
Dubna 2017

Vážená kolegyně, vážený kolego,

jménem společenství archivů, knihoven a muzeí Vás žádáme o pomoc formou účasti na tomto dotazníku. V posledních
letech roste poptávka po spolehlivých datech o digitalizaci, přístupu k digitálním sbírkám kulturního dědictví a dlouhodobé
ochraně digitálních materiálů kulturního dědictví.

 digitalizační činnosti
 cena digitálních sbírek
 přístup a využití digitálních sbírek
 ochrana digitalizovaných materiálů označených jako kulturní dědictví

Tento dotazník navazuje na úspěšné průzkumy ENUMERATE provedené v roce 2012, 2013 a 2015, a je navržen tak, aby
poskytl informace o přístupech Vaší vlastní instituce, jakož i o politikách na národní a evropské úrovni. Společným úsilím
můžeme ovlivnit investice do našich aktivit v oblasti digitalizace. 

Dotazník je organizován sítí ENUMERATE, která je součástí Europeny. Dotazník je distribuován tisícům institucí v celé
Evropě.

Anonymita získaných dat je přísně zachovávána. Vámi sdělené informace budou zveřejněny způsobem, který neumožní
zpětně Vaši instituci identifikovat. Údaje jsou použity zejména ke stanovení statistické míry pokroku digitalizace v
evropských zemích. 
Tento dotazník obsahuje 37 otázek. 

Čas nezbytný k zodpovězení těchto otázek bude do značné míry záviset na dostupnosti manažerských informací o
činnostech spojených s digitalizací. Pokud tyto informace nemáte přímo k dispozici, může jeho vyplnění obnášet další
dotazování v rámci Vaší instituce, avšak z tohoto úsilí bude mít užitek nejen Vaše instituce, ale i společenství evropských
paměťových institucí.

Doufáme, že se Vám podaří tento dotazník vyplnit do 15. června 2017. Dotazník je sestaven tak, abyste v kterémkoli
okamžiku mohli práci přerušit a kdykoliv se k ní zase vrátit.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně otázek v dotazníku nebo jakýchkoli záležitostí týkajících se obecně průzkumu,
neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené níže,
Dovolte nám, abychom vám předem poděkovali za Vaši laskavou pozornost a podporu.

Se srdečným pozdravem, tým projektu ENUMERATE
wietske.vandenheuvel[at]den.nl
gerhard.jan.nauta[at]den.nl

Dotazník ke stažení najdete na: [URL]

Více informací o projektu ENUMERATE a jeho síti získáte na: pro.europeana.eu/enumerate

Zprávu s hlavními zjištěními předchozích průzkumů lze stáhnout zde: pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results 
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Pozadí (tyto informace nebudou žádným způsobem zveřejňovány, nebo sdíleny)

Název Vaší instituce / organizace:

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:

Webová stránka Vaší instituce: 
Uveďte adresu hlavní webové stránky Vaší instituce, která je přístupná široké veřejnosti.

1. Pozadí. Tato informace nebude zveřejněna ve zprávě ENUMERATE.*
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ČÁST 1/7: Informace o organizaci

2. Typ / Oblast působení instituce / organizace
Uveďte hlavní obor činnosti Vaší instituce. Prosím, vyberte jednu z
následujících možností:

3. Země, v níž Vaše instituce působí:

4. Má Vaše instituce *sbírky*, které je třeba zachovat pro budoucí
generace?

*

Ano

Ne

Odpovězte “ne”, pokud Vaše institutce nemá sbírky kulturního dědictví nebo pouze pokud máte sbírky, které mohou být uživatelům zapůjčeny,
nebo prodány (např. knihy, film, hudba).
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5. Jaký je celkový roční rozpočet Vaší instituce?
< 10,000 €

10,000-50,000 €

50,000-100,000 €

100,000-500,000 €

500,000-1M €

1 - 10M €

> 10M €

Uveďte roční rozpočet celé kulturní instituce, jak je uveden v poslední zveřejněné účetní uzávěrce. Jestliže je Vaše instituce součástí větší
organizace (např. vysokoškolská knihovna, která je součástí vysoškolské instituce), uveďte pouze rozpočet oddělení, jež se věnuje ochraně
kulturního dědictví.
Tento rozpočet může zahrnovat státní finanční prostředky, projektové financování, příjmy z komerčních činností organizace atd. Pokud je
složité zvolit jednu ze dvou možností (např. pokud je rozpočet přesně 50 000 eur), prosím, zvolte možnost uvádějící nižší odhad.

 čísla uvádějte pouze na jedno desetinné místo (např. 3,7)

6. Celkový počet placených zaměstnanců (*přepočtený na plný pracovní
úvazek*, nikoliv počet všech zaměstnanců)

*Přepočet na plný pracovní úvazek* má představovat celkové množství zaměstnávané Vaší institucí včetně stálých i dočasných pracovníků,
neobsahuje však osoby služby dodávající a dobrovolníky. Zaměstnance na částečný úvazek je nutno adekvátně přepočítat ve vztahu k plnému
pracovnímu úvazku. Jestliže je Vaše instituce součástí větší organizace (např. vysokoškolská knihovna, která je součástí vysoškolské
instituce), uveďte pouze rozpočet oddělení, jež se věnuje ochraně kulturního dědictví.
Poznámka: na počet zaměstnanců podílejících se na *činnosti spojené s digitalizací* se Vás budeme ptát později .
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ČÁST 2/7: Digitální sbírky (příspěvky)

7. Má Vaše organizace *strategii digitalizace v písemné podobě*,
přijatou vedením Vaší organizace?

Ano

Ne

Nevím

Strategie může být na jakékoliv období až do roku 2022.
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8. Pokud ano, které oblasti Vaše digitální strategie pokrývá:
digitalizaci analogových sbírek

výběr a získávání digitálních sbírek

zveřejňování Vašich digitálních sbírek

*dlouhodobé digitální ochraně*
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9. Shromažďuje Vaše organizace prvotně digitální kulturní dědictví?
Ano

Ne

Nevím

Odpovězte na tuto otázku “ano”, jestliže Vaše instituce shromažďuje jakýkoliv druh prvotně digitálního kulturního dědictví (např. software,
digitální dokumenty, digitální umění, obsah sebraný z internetu atd.) s výslovným záměrem uchovat toto dědictví pro budoucí generace.
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v analogové

sbírce 
v digitální

sbírce 
Není

použitelné

(01) ZDROJE ZALOŽENÉ NA TEXTU (mimo archiválií)
(vzácné tisky, další tištěné knihy, elektronické knihy (eKnihy, noviny, časopisy, další seriálové
publikace, středověké rukopisy, další rukopisy, mikromédia a mikrofilmy, další textový materiál)

(02) VIZUÁLNÍ (2D) ZDROJE (mimo archiválií)
(kresby, rytiny / tisky, mapy a půdorysy, obrazy, fotografie, plakáty, notové záznamy, další vizuální
zdroje)

(03) ARCHIVNÍ ZDROJE (nezahrnuté v 01 nebo 02)
(správní dokumenty, další archivní zdroje)

(04) 3D MOVITÉ PŘEDMĚTY VYROBENÉ ČLOVĚKEM
(3 rozměrná umělecká dílá, předměty a vybavení archeologické hodnoty, ostatní zařízení a
vybavení, mince a medaile, další 3 rozměrné objekty vyrobené člověkem)

(05) PŘÍRODNÍ ZDROJE
(vzorky neživé přirody, vzorky živé přírody)

(06) ZDROJE SOUVISEJÍCÍ S KRAJINOU
(památky a stavby, krajina, archeologická naleziště, ostatní související s krajinou)

(07) ZDROJE ZALOŽENE NA ČASE
(audio soubory: hudba, audio soubory: záznam mluveného slova a další (mimo digitální audio
knihy, ale včetně souborů ústně předávané historie), digitální audio knihy, film, video záznamy,
další zdroje založené na čase)

(08) DIGITÁLNÍ INTERAKTIVNÍ ZDROJE (STRIKTNĚ DIGITÁLNÍ) (databáze, digitální (3D)
návrhy nebo rekonstrukce předměrů a staveb, prvotně digitální umělecké předměty, digitální
vědecké soubory, hry, software, webové stránky). 

10.
Prosím, vyberte typy sbírek, které jsou součástí sbírek Vaší instituce
Prosím, uveďte podrobněji druhy předmětů, jež tvoří sbírku kulturního dědictví Vaší instituce. Digitální sbírku mohou tvořit digitálně

reprodukované analogové objekty a prvotně digitální objekty. Objekt, který je v databázi opatřen pouze metadaty, není považován za

součást “digitální sbírky”.

Zkušenosti ukazují, že zodpovězení otázek ohledně velikosti sbírek je velmi užitečné, ale je to i poměrně dost náročné. Některé instituce by
rády byly detailnější, než je v našem dotazníku možné, jiné budou mít obtíže se zodpovězením vysokého počtu odhadovaných údajů. Jsme
přesvědčeni, že všechny instituce budou mít užitek z pokusu o zmapování svých digitálních. Prosím, den[at]den.nl, pokud můžete tuto
informaci poskytnout.
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11. Odhadněte podíl (v %) Vaší sbírky, který byl katalogizován v databázi
sbírek:

0% 100%

Odhadnuté procento Vaší sbírky, které bylo katalogizováno v databázi sbírek je tvořeno analogovými a prvotně digitálními objekty, jež jsou v
katologu popsány (uvedení metadata).

12. Odhadněte podíl (v %) Vaší analogové sbírky, ktery již byl digitálně
reprodukováno:

0% 100%

Digitální reprodukcí se míní digitální náhrada originálního analogového předmětu. Předmět katalogizovaný v databázi uvedením metadata není
považován za “digitálně reprodukovaný.

13. Odhadněte podíl (v %) Vaší analogové sbírky, který je ještě třeba
digitálně reprodukovat:

0% 100%

14. Má Vaše organizace *digitální sbírky* nebo se momentálně věnuje
*digitalizaci* sbírek?

*

Ano

Ne
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ČÁST 3/7. Digitální přístup

15. Jaké procento Vašich popisných metadata (podle záznamů ve
Vašich sbírkových databázích) je k dispozici online k obecnému využití:

0% 100%

 Toto se týká odhadu objemu záznamů metadata ve Vašich sbírkových databázích, která jsou k dispozici k jakémukoliv okamžitému využití na
základě požadavku před internet přistupující osoby, nebo systému, bez dalšího lidského zásahu.

16. Odhadněte procento Vašich digitalizovaných, nebo digitálních sbírek
kulturního dědictví, které je k dispozici online k obecnému využití:

0% 100%

Toto se týká odhadu objemu digitalizovaných a digitálních předmětů ve Vašich sbírkách kulturního dědictví, které jsou k dispozici k jakémukoliv
okamžitému využití na základě požadavku před internet přistupující osoby, nebo systému, bez dalšího lidského zásahu.

% Veřejná doména/autorskoprávně volný obsah

% Autorská práva jsou vlastněna/vykonávána institucí

% Autorská práva jsou vlastněna třetí stranou

% Jiné autorskoprávní podmínky/neznámé autorskoprávní podmínky

17. Odhadněte procento z Vaší digitální sbírky, na které se vztahují
následující podmínky autorského práva (a. Celý obsah):
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% Veřejná doména/autorskoprávně volný obsah

% Autorská práva jsou vlastněna/vykonávána institucí

% Autorská práva jsou vlastněna třetí stranou

% Jiné autorskoprávní podmínky/neznámé autorskoprávní podmínky

18. Odhadněte procento z Vaší digitální sbírky, na které se vztahují
následující podmínky autorského práva. (b. Metadata):

% Pouze offline (pro zaměstnance pouze)

% Pouze offline (pro zaměstnance a návštěvníky na místě)

% Online

19. Prosím, uveďte odhadované procento všech digitalizovaných
objektů, které jsou a/nebo budou přístupné uvedenými způsoby:
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% v současné době přístupných digitalizovaných
objektů 

(stačí odhad)
% digitalizovaných objektů přístupných během 2 let 

(stačí odhad)

*Webové stránky
instituce*

*Narodní agregátor*

*Europeana*

*Jiný agregátor*

*Wikipedia/Wikimedia*

Jiné *platformy sociálních
sítí* jako Flickr,
Instagram, Pinterest,
Youtube

*API* Instituce

*API* třetí strana

Jiné přístupové kanály
(níže uveďte konkrétně)

Jiné přístupové kanály

20. Pro online část, uveďte pomocí jakých kanálech v níže uvedené
tabulce:

K jednomu objektu je možno uvést vice typů přístupů (např. Europeana a Wikipedia). Součet tedy nemusí být přesně 100 %.

12



ČÁST 4/7. [Účast]

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Akademický výzkum

Kreativní opětovné využití / remix

Využití ve vzdělávání a výchově

Ideologické, náboženské nebo pamětní využití

Osobní pobavení

Snížení používání fyzických originálů

Prodej, komerční využití licencí

Jiné (uveďte podrobněji níže)

 Jiný:

21.
Sbírky jsou veřejnosti zpřístupňovány z nejrůznějších důvodů. Jak
důležitý je každý z nich pro Vaši instituci?

Použijte hodnocení od 1 do 10, kde 1 představuje “zcela nedůležitý” a 10 “velmi důležitý” – prosím, v každé řádce použijte pouze jedno

číslo.

22.  Shromažďovala Vaše organizace v roce 2016 statistiky uživatelů
digitálních sbírek?

Ano 

Ne

Nevím

Jakýkoliv způsob sledování lze označit odpovědí “ano”.
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23. Pokud “Ano”, jak?
*Statistika webových stránek*

(národní) *statistiky agregátora*

*statistiky Europeany*

*statistiky Wikipedie/Wikimedie*

*Statistika sociálních sítí* (např.. Instagram, Facebook, Flickr, Pinterest, Twitter, Youtube)

*Statistitka databazí* (v případě, že není součástí statistiky webových stránek, statistiky agregátora nebo sociálních sítí)

*Studie uživatelů*

Jiné:

Prosím, uveďte všechny způsoby, jimiž přístupy k digitálním metadatům a objektům zaznamenáváte.
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24.  Kolik návštěvníků ročně navštíví Vaše digitální sbírky na webových
stránkách Vaší instituce?

Prosím, uveďte celkové číslo návštěv (rok 2016). Toto číslo odráží množství návštěvníků, kteří procházejí sbírky. Prosím, nezaměňujte s
celkovým počtem návštěv Vašich webových stránek. Pokud nezjišťujete využívání Vašich digitálních sbírek, přeskočte tuto otázku.
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CÁST 5/7. Dlouhodobá digitální ochrana

25. Jsou Vaše digitální sbírky (jejich části) uchovávany v digitálních
archivech vytvořených podle *mezinárodních standardů* *dlouhodobé
digitální ochrany*?

Ano, máme vlastní digitální archiv, který splňuje mezinárodní kritéria dlouhodobé ochrany

Ano, naše digitální sbírky jsou archivovány ve veřejných profesionálních digitálních archivech

Ano, naše digitální sbírky jsou archivovány v soukromých profesionálních digitálních archivech

Ne, ještě jsme nenašli řešení dlouhodobé ochrany našich digitálních sbírek v souladu s mezinárodními standardy

Nevim

Odpovězte “ano”, v případě, že je Vaše instituce aktivně zapojena do ochrany digitálních sbírek kulturního dědictví na základě mezinárodních
standard.
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Společenství knihoven, archivů a muzeí by velmi získalo hlubším pochopením nákladů věnovaných na tvorbu a
dlouhodobou ochranu digitálních sbírek. Prosím, pomozte nám a poskytněte nám podrobnější údaje o svých nákladech.

CÁST 6/7. Náklady digitalizace

A. Výdaje instituce (vnitřní rozpočet): [€]

B. Výdaje dočasných projektů (vnější): [€]

26. Prosím, odhadněte své roční výdaje na svou *digitální sbírku
kulturního dědictví* (*celkové vlastnické náklady*). Prosím, odhadněte
celkový rozpočet (€):

A. Prosím, uveďte ve kterém roce:

B. Prosím, uveďte ve kterém roce:

27. Prosím, uveďte ve kterém roce: 

Tyto rozpočty je třeba odhadnout s ohledem na náklady původního vzniku, průběžné údržby, vylepšování a dlouhodobé ochrany Vaší digitální
sbírky. Prosím, pokuste se take zahrnout personální náklady související s digitální sbírkou. V případě, že se rozpočtový rok nekryje s
kalendářním, vyberte ten kalendářní rok, který (počtem měsíců) lépe vyhovuje.
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Náklady mohou být děleny na doprovodné (předem) náklady a strukturální  (průběžné) náklady:

• Doprovodné náklady jsou náklady spojené s prvotním vznikem nebo získáním digitální sbírky, např.: výběr materiálu,
získání prvotně digitálních materiálů, skenování, tvorba popisných metadat, řízení projektu. 
• Strukturální náklady jsou spojené s průběžnou údržbou, vylepšováním a dlouhodobou ochranou digitální sbírky, např.:
činnosti související s dlouhodobou ochranou digitální sbírky, licence, údržba webových serverů, uživatelský dosah a
podpora, řízení sbírky.

CÁST 6/7. Náklady digitalizace

% Doprovodné náklady:

% Strukturální náklady:

28. Prosím, odhadněte jaké procento celkových ročních výdajů na
vytvoření/získání, údržbu, vylepšení a dlouhodobou ochranu Vašich
*digitálních sbírek* tvoří *doprovodné náklady* a jaké “strukturální
náklady*:

% Interní náklady:

% Externí náklady:

29. Prosím, odhadněte jaké procento celkových ročních výdajů na
vytvoření/získání, údržbu, vylepšení a dlouhodobou ochranu Vašich
*digitálních sbírek* je vydáno *interně* a jaké procento je *nasmlouváno
externě*:

18



Řízení projektu

Výběr materiálu k digitalizaci

Získávání prvotně digitálního materiálu

Logistika (zasílání sbírek k digitalizaci atd.)

Konverze z analogové do digitální podoby (včetně veškerých technických a
personálních nákladů souvisejících s přípravou materiálů ke skenování, samotného
skenování a kontroly kvality)

Ošetření autorských práv

Tvorba metadat

Design webových stránek, vývoj softwaru

Jiné náklady (upřesněte níže)

30. I. Prosím, odhadněte procento *doprovodných nákladů*, jež souvisí
s následujícími činnostmi :

Celkový součet je až 100 %. Vložte 0, pokud jsou náklady nerelevantní. Pokud Vám ve výčtu chybí některé typy nákladů, pomožte nám zlepšit
náš průzkum a uveďte je v kolonce “Jiné náklady”.

31. Jiné náklady:
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Řízení

Archivování (skladování, včetně záloh)

Činnosti související s dlouhodobou ochranou digitální sbírky (včetně výzkumných
činností, ale vyjma nákladů na archivování)

Licence

Údržba webových serverů, webových stránek, mobilních a dalších služeb

Uživatelský dosah a podpora (včetně času osob, které se věnují podpoře používání
digitálních sbírek)

Analýzy využití (včetně průzkumů uživatelů, rozhovorů a dalších činností)

Redakční činnost (včetně výběru obsahu a jeho aktualizace)

Jiné náklady (upřesněte níže)

32. II. Prosím, odhadněte procento *strukturálních nákladů*, jež souvisí
s následujícími činnostmi:

Celkový součet je až 100 %. Vložte 0, pokud jsou náklady nerelevantní. Pokud Vám ve výčtu chybí některé typy nákladů, pomožte nám zlepšit
náš průzkum a uveďte je v kolonce “Jiné náklady”.

33. Jiné náklady:
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A. Zaplacený personál

B. Dobrovolníci

34. Jaký je celkový počet osob (přepočtený na plný pracovní úvazek),
který se podílí na tvorbě/získávání, údržbě, vylepšování a dlouhodobé
ochraně Vaší *digitální sbírky* během jednoho roku?

A. Zaplacený personál

B. Dobrovolníci

35. Prosím, určete, ve kterém roce:

Zohledněte čas, po který se zapojují do tvorby/získávání, údržby, vylepšování a dlouhodobé ochrany Vaší *digitální sbírky* včetně plánování a
řízení interních i externích projektů, přípravu a digitalizace materiálů, vylepšování digitalizovaných výstupů k zajištění jejich lepší dostupnosti.
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36. Z jakých zdrojů financujete své činnosti související s digitální
sbírkou?

*Vnitřní rozpočet*

*Crowdfunding*

*Státní veřejná dotace/podpora*

*Krajská/místní veřejná dotace/podpora*

*Soukromé fondy a dědictví*

*Partnerství veřejného a soukromého sektoru*

*Prodej digitalizovaného materiálu*

Jiný:

Uveďte všechny zroje, ze kterých digitalizační činnosti financujete.
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ČÁST 7/7. Komentáře

37. Prosím, uveďte komentáře, které považujete za relevantní k
pochopení povahy činností souvisejících s Vašimi digitálními sbírkami,
nebo které by nám pomohly zlepšit náš dotazník.

Děkujeme za vyplnění dotazníku!

Více informací o projektu ENUMERATE a jeho výsledcích naleznete na http://pro.europeana.eu/structure/enumerate
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