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Kramerius
softwarové open source řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů

Jádro 

Produkční nasazení - Kramerius 5 (5.6.0 duben 2021) – využívá repozitář Fedora

Testování – Kramerius 7 – využívá úložiště Akubra

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius

Klient

Produkční nasazení – Kramerius-web-klient v2.0.5 (únor 2021)

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-web-client

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-web-client


Kramerius: verze DNNT/K 5.6.0
- stejné rozhraní jako u běžného Krameria, ale je nutné přihlášení 

- DNNT jsou označené žlutým zámečkem / po přihlášení fotokamerou

- v záhlaví dokumentu jsou údaje o přihlášeném čtenáři 

- NENÍ MOŽNÉ TISKOUT A STAHOVAT

- nová verze Krameria 5. 6. 0 spojila klasickou verzi K5 a DNNT

- v těchto dnech vyjde další aktualizace, kde bude možné zpřístupňovat dle více licencí



Kramerius: verze DNNT/K 5.6.0
Co obsahují DNNT verze? 

Přes vzdálený přístup:

1. monografie vydané do r. 2000

2. periodika vydaná do r. 2010

Na místě samém:

1. knihy vydané do r. 2007 

2. časopisy vydané do r. 2011

(periodikum se stává DNNT po 10 letech = v r. 2022 se odemknou časopisy vyd. do r. 2012)



Kramerius: verze DNNT/K 5.6.0
- DNNT = díla nedostupná na trhu 

Jak zpřístupnit digitální knihovnu v režimu DNNT od 1. 1. 2022?

1) uzavřít partnerskou smlouvu s NK ČR 

- předpokládá se, že má knihovna či instituce již má uzavřenou standardní smlouvu na 
zpřístupnění služby DNNT. organizace s povoleným přístupem: https://ndk.cz/knihinst

2) zahrnutí autorsky chráněných děl do Seznamu děl nedostupných na trhu  
(SDNNT): https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=DNT

(více e-mail od V. Richtera z 12.5.2021) 

https://ndk.cz/knihinst
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=DNT


Kramerius 7
testovací nasazení aktuálně v MZK - https://k7-test.mzk.cz/mzkk7/ 

produkční nasazení do konce roku

- úložiště akubra

- nové admin prostředí 

- optimalizace a unifikace SOLRu (obdobná syntaxe dotazů jako u KNIHOVNY.CZ)

- rozšířená správa uživatelů (externích i interních)

- nový způsob implementace virtuálních sbírek
sbírky jsou jako dokument, je možné na ně odkazovat, vytvářet je hierarchicky, 
mají název v ČJ a AJ a krátký i delší popis



Admin – virtuální sbírky 



Sbírka se chová jako dokument, může být např. v nejnovějších, má název, popis,… 



Sbírka Povinná četba



Kramerius: e-dokumenty

- nově implementován import e-dokumentů v PDF a PDF/A - je možné 
vyhledávání, zoomování, zobrazení na celou obrazovku, tisk a stahování

- v r. 2021 rozšíření o formát EPUB a zlepšení práce s PDF

- bude financováno z VISK 1 v souvislosti s e-povinným výtiskem

- v souvislosti s ePV bude nutné zajistit omezené zpřístupnění na místě samém (v 
jednu chvíli může přistupovat pouze jeden uživatel)



1 e-kniha = 1 PDF



Prohlížení a vyhledávání v PDF – současný stav



ProArc
systém pro produkci digitálních dokumentů a přípravu archivačních balíčků

- podpora NDK standardů

- nově e-born dokumenty, zvukové dokumenty (gramodesky a fonoválečky)

- archivní balíčky pro monografie, periodika, staré tisky, e-monografie

- stahování z báze Autorit

- rozšíření lokální správ uživatelů

- nový klient

- RDFlow



ProArc – „staré“ rozhraní



ProArc – nový klient



Formulář vs. Metadata v klientovi



E-born dokumenty 



Správa uživatelů 
- pro každého uživatele je možné vyplnit mj. pole Organizace, Role:



Autority



RDflow - komponenta ke sledování workflow, umožňuje evidovat digitalizační záměry 
a sledovat jednotlivé realizované úkoly, spolupracuje s Registrem digitalizace



ARCLib
systém pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů

- kompatibilita s ISO standardy pro LTP (OAIS)

- kompatibilita s NDK balíčky

- produkční nasazení v KNAV od konce roku 2020

- testovací nasazení v MUNI s balíčky z Dspace

- metodiky logické a bitové ochrany

- do budoucna možnost distribuovaného nasazení ve více knihovnách

https://github.com/LIBCAS/ARCLib

https://github.com/LIBCAS/ARCLib




Děkuji za pozornost 

Ing. Martin Lhoták

lhotak@lib.cas.cz

Knihovna Akademie věd ČR

mailto:lhotak@lib.cas.cz

