Metodický pokyn k využívání digitálních reprodukčních technologií v archivní praxi
(Metodický pokyn AS MV ze dne 25.záři 1998, č. j. AS/1-3518/98)

Na základě současné úrovně vývojové stability jednotlivých technologií používaných při
ukládání grafické informace lze jednoznačně konstatovat, že pro tvorbu bezpečnostních kopií nelze
nyní navrhnout vhodnější metodu, než je metoda mikrografického zpracování.
Metody používající digitalizace předlohy a následného ukládání digitální informace nejsou pro
svůj neukončený a tudíž značně bouřlivý vývoj v současné době vhodné pro dlouhodobé použití při
tvorbě bezpečnostních kopií. Jejich použití by bylo v současnosti možné pouze pro zhotovování
studijní (elektronické) kopie. Tyto reprodukce však doporučujeme vytvářet převážně z mikrofilmů,
černobílých a barevných negativů nebo diapozitivů originálů, které budou i nadále sloužit jako
zabezpečovací pro dlouhodobé uložení.
Vzhledem k značné flexibilitě digitalizačních zařízení (scannerů, digitálních kamer atd.) v
možnostech stupně rozlišení a hloubky pixelu u snímané obrazové informace je nutné dodržet pří
snímání a následném uložení obrazu základní podmínku. Touto podmínkou je nutnost sejmutí
předlohy v takovém rozlišení a s takovou hloubkou pixelu, aby nedocházelo ke ztrátám
informace nesené snímanou předlohou.
Pro následující předlohy doporučujeme tyto hodnoty:
1. digitalizace mikrofilmu
Dvoutónová digitalizace je přiměřená pro reprodukci tištěných textových materiálů včetně čárových
výkresů, také pro moderní strojopis bez ražby (uhlíková páska z plastu, inkoustové či laserové
tiskárny) na panchromatický mikrofilm typu AHU. Digitalizace ve stupnici šedé se musí používat u
následujících materiálů: rukopisy, kresby tužkou a uhlem, strojopisy pořízené s textilní páskou,
barevné ilustrace a kresby, ostatní materiály s proměnlivými odstíny šedé, černobílé a barevné
fotografie. Obvykle je pro digitalizaci kontrastního filmu AHU (s vyšší strmostí) postačující
digitalizace ve škále 16 odstínů šedé (hloubka 4 bity). Pro digitalizaci polotónového filmu by se
mělo používat postupu s 256 odstíny šedé (hloubka 8 bitů). Digitalizace v šedé stupnici má
důsledky na velikost souboru, a tudíž na náklady ve všech fázích procesu. Měla by se proto
provádět jen tehdy, když je nezbytné získat kvalitní reprodukci.
Pro dvojtónovou digitalizaci by mělo být rozlišení 300 - 400 dpi a 250 - 300 dpi u digitalizace v
odstínech šedé. Pro rozhodnutí o požadované kvalitě pro každý daný účel by se měly používat
zkušební pokusy s typickými filmy.
2. text, černobílá grafika - rozlišení 150 dpi hloubka 8 bitů
3. černobílá fotografie - rozlišení minimálně 300 dpi hloubka 8 bitů
4. barevné obrazové dokumenty do formátu A4 (barevná grafika, iluminované dokumenty atd.) rozlišení 300 dpi hloubka 16 bitů
5. pro barevné předlohy formátů větších než A4 se doporučuje před digitalizací zhotovit
fotografickou reprodukci a dále postupovat podle bodu 6). Vhodná zařízení s odpovídajícími
parametry a rychlostí zpracování předlohy jsou v současné době značně finančně nákladné, a to
jak z hlediska pořizovacích, tak i provozních nákladů, proto je v současné době nedoporučujeme
využívat pro tvorbu studijních reprodukcí barevných předloh velkých formátů.
6. barevné fotografické dokumenty (fotografie, negativy a diapozitivy) - minimální rozlišení 1200 dpi
s hloubkou pixelu 24 bitu.
Používané systémy pro digitalizaci předloh musí být vybaveny možností ukládání a exportu
grafického datového souboru do nekomprimovaného formátu TIFF. Tento formát je stanoven pro
vnější komunikaci mezi jednotlivými archivy a pro ukládání záložních kopií zdigitalizovaných předloh,
které je nutno provádět. Formát TIFF (Tagget Image File Format) byl přijat Evropskou komisí pro
konzervaci a zpřístupnění dokumentů jako modelový formát pro obrazové údaje. Formát TIFF
poskytuje nekomprimovaná i komprimovaná data, například TIFF G4 poskytuje bezeztrátovou
komprimaci pro černobílé materiály. Ne všechny systémy jsou však schopny načítat komprimované
soubory, a proto je nutno dodržet výše uvedený požadavek na možnost exportu souboru do
nekomprimovaného formátu TIFF.
Tento pokyn nabývá platnosti dnem 16. října 1998.

