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2.2. Operačný program Informatizácia spoločnosti Operačný program Informatizácia spoločnosti 
3.3. SStratratégia digitalizácie na Slovenskutégia digitalizácie na Slovensku
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Kontext – úspešné projekty SNK a Kontext – úspešné projekty SNK a 
partnerov zo SRpartnerov zo SR

1.1. Spoločný softvér KIS3G (650 000 EUR)Spoločný softvér KIS3G (650 000 EUR)
2.2. TEL-ME-MOR (40 000 EUR)TEL-ME-MOR (40 000 EUR)
3.3. Verejný internet v knižniciach (1 mil EUR)Verejný internet v knižniciach (1 mil EUR)
4.4. Informácie pre inovácie (7 mil EUR)Informácie pre inovácie (7 mil EUR)
5.5. Projekt KNIHA SK (1 mil EUR)Projekt KNIHA SK (1 mil EUR)
6.6. Slovenská digitálna knižnica (1.4 mil EUR)Slovenská digitálna knižnica (1.4 mil EUR)

Doteraz spolu získaných: Doteraz spolu získaných: 9.7 mil EUR9.7 mil EUR  

Ca 300 000 SKK (2003-2007)Ca 300 000 SKK (2003-2007)



    

Operačný program Informatizácia Operačný program Informatizácia 
spoločnosti (OPIS)spoločnosti (OPIS)

 OPIS a ŠF – rozhodujúci zdroj financovania OPIS a ŠF – rozhodujúci zdroj financovania 
 OPIS Schválila Európska komisia v auguste OPIS Schválila Európska komisia v auguste 

2007  (2008-2013)2007  (2008-2013)
 Priority operačného programu:Priority operačného programu:

– Elektronizácia verejnej správy a elektronické služby  Elektronizácia verejnej správy a elektronické služby  
(695 166 783 €)(695 166 783 €)

– Rozvoj pamäťových inštitúcií a ich infraštruktúry Rozvoj pamäťových inštitúcií a ich infraštruktúry 
(163 541 958(163 541 958  €)€)  

– Širokopásmový internet (260 228 383 €)Širokopásmový internet (260 228 383 €)
– Technická pomoc (36 919 782 €)Technická pomoc (36 919 782 €)

 Spolu Spolu 1 168 347 535 1 168 347 535 €€



    

OPISOPIS

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií 
a obnova ich národnej infraštruktúry a obnova ich národnej infraštruktúry 

1 Zlepšenie systémov získavania, 1 Zlepšenie systémov získavania, 
spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií pamäťových a fondových inštitúcií 

2 Digitalizácia obsahu pamäťových a 2 Digitalizácia obsahu pamäťových a 
fondových inštitúcií, archivovanie a  fondových inštitúcií, archivovanie a  
sprístupňovanie digitálnych dátsprístupňovanie digitálnych dát



    

OPISOPIS

 Medzi prioritami sú knižnice, múzeá, galérie Medzi prioritami sú knižnice, múzeá, galérie 
a archívya archívy

 Alokované financie umožnia naštartovať Alokované financie umožnia naštartovať 
informatizáciu kultúry a digitalizáciuinformatizáciu kultúry a digitalizáciu

 Sprostredkovateľský orgán - Ministerstvo kultúry Sprostredkovateľský orgán - Ministerstvo kultúry 
 Rada pre informatizáciu kultúry ako poradný orgán Rada pre informatizáciu kultúry ako poradný orgán 

ministra kultúryministra kultúry
 Národný projekt Slovenská digitálna knižnicaNárodný projekt Slovenská digitálna knižnica



    

Opatrenie 2.2: Digitalizácia ...Opatrenie 2.2: Digitalizácia ...
Rámcové aktivityRámcové aktivity
 vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete 

špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových 
a fondových inštitúciía fondových inštitúcií

 záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana 
digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving 

 systematická podpora  fyzickej digitalizácie kultúrneho, systematická podpora  fyzickej digitalizácie kultúrneho, 
vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane 
digitalizovanie záznamov audiovizuálneho fondu /filmového digitalizovanie záznamov audiovizuálneho fondu /filmového 
+ audio/+ audio/

 digitálna rekonštrukcia filmových materiálov , audio digitálna rekonštrukcia filmových materiálov , audio 
a audiovizuálnych záznamov,a audiovizuálnych záznamov,

 podpora manažmentu digitálneho obsahu podpora manažmentu digitálneho obsahu 
 správa  a sprístupňovanie digitálneho  obsahu pamäťovými správa  a sprístupňovanie digitálneho  obsahu pamäťovými 

a fondovými inštitúciami a fondovými inštitúciami 



    

Politický a metodologický rámecPolitický a metodologický rámec

 Politika Európskej únie v oblasti Politika Európskej únie v oblasti 
informatizácie, digitalizácie, vedy, výskumu, informatizácie, digitalizácie, vedy, výskumu, 
vzdelávaniavzdelávania

 Dynamický akčný plánDynamický akčný plán
 Iniciatíva i2010 Iniciatíva i2010 
 CENL (... National Librarians)CENL (... National Librarians)
 Strategický referenčný rámec 2007-2013Strategický referenčný rámec 2007-2013
 Programové vyhlásenie vlády – kultúraProgramové vyhlásenie vlády – kultúra



    

Zdroj informácií o digitalizáciiZdroj informácií o digitalizácii

 StránkaStránka
http://www.viks.sk/digitus/http://www.viks.sk/digitus/
Spravuje Slovenská národná knižnica v Spravuje Slovenská národná knižnica v 

MartineMartine

http://www.viks.sk/digitus/


    

StraStratégia digitalizácie na Slovenskutégia digitalizácie na Slovensku

Odpovede na otázky:Odpovede na otázky:

3.3. Kde smeKde sme
4.4. Kam chceme ísťKam chceme ísť
5.5. Ako to chceme dosiahnuťAko to chceme dosiahnuť



    

Prieskum digitalizáciePrieskum digitalizácie

 Stav na SlovenskuStav na Slovensku
 Prehľad súčasnej a plánovanej digitalizácie Prehľad súčasnej a plánovanej digitalizácie 
 30 respondentov, 14 plnohodnotných dotazníkov30 respondentov, 14 plnohodnotných dotazníkov
 Súpis digitálnych zbierok /projektov digitalizácieSúpis digitálnych zbierok /projektov digitalizácie
 Kvantifikácia Kvantifikácia 
 On-line prieskum by sa mal zopakovať v roku On-line prieskum by sa mal zopakovať v roku 

20082008
 Východisko pre projekty a plány Východisko pre projekty a plány 



    

KtoKto

 KnižniceKnižnice
 ArchArchívyívy
 AudioAudiovizuálne archívyvizuálne archívy
 MMúzeá a galérieúzeá a galérie



    

ČO ???ČO ???
Dedičstvo (Tezaurus HEREIN)Dedičstvo (Tezaurus HEREIN)

 Antropologické dedičstvo (anthropological heritage)Antropologické dedičstvo (anthropological heritage)
 Archeologické náleziská (archaeological sites)Archeologické náleziská (archaeological sites)
 Architektonicko-stavebné dedičstvo (built heritage)Architektonicko-stavebné dedičstvo (built heritage)
 Archívy (archives)Archívy (archives)
 Dedičstvo vodných ciest (waterways heritage)Dedičstvo vodných ciest (waterways heritage)
 Dokumentačné dedičstvo (documentary heritage)Dokumentačné dedičstvo (documentary heritage)
 Fotografické dedičstvo (photographic heritage)Fotografické dedičstvo (photographic heritage)
 Historické dedičstvo (historic heritage)Historické dedičstvo (historic heritage)
 Hnuteľné dedičstvo (movable heritage)Hnuteľné dedičstvo (movable heritage)
 Chránené dedičstvo (protected heritage)Chránené dedičstvo (protected heritage)
 Chránené miesta (protected sites)Chránené miesta (protected sites)
 Industriálne dedičstvo (industrial heritage)Industriálne dedičstvo (industrial heritage)



    

DedičstvoDedičstvo
 Intelektuálne dedičstvo (intellectual heritage)Intelektuálne dedičstvo (intellectual heritage)
 Krajinné dedičstvo (landscape heritage)Krajinné dedičstvo (landscape heritage)
 Kultúrne dedičstvo (cultural heritage)Kultúrne dedičstvo (cultural heritage)
 Miesta (sites)Miesta (sites)
 Nemateriálne dedičstvo (intangible heritage)Nemateriálne dedičstvo (intangible heritage)
 Prírodné dedičstvo (natural heritage)Prírodné dedičstvo (natural heritage)
 Rurálne dedičstvo (rural heritage)Rurálne dedičstvo (rural heritage)
 Sakrálne dedičstvo (religious heritage)Sakrálne dedičstvo (religious heritage)
 Skalné dedičstvo (parietal heritage)Skalné dedičstvo (parietal heritage)
 Technické dedičstvo (technical heritage)Technické dedičstvo (technical heritage)
 Urbanistické dedičstvo (urban heritage)Urbanistické dedičstvo (urban heritage)
 Vedecké dedičstvo (scientific heritage)Vedecké dedičstvo (scientific heritage)
 Vojenské dedičstvo (military heritage)Vojenské dedičstvo (military heritage)



    

Dynamický akčný plán EU pre oblasť Dynamický akčný plán EU pre oblasť 
digitalizáciedigitalizácie

Bariéry digitalizácie Bariéry digitalizácie 
• Fragmentovaný inštitucionálny prístupFragmentovaný inštitucionálny prístup
• Nevyspelosť kľúčových technológií a Nevyspelosť kľúčových technológií a 

štandardovštandardov
• Fragmentácia národných politických Fragmentácia národných politických 

prístupovprístupov
• Nedostatočná integrácia digitalizačných Nedostatočná integrácia digitalizačných 

akcií v znalostnej ekonomikeakcií v znalostnej ekonomike
Odpoveď – národný program digitalizácie SROdpoveď – národný program digitalizácie SR



    

Národná stratégiaNárodná stratégia
 Fragmentovaný prístupFragmentovaný prístup. . 
 Problémy Problémy interoperability medzi inštitúciami interoperability medzi inštitúciami 

a informačnými systémami knižníc, múzeí, galérií, a informačnými systémami knižníc, múzeí, galérií, 
pamiatok, archívovpamiatok, archívov

 Problémy Problémy interoperability medzi sektorom pamäťových interoperability medzi sektorom pamäťových 
inštitúcií a sektorom, vedy a vzdelávaniainštitúcií a sektorom, vedy a vzdelávania

 Žiadne špeciálne finančné zdrojeŽiadne špeciálne finančné zdroje
 Digitalizácia Digitalizácia on demandon demand alebo projekty založené na  alebo projekty založené na 

entuziazmeentuziazme
 Zaostávanie nám umožnilo Zaostávanie nám umožnilo poučiť sa zo skúseností poučiť sa zo skúseností 

iných krajíniných krajín
 Vecné priority národnej stratégie sú v Vecné priority národnej stratégie sú v Operačnom Operačnom 

programe Informatizácie spoločnostiprograme Informatizácie spoločnosti



    

Národný program digitalizácieNárodný program digitalizácie

 Všetky oblasti kultúrneho vlastníctva (cultural property) Všetky oblasti kultúrneho vlastníctva (cultural property) 
 Všetky druhy „dedičstva“ HEREIN Všetky druhy „dedičstva“ HEREIN 
 Koordinácia využívania verejných zdrojov na digitalizáciu Koordinácia využívania verejných zdrojov na digitalizáciu 
 Program Program otvorenýotvorený pre  pre spoluprácu verejného a privátneho spoluprácu verejného a privátneho 

sektorasektora
 Program Program ++ čiastkové  čiastkové špeciálne projektyšpeciálne projekty  
 Projekt Projekt Slovenská digitálna knižnicaSlovenská digitálna knižnica
 Nerozvinutý obchod s kultúrnym digitálnym obsahomNerozvinutý obchod s kultúrnym digitálnym obsahom
 Partnerstvo s privátnym sektorom, najmä s Partnerstvo s privátnym sektorom, najmä s vydavateľmi, vydavateľmi, 

kníhkupcami, IT spoločnosťami a eComercekníhkupcami, IT spoločnosťami a eComerce..



    

Strategická odpoveď SlovenskaStrategická odpoveď Slovenska
• Redukovať a odstraňovať bariéry digitalizácieRedukovať a odstraňovať bariéry digitalizácie
• Defragmentovať rozdielne inštitucionálny prístup vypracovaním Defragmentovať rozdielne inštitucionálny prístup vypracovaním 

národnej stratégie za účasti všetkých zainteresovaných subjektovnárodnej stratégie za účasti všetkých zainteresovaných subjektov
• Získať najvyspelejšie technológie digitalizácie a orientovať sa na Získať najvyspelejšie technológie digitalizácie a orientovať sa na 

perspektívne štandardy digitalizácie, tvorbu metadát, on-line perspektívne štandardy digitalizácie, tvorbu metadát, on-line 
prístupu a dlhodobého archivovaniaprístupu a dlhodobého archivovania

• Integrovať digitalizačné akcie v znalostnej spoločnosti a Integrovať digitalizačné akcie v znalostnej spoločnosti a 
ekonomike s potrebami ekonomike s potrebami vzdelávaniavzdelávania (študijné osnovy a programy  (študijné osnovy a programy 
vysokých škôl), potrebami vedy, techniky, inovácií, podnikania, vysokých škôl), potrebami vedy, techniky, inovácií, podnikania, 
cestovného ruchu, eCommerce, eCulture.cestovného ruchu, eCommerce, eCulture.  



    

Základný strategický návrhZákladný strategický návrh
 Vytvoriť Vytvoriť na Slovensku na Slovensku 
Sieť špecializovaných digitalizačných Sieť špecializovaných digitalizačných 

pracovískpracovísk tak, aby sa  tak, aby sa digitalizácia realizovala digitalizácia realizovala 
decentralizovane, decentralizovane, v sieti špecializovaných v sieti špecializovaných 
kompetenčných centierkompetenčných centier

 Koordinácia digitalizácie na národnej úrovni Koordinácia digitalizácie na národnej úrovni 
 Budovanie Slovenskej digitálnej knižnice podľa Budovanie Slovenskej digitálnej knižnice podľa 

modelu Európskej knižnice a Európskej modelu Európskej knižnice a Európskej 
digitálnej knižnice (i2010)digitálnej knižnice (i2010)

 Spolupráca štátneho, verejného a privátneho Spolupráca štátneho, verejného a privátneho 
sektorasektora



    

VýzvyVýzvy
 Kooperácia a interoperabilita pamäťových inštitúcií Kooperácia a interoperabilita pamäťových inštitúcií 

a systémova systémov
 Používateľsky orientovaná digitalizácia Používateľsky orientovaná digitalizácia 
 Rozvoj  obchodu, podnikania s kultúrnym obsahomRozvoj  obchodu, podnikania s kultúrnym obsahom
 Výskum a vývoj Výskum a vývoj 
 Interakcia pri rozvoji služieb knižníc s podnikateľským Interakcia pri rozvoji služieb knižníc s podnikateľským 

sektorom a so sektorom vedy, výskumu a vývojasektorom a so sektorom vedy, výskumu a vývoja
 Integrácia technologických procesov digitalizácie, Integrácia technologických procesov digitalizácie, 

mikrofilmovania, konzervovania a reštaurovania mikrofilmovania, konzervovania a reštaurovania 
knižničných zbierokknižničných zbierok

 Realizovať projekty, ktoré sú stručne popísané Realizovať projekty, ktoré sú stručne popísané 
v bružúrach, ktoré sú k dispozíciiv bružúrach, ktoré sú k dispozícii



    

Slovenská digitálna knižnicaSlovenská digitálna knižnica
 „„Slovenská digitálna knižnica Slovenská digitálna knižnica - -   jeje potencionálne medzisektorová  potencionálne medzisektorová 

virtuálna organizácia, komplexne zhromažďuje, spravuje a dlhodobo virtuálna organizácia, komplexne zhromažďuje, spravuje a dlhodobo 
uchováva bohatý uchováva bohatý digitálny obsah digitálny obsah a ponúka svojim a ponúka svojim používateľským používateľským 
komunitám komunitám špecializovanú špecializovanú funkčnosť pre funkčnosť pre daný obsah, merateľnej daný obsah, merateľnej 
kvality a kvality a podľa predpísaných podľa predpísaných pravidiel pravidiel (politiky)(politiky)[1][1]“. “. ProjektProjekt každej  každej 
digitálnej knižnice musí obsahovať určenie týchto systémov: digitálnej knižnice musí obsahovať určenie týchto systémov: 
– digitálna knižnica, digitálna knižnica, 
– systém digitálnej knižnice, systém digitálnej knižnice, 
– systém na správu digitálnej knižnicesystém na správu digitálnej knižnice

 1]1] Candela, L. - D. Castelli, D.-  Y. loannidis, Y. et. al. (2007). Manifest  Candela, L. - D. Castelli, D.-  Y. loannidis, Y. et. al. (2007). Manifest 
digitálnych knižníc. In digitálnych knižníc. In KnižnicaKnižnica, roč. 8., 2007, č. 1, s. 7 – 15. , roč. 8., 2007, č. 1, s. 7 – 15. [Prel. [Prel. 
Martin KatuMartin Katuščákščák]. ]. Dostupné na adrese: Dostupné na adrese: 
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/januar/07.pdfhttp://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/januar/07.pdf

http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/januar/07.pdf


    

Špecializované projektyŠpecializované projekty
 Každý projekt bude špecifikovať pre danú špeciálnu oblasť tieto Každý projekt bude špecifikovať pre danú špeciálnu oblasť tieto 

atribúty: atribúty: 
– obsah, obsah, 
– používateľ, používateľ, 
– funkčnosť, funkčnosť, 
– kvalita,kvalita,
– pravidlá pravidlá 
– architektúra, architektúra, 
– aktéri (koncový používateľ, návrhár, administrátor a (ak je to potrebné), aktéri (koncový používateľ, návrhár, administrátor a (ak je to potrebné), 

vývojár aplikácií).vývojár aplikácií).
 Špecifickými názvy, ktoré vyjadria obsahové zameranie typu Špecifickými názvy, ktoré vyjadria obsahové zameranie typu 

dedičstva (digitálna knižnica, digitálne múzeum, digitálna galéria, dedičstva (digitálna knižnica, digitálne múzeum, digitálna galéria, 
digitálne audio, digitálny film, digitálne video, digitálne ľudové digitálne audio, digitálny film, digitálne video, digitálne ľudové 
umenie). umenie). 

 Prezentácia digitálnych zbierokPrezentácia digitálnych zbierok sa uskutoční cez portál kultúry, pre  sa uskutoční cez portál kultúry, pre 
ktorý navrhujeme názovktorý navrhujeme názov Memoria slovaca Memoria slovaca resp.  resp. Memoriae slovace.Memoriae slovace.



    

Princíp orientáciePrincíp orientácie
na používateľana používateľa

 Výber používateľsky zaujímavých Výber používateľsky zaujímavých 
atraktívnych materiálovatraktívnych materiálov

 Orientácia na prepojenie digitalizácie s Orientácia na prepojenie digitalizácie s 
obsahovou reformou vzdelávaniaobsahovou reformou vzdelávania

 Nech má používateľ možnosť ovplyvniť Nech má používateľ možnosť ovplyvniť 
proces digitalizácieproces digitalizácie

 Digitalizovať najžiadanejšie materiályDigitalizovať najžiadanejšie materiály



    

ManažmentManažment

 Rada pre digitalizáciu na úrovni RO/SO Rada pre digitalizáciu na úrovni RO/SO 
Operačného programu Operačného programu IInformatizácia spoločnosti nformatizácia spoločnosti 
(ÚVSR(ÚVSR,, MKSR) MKSR)

 Riadiace grémium digitalizácie – Riadiace Riadiace grémium digitalizácie – Riadiace 
grémium pri RO/SO OPIS – určí minister kultúrygrémium pri RO/SO OPIS – určí minister kultúry

 Rada pre informatizáciu kultúry (poradný orgán Rada pre informatizáciu kultúry (poradný orgán 
ministra kultúry) – Sekcia ekonomiky ministra kultúry) – Sekcia ekonomiky + + Odbor Odbor 
štrukturálnych fondov MKSR štrukturálnych fondov MKSR + Sekcia kult+ Sekcia kultúrneho úrneho 
dedičstva dedičstva MKSRMKSR



    

Vecné strategické priorityVecné strategické priority
 Slovenská digitálna knižnica 2008-2013Slovenská digitálna knižnica 2008-2013
 Akceptovať metodológiu Európskej digitálnej Akceptovať metodológiu Európskej digitálnej 

knižniceknižnice
– Pracovné balíky (WP)Pracovné balíky (WP)
– Pracovné skupiny (PS)Pracovné skupiny (PS)

 Každý sektor zodpovedá za digitalizáciu vo Každý sektor zodpovedá za digitalizáciu vo 
svojsvojej oblasti podej oblasti podľľa vlastna vlastnýých projektovch projektov  

 Rešpektuje spoločné princípy (politiky)Rešpektuje spoločné princípy (politiky)
 Zostaviť pracovné skupiny z reprezentantov Zostaviť pracovné skupiny z reprezentantov 

knižníc, múzeí, archívov, SAV, rozhlas, televízia, knižníc, múzeí, archívov, SAV, rozhlas, televízia, 
vybraté partnerské privátne spoločnosti vybraté partnerské privátne spoločnosti 



    

WP1WP1  Politická Politická & & medzisektorová medzisektorová 
interoperabilitainteroperabilita

 WP1 určuje WP1 určuje strategicstrategické ciele ké ciele   a organizačné a organizačné 
rámce digitalizácierámce digitalizácie pre SDK ako národného  pre SDK ako národného 
projektu v rámci OPIS projektu v rámci OPIS 

 WP1 garantuje WP1 garantuje implementáciuimplementáciu v súlade s  v súlade s 
rámcami OPIS a Európskej digitálnej knižnicerámcami OPIS a Európskej digitálnej knižnice

 WP1 prekonáva WP1 prekonáva komunikačné bariérykomunikačné bariéry medzi  medzi 
sektormi dedičstvasektormi dedičstva  a zabezpečuje konvergenciu a zabezpečuje konvergenciu 
politík digitalizácie v sektoré knižníc, múzeí, politík digitalizácie v sektoré knižníc, múzeí, 
archívoch a pod.archívoch a pod.

 WP1 odporúča budúci WP1 odporúča budúci výskum a vývojvýskum a vývoj na  na 
pokračovanie prístupu k digitálnemu dedičstvupokračovanie prístupu k digitálnemu dedičstvu



    

WP1 WP1 Politická Politická & & medzisektorová medzisektorová 
interoperabilitainteroperabilita

 WP1 určí WP1 určí organizačnú štruktúruorganizačnú štruktúru vytvárania,  vytvárania, 
uchovávania a prezentácie digitálneho obsahu a uchovávania a prezentácie digitálneho obsahu a 
posudzuje kritériá výberu materiáposudzuje kritériá výberu materiállov na ov na 
digitalizáciudigitalizáciu

 WP1 určí WP1 určí realizačný a finančný plánrealizačný a finančný plán s  s 
podrobným určením zodpovednosti partnerov podrobným určením zodpovednosti partnerov   
siete špecializovaných digitalizačných pracovísk a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk a 
systémov za prevádzku systémov a služiebsystémov za prevádzku systémov a služieb

 WP1 určí, v ktorých vecných oblastiach sa WP1 určí, v ktorých vecných oblastiach sa 
uskutoční výber uskutoční výber strategických partnerovstrategických partnerov z  z 
verejného a privátneho sektora zo Slovenska a z verejného a privátneho sektora zo Slovenska a z 
EUEU



    

WP2 Štandardy, jazyková, sémantická a WP2 Štandardy, jazyková, sémantická a 
technická interoperabilitatechnická interoperabilita

 WP2 garantuje vypracovanie, WP2 garantuje vypracovanie, 
sprístupnenie a implementáciu štandardov sprístupnenie a implementáciu štandardov 
a pravidiel v procesocha pravidiel v procesoch
– získavanie digitálnych objektov (vydavatelia, získavanie digitálnych objektov (vydavatelia, 

tvorcovia...) tvorcovia...) 
– procesy digitalizácie (technológie, postupy, procesy digitalizácie (technológie, postupy, 

výkony, ceny, hardvér, softvér, služby atd.)výkony, ceny, hardvér, softvér, služby atd.)
– dlhodobé uchovávanie dlhodobé uchovávanie 
– sprístupňovanie (internet, nástroje sprístupňovanie (internet, nástroje 

vyhľadávania)vyhľadávania)



    

WP2 Štandardy, jazyková, sémantická WP2 Štandardy, jazyková, sémantická 
a technická interoperabilitaa technická interoperabilita

 WP 2 odporučí a garantuje implementáciu:WP 2 odporučí a garantuje implementáciu:
– Metadáta - Metadáta - štandardy a modely (aplikačný profil metadát)štandardy a modely (aplikačný profil metadát)
– Modely prevádzkyModely prevádzky (centralizovaný, distribuovaný) (centralizovaný, distribuovaný)  
– RDF (Resource Description Framework (RDF) RDF (Resource Description Framework (RDF) jazyk na popis jazyk na popis 

webovských zdrojov a metadát, Národné medzisektorové súbory webovských zdrojov a metadát, Národné medzisektorové súbory 
autorítautorít

– SKOS (Simple Knowledge Organisation System) - SKOS (Simple Knowledge Organisation System) - Výskum a Výskum a 
aplikácia poznatkov aplikácia poznatkov 

– Slovníky a klasifikačné systémySlovníky a klasifikačné systémy– zabezpečiť mapovanie – zabezpečiť mapovanie 
slovníkov do SKOSslovníkov do SKOS

– Systém trvalej identifikácieSystém trvalej identifikácie digitálnych objektov a zbierok  digitálnych objektov a zbierok 
((persistent identifierspersistent identifiers))

– RelevantRelevantné technológie né technológie sémantického webusémantického webu
– IntegráciaIntegrácia s aktivitami mimo sektorov dedičstva (internet, wiki,  s aktivitami mimo sektorov dedičstva (internet, wiki, 

google...)google...)



    

Slovenská digitálna knižnica WP2Slovenská digitálna knižnica WP2
WP 2 Predbežne:WP 2 Predbežne:
 Dublin Core Dublin Core považuje EDL za spoločný považuje EDL za spoločný 

formát (rozšírený podľa potrieb TEL a EDL)formát (rozšírený podľa potrieb TEL a EDL)
 IdentifiIdentifikátory – pracovná skupina CENL kátory – pracovná skupina CENL 

vypracovala návrh systému persistent vypracovala návrh systému persistent 
identifiersidentifiers

 Otvorené štandardy Otvorené štandardy 
 Harvestovanie OAI PMHHarvestovanie OAI PMH



    

Stratégia SNKStratégia SNK

 Digitalizácia mikrofilmov, novín a časopisovDigitalizácia mikrofilmov, novín a časopisov
 Tlačené dokumenty viazanéTlačené dokumenty viazané
 Archívne materiály SNK (1,5 mil)Archívne materiály SNK (1,5 mil)
 Muzeálne objekty SNK (80 000)Muzeálne objekty SNK (80 000)
 Priorita: tlačené dokumentyPriorita: tlačené dokumenty
 Riešenie dlhodobého uchovávania Riešenie dlhodobého uchovávania 

digitálneho obsahudigitálneho obsahu
 Európska digitálna knižnicaEurópska digitálna knižnica
 Masová priemyselná digitalizáciaMasová priemyselná digitalizácia



    

Tlačené slovaciká autorské, výrobné, Tlačené slovaciká autorské, výrobné, 
obsahové, provenienčnéobsahové, provenienčné (knihy) (knihy)

346177 titulov (x350 s.)Spolu
138000 1991-2005
628771971-1990
550001949-1970
100001939-1948
203001918-1938
600000000-1918
MnožstvoRoky

121 161 950 strán Digitalizovať

ca 10 000 titulovSeriály



    

Digitalizačné robotyDigitalizačné roboty
 Masová priemyselná digitalizáciaMasová priemyselná digitalizácia
 4 digitalizačné roboty 200-3000 s/hod4 digitalizačné roboty 200-3000 s/hod
 Kompetenčné centrum pre digitalizáciu v SRKompetenčné centrum pre digitalizáciu v SR
 122 mil strán (všetky slovenské knihy) ca 6 122 mil strán (všetky slovenské knihy) ca 6 

rokov rokov 
 Kooperácia s privátnym sektoromKooperácia s privátnym sektorom
 Projekt Slovenská digitálna knižnicaProjekt Slovenská digitálna knižnica

– Nórske zdroje (1. etapa ca 55 mil)Nórske zdroje (1. etapa ca 55 mil)



    

katuscakkatuscak@snk.sk@snk.sk
Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


