
Digitálny informačný systém kultúry 
–

SLOVAKIANA

Mgr. Pavel Antalík - Ministerstvo kultúry SR
Mgr. Peter Marman PhD. – SWAN a.s.

Ing. Dušan Slivka – IBM Slovensko s.r.o.



-Lisabonská stratégia – Akčný plán
eEurope
-Politika informatizácie SR (2002)
- Stratégia informatizácie spoločnosti v 
podmienkach SR a akčný plán
stratégie (2004)

-Programové vyhlásenie vlády (aug. 
2006)

- Stratégia rozvoja PFI a obnova ich  
národnej infraštruktúry (2008)

Genéza



IS sektorových agregátorov v rezorte kultúry

AIS OP – Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
(Pamiatkový úrad)
Geografický informačný systém pamiatok (Pamiatkový úrad)
THEISA – Divadelný informačný systém (Divadelný ústav)
LINDA – Databáza literárnych informácií (Literárne informačné centrum)
SNORKA – Hudobná databáza (Hudobné centrum)
SKCINEMA – Filmová databáza(Slovenský filmový ústav)
IS DIZAJN – Informačný systém pre dizajn (Slovenské centrum dizajnu)

Kultúrno-osvetové a 
vzdelávacie organizácie a 
ďalšie pamäťové organizácie 
a ich projekty

Národný korpus slovenského jazyka a projekt informatizácie
jazykovedného výskumu, (Slovenská akadémia vied)

Výskumno vývojové a 
vedecké pracoviská

CEDVU – Centrálna evidencia diel výtvarného umenia (Slovenská národná
galéria)

Galérie 

CEMUZ – Centrálna evidencia múzejných zbierok (Slovenské národné
múzeum)

Múzeá

Program elektronizácie knižníc (Slovenská národná knižnica)
KIS3G - spoločný knižnično-informačný systém
VIKS - Virtuálna knižnica Slovenska (digitálna knižnica)

Knižnice



-Google – vyhľadávanie kníh
- Europeana – európska digitálna 
knižnica
- UNESCO – svetová digitálna knižnica
- Open Content Alliance - Internet 
Archive
- JSTOR – úložisko odborných 
časopisov (MUSE)
- ARTstor
- Perseus Digital Library Projekt
- Microsoft - Live Search Books
- The Florida Center for Library
Automation
- Národná knižnica Austrálie
- Národná knižnica Francúzka, 
Holandská kráľovská knižnica, Britská
knižnica
- Národní knihovna České republiky

Východiská a projekty vo svete



Integrovaný 
informačný

systém pre dlhodobú
archiváciu, organizáciu 

a
sprístupnenie 
digitálneho

kultúrneho obsahu



-Portál európskeho kultúrneho    
dedičstva
-Odpoveď na aktivity Google s 
digitalizáciou
-Koordinácia s aktivitami 
UNESCO
-Priorita EÚ
-www.europeana.eu

EUROPEANA



SLOVAKIANA

-Slovenská EUROPEANA

- Harvestovanie obsahu z 
inštitúcií v rezorte a jeho 
agregovanie a prepájanie

-Prezentácia digitálneho 
obsahu cez Portál kultúry

-Podpora digitalizácie

-Centrálne registre



SLOVAKIANA
-1993: Register kultúry

-2002: zmena na Portál kultúry

-2004: Pracovná skupina pre interoperabilitu

-2007: Digitálny informačný systém v rezorte
kultúry – etapa I., etapa II.

-2008: Pracovná skupina pre DISK-Slovakiana



SLOVAKIANA vs EUROPEANA

Europeana Stav Objektov
2005 Iniciatívna
2008 Prototyp 2 miliónov
2010 Prevádzka 6 miliónov

Slovakiana Stav Objektov
2007 VO, Zmluva
2008 Pilot 1,5 milióna
2009 Prevádzka 2,5 milióna



Agregátory v blízkom okolí

• Nemecko
• Stefan Gradman
• Vedie technický vývoj

Europeany
• “... v Nemecku o DISK-

u len snívame”
• Náklady na vývoj

národného systému -
60 miliónov €

• Česko
• Fáza prípravy

knižničného projektu
• Náklady na vývoj - 657 

miliónov Kč
• Náklady na prevádzku

- 70 miliónov Kč ročne
• Autority ČNK - od 1995



SLOVAKIANA a kultúrne dedičstvo

• Záchrana kultúrneho dedičstva a 
jeho uchovávanie

• Digitalizácia kultúrneho dedičstva
• Štrukturálne fondy EÚ
• Operačný program informatizácia

spoločnosti
• 2.PO: Rozvoj pamäťových a 

fondových inštitúcií



SLOVAKIANA: podpora digitalizácie



Zakladné procesy v digitalizácií



Zakladné princípy v digitalizácií

- Automatizácia

- Paralelizácia

- Procesy vo veľkom

- Centralizácia

- Synchronizácia

- Plánovanie

- Monitorovanie



Podpora digitalizácie

• Plánovanie
• Reštaurovanie
• Digitalizácia
• Archivácia
• Pripojenie metadát
• Odovzdanie
• Spracovanie

• Nár. register kult. objektov
• Nár. register digitalizácie
• Manažment centrálneho 

archívu
• Nár. agregátor, Nár. register 

autorít 
• Rozhrania na inf. systémy 

inštitúcií
• Nár. register autorských 

práv
• Portál kultúry



Integrácia inštitúcií

SNK SNM SNG PÚ SFÚ DÚ UKB SCD
Autority Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Agregácia Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Archív Áno Áno Áno
Kiosky Áno Áno



Harvestovanie z inštitúcií

1992SFÚ

15464PÚ

53174SNG

700048SNM

910102SNK    

Počet 
objektov

Inštitúcia



Dlhodobá archivácia - NDA

-DAITSS (Dark Archive In The
Sunshine State) 

-Kopal (Deutsche Bibliothek) 

-CASPAR (Cultural, Artistic and 
Scientific knowledge for
Preservation, Access and 
Retrieval) 

-Digitálny archív Slovakiana



Budúcnosť a ambície Slovakiana



Zhrnutie

• Priestor na zlepšenie súčasného 
stavu

• Vypracovanie metodických 
postupov (špirálové, iteračné
zdokonaľovanie)

• Schválenie ŠU
• Centrálna úloha registrov v 

SLOVAKIANE
• Inštitucionálne zabezpečenie 

agiend a registrov
• Príprava digitalizačných plánov
• Realizácia národných projektov



Ďakujeme za pozornosť

pavel.antalik@culture.gov.sk


