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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Adolf Knoll 

Pracoviště – dle organizační struktury Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy 

Pracoviště – zařazení KGŘ 

Důvod cesty Účast na jednání Google Librar Summit 2012  

Místo – město Haag 

Místo – země Nizozemsko 

Datum (od-do) 17. října – 19. října 2012 

Podrobný časový harmonogram 17. října 2012 – přílet na letiště Amsterdam-Schiphol a cesta 
vlakem do Haagu 
18. října – celodenní jednání Google Library Summit 2012 
v Národní knihovně 
19. října – v časných ranních hodinách návrat domů 

Spolucestující z NK *** 

Finanční zajištění NK 

Cíle cesty Z titulu knihovny, která má uzavřenou smlouvu se 
společností Google na digitalizaci části svých fondů, 
účast na výročním summitu 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Informace ze summitu jsou důvěrné, neboť jde o poslední 
vývoj technologií Google v oblasti zpřístupňování dat, jejich 
agregace a deduplikace, OCR, jejich skladbě a využití ve 
službách Google. Obecně lze říci, že v Google Books je přes 
23 miliónů knih, že při jejich zpřístupňování jsou 
respektovány rozdíly v autorských právech jednotlivých zemí 
a že angličtina jako jazyk dokumentu je již v přehledu jazyků 
digitalizovaných dokumentů pod 50%. Na summitu byly 
podrobně probrány problémy při digitalizaci a představeny 
některé související projekty Google, jako např. Google 
Cultural Institute. Summit mj. poskytl možnost probrat 
technické otázky našeho zájmu přímo s technickými 
odborníky Google. Typickým problémem je až absurdní 
orientace knihoven na fyzickou knihu, nikoli na dílo; 
zarážející je to právě v případech, kdy jde o standardní 
publikace, vydané po r. 1800, které se mezi sebou liší 
nanejvýš razítkem knihovny a signaturou. Signalizuje to 
nepřipravenost knihoven, přes veškeré jejich deklarace, 
vstoupit efektivně do digitálního světa. 
 
Na schůzce byl potvrzen plán Google zahájit digitalizaci 
fondů NK ve IV. čtvrtletí 2013. K tomu dojde na jaře 2013 ke 
schůzce s vedoucím programu digitalizace Google Books v 
Praze, kde bude podrobně projednána logistika naší 
spolupráce. Koncem r. 2012 proběhne vzájemná 
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telekonference. 

Program a další podrobnější informace Jednání mělo důvěrný charakter. 
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