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DIGITALIZACE: VŠKP 

● VŠKP - obhájené od roku 1956 

● celkový počet prací přes 20 200 (1 700 tis. stran) 

● skenovaly se práce z let 1956-2004 - celkem cca 5 000 prací 

● skenovalo se na skenerech Atlas (Elsyst) a Canon DR2580  

● použitý software: Atlantis, ABBYY FineReader ; CapturePerfect, 

eCopy PDF Pro Office 

● práce probíhaly průběžně v letech 2005-2010 

● neodpovídá standardům NDK 



ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VŠKP 

● dle směrnice rektora 2/2014 

● v prostorách UKN na uzavřené síti PC vše od roku 1956 

● v online katalogu knihovny http://knihovna-opac.tul.cz/ od roku 

2006 pouze pro studenty a zaměstnance TUL po přihlášení 

● v Digitální knihovně TUL https://dspace.tul.cz/ od roku 2006 

pouze pro studenty a zaměstnance TUL po přihlášení 

○ volně má FP a FUA 

○ volně po 5 letech má FS a FE 

http://knihovna-opac.tul.cz/
http://knihovna-opac.tul.cz/
http://knihovna-opac.tul.cz/
https://dspace.tul.cz/


ON-LINE KATALOG 



DIGITÁLNÍ KNIHOVNA 

TUL 



ARCHIVACE VŠKP 

● na serveru uzavřené sítě v UKN 

● ve firmě KP-SYS 

● na serveru, přes který probíhá import dat ze STAGU (IS TUL) 

● na externích discích uložených v pracovně IT (ve formátu pdf/a) 



DIGITALIZACE: 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

● jediný odborný časopis pro vědní obor speciální pedagogika 

● pod různými názvy vychází od roku 1926 (Úchylná mládež) 

● digitalizováno 1990-2013 

● vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

● počet stran: 8 000 ; počet článků: 1 380 

● digitalizace ; instalace DSpace na UK ; zpracování článků 

● neodpovídá standardům NDK 



ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ SP 

● repozitář DSpace: http://dspace.specpeda.cz/ 

● záznamy článků (1380) 

● prohledává i plný text (př. pedagogicko-psychologická poradna 

(PPP)) 

http://dspace.specpeda.cz/handle/0/4
http://dspace.specpeda.cz/handle/0/4


KRAJSKÁ DIGITALIZACE 

LIBERECKÉHO KRAJE 
● digitalizace historických fondů  

○ Krajské vědecké knihovny v Liberci 

○ Severočeské muzeum Liberec 

○ Muzeum Českého Ráje v Turnově 

○ Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 

○ SOA v Jablonci nad Nisou, SOA v Liberci 

● digitalizováno 2014-5 

● počet stran 945 125 

● v UKN probíhala pouze část samotného snímkování, metadata byla 

doplňována firmou Elsyst 

● odpovídá standardům NDK 



ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DLK 

● Kramerius: http://kramerius.kvkli.cz/ 

 

http://kramerius.kvkli.cz/
http://kramerius.kvkli.cz/


PLÁNY DIGITALIZACE 

● digitalizace fondu UKN TUL 

● výběr žádaných dokumentů 

● implementace ProArc 

● modul digitální knihovny Verbis (např.: http://portaro.cz/ng/) 

● zpřístupňování v síti TUL bez možného tisku, uložení či odeslání 

 

http://portaro.cz/ng/
http://portaro.cz/ng/
http://portaro.cz/ng/


Děkuji za pozornost. 
 

Mgr. Jitka Vencláková 
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