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Osnova
1. DML-CZ: Česká DML
2. Digitální archiv Otakara Borůvky
3. EuDML: Evropská DML
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DML-CZ
Česká digitální matematická knihovna

 projekt 2005-2009 Informační společnost, AV ČR
 Cíl:

 2011/10: 31 tisíc článků, 320.000 stran (většina OA)
 v rutinním provozu od konce roku 2009

 Matematický ústav AV ČR – vlastník
 Ústav výpočetní techniky MU – technická správa + provoz

zdigitalizovat a zpřístupnit na Internetu k volnému použití
hlavní korpus kvalitních odborných matematických textů
publikovaných na území ČR od 19. století do současnosti

http://dml.cz



M.Bartošek: Česká digitální matematická knihovna MU-PřF 5.10.2011

4

Řešitelé projektu
 AV – Matematický ústav

 iniciátor a odborný garant, autorsko-právní problematika

 MFF UK
 matematika, metadata

 AV – Knihovna
 digitalizace (Jenštejn)

 MU – FI
 OCR + vyhledávání matematiky, podobnost
 redakční workflow (TeX)

 MU – ÚVT
 integrace, implementace digitální knihovny
 provoz a rozšiřování

http://projekt.dml.cz
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DML-CZ: obsah
 časopisy

 12 titulů (11 českých, 1 slovenský)
 od počátku do současnosti
 moving wall (0-24 měsícu)
 27.227 článků, 283.000 stran, 2.469 čísel

 sborníky
 6 vybraných konferenčních řad (Equadiff, …)
 2.390 článků, 19.000 stran, 100 svazků

 monografie
 kolekce prací Bernarda Bolzana
 edice „Dějiny matematiky“ + vybrané monografie
 1.124 kapitol, 14.000 stran, 70 monografií

 osobnosti (Otakar Borůvka – 209 prací, 4000 stran)
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Typy dokumentů
 tištěné dokumenty

 19.století – 1990
 předlohy pouze v tištěné podobě
 klasická digitalizace

 retro-born-digital
 1991 – 2007
 předlohy v (částečně) digitální formě
 různé formáty - konverze

 digital-online
 2008 –
 automatizované přebírání nových časopiseckých čísel
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Nabízené funkce
 320.000 stran odborných textů od 10.000 autorů
 plné texty článků a kapitol ve formátu PDF
 metadata včetně bibliografických referencí
 propojení článků i referencí do recenzních DB

 MathSciNet + Zentralblatt MATH
 procházení podle rejstříků

 kolekce, názvy, autoři, MSC
 jednoduché i pokročilé vyhledávání

 v metadatech / v plných textech
 podobné články
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Digitální knihovna
ukázky
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Digitální archiv OB
Struktura

 Vědecká díla
 90 (9 monografií, 81 článků), 2.754 stran

 Ostatní díla
 53 (2 skripta, 51 článků), 517 stran

 Díla o Borůvkovi
 66 (1 monografie, 1 disertace, 64 čl.), 712 stran

celkem 209 děl, 3.983 stran

Do budoucna: 
 osobní archiv nepublikovaných prací OB, rozhlasové nahrávky, …
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Dílo - práce
Soupisy prací - potřeba zavést koncept „dílo“

 různá vydání stejné knihy
 různé projevy (tištěná publikace x reprint/separát, 

článek ve sborníku x písemný podklad k prezentaci, …)

 vícenásobné publikace téhož článku o OB
 překlad do jiného jazyka

 dílo
 abstrakce, jeden intelektuální výtvor
 jednotka zastřešující různé projevy daného výtvoru (práce)

 práce
 jedna konkrétní publikace
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Otevřený archiv OB
Cíl: zpřístupnit všechny práce OB/o-OB v režimu OA !
Problém - souhlasy

 autorská práva
 Otakar Borůvka (práva „vlastní“ Společnost OB)
 spoluautoři

 žijící (vědci)  x  nežijící (dědicové)
 autoři děl o OB

 žijící (matematikové)  x  nežijící (dědicové)

 vydavatelská práva
 bezproblémoví vydavatelé (univerzity, AV, JČMF, JSMF)
 komerční světoví vydavatelé (Elsevier, Springer – pár článků)
 zaniklí čeští vydavatelé – právní nástupci? (SPN, Naše věda, Věda a život)
 noviny
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Souhlasy držitelů práv
Strategie

 nezbytný souhlas
 knihy
 zahraniční komerční vydavatelé

 předpokládaný souhlas
 ostatní

Výhoda
 vědecké publikace
 minimální komerční potenciál
 konstantní a relativně nevelký počet publikací
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Digitální archiv OB
ukázky
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EuDML
 Částečně (50 %) financovaný EC
 Competitiveness and Innovation Framework Programme

 Information and Communications Technologies Policy 
Support Programme

 Open access to scientific information
 3,2 M€ (1,6 M€ od EC)
 únor 2010 – leden 2013
 14 partnerů

 (FR, UK, DE, PT, PL, CZ, SP, BL, GR)
 2 z ČR (MU-FI – Sojka, MÚ AV – Rákosník)

www.eudml.eu
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EuDML – schéma
Web User Interface

Acessibility 
Component

Annotation 
Component

Search 
Engine

Metadata Repository

External 
Services 
Interface

Association 
Analyser

Metadata 
Enhancer

Local Repositories

http://demo.eudml.eu/ 2011/10: 190.000 článků, 14.500 čísel,
256 časopisů
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Vítejte v DML-CZ !

http://dml.cz


