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Národní knihovna ČR obdržela 28. června 2010 dopis ředitele odboru strukturálních fondů 
MV ČR, který je právním aktem o poskytnutí dotace pro projekt vytvoření Národní 
digitální knihovny (NDK). 

Projekt Národní digitální knihovna vznikl v rámci spolupráce dvou největších českých 
knihoven: Národní knihovny České republiky a Moravské zemské knihovny. Je 
financován z Integrovaného operačního programu EU částkou 255 milionů korun a 
spolufinancován z rozpočtu MK ČR částkou 45 milionů korun. (Příspěvek ze 
strukturálního fondu ERDF ve výši 254 946 300 Kč je doplněn 15% kofinancováním ze 
státního rozpočtu ve výši 44 990 700 Kč. Celkové způsobilé veřejné výdaje tedy činí 
299 937 000 Kč.) 

Cílem projektu je vybudování technické infrastruktury, zahájení masové digitalizace 
bohemikálních knihovních dokumentů, uživatelsky vhodné zpřístupnění těchto 
dokumentů a zajištění jejich bezpečného uložení. 

Do roku 2014 bude v rámci projektu zpřístupněno 33 milionů stran digitalizovaných 
dokumentů. Vznikající infrastruktura umožní digitalizaci a zpřístupnění všech dokumentů 
tvořících národní kulturní dědictví během následujících 25 let. 

Projekt NDK navazuje na doposud realizované digitalizační projekty probíhající v České 
republice. Digitální data jsou generována především v rámci tří velkých národních projektů:  
Manuscriptorium, Kramerius a WebArchiv  
 
Dokumenty v digitální podobě zajistí vyšší dostupnost zejména pro vzdálené uživatele a 
snadnější a operativnější služby a tím novou kvalitu poskytování knihovních služeb 
veřejnosti. Digitální dokumenty budou dostupné na internetu v těch případech, kdy to 
umožňuje autorský zákon, v ostatních případech budou pohotově k dispozici uživatelům 
v budově NK ČR i MZK bez čekání na expedici. Zpřístupnění národního kulturního dědictví a 
bohaté faktografie v něm obsažení je hlavním přínosem projektu. 
 
NK ČR a MZK jsou již po dlouhou dobu příjemci povinných výtisků, takže jejich spolupráce 
při realizaci projektu umožní dosáhnout maximální úplnosti sbírky digitalizovaných 
dokumentů. Jádro českého národního kulturního dědictví (dokumenty publikované na 
našem území od roku 1801 včetně + historické dokumenty do roku 1800 uložené 
v českých knihovnách) tvoří přibližně 1,2 milionu dokumentů, což představuje 310 
milionů stran. Digitalizace tohoto množství současným tempem by trvala zhruba 300 let, 
během nichž by se řada dokumentů vytištěných na kyselém papíře a/nebo často využívaných 
dostala do stavu, kdy by je nebylo možné vůbec digitalizovat, a náš stát by tak nenávratně 
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ztratil velmi důležitou část svého kulturního dědictví. Je třeba použít nejmodernější skenovací 
technologie – robotické skenery. Tam, kde povaha a fyzický stav dokumentu robotické 
skenování neumožňuje, budou použity velkoformátové ruční knižní skenery. 
 
V průběhu realizace projektu financovaného z IOP budou digitalizovány nejohroženější a 
nejvyužívanější dokumenty. Do r. 2014 bude digitalizováno cca 26 000 000 stran. Pro 
srovnání je důležité zmínit, že od devadesátých let dosud bylo v ČR digitalizováno pouhých  
10 000 000 stran.  
 
Digitalizace fondů NK ČR a MZK bude pokračovat i po roce 2014 s předpokladem, že všech 
1,2 milionu dokumentů by mělo být digitalizováno do 25 let. Dojde-li v budoucnosti 
k avizované spolupráci s Google, který plánuje digitalizaci vybraných starších knižních fondů 
národních knihoven, časová hranice se zkrátí a NK ČR a MZK budou moci rychleji 
postupovat v digitalizaci periodik a novějších dokumentů.  
 
Kromě digitalizace analogových dokumentů je významnou prioritou i kvalitní podchycení, 
dlouhodobá ochrana a zpřístupnění nejefemérnějších dokumentů (český web). Jde o 
soubory publikované primárně a pouze v digitální podobě. V průběhu trvání projektu 
bude podchyceno cca 4 000 000 000 těchto souborů, v přepočtu cca 100 000 000 stran.  
 
Potřebnost digitalizace fondů velkých knihoven vyplývá nejen z velkého zájmu veřejnosti 
o tuto službu s ohledem na obsažené informační i kulturní bohatství, ale i z nutnosti ochránit 
naše kulturní dědictví a přitom umožnit jeho co nejširší zpřístupnění veřejnosti. Důvěryhodné 
a mezinárodně certifikované digitální úložiště vybudované v rámci projektu zajistí trvalou 
ochranu a zpřístupnění podstatné části českého národního kulturního dědictví. 
 
Vzhledem k tomu, že projekt NDK je od počátku připravován s vědomím, že paralelně 
probíhá vytváření evropské digitální knihovny EUROPEANA, budou všechna 
technologická řešení volena tak, aby mohlo pokud možno co nejjednodušším způsobem 
docházet ke zpřístupňování digitalizovaných informací v příslušném rozsahu i 
prostřednictvím EUROPEANy. Tohoto výsledku bude dosaženo v úzké koordinaci projektu 
NDK s celkovou strategií digitalizace a zpřístupnění kulturního bohatství ČR, která je 
naplňována zejména v rámci IOP. Ačkoli samotné propojení s EUROPEANOU není 
předmětem projektu, nezanedbatelným přínosem projektu bude zvýšení počtu dokumentů 
přístupných přes Evropskou digitální knihovnu a prezentace i propagace kulturních 
hodnot České republiky v evropském kontextu.  
 


