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Pôvodné cielePôvodné ciele

 vybudovanie virtuálneho archívu vybudovanie virtuálneho archívu 
stredovekých listín a listín raného stredovekých listín a listín raného 
novovekunovoveku

 prístup k portálu 24 hodín denne, zdarma prístup k portálu 24 hodín denne, zdarma 
prostredníctvom webovej stránky prostredníctvom webovej stránky 
www.monasterium.netwww.monasterium.net    

http://www.monasterium.net/


Ciele projektuCiele projektu
 prekonať priestorové, časové a finančné prekážky pre sprístupnenie prekonať priestorové, časové a finančné prekážky pre sprístupnenie 

archívnych prameňovarchívnych prameňov
 koordinácia medzinárodnej spolupráce a ďalší vývoj bežných koordinácia medzinárodnej spolupráce a ďalší vývoj bežných 
štandardov a stratégiíštandardov a stratégií

 vývoj štandardov a stratégií pre elektronické sprístupnenie vývoj štandardov a stratégií pre elektronické sprístupnenie 
archívnych dokumentovarchívnych dokumentov

 zlepšenie prezentovania kultúrneho dedičstva spravovaného zlepšenie prezentovania kultúrneho dedičstva spravovaného 
v archívoch prostredníctvom internetuv archívoch prostredníctvom internetu

 podpora v oblasti iniciovania, sprostredkovania a uskutočňovania podpora v oblasti iniciovania, sprostredkovania a uskutočňovania 
alternatívnych možností financovaniaalternatívnych možností financovania

 vytváranie možností outsourcingu pre archívyvytváranie možností outsourcingu pre archívy



 Finančné prostriedky žiadané z programu               Finančné prostriedky žiadané z programu               
 Culture 2000 Culture 2000

  „  „Multi-annual Co-operation Projects“Multi-annual Co-operation Projects“
 Dĺžka projektu: október 2008 – október 2010Dĺžka projektu: október 2008 – október 2010
 Za SR na projekte participuje Ministerstvo vnútra Za SR na projekte participuje Ministerstvo vnútra 

SR – Slovenský národný archívSR – Slovenský národný archív  



Prístup k archívnym dokumentom

§ 12

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom

(3) Archív predkladá na štúdium originál archívneho dokumentu iba 
výnimočne; kópiu archívneho dokumentu predkladá vždy, ak

a) ide o archívny dokument, ktorý vznikol pred rokom 1526,
b) obsahuje informácie, ku ktorým je obmedzený prístup,
c) by pri štúdiu mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo možnosti jeho 
poškodenia.

Zákon č. 395/2002 
o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov









Časový harmonogram 

do 31. decembra 2009 -  kompletizácia metadát v aplikácii 
Bach - Listiny
3. máj – 30. september 2010 – digitalizácia stredovekých 
listín
december 2010 -  sprístupnenie stredovekých listín zo 
Slovenského národného archívu na portáli 
www.monasterium.net
jún 2011 sprístupnenie stredovekých listín zo všetkých 
štátnych archívov v SR na portáli www.monasterium.net

http://www.monasterium.net/
http://www.monasterium.net/


Aplikácia Bach – Listiny Aplikácia Bach – Listiny 
- metadáta- metadáta



• v priestoroch SNA
• 5 mesiacov (3. máj – 30. september 2010)              

                      
• zapožičanie dvoch skenerov Bookeye 3A1             

                          
• personálne zabezpečenie

- 1 interný zamestnanec SNA                        
 - 1 osoba platená z grantu 

Samotná digitalizáciaSamotná digitalizácia



ParametreParametre

 vyhotovenie konzervačných digitálnych vyhotovenie konzervačných digitálnych 
kópií  v rozlíšení 400 dpikópií  v rozlíšení 400 dpi

        farba 24bit RGBfarba 24bit RGB
        formát – nekomprimovaný TIFF formát – nekomprimovaný TIFF 
 vyhotovenie študijných digitálnych kópií v vyhotovenie študijných digitálnych kópií v 

komprimovanom JPGkomprimovanom JPG



Počet stredovekých listínPočet stredovekých listín

štátny archív listiny
Slovenský národný archív 23 707

Archív hl. m. SR Bratislavy 5164

Štátny archív v Banskej Bystrici 9

ŠA BB, pobočka Banská Štiavnica 226

ŠA BB, pobočka Kremnica 897

Štátny archív v Bratislave 298

ŠA BA, pobočka Modra 2

ŠA BA, pobočka Skalica 23

ŠA BA, pobočka Šaľa 53

ŠA BA, pobočka Trenčín 107

ŠA BA, pobočka Trnava 447

Štátny archív v Bytči 207

ŠA BY, pobočka Lipt.  Mikuláš 119

ŠA BY, pobočka Žilina 44

Štátny archív v Košiciach 3

ŠA KE, pobočka Rožňava 26

ŠA LE, pobočka Poprad 365

ŠA LE, pobočka Stará Ľubovňa 53

Štátny archív v Nitre 425

ŠA NR, pobočka Bojnice 8

ŠA NR, pobočka Levice 3

Štátny archív v Prešove 696

ŠA PO, pobočka Bardejov 321

ŠA PO, pobočka Prešov 104



Počet zdigitalizovaných listínPočet zdigitalizovaných listín

 33 307 stredovekých listín33 307 stredovekých listín
 74 423 záberov74 423 záberov
 cca 340 listín/750 záberov/deňcca 340 listín/750 záberov/deň





Čo digitalizáciu spomaľovaloČo digitalizáciu spomaľovalo

 zvýšená opatrnosť pri manipulácii s listinamizvýšená opatrnosť pri manipulácii s listinami
 listiny uložené v niekoľkých ochranných obalochlistiny uložené v niekoľkých ochranných obaloch







www.monasterium.netwww.monasterium.net







Ďakujem za pozornosť


