
Digitalizace dDigitalizace dííla Vladimla Vladimííra ra HelfertaHelferta



�� popis projektu (o co se jednpopis projektu (o co se jednáá))
�� co pco přřininášíáší digitalizace (výuka, vdigitalizace (výuka, věěda)da)
�� rozsah drozsah dííla a jeho klasifikacela a jeho klasifikace
�� problprobléémy sbmy sběěru materiru materiáálulu
�� volba formvolba formáátu pro digittu pro digitáálnlníí podobupodobu
�� stanovenstanoveníí metadatmetadat a volba SW prosta volba SW prostřřededíí

pro zvepro zveřřejnejněěnníí digitalizacedigitalizace
�� ukukáázkyzky



Popis projektuPopis projektu

�� digitalizace ddigitalizace dííla VH jednoho z nejvýznamnla VH jednoho z nejvýznamněějjšíších ch 
ččeských hudebneských hudebníích vch věědcdcůů

�� 24.3.1886 Pl24.3.1886 Pláánice unice u Klatov Klatov –– †† 18.5.1945 Praha 18.5.1945 Praha 
�� hudebnhudebníí vvěědec, skladatel, profesor hudebndec, skladatel, profesor hudebníí vvěědy dy 

na FF MU vna FF MU v BrnBrněě, zakladatel Hudebn, zakladatel Hudebníího archivu ho archivu 
MoravskMoravskéého zemskho zemskéého muzea vho muzea v BrnBrněě, dirigent , dirigent 
OrchestrOrchestráálnlníího sdruho sdružženeníí vv BrnBrněě



�� 1921 se habilitoval na brn1921 se habilitoval na brněěnsknskéé univerzituniverzitěě
a poloa položžil zde zil zde zááklady brnklady brněěnsknskéé
muzikologickmuzikologickéé šškolykoly

�� V letech 1924V letech 1924--28 vyd28 vydáával v Brnval v Brněě ččasopis asopis 
HudebnHudebníí rozhledyrozhledy. . 

�� Podstatným zpPodstatným způůsobem se podsobem se podíílel na lel na 
vydvydáánníí PazdPazdíírkovarkova hudebnhudebníího slovnho slovnííku ku 
naunauččnnééhoho



Co pCo přřininášíáší digitalizacedigitalizace

�� umoumožňžňuje puje přříístup ke kompletnstup ke kompletníímu mu HelfertovuHelfertovu
ddíílu na jednom mlu na jednom mííststěě jak pro studijnjak pro studijníí, tak , tak 
badatelskbadatelskéé úúččelyely

�� zachovzachováánníí pro budoucpro budoucíí generacegenerace
�� umoumožňžňuje duje dííky digitky digitáálnlníí podobpodoběě texttextůů v v 

HelfertovýchHelfertových ddíílech vyhledlech vyhledáávat (a to v vat (a to v 
kompletnkompletníích textech jakch textech jakéémukoliv zmukoliv záájemci)jemci)

�� lze olze oččekekáávat i zvývat i zvýššený zený záájem o tohoto jem o tohoto 
zakladatele brnzakladatele brněěnsknskéé muzikologie, dmuzikologie, dííky snadnky snadnéé
ppřříístupnosti jeho textstupnosti jeho textůů



UkUkáázka vyuzka využžititíí projektu výukaprojektu výuka

�� http://www.is.muni.cz/predmety/http://www.is.muni.cz/predmety/

napnapřř. US_44 (Kapitoly z d. US_44 (Kapitoly z děějin hudby II)jin hudby II)



Rozsah dRozsah díílala

�� celkem se jedncelkem se jednáá o 829 poloo 829 položžek ek 
ččííslovslovááno dle soupisu prof. Poledno dle soupisu prof. Poledňňáákaka

�� Knihy a samostatnKnihy a samostatněě vydanvydanéé publikace publikace 
(z(zááznamy 1znamy 1——33)33)

�� Stati a Stati a ččlláánky ve sbornnky ve sbornííccíích a ch a 
podobných publikacpodobných publikacíích (34ch (34——70)70)

�� ČČasopisy hudebnasopisy hudebníí (71(71——297)297)



�� ČČasopisy ostatnasopisy ostatníí —— zde tzde tééžž ččasopisy asopisy 
divadelndivadelníí (298 (298 -- 485)485)

�� DennDenníí tisk tisk —— zde tzde tééžž týdentýdeníík Smk Směěr (486 r (486 --
798)798)

�� Hesla ve slovnHesla ve slovnííccíích (799ch (799--801)801)
�� Revize a Revize a úúvody k hudebnvody k hudebníím edicm edicíím (802 m (802 --

808)808)



�� RRůůznznéé titiššttěěnnéé programy a nedokonprogramy a nedokonččenenéé
prprááce (809 ce (809 -- 817)817)

�� VydVydáánníí HelfertovyHelfertovy korespondence (818 korespondence (818 --
821)821)

�� Redakce pamRedakce pamáátntnííkkůů (822 (822 -- 824)824)
�� Redakce sbornRedakce sbornííkkůů (825)(825)
�� Redakce edicRedakce edicíí (826 (826 -- 829)829)



Co bylo zjiCo bylo zjiššttěěnono

�� NepNepřřesnosti v pouesnosti v použžititéém soupisem soupise

�� PodaPodařřilo se nalilo se naléézt 2 zt 2 ččlláánky nky VlVl. . HelfertaHelferta, , 
kterkteréé ppůůvodnvodníí soupis vsoupis vůůbec neobsahuje. bec neobsahuje. 



�� http://http://dspacedspace..munimuni..czcz/handle//handle/icsics__munimuni__czcz
/232//232/browsebrowse--subjectsubject



ProblProbléémy sbmy sběěru materiru materiáálulu

�� problprobléém dohledm dohledáánníí polopoložžekek
�� problprobléémy legislativnmy legislativníí
�� problprobléémy technickmy technickéé...jak digitalizovat ...jak digitalizovat 
�� problprobléémy s kvalitou dochovanmy s kvalitou dochovanéého ho 

materimateriáálulu
�� problprobléémy s pmy s přřevodemevodem





Volba formVolba formáátutu

�� vyuvyužžili jsme skenovili jsme skenováánníí, focen, foceníí + OCR SW+ OCR SW
�� problprobléém s výbm s výběěrem formrem formáátu pro prezentaci tu pro prezentaci 

materimateriáálulu
�� PDFPDF



Volba formVolba formáátu tu metadatmetadat

�� povapovažžovali jsme za rozumnovali jsme za rozumnéé dodrdodržžet et 
nněěkterý z mezinkterý z mezináárodnrodníích standardch standardůů pro pro 
popis popis metadatmetadat

�� OAI (OAI (openopen archivesarchives iniciativeiniciative) pro form) pro formáát t 
metadatmetadat

�� ppřříípadnpadněě respektovatrespektovat Dublin Dublin corecore



Volba prostVolba prostřřededíí

�� KrameriusKramerius

�� DD--spacespace

�� vlastnvlastníí



KRAMERIUSKRAMERIUS

�� SystSystéém Kramerius byl vyvinut jako m Kramerius byl vyvinut jako openopen
sourcesource systsystéém na zm na záákladkladěě zadzadáánníí NNáárodnrodníí
knihovny knihovny ČČR. SystR. Systéém pro svou digitm pro svou digitáálnlníí
knihovnu od poknihovnu od poččáátku jeho vývoje vyutku jeho vývoje využžíívváá
taktakéé Knihovna Akademie vKnihovna Akademie věěd. Systd. Systéém m 
KramKraméériusrius mměěl  podporu v rl  podporu v ráámci programu mci programu 
Ministerstva kultury VISK 7. Pro tuzemskMinisterstva kultury VISK 7. Pro tuzemskéé
knihovny je to pomknihovny je to poměěrnrněě ččastastáá volba pro volba pro 
zpzpřříístupnstupněěnníí digitalizovaných tiskdigitalizovaných tiskůů..



Výhody KrameriusVýhody Kramerius

�� Výhod, kterVýhod, kteréé poskytuje poskytuje řřeeššeneníí digitdigitáálnlníí knihovny knihovny 
systsystéémem Kramerius, je nmem Kramerius, je něěkolik:kolik:

�� kompatibilita s Nkompatibilita s Náárodnrodníí knihovnou knihovnou ČČR a R a 
AkademiAkademiíí vvěěd d ČČR R 

�� relativnrelativněě nníízkzkéé nnááklady na zprovoznklady na zprovozněěnníí
�� podpora OAIpodpora OAI--PMH, kterPMH, kteráá umoumožňžňuje zapojenuje zapojeníí

digitdigitáálnlníí knihovny napknihovny napřř. do v. do věěttšíších informach informaččnníích ch 
portportáállůů typu Jednotntypu Jednotnéé InformaInformaččnníí BrBráány ny 

�� neustneustáálý vývoj systlý vývoj systéému orientovaný na mu orientovaný na 
maximalizaci podpory svmaximalizaci podpory svěětových standardtových standardůů



...jev...jevíí se se řřada problada probléémmůů

�� slosložžitostitost
�� poupoužžíívváá plugplug--inin
�� je tje třřeba starat se o jeho provoz ..to jest eba starat se o jeho provoz ..to jest 

potpotřřeba odborneba odbornííkaka
�� nněěkolikankolikanáásobnsobněě prodluprodlužžuje zaduje zadáánníí kakažžddéé

jednotlivjednotlivéé strstráánky...nemonky...nemožžnnéé stihnoutstihnout



DD--spacespace –– jakjakéé byly zvbyly zvěěstisti

�� neustneustáále se protahuje, doposud jsme le se protahuje, doposud jsme 
nevidneviděěli...k vyuli...k využžititíí panuje prozatpanuje prozatíím skepsem skepse

�� ztratztratííme mome možžnost prunost pružžných ných úúprav a zmprav a změěn n 



VlastnVlastníí prostprostřřededíí

�� je problje probléém, m, žže s te s tíím nenm neníí v rv ráámci projektu mci projektu 
primprimáárnrněě popoččííttááno co se týno co se týčče proste prostřředkedkůů

�� ppřřineslo by ineslo by řřadu zjednoduadu zjednoduššeneníí a prua pružžnou nou 
momožžnost konfiguracnost konfiguracíí se zachovse zachováánníím vm vššech ech 
standardstandardůů



ZveZveřřejnejněěnníí projektuprojektu

�� http://http://dspacedspace..munimuni..czcz/handle//handle/icsics__munimuni__czcz
/232/232


