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Matematika „nestárne“ ...

Matematická literatura 

 je ohromná stavba, každý stavebný kámen zůstává její součástí navždy –

starší výsledky nejsou nahrazovány novými

 má smysl pouze jako celek propojený širokou sítí referencí

 je nadčasově užitečná ostatním vědním oborům 

 musí být trvale archivována, indexována a uchovávána

 musí být dlouhodobě přístupná

Matematika je krásná.

To, co v ní platilo včera, platí i dnes.

Jaroslav Kurzweil

http://dml.cz/


... a stále rychleji přibývá

 Současný rozsah

> 4 000 000 publikací

 Nárůst se zrychluje 

< 10 % před r. 1900

> 70 % po r. 1950

> 100 000 nových publikací

každý rok

 50 % odkazů směřuje 10 let 
zpět

 25 % odkazů směřuje 20 let 
zpět

Pětileté přírůstky
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 1665 zrození matematických časopisů (Journal des sçavans, Philosophical transactions)

 1800 asi 200 časopisů obsahuje matematické články

 1810 první ryze matematický časopis (Annales de mathématiques pures et appliquées, 

Annales de Gergonne)

 1850 ročně vychází asi 1000 matematických vědeckých článků

 1868 Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

 1872 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

 1894 Répertoire bibliographique des sciences mathématiques („hodnotné” odkazy na 

literaturu z 19. století)

 1931 databáze Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete

 1940 databáze Mathematical Reviews

 1950 ročně vychází asi 6000 matematických vědeckých článků

 1978–1986 vývoj počítačového typografického systému TEX

 1990 elektronické verze databází MathSci Disc, CompactMath a on-line přístup (telnet...)

 1992 arXiv ukládá a zpřístupňuje matematické preprinty (fyzikální od 1991)

 1994 první nespecializovaný čistě matematický elektronický časopis, volně přístupný 

(New York Journal of Mathematics) 

 1995 internetový přístup k databázím MathSciNet, Zentralblatt MATH

 2001 myšlenka vytvořit World Digital Mathematics Library

 2002–2004 několik neúspěšných pokusů o podporu projektu z evropských peněz

 2005 zahájení projektu DML-CZ
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Projekt DML-CZ

 Program Informační společnost (Akademie věd ČR), 2005–2009

 Matematický ústav AV ČR v Praze 

 Ústav výpočetní techniky MU v Brně 

 Fakulta informatiky MU v Brně

 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

 Knihovna AV ČR v Praze

Jenštejn
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Zdroje

 Tisk na papíře

 1810–1990

 předlohy pouze v tištěné podobě

 klasická digitalizace (skenování)

 Retro-born-digital

 1991–2007

 předlohy zčásti v digitální formě

 různé formáty (ps, pdf, TEX, HTML) – konverze

 v případě problémů OCR, popř. skenování

 Digital-online

 2008–

 automatizované přejímání digitálně vytvářené literatury
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Tvorba digitální knihovny

1. Výběr a příprava materiálů

2. Digitalizace

a. Skenování, Optical Character Recognition

b. Retro-born-digital – úprava zdrojů

c. New-born-digital – automatizované převzetí digitálně vytvářených dokumentů

3. Referenční metadata (databáze MathSciNet, zbMATH)

4. Integrace (Metadatový editor)

5. Vyhledání podobných článků

6. Sestavení do digitální knihovny

7. Archivace

8. Exporty metadat do zbMATH, EuDML, ...

9. Další služby
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Metadata

 „Pasport dokumentu“: autor, název, časopis/kniha, ročník, číslo, stránky, 
abstrakt, klíčová slova, klasifikace oborů, jazyk textu, odkazy do databází, 
seznam citované literatury, rozměry, ISSN, ISBN, ...

 Vícejazyčnost textů

 automatické nastavování OCR

 překládání názvů

 přepis cizojazyčných jmen

 Různorodý obsah v DML-CZ: matematika, fyzika, chemie, výuka, recenze, 
zprávy, oznámení, politika, obrázky, …

 Registr autorit
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Specifické požadavky matematiků

 MSC – hierarchicky uspořádaná 

klasifikace oblastí matematiky   

s více než 5000 podoblastmi

 Propojení s databázemi 

zbMATH, MathSciNet

 Spolehlivé vyhledávání podle 

různých kritérií

 Symboly, formule
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Tvorba PDF článků

 Spojení stránkových PDF do PDF celého článku

 2-vrstvá PDF (obraz stránky + OCR text)

 digitální podpis + ochrana

 generovaná titulní stránka

 název článku (často s matematickými symboly)

 bibliografická citace článku

 PURL, MSC, zbMATH a MathSciNet

 podmínky užití díla

 komprese

 Import do digitální knihovny

 PDF + metadata + struktura
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Prezentace DML-CZ

v systému DSpace:

http://dml.cz/
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Proč tolik úsilí? Máme přece Google!? 
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Vývoj DML-CZ

 2005 zahájení projektu DML-CZ

 2008 zveřejnění pilotní části DML-CZ

 2009 úspěšné ukončení projektu

 2010–2013 tým DML-CZ se účastní mezinárodního projektu na vybudování 

Evropské digitální matematické knihovny EuDML (https://eudml.org/)  

DML-CZ je jedním z pěti hlavních dodavatelů digitálního obsahu 

http://dml.cz/
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Obsah DML-CZ

 Časopisy, sborníky konferencí a monografie vydávané na území Česka

 Prezentace významných osobností české matematiky (B. Bolzano, O. Borůvka, 
V. Jarník, M. Kössler, M. Lerch, ...)

 Nejstarší: 

 B. Bolzano: Betrachtungen über einige Gegenstände der Elementargeometrie, 1804

 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky od r. 1872

2008 2009 2012 2019

Časopisy 4 11 13 15

Řady konferenčních sborníků 0 5 6 8

Kolekce knih 0 1 4 8

Osobnosti české matematiky 0 0 1 4

Počet článků a kapitol 8 572 25 784 32 485 38 529

Počet stran 97 787 275 220 340 879 419 810
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Lidé v DML-CZ

 ÚVT MU

 Miroslav Bartošek

 Vlastimil Krejčíř

 Michal Růžička

 dříve také Petr Kovář, Martin Šárfy

 FI MU

 Petr Sojka a jeho studenti

 MFF UK

 Jiří Veselý, Oldřich Ulrych

 Knihovna AV ČR

 Martin Lhoták, tým Digitalizačního střediska v Jenštejně

 MÚ AV ČR

 Jarmila Štruncová, Jiří Rákosník
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