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Archivy, knihovny a muzea v
digitálním sv ětě 2004          

Ivana Nývltová          

     Pátá konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, která byla opět věnována
rozvíjející se spolupráci paměťových institucí, se konala ve dnech 1.-2. prosince 2004 v
konferenčním sále Státního ústředního archivu v Praze – Chodovci. Na jejím pořádání se
podílely tyto instituce: MinervaPlus, Ministerstvo kultury České republiky, SKIP, Státní ústřední
archiv, Národní technické muzeum a Národní knihovna České republiky. Odborným garantem
konference byl PhDr. Vít Richter, který celé jednání řídil.
Oba dny trvání této konference s mezinárodní účastí byly věnovány problematice spolupráce
archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních
technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. 
V prvním dnu jednání byli účastníci seznámeni s programem projektu MinervaPlus, který je
zaměřen na digitalizaci, tvorbu publikací, případně organizování workshopů. První ze
zahraničních příspěvků se věnoval používání digitálního vodoznaku, jenž je jedním z nástrojů
italského systému Digital Rights Management System. 
Velkou odezvu měla vystoupení týkající se autorského zákona, který bezesporu zajímal
převážnou většinu přítomných. Nejprve jsme slyšeli od Dagmar Hartmanové (MAFRA, a.s.) o
problematickém zpřístupňování digitálních dokumentů z hlediska současného českého
autorského práva, navazující vystoupení H. Masopustové (Ministerstvo kultury ČR) informovalo o
přípravě novely autorského zákona plánované na březen 2005. V přípravné skupině pro tuto
novelu je oblast paměťových institucí zastoupena osobou Ing. Martina Svobody (Státní
technická knihovna), který však v následující diskusi poznamenal, že zatím neobdržel žádné
materiály a nebyl přizván na žádné jednání a byl svým členstvím v této skupině upřímně
překvapen, avšak rád se ho příště zúčastní. 
Projekt Česká muzea představil Jiří Žalman (Ministerstvo kultury ČR). V tomto novém projektu
jsou sloučeny databáze Asociace muzeí a galerií a Centrální evidence sbírek a mají vytvořit
virtuální expozici českého muzejnictví. Evropský projekt CALIMERA je zaměřen na
zpřístupňování elektronických zdrojů lokálními institucemi. Dále jsme byli seznámeni i s centrální
evidencí muzejních sbírek Slovenské republiky. Příspěvek Aleše Brožka (Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem) představil rešerši zaměřenou na prezentaci společných projektů
paměťových institucí a věnoval se hlavně zahraničním projektům. Bohužel do svého příspěvku
nezařadil projekt Královéhradeckého kraje Soubornou bibliografickou databázi periodik
Královéhradeckého kraje, která byla prezentována už na 2. konferenci v roce 2001. Problém
autorského práva byl předmětem i druhého zahraničního příspěvku Petera Holma Lindgaarda z
Dánska (News and Current Affairs). 
Druhý den jednání byl zahájen referátem Petra Žabičky (Moravská zemská knihovna) o nových
možnostech zpracovávání muzejních sbírek formou přímé digitalizace historických map a
hudebních rukopisů Moravské zemské knihovny v Brně. V květnu 2005 bude spuštěn nový
projekt Národního muzea a Slovenského národného múzea a bude obsahovat portréty
významných evropských osobností. Projekt představil Michal Stehlík (Národní muzeum). Martin
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Lhoták z knihovny Akademie věd ČR referoval, že na půdě Akademie věd je možno využít nové
digitalizační pracoviště, které je schopno při dodržování všech standardů komerčně pracovat i
pro ostatní organizace. Další firmou pro digitální zpřístupnění ohrožených dokumentů je firma
Elsyst Engineering (Jiří Herman), která již dlouho působí při realizaci podprogramu VISK 7 –
Kramerius. 
Účastníky konference nadchla Společnost pro současné umění manželů Sučíkových, protože
buduje digitální Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století s minimem prostředků a
vzniká vlastně na základě dobrovolnosti. S úspěchem se setkala prezentace projektu CHIME, v
rámci kterého předvedli žáci ZŠ Chanovice multimediální dokumentaci kulturní paměti regionu. 
Příspěvek nazvaný Obsahy a obálky knih – nová cesta pro čtenáře? Martina Vojnara (Vědecká
knihovna v Olomouci) přiblížil textovou databázi propojenou s digitálními objekty. Romanou
Křížovou (Cross Czech) jsme byli seznámeni s možnostmi finančních zdrojů pro kulturní sektor z
fondů a programů EU. Většinu institucí trápí také problém dlouhodobého uchovávání
elektronických dokumentů z oblasti veřejné správy - tímto námětem se zabýval příspěvek Ing.
Jana Heislera (Relsie, s.r.o.). 
Mezi nejzajímavější ukázky spolupráce našich institucí patřil projekt databáze Manuscriptorium
vyvinuté v rámci projektu Memoria, který uvedl Ing. Stanislav Psohlavec (AiP Beroun, s.r.o.) -
hudební rukopisy, mapy a plány paměťových institucí. V současnosti se rozbíhá výměnná
spolupráce s rakouským MonasteriuM a německým CEEC. Zúčastněné instituce mají licenční
přístup k celé databázi. V rámci konference byl umožněn volný přístup k databázi všem
účastníkům po dobu několika dnů. Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedním z
prvních spoluřešitelů grantu a naši uživatelé mají možnost volného přístupu k této databázi v
badatelně muzea. 
Dvoudenní jednání bylo uzavřeno příslibem vydání sborníku, který bude distribuován Národním
technickým muzeem, a pozvánkou na 6. konferenci, která se bude konat 30. listopadu a 1.
prosince 2005.

      Prezentace z konference jsou na adrese http://skip.nkp.cz/akcArch04.htm 
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