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Digitalizační centrum při knihovně ETF UK je vybaveno knižním skenerem firmy Zeutschel OS 12002 HQ. Zařízení je
určeno k šetrné digitalizaci historických a objemných svazků. Většina funkcí je plně automatizována. Na skeneru je
možné digitalizovat svazky ve formátu A3, alternativně A2 s tloušťkou hřbetu do 15cm.  Služba Perfect book zabezpečuje
korekci zakřivení písma u hřbetu a nerovností na předloze.



Compiled Feb 3, 2023 1:37:07 PM by Document Globe ®   2

V digitalizačním centru vznikají nové digitální sbírky:
Digitální sbírka biblí
Sbírka převážně českých historických biblí z 16. – 18. století z knihovních fondů ETF UK.

Digitální sbírka historických evangelických časopisů
Ucelená sbírka českých evangelických časopisů z 19. a přelomu 20. století z fondů knihovny ETF UK přístupná v
elektronické podobě.

   Digitalizované časopisy

Služby
• digitalizace studijních pomůcek pro studenty se specifickými potřebami
• digitalizace knih, časopiseckých článků, dokumentů (smlouvy, doklady, ceníky, korespondenci) a obrazových

materiálů (analogové fotografie, pohlednice) na objednávku
• digitalizace dokumentů vyžadujících zvláštní péči (vzácné tisky, kroniky, aj.)
• výroba faksimilií, drobných tiskovin a propagačních předmětů

Skenování dokumentů
• barevně, ve stupních šedi nebo černobíle, s rozlišením až 600 DPI
• skeny jsou zpracovány dle potřeby (ořezání a vyrovnání obrazu)
• korekce zakřivení písma u hřbetu a nerovností na předloze (služba Perfect book)
• převedení obrazu do textu technologií OCR s podporou více jazyků
• volba formátů výstupních souborů v závislosti na použití technologie OCR
• formáty před OCR (TIFF, PNG, JPEG, PDF, PDF/A) formáty po OCR (DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, CSV, PDF,

EPUB, ODT, DJVU)
• uložení na optická média, přenosné flash disky nebo externí HDD

Ceník se sjednává se zákazníkem individuálně podle velikosti, množství a fyzického stavu dokumentů.

Informační leták v   pdf.

Digitalizační centrum vzniklo v rámci projektu   VIA LUCIS .

http://digitool.is.cuni.cz/R/3X1FLKXY96QUE7HYFMH9H4369MPF1FTTYYUVPUYI1QVEU7EANI-00037?func=collections-result&collection_id=3270
http://web.etf.cuni.cz/ETF-255.html

