Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno účastníka cesty
Pracoviště – instituce, adresa
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty
Plnění cílů cesty
Program a další podrobnější
informace
Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
Podpis předkladatele zprávy

Mgr. Jan Hutař
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, 110 00
Odbor digitální ochrany 1.5
- účast na pracovní schůzce/ každoročním setkání
řešitelů projektu EROMM
Goettingen
Německo
15-17. června 2008
15.6. cesta vlakem Praha/Berlin/Goettingen
16.6. jednání
17.6. návrat vlakem Goettingen/Berlin/Praha

NK
- účast na jednání partnerů EROMM
- účast na jednání
- jednotlivé konzultace
viz níže

28.11. 2008

Eromm 2008 – Goettingen 16.6.08
řešilo se:
- nová úprava smlouvy EROMM – připomínkováno, další verze draftu bude
k dispozici během léta – partneři by pak měli podepsat do konce roku
- bibliografický formát pro doručení záznamů od Erommu (podpora Unimarcu a M21)
- Digital preservation na mikrofilmech – digit. data laserem na mikrofilmy (Swedish
national archive, Zurich) – mrknout na to, mělo by to být levnější než klasická DP
- OAI-PMH – musí poskytovat full bibl. format nebo možnost vybrat si co se má
stahovat
- domluvit se s EROMMem jak to k nim dostat
REPORTY PARTNERŮ EROMM
Královská knihovna Stockholm
- skončili s mikrofilmováním- jen digitalizace, peníze dají raději na digitalizaci
- mikrof. jen současné noviny (outsourced)
- mass digitalizace novin
- rozřežou duplikáty (vazby) a nacpou to do skeneru – 50 mil. stran
- skenování novin v barvě
- repozitář, vlastní DOMS – Fedora based (podpora DC, MARCXML, MODS)

KB Holandsko (Haag)
- rozpočet na digitalizaci 7mil euro/rok- zajištěno až do roku 2016
- 200tis knih které už mají na mikrofilmech > digitalizovat přímo z mikrofilmů
- budou rozdělávat knihy (vazby), kt. mají ve 2 kopiích
- 150 mil euro pro celé NL na digitalizaci
- končí s mikrofilmováním
Berlin State Library
- mají Virtuu
- výborný program digitalizace
- končí s mikrofilmem (stejně jako Bavorská knihovna v r. 2005)
- Deutsche forschung gemeinschaft stopla podporu mikrofilmování již dávno, což
je jeden z důvodů, proč německé instituce přestávají mikrofilmovat
Zurich (ETH – bibliothek)
- skončili s mikrofilmováním
BnF
-

přestávají mikrofilmovat nejpozději od r. 2012

všichni nás předbíhají s počty digitalizovaných (hotových/plánovaných) dokumentů

