v dokumentu, pøípadnì celé skupinì do-
kumentù, mù�e pøinést cennou výpovìï o celém kultur-
ním pozadí doby a místa vzniku památky, a zaslou�it se tak
o odhalení nových souvislostí.

SGML podporuje práci s objekty

Definovat objekty, oznaèovat jejich výskyt uvnitø do-
kumentu a postihnout vzájemné vztahy mezi objekty uvnitø
dokumentu i mimo nìj doká�e ji� zmínìný jazyk  SGML. S
jeho pomocí lze vytvoøit urèitý základní nosný skelet, kte-
rý se stane oporou pro jeden èi více dokumentù a napomù-
�e zároveò pøístupu k jejich jednotlivým sdìlením (v digi-
tálním svìtì napøíklad k obrazovým kopiím jednotlivých
stran rukopisu). Tento základní skelet je pøi dodr�ení prin-
cipù SGML v�dy èitelný jako jednoduchý text, s jeho� po-
mocí lze zmapovat celý dokument a vyjádøit jeho struktu-
ru. I kdy� jsou k pohodlnému ètení tohoto textu nutné
speciální programy, je jeho obecná èitelnost pøedpokla-
dem pro budoucí zprostøedkování daného dokumentu
s vyu�itím  libovolného softwaru a hardwaru, který, jak
doufáme, bude v�dy schopen zpøístupnit  jednoduchý text.

Námi vytvoøená digitální kopie a v�echny komentáøe k
ní pak mohou být uchopeny v jakémkoli prostøedí, kde pro
nì vznikne programová aplikace schopná plnì vyu�ít námi
poøízená data, a to i v dobì, kdy tøeba ji� dávno nebudou
existovat pro nás bì�né platformy PC èi Mac, o dnes tolik
roz�íøených operaèních systémech, jakými jsou Mac, Win-
dows, DOS nebo Unix ani nemluvì.

Velkou péèi je ov�em nezbytné vìnovat i netextovým
datùm, v na�em pøípadì obrazovým a zvukovým, vèetnì
dat digitálního videa. O jejich dlouhodobou èitelnost musí
být postaráno v digitálním archivu. Tato data se dnes uklá-
dají v rùznì roz�íøených a standardizovaných formátech,
které mají jedno spoleèné: jednoho dne se prostì mohou
pøestat pou�ívat.

Pou�ití nejroz�íøenìj�ích datových formátù pøesto po-
skytuje jistou záruku; vzhledem k tomu, �e je s jejich pomo-
cí ulo�eno znaèné mno�ství dat po celém svìtì, dá se pøed-
pokládat, �e bude z ryze ekonomických dùvodù v této
oblasti docházet jen k pomalým zmìnám. Jeliko� budou v
budoucnu rozvíjeny pravdìpodobnì formáty v sou-
èasnosti nejvíce pou�ívané, zpìtná konvertibilita u nich
bude zaji�tìna spí�e ne� u formátù málo roz�íøených.
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Jak vyu�ít tìchto principù?

Jeliko� si uvìdomujeme, jak výraznou roli v souèas-
ném globalizujícím se svìtì sehrává internet, sna�íme se v
na�ich doporuèeních i na�í práci upøednostnit právì prv-
ky umo�òující internetovou komunikaci: jde zejména o
platformu HTML (Hypertext Markup Language), pøedsta-
vující jeden ze základních komunikaèních standardù sítì
WWW (World Wide Web), stejnì jako o pou�ívání obra-
zových formátù celosvìtovì u�ívaných v této síti (JPEG,
GIF).

Samozøejmì, �e platformu HTML, která je konkrétní
aplikací jazyka SGML, bylo tøeba v rámci tohoto jazyka -
formou aplikace pracovnì nazvané DOBM - roz�íøit, aby
plnì vyhovovala popisu nezbytné objektovì orientované
struktury.  HTML je toti� jednoduchý jazyk, zalo�ený na
pomìrnì malém omezeném poètu objektù, které urèují
vzhled dokumentu pøi zobrazení. Dal�í objekty tato aplika-
ce bohu�el definovat neumo�òuje. HTML jako bì�ný tex-
tový editor doká�e pøedepsat, kde má být nový odstavec,
kde nadpis, co bude zobrazeno tuènì nebo kurzívou, pøí-
padnì zaøídit, aby se spoleènì s výsledným dokumentem
zobrazil dal�í soubor (napøíklad obrázek). Sám o sobì v�ak
napøíklad neumí oznaèit, co je iluminace nebo která èást
textu pøedstavuje popis rostliny. Toto právì øe�í pou�íva-
né roz�íøení HTML nebo lépe øeèeno ná� nový formát
DOBM, který vyu�ívá základních formátovacích vlastnos-
tí HTML.

Podstata øe�ení

Základními východisky na�eho øe�ení jsou zohlednìní
internetového prostøedí WWW (neboli sítì sítí) a na�e
pojetí smyslu digitalizace rukopisù a starých tiskù.

Ná� program se nesna�í nahradit originální dokumen-
ty, spí�e chce zprostøedkovat jejich dostupnost. To nám
umo�òuje, abychom sami urèili parametry pou�itého gra-
fického datového formátu. Tím, �e originál nechceme na-
hradit, mù�eme zároveò pro archivní uchování volit urèitý
zpùsob a stupeò komprese dat, která se navíc odehrává v
oblasti mimo mo�nosti vnímání lidského oka.

Ná� program se sna�í vyhnout snaze po extrémním roz-
li�ení, které sice mù�e znamenat nepatrný rùst praktické a
dlouhodobé hodnoty, zato v�ak obvykle znamená pod-
statný rùst nákladù, a pøi daném mno�ství finanèních pro-
støedkù tedy i men�í poèet zpøístupnìných dokumentù.
Na druhé stranì je v�ak nutné urèitou vhodnou kvalitu
zachovat a zbyteènì se nepodøizovat souèasným nebo lo-
kálním technickým mo�nostem.

 Námi vytvoøený konkrétní digitální dokument je archi-
vován. Uchovat pøitom mù�eme jen informace navozující
iluzi originálu, pøièem� míra vìrnosti originálu není pøesnì
zmìøitelná. Archivujeme-li tedy dokument, který jsme se
rozhodli vytvoøit, nevyluèujeme zároveò u�ití jiných gra-
fických formátù (z nich� nejspí�e pøipadá v úvahu TIFF s
jakýmikoli parametry, pøípadnì PNG), nebo u�ití jiného zpù-
sobu komprese dat, odli�ného od námi pou�itého algorit-
mu JPEG (nejroz�íøenìj�í jsou LZW a PNG). Kompresi lze
samozøejmì i zcela odbourat, av�ak to mù�e omezit pøímou

dostupnost dat prostøednictvím obecných internetových
prohlí�eèù, zobrazujících formáty JPEG (komprese JPEG),
GIF (komprese LZW) a v poslední dobì i novì doporuèe-
ný PNG (komprese PNG). Øe�ení by samozøejmì existova-
lo i zde aplikací vhodného plug-in.

Problematika rùzných jazykù

Ná� program klade mimoøádný dùraz na aplikace rùz-
ných znakových sad pro vyjádøení rùzných jazykù. Proto-
�e musí být schopen zapisovat i znaky mimo kód Latin1,
tedy znaky jiné, ne� u�ívané jazyky západní Evropy, bude
pravdìpodobnì nejlep�ím øe�ením u�ít kódu jednotného
pro v�echny jazyky, tzv. Unicode, a to jakmile bude dosta-
teènì roz�íøen a podporován. Do té doby budou hlavnì
pøi u�ití webovských prohlí�eèù vznikat rùzné problémy.
Prozatím se jako do budoucna nejotevøenìj�í a nejèist�í
pøístup jeví kódování znakù s diakritikou pomocí znakù
bez diakritiky v souladu s doporuèeními SGML. Webov-
ské prohlí�eèe bohu�el doká�í správnì interpretovat pou-
ze diakritiku odpovídající znakové sadì Latin 1. Znak á je
napøíklad kódován jako &aacute;, a èeské slovo láska je
tedy zapsáno jako l&aacute;ska, co� ka�dý webovský pro-
hlí�eè správné zobrazí jako láska. Podle tých� doporuèení
SGML se èeské slovo øeka zapí�e jako &rcaron;eka, to
ov�em webovský prohlí�eè správnì interpretovat neumí,
a k správném pøeètení takového znaku je proto tøeba spe-
ciálního programu, jakým je napøíklad ná� ManuFreT.
Podobné problémy nastávají i u dal�ích nezápadoevrop-
ských jazykù u�ívajících diakritická znaménka - jde o daò
za na�i technologickou zaostalost v dobì poèátkù rozvoje
HTML a pøíslu�ných prohlí�eèù. Ty dnes sice doká�ou
interpretovat rùzné znakové sady, av�ak ne soubì�nì. Je-
liko� je tøeba rozhodnout se na zaèátku pouze pro jednu
jedinou znakovou  sadu, zobrazí se specifické znaky ji-
ných sad �patnì - v prostøedí WWW tedy napøíklad nelze
na jedné stránce zobrazit znaky ø a �, proto�e ka�dý z nich
patøí do jiné znakové sady. Je to �koda, nebo� v pojetí
SGML se slo�ité znaky nevyjadøují jinak ne� prostøednic-
tvím základní poèítaèové abecedy: latinských písmen bez
diakritiky, tzv.  ASCII. Situaci tedy vyøe�í pouze vý�e uve-
dený Unicode.

Digitální dokumenty dlouhodobì pou�itelné

  Ná� program roz�iøuje jazyk WWW na jeho vývojové
platformì SGML, co� znamená, �e jsou digitální dokumen-
ty vytváøeny ve standardním prostøedí na základì stan-
dardnì deklarovaných definic. To je dobrým pøedpokla-
dem dlouhodobé pou�itelnosti a dostupnosti tìchto
dokumentù, nebo� ka�dý z nich je na tyto obecnì dostup-
né definice odkázán a pravidla jejich aplikace si ve zvlá�t-
ním souboru nese s sebou. Tím je tento digitální dokument
otevøen jakékoli pøí�tí interpretaci a je nezávislý na kon-
krétní poèítaèové platformì.

 V budoucnu dojde zcela jistì k dal�ímu vývoji grafic-
kých datových formátù, rùzných technických a technolo-
gických øe�ení, a urèitì vzniknou i dal�í pøístupy k digitál-
ním dokumentùm. Pøi své práci i ve svých doporuèeních
se sna�íme neuzavírat se pøed touto budoucností, a právì
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proto na�e øe�ení staví na co nejjednodu��ím zpùsobu
poèítaèového zápisu dat, z nìho� vycházejí i námi bohatì
vyu�ívané obecnì pøijímané standardy.

 Na�e øe�ení pøedpokládá zachování definovaného pro-
støedí, pøípadnì jeho rozvoj na pozadí pravidel, podle nich�
toto prostøedí vzniklo. Pøesto lze v diskutovaných oblas-
tech zasadit do tohoto pevnì definovaného rámce i jiné
dílèí pøístupy: jiné datové formáty nebo jiné znakové sady
(napøíklad ji� dnes lze nìkterá data na na�em serveru digi-
talizace prohlí�et v novém formátu DJVU). Aplikace SGML
jsou mo�ná syntakticky slo�ité;  tato syntax v�ak vyniká
pevnými pravidly a její nesmírnou výhodou je i skuteè-
nost, �e jako základní stavební kameny vyu�ívá textové
objekty vyjádøené pouze v ASCII, tj. základní poèítaèové
abecedì bez diakritiky.

Vyu�ití definovaného prostøedí v praxi

Výhodou vý�e popsaného prostøedí, podmínìného
pøedev�ím roz�íøením HTML na bázi SGML, je mo�nost tý�
dokument vyu�ít bez dal�ích úprav v prostøedí WWW na
internetu a zároveò jej zpøístupnit i pomocí speciálního
softwaru.  Pøedev�ím speciální software (v na�em pøípadì
ManuFreT a návazné prostøedky pro tvorbu dokumentù)
umo�òuje badateli nejen digitálnì dostupný dokument stu-
dovat, poøizovat si v jeho rámci vlastní poznámky a praco-
vat podle potøeby s grafikou, ale publikovat rovnì� získa-
né poznatky v nové kritické digitální edici daného
dokumentu nebo skupiny dokumentù. To je pro badatele
neocenitelnou pomùckou.

Pro tvùrce digitálních kopií a zejména pro oba partnery,
NK ÈR a Albertinu icome Praha, pak toto øe�ení pøedsta-
vuje velmi nadìjné vyhlídky na dlouhodobé uchování di-
gitálních kopií bez ohledu na mìnící se poèítaèové pro-
støedí. Dobøe definovaná struktura a u�ití velmi roz�íøených
formátù toti� umo�òují nejen snadné kopírování dokumen-
tù na jiná média - a to i v pøípadì zastarání stávajících CD-
ROM - ale i konverzi dat a metadat do jiných pøí�tích struk-
tur.

Tato schopnost strukturální promìny, nazývaná mig-
rací dat, je hlavní podmínkou dlouhodobého uchování
a dlouhodobé dostupnosti dat. Stala se i podnìtem k tomu,
abychom zalo�ili digitální archiv.

Rukopisy z hlediska badatele: od popisu digitální
kopie k novému badatelskému prostøedí

 Z pohledu odborníka na staré rukopisy byla zpoèátku
digitalizace originálních dokumentù spí�e technickou dis-
ciplínou, která sice probíhá soubì�nì s ostatními zpùsoby
zpracování, av�ak jinak je zále�itostí spí�e okrajovou. A�
pozdìji se ukázalo, �e opak je pravdou, �e digitální svìt je
schopen dát klasickému bádání novou dimenzi.

 Poèátkem devadesátých let se èasto hovoøilo o digita-
lizaci jen jako o prostøedku uchování a ochrany vzácných
fondù, tedy o èinnosti v mnohém podobné napøíklad mik-
rofilmování: u�ivateli mìla být prostì namísto originálu
poskytnuta jeho kopie. �lo o metodu nepochybnì u�iteè-
nou, pro odborníka ov�em je�tì lep�í zpùsob ochrany ru-
kopisu pøedstavuje poøízení jeho edice, nikoli pouze zho-

tovení jeho kopie, a to a� u� se jedná o klasické faksimile,
mikrofilm èi digitální kopii. Do popøedí se tedy dostala otáz-
ka, jak tento po�adavek ztvárnit v prostøedí digitálního
dokumentu a postupnì i ve skupinì tìchto dokumentù.

Pøirozeným závìrem, vze�lým z takovýchto úvah, byla
my�lenka doplnit digitální kopii originálního dokumentu
nìjakou dodateènou informací, která by pouhé surové fak-
simile blí�e pøedstavila. Zbývalo vyøe�it, jak tento nový
pøístup uvést do souladu s metodami i pøedmìtem zájmu
døívìj�í vìdecké práce.

Dosavadní klasická pravidla pro popis dokumentù -
v èeské verzi platná od druhé poloviny �edesátých let -
toti� chápou rukopis jako fyzický objekt a soustøeïují se
tudí� pøedev�ím na jeho vnìj�í znaky, kde�to jeho èasto
velmi rozmanitému a bohatì strukturovanému obsahu pøí-
li� pozornosti nevìnují. Popisují originál vidìný zvenèí.

Popis u digitální kopie má funkci zcela jinou: vztahuje
se vlastnì k náhradnímu dokumentu, který si zdaleka ne-
zachovává v�echny vnìj�í znaky originálu. Klasickou me-
todu popisu zamìøeného na fyzickou podobu objektu tedy
nelze vyu�ít, nebo� vnìj�í znaky originálního dokumentu
a dokumentu náhradního (odvozeného) nejsou toto�né.

Co je v�ak toto�né, jsou vnitøní znaky obou dokumen-
tù, jejich obsah. Z prosté digitální kopie se stává virtuální
kniha.

 Snímání originálu probíhá rychle a rutinním zpùsobem.
Pøíprava doprovodných popisných dat naproti tomu za-
bere mnoho èasu, a proto není mo�né soustøedit se na
edice, k jejich� poøizování se kloní klasická pøedstava ochra-
ny originálních rukopisných informací. Souèasný popis-
ný standard digitální kopie má tedy prozatím spí�e tech-
nický charakter, pøeva�ující nad charakterem odborným.
Jeho smyslem je udr�et pøedev�ím formu výsledného do-
kumentu. Je vlastnì jakýmsi kontejnerem pro transport di-
gitálních dat.

 Poèet digitalizovaných dokumentù roste a informace
o nich jsou pøístupné v základním informaèním systému na
internetu, schopném vybrané dokumenty zpøístupnit v
plné formì. Pøesto musí vzniknout i doplòkový systém,
mnohem bohat�í na obsahové informace, tedy vnitøní zna-
ky rukopisù. Poèáteèní verze tohoto systému, zalo�eného
na analytickém rozpisu èástí fyzických svazkù rukopisù ji�
byla zveøejnìna na webovském serveru NK ÈR.

 Zde je tøeba si uvìdomit, �e starý rukopis je nìco úpl-
nì jiného ne� moderní vydaná kniha. Starý rukopis je toti�
mnohdy fyzickým konglomerátem rùzných textù, které na-
víc velmi èasto pouze obmìòují nìjaký pùvodní text. Exis-
tuje øada neidentických textù, které pramení z tého� zdroje,
av�ak bìhem opisování nabyly rùzných forem, nebo� sna-
hou písaøe bylo co nejlépe zprostøedkovat podstatu sdìle-
ní, pøièem� zachování pøesného znìní nebylo pokládáno za
nezbytné. V�dy� ani jednotlivé rukopisy Bible neøíkají texto-
vì úplnì toté�. Ve sbírkách NK ÈR je napøíklad tzv. Velisla-
vova Bible, která vypráví pomocí obrazù a �etøí textem, aby
vyjádøila toté� základní sdìlení mo�ná - dle mínìní písaøe -
dostupnìj�í formou. Podobnou metodu vlastnì pou�ívá i
filmové zpracování tého� tématu. Události kostnického kon-
cilu, bìhem  nìho� byl upálen Jan Hus, podrobnì popsal
jejich pøímý svìdek, kostnický mì��an Ulrich Riechental v
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Kronice Kostnického koncilu, která se nedochovala. Jejích
sedm opisù se pøitom od sebe zásadním zpùsobem li�í. Ze
dvou exempláøù ve vlastnictví Národní knihovny je jeden
(nìmecký) textovì velmi bohatý a rozsáhlý (pøes 500 stran),
zatímco druhý (latinský), èítající jen nìco málo pøes 70 stran,
se hem�í obrázky, nebo�  písaø byl oèividnì pøesvìdèen, �e
celá historie vyzní nejpùsobivìji právì prostøednictvím ob-
rázkù.

 Ukazuje se, �e ona novì vytvoøená, textovì orientova-
ná databáze rukopisù bude s to znovu svést rùzné formy
tých� základních sdìlení (napøíklad rùzné opisy tého� díla)
dohromady. Umo�ní tak výraznì prohloubit poznatky o na�í
kulturní  minulosti. I k tomu je tedy digitalizace rukopisù
u�iteèná, nehledì na to, �e se s její pomocí podaøí nabídnout
kopie do té doby jen ztì�í dostupných dokumentù takøka
celému svìtu. Digitalizace souèasnì prostøednictvím inter-
netu nabízí badatelùm nebývalý prostor nejen k publiková-
ní výsledkù své práce, ale zároveò i k mezinárodní odborné
debatì a novým zpùsobùm vìdecké práce.

Roz�íøení programu

Na�e èinnost v oblasti digitalizace není v souèasné
dobì spjata u� jen s UNESCO, nebo� nám zajistila øadu
dal�ích zajímavých a u�iteèných kontaktù po celém svìtì.
Pøijali jsme napøíklad úèast na projektu zemí G7 s názvem
Bib-liotheca Universalis (v kvìtnu 1999 byla podepsána
dohoda o spoleèném postupu) a navázali jsme vztahy s
americkou organizací Digital Library Federation. Úèast-
níme se mezinárodních konferencí a semináøù, v poslední
dobì nabývá na dùle�itosti v mezinárodním mìøítku také
na�e role �kolicí a konzultaèní.

Pøesto v�ak pova�ujeme za nejdùle�itìj�í svou anga�o-
vanost v programu UNESCO Pamì� svìta, kde se aktivnì
úèastníme jak práce jeho Mezinárodní poradní komise, tak
i prací její Subkomise pro technologii.

 S pøíznivým ohlasem se setkává i publikování výsled-
kù na�í práce (aplikované standardy, doporuèení, soft-
ware, ukázky strukturovaných dat speciální produkty) na
CD-ROM i klasicky. Digitalizaèním projektùm pak v nepo-
slední øadì vdìèíme rovnì� za rozvoj mezilidských vztahù
i profesionální spolupráce mezi na�imi odborníky na ruko-
pisy a jejich zahranièními kolegy.

Technický vývoj jde nezadr�itelnì vpøed obrovskou
rychlostí bez ohledu na kulturní svìt vzácných dokumentù.
Sna�íme se proto odhadnout trendy pøí�tího vývoje a spo-
léhat na technologie splòující pøedpoklady pro dlouhodo-
bou �ivotnost. S tím souvisí i snaha maximálnì omezit závis-
lost na�ich dat na konkrétním hardwaru a softwaru.

Kvalitní a výkonnou techniku se sna�íme vyu�ít co
mo�ná nejvíce ku prospìchu vhodných dokumentù a o
své poznatky jsme ochotni se podìlit i s jinými dr�iteli
významných vzácných originálù.

Informace o programu Memoriae Mundi Series Bohe-
mica jsou pøístupné na serveru digitalizace http://di-
git.nkp.cz; kromì odborných pøíspìvkù a zpracovaných
standardù a doporuèení jsou na serveru jak databáze digi-
talizovaných (a rozpracovaných) dokumentù, tak i databá-
ze tzv. analytického rozpisu rukopisù (textový katalog).
Sever zpøístupòuje rovnì� bohaté ukázky digitalizovaných

rukopisù a nìkolik zvukových nahrávek. Umo�òuje té� zís-
kání nezbytného speciálního softwaru vèetnì vý�e uve-
deného ManuFreT, obsahuje odkazy na pøíbuzné progra-
my. V souèasné dobì je digitalizováno nebo tìsnì pøed
dokonèením na 250 svazkù rukopisù, pøièem� dal�ích 200
je v rùzném stupni rozpracovanosti. Na základì objednáv-
ky je mo�né zakoupit digitální kopii po�adovaného rukopi-
su na CD-R k badatelským úèelùm.

Pozn.: V pøíspìvku autor vyu�il texty z publikace Memo-
riae Mundi Series Bohemica: digitální zpøístupnìní vzác-
ných dokumentù / Adolf Knoll a Stanislav Psohlavec ve
spolupráci s Charifem Bahbouhem, Jitkou Charvátovou
a Zdeòkem Uhlíøem (Praha, Národní knihovna ÈR aj.
1998), vydané ke Katalogu arabských rukopisù Národní
knihovny ÈR na CD-ROM.

PROJEKT  MASTER
A  STANDARDIZACE  V  OBLASTI
ZPRACOVÁNÍ  RUKOPISÙ

Zdenìk Uhlíø
Národní knihovna ÈR

Èeské knihovnictví bylo v devadesátých letech posta-
veno pøed dvojí rozhodující úkol: zavést a rozvinout elek-
tronické zpracování dokumentù a zapojit se do mezinárod-
ního, zvl. euroamerického kontextu. Vynutila si to jak zmìna
re�imu, tak zrod fenoménu globalizace a postupné vzniká-
ní tzv. informaèní spoleènosti. Nutnost zmìnit dosavadní
pracovní zpùsoby i postupy zasáhla pøirozenì nejprve
oblast práce s moderními fondy, kde v pøítomné chvíli mù-
�eme øíci, �e rozhodující krok u� byl úspì�nì vykonán. To
v�ak neznamená, �e v�e podstatné by ji� bylo vyøe�eno,
tøeba�e v kvantitativním pohledu se to tak mù�e jevit. Ved-
le moderních fondù tu toti� je celá �iroká oblast fondù
historických, která zahrnuje materiál s mnohem vìt�ím stup-
nìm mnohotvárnosti. Historické fondy mají tak rozmani-
tou povahu, �e je není mo�no nazírat v jednom aspektu,
pokud tím nejenom nechceme setøít jejich specifiènost, ale
dokonce vùbec uzavøít cestu k jejich pou�itelnému zpøí-
stupnìní. Rozdíly mezi fondy moderními a historickými toti�
nejsou dány specifièností stejného rázu, jakou vystihova-
la jednotlivá národní pravidla popisu u fondù moderních,
nezasahují pouze vnìj�í formální pohled, ale základní vnitøní
povahu. Jestli�e by se tedy na fondy historické aplikovala
pravidla a standardy obvyklé pro práci s moderními fon-
dy, byl by to krok stranou nebo dokonce zpìt. Je tu tedy
druhá fáze procesu pøechodu k elektronickému zpracová-
ní a k zapojení do mezinárodního kontextu, je� se týká spe-
ciálnì historických fondù.


