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Národní digitální knihovna získala 1. místo v prestižní soutěži
Praha, Klementinum: V rámci letošního 9. ročníku soutěže „The best 2014 – MasterCard“
hodnotil magazín Egovernment nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy, a právě
na prvním místě v kategorii Centrální projekty byla oceněna Národní knihovna ČR za projekt
Vytvoření Národní digitální knihovny (NDK), který z pověření Ministerstva kultury ČR
realizuje ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.
„Velmi děkuji všem kolegům, kteří se na tomto úspěchu podílejí, je to ocenění bezpochyby
velkého úsilí,“ říká Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny ČR. Náměstek sekce
Digitalizace a technologie NK ČR Luděk Tichý dodává: „V oblasti digitalizace dnes disponuje
Národní

knihovna

jednoznačně

nejbohatšími

zkušenostmi

jak

procesními,

tak

technologickými. K dnešnímu dni je zdigitalizováno jen v NDK cca 100 000 svazků
monografií a periodik, dále pro příklad uvedu, že Manuscriptorium nabízí více než 3500
svazků rukopisů a vzácných tisků. Tyto počty stále narůstají. Jen pracovníci NDK denně
digitalizují 50 000 stran.“
Národní knihovna České republiky je dnes v pozici nejen realizátora nejúspěšnějšího
digitalizačního projektu ve veřejné správě České republiky, projektu Vytvoření Národní
digitální knihovny, ale také v pozici největšího zpracovatele digitálního obsahu. Vedle NDK
zpřístupňuje elektronický obsah periodik, monografií a rukopisů prostřednictvím aplikace
Manuscriptorium a ve společném projektu se společností Google – Google Books.
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Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny, reg. č. CZ 1.06/1.1.00/07.06386–
významný projekt ve světovém měřítku, při němž Národní knihovna postupně digitalizuje svůj
knihovní fond s cílem uchovat národní kulturní dědictví, a zároveň ho zpřístupnit veřejnosti
za účelem vzdělávání a dalšího využití ve vědě a výzkumu. Tento projekt je spolufinancován
ze strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím
Integrovaného operačního programu (IOP).
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