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Špalíček v roce 2018 - realizováno 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 

•Prezentační prostředí - Gulliver 

 

•Kooperace 

 

• Správní systém - Invenio 
 

 



Gulliver – nová verze  

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

 



Gulliver – vyhledávání 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

 

•doplnění a aktualizace rejstříků 

 
 

 



Gulliver – vyhledávání 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 



Gulliver – vyhledávání 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

 

•doplnění a aktualizace rejstříků 

 

•úpravy vyhledávacích formulářů 

 
 

 



Gulliver – vyhledávání 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 



Gulliver – vyhledávání 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

 

•doplnění a aktualizace rejstříků 

 

•úpravy vyhledávacích formulářů 

 

• virtuální výstavy ve Špalíčku 

 
 

 



Gulliver – vyhledávání 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

 



Kooperace v roce 2018 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

•původní zdroj – Knihovna Národního muzea 

 

 
 



Kooperace – KNM 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 



Kooperace – KNM 

 
 



Kooperace v roce 2018 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

•původní zdroj – Knihovna Národního muzea 
• záznamy ve formátu TEI pro Špalíček 

 

• záznamy z jiných institucí 
• Etnologický ústav AV ČR  

• záznamy ve formátu TEI pro Manuscriptorium 

 

 
 



Kooperace – Etnologický ústav AV ČR 
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Kooperace – Etnologický ústav AV ČR 

 
 



Kooperace v roce 2018 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

•původní zdroj – Knihovna Národního muzea 
• záznamy ve formátu TEI pro Špalíček 

 

• záznamy z jiných institucí 
• Etnologický ústav AV ČR  

• záznamy ve formátu TEI pro Manuscriptorium 

 

• Městské muzeum Skuteč 
• záznamy ze systému Bach (export formou excelovské tabulky) 

 

 



Kooperace – Městské muzeum Skuteč 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 



Kooperace – Městské muzeum Skuteč 

 
 



Kooperace – Městské muzeum Skuteč 

 
 

 



Integrace zdrojů, aneb, Jak přispívat … 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

•Čím přispívat - typy záznamů 
• popisné záznamy v „libovolném“ formátu 

• digitalizované obrazy  

• zvukové soubory 

• další … 

 

• Jak přispívat  
• každý nový zdroj je nastavován individuálně s jednotlivými partnery – 

poskytovateli obsahu 

 

 



Integrace zdrojů - workflow 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

• Ukázka vstupních dat 

• Popisné záznamy, digitalizované obrazy, zvukové soubory 

• Analýza dodaného vzorku 

• Testovací zpracování vzorku  

• Indexace dat, kontrola zobrazovacích formátů 

• Revize zobrazení a vyhledávání v testovacím Špalíčku 

• Dodání kompletních dat 

• Import do ostrého Špalíčku 

 
 



 
 

 



Výhody pro poskytovatele dat 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

• Prezentace záznamů v celostátní digitální knihovně 
• Standardizace výstupů 

• Jednotné prohledávání všech zdrojů 

• Dostupnost záznamů pro mnohem větší množství uživatelů 

• Prezentace již existujících záznamů  

• Rozšíření nabídky badatelských možností 
• Porovnání sbírek 

• Virtuální kompletace sbírek či témat 

• Metodiky 
• Popisné údaje 

• Digitalizace kramářských a dalších drobných tisků 

 

 



 
 

 



Výhody pro uživatele 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

• Záznamy z mnoha institucí  
• Na jednom místě 

• Jedním způsobem prohledatelné  (společná indexace, společné rejstříky) 

• Jedním způsobem zobrazené 

• Konvertované do jednoho formátu 

• Vazba na původní zdroj (pokud je realizovatelná) 

• Tvorba uživatelského obsahu nad všemi záznamy 
• Oblíbené položky 

• Uživatelské kolekce 

• Virtuální výstavy 

• Sdílení obsahu 

• Re-use obsahu 

 
 



Integrace zdrojů pro uživatele - oblíbené 

 
 

 



Integrace zdrojů pro uživatele - kolekce 

 
 



Správní (a editační) systém Invenio 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 



Správní (a editační) systém Invenio 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

•2018 – geografické autority 
• naimportovány autoritní záznamy NA ČR 

• pravidelné aktualizace 

 

• Systém Invenio umožňuje 
• Správu existujících záznamů 

• Editaci existujících záznamů 

• Tvorbu nových záznamů 

 

 
 



Správa záznamů v Inveniu 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 

 
 



Tvorba záznamů v Inveniu 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 

 
 



Vývoj Špalíčku - Invenio 

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

•Plná implementace správního systému 
• Kolekce pro popisné záznamy kooperujících institucí 

• Kolekce pro plné texty 

• Kolekce pro geografické autority 

 
• Editace správních metadat 

• Editace primárních dat – geografické autority 

 

• Exporty ze správního systému pro prezentační či tiskové výstupy 



Vývoj Špalíčku  

Možnosti digitální prezentace kramářských tisků: workshop 5.12.2018 

 
 

• Editační prostředí pro tvorbu plných textů 

•Gulliver  
• Změna workflow – vstupem pro prezentační prostředí bude export ze správního systému 

• IIIF – zlepšení prezentace obrazových dat a rozšíření možností práce s nimi (výřezy, kolekce 
…) 

• LTP pro Špalíček 
• Dlouhodobé a bezpečné uložení digitalizovaného obsahu a vznikajících plných textů 

•Konsorcium pro Špalíček 
 

 



Děkuji za pozornost. 

Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 

olga.ciperova@aipberoun.cz 


