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INFORMA NO-DOKUMENTA NÉ	 Č Č
CENTRUM	 	 

‒
GALERIJNÉ	 INFORMA NÉ	 Č

CENTRUM

Podpora informatizácie a digitalizácie v prostredí 
SNG a galérií na Slovensku



  

HLAVNÝ PROJEKT

CEDVU- ISG (Centrálna evidencia diel výtvarného 
umenia – Informačný systém pre galérie) – 
údaje o dielach výtvarného umenia vo všetkých 
zbierkotvorných galériách (viac ako 154 000 
záznamov a okolo 5700 digitálnych reprodukcií 
diel)



  



  



  



  

FINANCOVANIE

Účelovo viazané prostriedky Ministerstva kultúry 
SR (od r. 2006)



  



  

MODULY

Katalogizačný – evidencia a popis výtvarných diel 
v zbierkach galérií (ostrá prevádzka)
Akvizičný – sledovanie procesu akvizície 
výtvarných diel (skúšobná prevádzka)
Správa zbierok a pohyb diel – evidencia 
výpožičiek, lokácií  
Reštaurátorský – evidencia reštaurátorských prác
Prezentačný – prezentácia odborných údajov 
z CEDVU a obrázkov diel jednoduchou 
a interaktívnou formou



  

VYUŽITIE

vedenie zákonom a vyhláškou predpísanej 
evidencie
každodenná práca v galériách a múzeách
publikačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie 
účely
pátranie po odcudzených dielach  (Policajné 
prezídium a Interpol)
prezentácia zbierok galérií verejnosti (Web 
umenia, Europeana, Slovakiana)



  



  



  



  



  

TECHNOLÓGIE

Open-source
On-line spracovanie údajov 
(klient-server architektúra)

Dodávateľ: EEA communication solutions



  



  



  

DIGITALIZÁCIA	 ‒	 TECHNOLÓGIE

Digitálna	 fotografia:	 
fotenie	 výtvarných	 diel	 
(riešené	 interne	 a	 dodávate sky),	 predtla ová	 úpravaľ č

Skenovanie:	 snímanie	 negatívov	 
a	 diapozitívov	 plochým	 skenerom,	 skúšobne	 snímanie	 
špeciálnym	 mobilným	 skenerom	 pre	 výtvarné	 diela

Opera ný	 program	 informatizácia	 spolo nosti	 ‒	 č č
prioritná	 os	 2	 ‒	 Rozvoj	 pamä ových	 a fondových	 ť
inštitúcií;	 erpanie	 štrukturálnych	 fondov	 v rokoch	 č
2007-2013	 na	 masívnu	 digitalizáciu	 kultúrneho	 
dedi stva	 (predpokladá	 sa	 aktívna	 ú as 	 SNG)č č ť



  



  



  



  



  



  



  

ARCHÍV 
VÝTVARNÉHO UMENIA SNG

Digitalizácia fondu „Album výstav“  (419 zložiek 
s dokumentáciou výstav SNG z rokov 1950 – 
1989) a videozáznamy z vernisáží od 90. rokov



  



  



  



  



  



  



  

UMENOVEDNÁ KNIŽNICA SNG

On-line katalóg
údaje o 15.000 knižničných jednotkách 
z celkového počtu 99.900
ďalšie sú prístupné prostredníctvom 
naskenovaného lístkového katalógu



  



  



  



  



  



  

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV RIEŠENÍ V 
ODBORNEJ KOMUNITE 

Domáce a medzinárodné konferencie, sympóziá: 
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe, 
ITAPA, INFOS, INFÓRUM, Národná konferencia 
o digitalizácii, Digitálna knižnica – DIGLIB, 
Digitalizácia múzejných zbierok, Digitalizace 
fotografických sbírek atď.



  

Ďakujem za pozornosť

jana.bahurinska@sng.sk


