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Cestou	  modernej	  knižnice	  
čitateľ 	  	  	  	  	  	  	  	  knižnica 	  	  	  čitateľ	  

Slovenská	  národná	  knižnica	  
ü  konzervačná	  knižnica	  s	  fondom	  4,7	  mil.	  dokumentov	  
ü  písomné	  kultúrne	  dedičstvo	  Slovenska	  (národné	  dedičstvo	  pre	  ďalšie	  generácie:	  	  

všetky	  súčasné	  i	  historické	  dokumenty,	  ktoré	  majú	  akúkoľvek	  súvislosť	  so	  Slovenskom)	  	  	  
	  
Národný	  projekt	  DIKDA	  
ü  masová	  digitalizácia	  knižničných	  a	  archívnych	  fondov,	  ich	  sprístupnenie	  verejnosQ	  v	  digitálnej	  

podobe,	  adekvátna	  ochrana	  fondov	  pred	  nevyhnutnou	  degradáciou	  	  

CIEĽ	  1	  
ü digitalizácia	  2	  527	  400	  objektov	  
slovacikálneho	  fondu	  	  
	  
CIEĽ	  2	  
ü vybudovanie	  funkčnej	  infraštruktúry	  
pre	  digitalizačné	  a	  konzervačné	  
centrum	  	  

	  

Fakty	  o	  projekte	  
ü  projekt	  spolufinancovaný	  z	  Európskeho	  

fondu	  regionálneho	  rozvoja	  (ERDF),	  
realizovaný	  v	  rámci	  PO2	  OPIS	  

ü  zmluva	  o	  poskytnu\	  NFP	  podpísaná	  	  
7.	  3.	  2012	  	  

ü  partner	  –	  MV	  SR/	  Slovenský	  národný	  archív	  
(SNA)	  

ü  rozpočet	  projektu	  42	  mil.	  eur	  
ü  doba	  realizácie	  –	  viac	  ako	  3	  roky,	  	  

ukončenie	  projektu	  30.	  9.	  2015,	  	  
udržateľnosť	  do	  roku	  2020	  
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Akhvity	  projektu	  
ü 3	  hlavné	  akhvity	  

ü  Príprava	  dokumentov	  na	  digitalizáciu	  a	  ich	  
chemické	  ošetrenie	  

•  Zabezpečenie	  prevádzkových	  podmienok	  pre	  
konzervačné	  a	  sterilizačné	  práce	  

•  Expedícia	  a	  triedenie	  dokumentov	  pre	  následné	  
konzervačné	  ošetrenie	  a	  digitalizáciu	  

•  Konzervačné	  technológie	  
•  Vstupno-‐výstupná	  kontrola	  kvality	  

ü  Digitalizácia	  
•  Triedenie	  dokumentov	  pre	  digitalizáciu	  
•  Skenovanie	  
•  Spracovanie	  obrazových	  súborov	  a	  tvorba	  

metadát	  
•  Dátové	  centrum,	  pracovné	  úložisko	  dát	  a	  

technologická	  infraštruktúra	  
•  Systém	  pre	  riadenie	  a	  správu	  digitálnych	  dát	  

ü  Archív	  (digitalizácia	  a	  konzervovanie	  
dokumentov	  SNA)	  

•  Prípravný	  proces	  archívnych	  dokumentov	  pred	  
digitalizáciou	  

•  Digitalizácia	  
	  

Manažment  
a úrovne riadenia 

národného projektu  
Digitálna knižnica a digitálny archív 

 

ü 	  	  2	  podporné	  akhvity	  
ü  Riadenie	  projektu	  
ü  Publicita	  a	  informovanosť	  
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Prechod	  na	  dvojzmennú	  prevádzku	  od	  
4-‐5/2013	  (až	  do	  9/2015)	  

Štart	  budovania	  špičkového	  dátového	  centra	  v	  
MarQne,	  postupná	  dodávka	  a	  zapojenie	  techniky	  

Projektová	  príprava,	  verejné	  obstarávania	  
rekonštrukčných	  prác	  3	  podlaží	  depozitov	  
SNK	  a	  Digitalizačného	  a	  konzervačného	  
centra	  vo	  Vrútkach	  

800	  Qsíc	  zdigitalizovaných	  
dokumentov	  3/2014	  

200	  Qsíc	  zdigitalizovaných	  
dokumentov	  5/2013	  	  	  

Čo	  máme	  za	  sebou?	  
...alebo	  nič	  sa	  neskladá	  ľahko	  

Spustenie	  pilotnej	  prevádzky,	  príprava,	  výber	  a	  
čistenie	  dokumentov	  na	  digitalizáciu	  

Presun	  existujúcich	  a	  neskôr	  novo	  dodaných	  
skenerov	  do	  Digitalizačného	  a	  konzervačného	  
centra	  vo	  Vrútkach	  (dnes	  už	  spolu	  22	  skenerov)	  

Jednozmenná	  
prevádzka	  od	  11/2012	  
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Kde	  sa	  nachádzame?	  
A	  čo	  nás	  ešte	  čaká	  
	  

	  Práve	  teraz	  
ü  Vyprázdnené	  3	  poschodia	  depozitov,	  pripravených	  	  

	  na	  zásadnú	  rekonštrukciu,	  čo	  predstavuje	  vysťahovanie	  	  
ü  860	  hsíc	  dokumentov,	  
ü  alebo	  16,6	  km	  dokumentov,	  
ü  alebo	  460	  ton	  dokumentov	  

Doteraz	  zdigitalizovaných	  viac	  1	  milión	  objektov	  
Denne	  je	  v	  obehu	  digitalizácie	  3	  500	  knižničných	  jednohek	  

	  
ü  Vyčerpaných	  11	  miliónov	  eur	  
ü  Zazmluvnených	  viac	  ako	  25,8	  miliónov	  eur	  
ü  Zamestnaných	  150	  zamestnancov	  

ü  Z	  toho	  108	  na	  úplne	  nových	  pozíciách	  
ü  Dvojzmenná	  prevádzka	  

Pripravujeme	  sa	  a	  riešime	  
	  

ü  Pred	  spustením	  do	  produkčnej	  prevádzky	  je	  systém	  	  
digitalizačného	  workflow	  

ü  Rekonštrukcia	  depozitov	  sídelnej	  budovy	  SNK	  
ü  Dobudovanie	  budovy	  Konzervačného	  a	  digitalizačného	  centra	  	  

vo	  Vrútkach	  
ü  Dodanie	  technológii	  konzervačného	  centra	  a	  spustenie	  jeho	  prevádzky	  

	  

Pohľad	  do	  budúcna	  
	  
ü V	  počte	  digitalizovaných	  objektov	  bude	  po	  
ukončení	  projektu	  SNK	  patriť	  k	  európskej	  
špičke	  
ü Získaná	  digitalizačná	  a	  konzervačná	  
technika	  umožní	  	  ďalší	  rozvoj,	  	  využívanie	  
odborného	  pracoviska	  SNK,	  zároveň	  sa	  
vytvorí	  plaNorma	  pre	  výchovu	  špecialistov	  
ü Už	  dnes	  je	  SNK	  inšpiráciou	  pre	  mnohé	  iné	  
knižnice,	  napr.	  z	  Estónska,	  Japonska,	  
Turecka...	  
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Ako	  sa	  to	  deje?	  
Príprava	  dokumentov	  a	  čistenie	  

Výber	  dokumentov	  	  
podľa	  plánu	  digitalizácie	  	  

z	  depozitov	  SNK	  
	  
	  

Príprava	  dokumentov	  na	  bezpečný	  	  
prevoz	  do	  digitalizačného	  centra	  
 

Čistenie	  dokumentov	  
zariadenie	  na	  ručné	  čistenie	  PIRABILIA	  
 

Čistenie	  dokumentov	  
automaQcké	  zariadenie	  DEPULVERA	  
	  

Kontrola	  dokumentov	  pred	  exportom	  	  
na	  digitalizáciu	  
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Ako	  sa	  to	  deje?	  
Keď	  je	  potrebné	  reštaurovať	  

Pred	  digitalizáciou	  	  
prechádzajú	  niektoré	  poškodené	  	  

dokumenty	  reštaurovaním	  
	  

	  

Reštaurovanie strán knihy 
pomocou aplikácie japonského 
papiera 

Obnova väzby historickej knihy 
 

 
Obnova	  obalu	  knihy.	  V	  tomto	  
prípade	  sa	  obnovujú	  dosky	  knihy	  
poQahnuté	  hovädzou	  kožou	  

Dokument	  môže	  prísť	  na	  reštaurovanie	  	  	  	  	  	  
i	  po	  digitalizácii,	  ktorá	  si	  vyžaduje	  úplné	  
roztvorenie	  stránok	  až	  k	  väzbe	  



Projekt	  je	  spolufinancovaný	  z	  ERDF                               www.opis.culture.gov.sk 

Ako	  sa	  to	  deje?	  
Proces	  digitalizácie	  a	  spracovania	  

V	  Digitalizačnom	  centre	  vo	  Vrútkach	  	  
sa	  pracuje	  s	  manuálnymi,	  

poloautomahckými	  	  a	  automahckými	  
skenermi,	  ako	  aj	  so	  skenerom	  na	  
veľkoformátové	  dokumenty,	  	  

spolu	  ich	  je	  22	  
	  

Spracovanie	  zdigitalizovaných	  
objektov	  pokračuje	  na	  oddelení	  Post	  
Processing	  

Ručný	  skener	  s	  manuálnym	  
obracaním	  strán	  je	  určený	  pre	  
tlačené	  a	  viazané	  dokumenty	  

	  
Plno	  automaQzované	  skenery	  DL	  
majú	  bezpečné	  obracanie	  strán	  a	  
vysokú	  výkonnosť	  skenovania	  

V	  prepravkách	  dopravené	  dokumenty	  
do	  Digitalizačného	  centra	  sa	  podľa	  
označenia	  postupne	  skenujú	  
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Výsledky	  našej	  práce	  
Listujte	  a	  fascinujte	  sa	  spolu	  s	  nami	  

Digitalizácia	  písomného	  dedičstva	  
umožnila,	  aby	  knihy	  dostali	  nový	  život	  

vďaka	  elektronickej	  podobe	  
	  

Každý	  si	  môže	  nájsť	  to	  svoje	  obľúbené	  
	  

Národné	  piesne	  	  
i	  cirkevné	  spevníky	  
 

Rozprávky	  z	  domova	  	  
a	  prerozprávané	  zo	  sveta	  
 

Národné	  povesh,	  bájky,	  
príslovia,	  porekadlá,	  hádanky	  
a	  ľudové	  obyčaje	  

S	  použitým	  sotvérom	  sa	  knihy	  prezerajú	  
jednotlivo	  po	  stranách,	  ukladajú	  vo	  formáte	  
PDF,	  	  z	  objektov	  sa	  dá	  urobiť	  snímka	  a	  text	  sa	  dá	  
preniesť	  do	  textového	  editora.	  Napr.	  aj	  z	  tohto	  
historického	  herbára.	  
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Chceme,	  aby	  ste	  o	  našej	  práci	  vedeli	  	  
Aj	  vy	  môžete	  byť	  bádateľom,	  pozrite	  si	  výber	  

Mapa	  turčianskej	  stolice	  	  	  
od	  Samuela	  Mikovíniho,	  ktorú	  publikoval	  v	  

No\hách	  Mateja	  Bela	  v	  roku	  1736	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Životopisy	  svätých,	  
napríklad	  sv.	  Cyrila	  a	  Metoda	  

Odborná	  literatúra,	  napríklad	  k	  
problemahke	  včelárstva,	  ktorú	  v	  roku	  
1775	  vydal	  Skaličan	  J.	  A.	  Škarnicel	  

Vysvedčenia	  slovenských	  
osobnos\	  
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Chceme,	  aby	  ste	  o	  našej	  práci	  vedeli	  
Hľadáme	  pre	  vás	  zaujímavosW	  z	  našej	  histórie	  	  

	  Čo	  riešili	  100	  -‐	  ročné	  noviny	  	  	  
Osobnosh	  našich	  dejín,	  	  

ich	  práca,	  všedný	  i	  nevšedný	  život	  
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Propagujeme	  sa	  radi,	  veď	  máme	  čím	  
Lajknite	  nás,	  zdieľajte,	  odporučte,	  podporte	  	  

www.dikda.eu	  	  
Návštevnosť	  viac	  ako	  70	  hsíc	  hos\,	  zo	  

zahraničia	  najviac	  užívateľov	  	  
z	  USA,	  Českej	  republiky	  	  

a	  Veľkej	  Británie	  	  

V	  denníku	  Nový	  čas	  sme	  s	  čitateľmi	  
nielen	  varili,	  ale	  i	  snívali,	  liečili,	  
študovali	  šlabikáre	  a	  vyznávali	  lásku	  

V	  denníku	  Nový	  čas	  sme	  s	  čitateľmi	  nielen	  
varili,	  ale	  i	  snívali,	  liečili,	  študovali	  šlabikáre	  
a	  vyznávali	  lásku	  

Podporu	  sme	  získali	  vo	  viacerých	  
slovenských	  médiách.	  Napr.	  denník	  SME	  
zverejňuje	  výbery	  100-‐ročných	  novín	  

Sme	  doma	  na	  sociálnych	  sieťach.	  Lajk	  =	  
aktuálne	  správy	  aj	  o	  projekte	  
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Vážené	  dámy	  a	  páni,	  
ďakujem	  za	  vašu	  pozornosť.	  	  

www.dikda.eu	  
www.snk.sk	  


