Kniha a její digitalizace.
Co je to digitalizace knih? V dnešní době snadno dostupných scannerů a digitálních fotoaparátů je to zdánlivě zbytečná otázka… Je to přece prosté - převod obrazu stránek reálných knih do digitálního tvaru zobrazitelného na počítači. 
Pokud si chcete zdigitalizovat větší než malé množství dokumentů a zůstanete u této jednoduché definice, můžete se jednoho dne dostat k otázce, která mi byla nedávno položena: Máme už tisíce zdigitalizovaných stránek, poraďte jaký software používáte pro práci s nimi? Nám se používání …(vynecháno)… neosvědčilo.
Do tohoto stavu se lze snadno dostat, podceníme-li dokonalou a léty prověřenou FORMU KNIHY.
V okamžiku kdy začneme studovat dokument nebo jen prostě číst knihu, vnímáme zrakem stránku a ‚konvertujeme‘ informaci zaznamenanou na papíru do myšlenek (více méně) podle záměru autora. Tento stav lze dosti dobře navodit při pohledu na tutéž zdigitalizovanou stránku zobrazenou na monitoru počítače. 
Tomuto téměř identickému stavu obvykle předchází vyhledání knihy. Zde je zajímavé si všimnout, že hledáme-li opravdu, pak se stále častěji neobejdeme bez počítačů. Výběr klasické nebo zdigitalizované knihy může být pak v obou případech podobný proces. Začněme tedy až okamžikem, kdy knihu dostáváme do ruky.
U každé knihy víme, jak ji uchopit, kde obvykle najdeme název, autora, obsah, a víme také, jak se dostat na konkrétní stránku. Je to tak přirozené, že si tuto část využívání knihy a funkce, které nám poskytuje ani příliš neuvědomujeme. Je přirozené a dokonalé, jak svou formou umožňuje rychlý přístup k jednotlivým stranám, jak (většinou) drží svou integritu vazbou jednotlivých listů a dává možnost těmi nejjednoduššími prostředky se dostat ke konkrétní stránce a najít konkrétní informaci. Kniha vznikla výběrem z mnoha alternativ, které se objevily v historii. 

Ani si neuvědomujeme, jak mnoho standardů nebo přijatých konvencí je v ní využíváno Tato přijatá forma není samozřejmostí. V historii se objevilo mnoho prakticky používaných forem záznamu psané informace, lišících se téměř ve všem. Pro nás je obvyklé: latinka, řecké číslice, psaní zleva doprava, obvyklé formáty, hřbet vlevo, číslování stránek, černé na bílém, umístění názvu, tiráže. Víme, kde (obvykle) hledat obsah, indexy, bibliografické odkazy, vysvětlivky. Standardizací je i spisovný jazyk a konvence psaní textu.
. To právě přináší její univerzální použitelnost a obecnou přijatelnost. 
Jaké vlastnosti mají mít zdigitalizované dokumenty?
Jednoduše … nejméně tytéž jako má originální dokument, jen s tím rozdílem, že nikoli v reálném světě, ale v imaginárním digitálním prostředí. 
Přeskočme snad již překonanou představu, že elektronickou knihu vytvoříme nabídneme-li seřazené obrázky k prohlížení v ‚nějakém‘ programu.
Nutno z mnoha důvodů odmítnout jakoukoli závislost na konkrétních programech Pro ilustraci: Stejná závislost by u reálných knih měla ekvivalent v tom, že Guttenberg by s knihou prodával i ‚udělátko‘, se kterým by bylo možno knihou listovat a číst ji. Ztratili jste udělátko? Kupte si novou verzi! Nejde nové udělátko s vaší starou knihou použít? Kupte si novou knihu! Nebyla vytištěna?…smůla, kupte si jinou, je barevnější!… Takto zavedený knihtisk by se asi nerozšířil. 
Je však možné, že kdyby byl v té době o informace dostatečný zájem, kdyby byl Guttenberg mimořádný obchodní talent a navíc kdyby byl ve správný okamžik na správném místě, možná by byl ve své době nejbohatším mužem …
.
Na milost nutno vzít programy tvořící prostředí (základní programy pro PC a MAC), které nahrazují naše základní smysly v počítačovém prostředí, ale i zde nutno dbát o to, aby digitální dokumenty nebyly na konkrétních programech a počítačích nijak závislé. Toho lze dosáhnout jedině tehdy, jestliže dokumenty budou vytvořeny výhradně jen na veřejně přístupných a standardizovaných principech. 
Důležité je také, aby tyto principy nebyly jen deklarované, ale aby byly již také hromadně využívané. 
Metodika založená na těchto přístupech je základem digitalizace v rámci projektu ‚Memoriae mundi series Bohemica‘ prosazovaného Národní knihovnou ČR ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha s.r.o. .
Stejně jako by nikdo nenazval knihou svazek dvou set listů bez vazby, není digitalizovanou knihou ani dvě stě digitálních obrázků v adresáři počítače.
I digitalizovaná kniha musí mít svoji vazbu, kterou tvoří další informace obvykle nazývané METADATA, na rozdíl od souborů zpřístupňujících původní informace –nazývaných DATA. Těmito daty může být obraz původní stránky v knize, ale i její transkripce nebo digitální zvukový nebo video záznam. Typická metadata jsou bibliografický popis, jméno knihy, autor … ale třeba i číslování stránek.
V knihovně je nejmenším kvantem obvykle kniha, nikoli jednotlivé listy. Totéž je logické i v digitální formě. 
Dobré analogie platí i při vzniku klasické a digitální knihy. Výroba knihy je hotova tehdy, jsou-li jednotlivé listy svázány, zabaleny a odeslány z tiskárny. Je jasné, že k tomu musí být včas zajištěno vše, co do knihy přijde. Totéž evidentně platí i při digitalizaci.Teprve propojením dat a metadat vzniká logický celek, který může být vnímán jako digitální obraz původní knihy. Pak ale musí digitalizace knih zahrnovat i velmi důležitou etapu – vázání elektronických obrazů do samostatných objektů Poznámka pro techniky: Samozřejmě, že právě díky tomu co je standardizováno, je nutné fakticky uchovávat jednotlivé stránky v oddělených souborech. Systém zajišťující uložení digitalizovaných dokumentů na počítači ale musí uchovávat vazbu mezi daty a metadaty. Musí dovolit kdykoli poskytnutí celého digitálního dokumentu v nezávislé formě, dovolující použití dokumentu bez výše zmíněných ‚udělátek‘.. Metadata musí funkčně nahrazovat to, čím je listům v knize obal, vazba, obsah, tiráž. 
Z tohoto příměru plyne potřeba při digitalizaci mít včas zajištěnu a připravenou elektronickou vazbu, tj. základní data dovolující kompletaci digitálního dokumentu a jeho EXPEDICI. Jen včasná expedice uvolňuje tiskárnu k další práci. Toto bývá velmi často podceňováno a vede to k tomu, že se ‚dělají obrázky‘ s tím, že v digitální formě je vše možné a na data lze vždy nějak sáhnout a vlastně ani nezabírají mnoho místa. Objem dat sice není vidět, ale věřte - v datech se lze utopit. 
Osvědčilo se nám dívat se na digitalizační pracoviště jako na dílnu, jejímž výstupem je kompletní digitální kniha, která se ihned po dokončení expeduje pryč - na mnohá další pracoviště, která s ní již pracují jako s celým objektem.
To znamená, že nejpozději současně s digitalizací (ale lépe předem) musí vznikat a být dokončena metadata, jejichž použitím lze digitalizovanou knihu zkompletovat. 
Digitalizační pracoviště nemá být spojováno s jinými činnostmi, zvláště ne se zpřístupňováním, následnou editací a doplňováním metadat. 
Chybovost při přímé digitalizaci a kompletaci digitálních dokumentů.
Při výrobě knih je důležitou etapou bezprostředně předcházející výrobu KOREKTURA. Člověk je omylný, dělat chyby je normální a je nutno s tím počítat. Existence povolání korektora i množství chyb, které se přesto dostanou do finálních produktů je toho důkazem. Tento problém je nutno řešit i při digitalizaci, kdy potřebujeme metadata popisující strukturu digitalizované knihy. Tyto informace nemají vznikat současně s digitalizací - to podstatně snižuje její produktivitu a tedy zvyšuje její cenu. Metadata obvykle vznikají předem – například současně s prohlídkou stavu knihy. Jsou-li kniha připravena, provede se digitalizace (‚výroba obrázků‘). Dalším krokem je připojení metadat k těmto obrazům a kontrola správnosti a úplnosti spojení. Jak bylo řečeno, zákonitě dochází k chybám. Rozeberme si příkladně nejběžnější případ, kdy při kompletaci nesouhlasí očekávaný počet stránek s počtem vzniklých digitálních obrazů. 
Příčinou může být:
	vynechání listu při digitalizaci (otočení dvou slepených stránek, neuložení souboru při přerušení práce, chyba při zapnutí automatického ukládání…)
	omylem sejmutý tentýž obraz dvakrát.
	fyzicky chybějící stránka 

chybné číslování v originále
různý přístup k vloženým listům….
Pomineme-li, že je možná vzájemná kompenzace některých chyb, je jasné, že při kontrole je jediná možnost - ověřit skutečný stav v originále a chybu ihned napravit. Okamžitá oprava vede díky účinné zpětné vazbě i k vybudování mechanismů těmto chybám bránícím. Při dobré organizaci pracoviště má proto spojení metadat s daty a kontrola tohoto spojení následovat ihned po dokončení digitalizace, dríve než kniha opustí digitalizační pracoviště. Tak je možno nejsnadněji identifikovat příčiny a odstranit nedostatky. 
Nedodržení tohoto principu vede k tomu, že originál iiž nemusí být na pracovišti a je nutno znovu jej vyhledat. To přináší pro originál i pro obsluhu velmi nepříjemné důsledky, podstatně se zvyšuje i celková časová náročnost. Improvizace na toto téma jsou velmi drahé.
Chybovost při digitalizaci a kompletaci digitálních dokumentů z mikrofilmů.
Při digitalizaci z mikrofilmu je výše zmíněná možnost rychlé zpětné vazby a oprav chyb zcela ztracena. Je to ale často jediná možnost, jak k digitalizaci přistoupit. Je však nutné se smířit s tím, že opravdu nedigitalizujeme originál, ale jen film, který byl vytvořen rutinně a nebyl porovnán s originálem. Kontrola zda nalezená chyba nebo rozpor mezi daty a metadaty je již v knize nebo zda došlo k chybě při mikrofilmování případně až při digitalizaci a nebo jsou jen chybně připravena metadata je nesmírně náročná. Nejrizikovější je oddělená příprava metadat, oddělené mikrofilmování, oddělená digitalizace a poté spojení metadat v výslednými daty. Při takovémto postupu není o překvapení a následné stresy nouze (vyzkoušeno, nedoporučujeme). 
Určitým technickým pokusem o řešení může být snaha o spojení digitalizace s mikrofilmováním (dvě kamery současně). To však neřeší případné opravy a dle mého názoru jde o pokusy vycházející spíše z vědomí, že přímá digitalizace poskytuje lepší výsledky než digitalizace mikrofilmu a ze snahy tyto dva kroky spojit v zájmu minimální manipulace s originálem. I když se pokusy o toto řešení objevily, osobně nevěřím v jejich význam.

Perspektivní do budoucna může být využití digitalizace jako prvotní technologie Takto vytvořený mikrofilm by mohl být teoreticky výrazně lepší než při přímém mikrofilmování a to díky možnosti eliminace vlastností filmu. Hustota zčernání může být lepší funkcí jasu originálu díky možnosti zavedení zpětné vazby vylučující (omezující) vliv reálných charakteristik filmu. Je možná korekce expozice jednotlivých bodů podle gradační křivky materiálu, což by mohlo významě omezit vliv vlastností filmu a zlepšit kvalitu výsledného filmu.. Již nyní se začíná nabízet možnost expozice mikrofilmů z digitálních dat. To by dovolilo nejprve zkompletovat, zkontrolovat a případně opravit digitální formu se všemi výhodami přímé digitalizace a teprve pak exponovat z digitálních dat mikrofilm, pokud je žádán. Tato cesta je však ještě v plenkách. Dostupná technika nedává potřebné rozlišení, zatím není možno takto exponovat ani šedou škálu… Vývoj v komerční oblasti (digitální minilaby) však naznačuje, že technika bude moci toto dobré řešení brzo nabídnout. 
Nezbytnost komplexního řešení. 
Všechny dosavadní zkušenosti ukazují, že kvalitně a efektivně lze digitalizovat jen při zvládnutí přípravy metadat, samotné digitalizace, řízení výroby a automatizované kompletace digitálních dokumentů. K tomu přistupuje důležitý požadavek na dodržování sjednocujících standardů a správný odhad perspektivních a odpovídajících technických zařízení. Jen současné zvládnutí všech těchto aspektů může vést k efektivním, kvalitním a nadčasovým výsledkům. 
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