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Co je OCA

● Celosvětové společenství kulturních, 
technologických, nekomerčních a vládních 
organizací, které se snaží o vytvoření trvalého 
archivu mnohajazyčných digitalizovaných textů 
a multimediálního obsahu

● OCA je přímým konkurentem Google Book 
Search



   

Členové OCA

● Yahoo! a Internet Archive jsou zakladateli Open 
Content Alliance

● Dalš ími členy jsou firmy Adobe, HP a v poslední 
době také Microsoft

● Mezi členy, kteří patří mezi přispěvatele, 
můžeme zařadit např. Californskou univerzitu, 
O’ Reilly Media Inc., ...



   

Cíle OCA

● Nabízet š iroký rozsah materiálů zahrnujících 
digitalizovaný tiš těný a multimediální obsah z 
knihoven, archivů a nakladatelů

● Vytvořit veřejně dostupný archiv 
digitalizovaných dat

● Zveřejňovat materiál respektující autorská práva



   

Pravidla otevřenosti
● OCA bude podporovat v co největš í možné míře 

přístup a znovupoužitelnost sbírek v archivu za 
respektování autorských práv vlastníků a 
přispěvatelů

● Přispěvatelé si budou určovat název a 
podmínky, pod kterými budou jejich kolekce 
distribuovány

● OCA nesmí být povinna přijmout veš kerý 
obsah, který jí je nabídnut a může dát přednost 
obsahu, který může být přístupný š irš í skupině 
uživatelů



   

Pravidla otevřenosti

● OCA bude poskytovat metadata kolekcí 
v rozmanitých formátech

● OCA vítá snahu vytvořit a nabídnout nástroje 
(zahrnující poskytování pomoci, katalogů 
a indexů), které zvýš í využitelnost materiálů 
v archivu

● Kopie OCA kolekcí budou uloženy mezinárodně 
v četných archivech pro zajiš tění jejich 
dlouhodobého uchování a dostupnosti vš em



   

Rozdělení rolí členů

● Internet Archive poskytne do archivu OCA 
materiály z jeho sbírek a bude digitalizovat 
materiály od přispěvatelů

● Yahoo! Bude spravovat vyhledávací stroj
● Adobe bude poskytovat online nástroje 

pomáhající vytvářet PDF dokumenty pro archiv
● Hewlett-Packard poskytne skenovací zařízení 

pro digitalizaci velkých objemů dat



   

Dokumenty v archivu OCA

● Jelikož OCA chce respektovat autorská práva, 
může do archivu vkládat pouze otevřené 
dokumenty nebo ty, ke kterým získá povolení od 
držitelů autorských práv

● Dalš í možností je použití Creative Commons 
license

● Dokumenty budou dostupné ve formátu PDF a 
dalš ích š iroce používaných formátech (Déjà Vu, ...)



   

Interní členění organizace OCA

● Celá organizace je členěna do pracovních 
skupin, které se starají o jednotlivé činnosti

● Např. získávání dalš ích přispěvatelů, vytváření 
dalš ích formátů pro digitalizovaná data, přípravu 
pravidel pro přispěvatele, …


