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vých predmetov (odplesnenie zbierkových predmetov), skenovacia miestnosť, tranzitný depozitár, na druhom poschodí bude
reštaurátorský ateliér, kancelárske priestory a kuriérska miestnosť. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v januári 2013. Toto
pracovisko sa stane srdcom digitalizácie a hlavným logistickým uzlom. Logistika zahŕňa v prvom rade naplánovanie harmonogramu jednotlivých galérií, čo je pomerne náročné, pretože akýkoľvek posun v harmonograme a postupe digitalizácie priamo
aj nepriamo ovplyvňuje výstavné plány daných galérií. Okrem toho je tu logistika v rámci každej galérie, teda naplánovanie
prevozu zbierkových predmetov do/z digitalizačného pracoviska a späť do galérie. V súčasnosti je digitalizácia v ostrej prevádzke a prebieha naraz na troch miestach. V priestoroch Galérie mesta Bratislavy, v sídle SNG na Riečnej ulici v Bratislave
a v priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, ktorá na tento účel veľkoryso uvoľnila priestory, kým nebude ukončená rekonštrukcia digitalizačného pracoviska na Zvolenskom zámku.
Treba zdôrazniť, že najkľúčovejšou vecou v projekte je evidencia a monitoring celého procesu. Cez riadenie projektu, logistického procesu, evidencie samotného procesu digitalizácie až po ukladanie digitálneho obsahu. Na zvládnutie týchto náročných úloh SNG zvolila informačné nástroje JIRA a Confluence. Hlavným pilierom celého projektu je informačný systém
centrálnej evidencie galerijných zbierkových predmetov ISG-CEDVU, ktorý obsahuje komplexnú evidenciu zbierkových predmetov zo všetkých zaregistrovaných galérií na Slovensku vrátane tých zbierkových predmetov, ktoré boli vybrané na digitalizáciu. Vďaka úplnosti údajov nachádzajúcich sa v ISG-CEDVU vieme extrahovať jednotlivé kolekcie do JIRA a zapojiť ich do
evidencie jednotlivých procesov. Všetky nahrané údaje o postupe digitalizácie v JIRA sa následne prenášajú do ISG-CEDVU,
a tak galérie získajú k zdigitalizovaným zbierkovým predmetom údaje o celom procese – napríklad o spôsobe ošetrenia diela
pred digitalizáciou. Bez ISG-CEDVU by projekt nebolo možné zrealizovať.
Hlavným cieľom projektu Digitálna galéria je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov
a digitálneho obsahu Slovenskej národnej galérie a spolupracujúcich galérií v SR. Veríme, že vytvorený digitálny obsah pomôže preniesť tento cieľ zo „sfér“ projektových zámerov do reality. V nej nás síce ruší neúprosný dátum naplnenia cieľov projektu (jún 2015), ale v duchu hesla Douglasa Adamsa „nepodliehame panike“ a robíme všetko pre to, aby sme to stihli. Pre
tých, ktorí majú záujem byť informovaní o napredovaní projektu, sme vytvorili webovú stránku www.digitalnagaleria.sk.
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Harmonizácia informačných systémov (HIS)

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Národné osvetové centrum

Riadiaci orgán OPIS

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Európska únia

Dňa 11. októbra 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Harmonizácia informačných systémov.
Realizátor projektu: Národné osvetové centrum
Partneri: Pamäťové a fondové inštitúcie (PFI):

Slovenská národná galéria
Múzeum Slovenského národného povstania
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Slovenský filmový ústav

Projekt Harmonizácia informačných systémov je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
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Hlavným cieľom projektu je aktualizovať, rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni, zabezpečiť interoperabilitu s národným projektom
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR).
Konkrétne ciele sú:

aktualizovať a rozšíriť existujúcu hardvérovú infraštruktúry PFI, na ktorej prevádzkujú svoje informačné systémy,
vybudovať lokálne technické vybavenia pre potreby realizácie a podpory konverzie zo strany PFI a ostatného
postprocesingu,
upraviť informačné systémy PFI tak, aby mohli spolu s centrálnymi systémami CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra), CDA (Centrálne dátové sklady) a informačnými systémami digitalizačných pracovísk byť ich
integrovanou súčasťou.

Národné osvetové centrum získa na základe financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekt, ktorého realizácia bude 24 mesiacov, 7 061 410,40 eur.
Výstupy z projektu budú mať mnohostranné využitie.

Pamäťové a fondové inštitúcie budú môcť využiť výstupy a výsledky projektu realizáciou činností, ako napríklad: sprístupňovanie, prezentácia a popularizácia vlastného fondu prostredníctvom moderných informačno-komunikačných kanálov (využitie integračných rozhraní a spoločných rezortných modulov), efektívne procesy evidencie, katalogizácie, digitalizácie,
spracovania, prezentácie a dlhodobej ochrany obsahu prostredníctvom podpory centrálnych riešení.

Rezort kultúry môže v rámci budovania konkurencieschopného a inovačného prostredia v oblasti kultúry vecne profitovať
z tvorby nových druhov medzisektorových služieb nad celým kultúrnym dedičstvom, ktoré doteraz nebolo z dôvodu chýbajúceho centrálneho prepojenia možné poskytovať.
Projekt bude mať univerzálne využitie v rámci NUTS 1 v celej Slovenskej republike.

Aktuálne informácie o projekte a stave jeho realizácie a dosiahnutých míľnikoch budú prezentované na stránke www.nocka.sk
v sekcii štrukturálne fondy.

Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke www.opis.culture.gov.sk.
V rámci národných projektov bol 25. januára 2012 schválený aj NP 3 Digitálne múzeum,
ktorého hlavnou aktivitou je
aktivita 2 – Ošetrenie a konzervovanie zbierkových predmetov určených na digitalizáciu.
Bližšie informácie o projekte nájdete na:

https://sites.google.com/site/digitalnezbierky/

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Počas mesiaca september si aj slovenská verejnosť pripomína význam kultúrneho dedičstva
prostredníctvom
tzv.
European
Heritage Days (EHD). Tento rok dokonca
oslávili svoje dvadsiate jubileum.

V zrekonštruovaných priestoroch bratislavskej
Reduty sa konalo 14. septembra 2012 ich
slávnostné otvorenie a až do 23. septembra
mali všetci záujemcovia o históriu a kultúru
dvere otvorené do rôznych, bežne neprístupných pamiatkových areálov. Tradičné múzeá či
galérie si zasa pri tejto príležitosti pripravili špeciálne sprievodné
podujatia.

Podujatie EHD je organizované z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Celkovo sa do aktivít podporujúcich zviditeľnenie hodnoty kultúrneho dedičstva zapája okolo päťdesiat štátov Európy.
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Slovenská republika sa stala súčasťou EHD už pri ich zrode
v roku 1992, vtedy ešte ako súčasť štátneho usporiadania pod
názvom Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), dokonca sa stala aktérom prvého celoeurópskeho otváracieho podujatia.

Aktuálne má záštitu nad podujatím Ministerstvo kultúry SR. Koordinátorom je Združenie historických miest obcí Slovenska. Na
organizačnej úrovni sa však podieľa aj Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR a následne všetky zapojené inštitúcie.
Cieľom týchto dní je predstaviť verejnosti, aký bohatý je kultúrny
potenciál jednotlivých európskych krajín, ale aj poukázať na to,
že je nutné vytvárať pocit spolupatričnosti s rozmanitým európskym kultúrnym dedičstvom.
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