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O projektu

Hlavní partneři projektu:

• Muzeum umění Olomouc

• Moravská zemská knihovna v Brně

• Knihovna Akademie věd ČR 

• Národní archiv na Islandu

Řešitelské období: 

• 2021 – 2024 

Financování: 

• Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura

Web:

https://loaded-open.eu/cs/

https://loaded-open.eu/cs/


Na začátku se objevují jen otázky…

!SPOLUPRÁCE A KONZULTACE!

Jak představit nový proces zaměstnancům? 

Kde budeme digitalizovat?

Kolik toho budeme digitalizovat a v jakém časovém období?

Jak budeme digitalizovat?

Jaké sbírky chceme digitalizovat?

Proč chceme sbírky digitalizovat?

Jak budeme digitalizaci financovat?

Fotoaparát/skener?

Metadata?

Jak digitalizáty prezentovat?

Kam data uložit?



Proč digitalizovat?
• Cíl = vytvoření 2D/3D digitální reprezentace 

předmětu

Příležitost

• Zpřístupnit kulturní dědictví

• Zpřístupnit předměty, které lze kvůli jejich stavu 
dochování těžko, ne-li vůbec prezentovat – tj. 
digitalizace jako forma dlouhodobé ochrany

• Zvýšit odbornou výtěžnost fondů

• Zdokumentovat vizuální podobu předmětu jako 
celku a také jeho strukturu

• Umožnit vytvoření kvalitních faksimilií a jiných 
kopií pro různé účely (výstava, publikace, PR 
atd.)



Na co se zaměřit, když 
uvažujeme o digitalizaci 
sbírkových předmětů:

1. různorodost muzejních a galerijních sbírek

2. a také pracovních postupů 

3. stanovení strategie digitalizace

4. vydání interních předpisů 

5. nastavení procesu a osvojení workflow



Obrazové standardy

Skupiny metadat a standardy pro jejich zpracování



Workflow Olomouc

Konzervátorské 

ošetření MUO

Skenování    

externí služba

Doplnění a editace 

záznamů MUO 

(Museion)

Upload 

skenů/fotografií + 

editace MUO 

(Museion)

Fotografování  

MUO

Kontrola kvality 

skenů/foto MUO 

Publikace MUO 

(sbírkový portál)

Archivace (LTP) 

MUO

Museion

Odborní pracovníci

Externí služba

Vývoj



Kroměříž Olomouc

Kroměříž – pomocná evidence



Museion: modul digitalizace









Archivace a Prezentace

LTP Archiv

Dedikované úložné zařízení pro dlouhodobou 

archivaci digitálních dat a souvisejících metadat. 
Základními požadavky jsou dlouhodobě garantovaná 

provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost, 

minimalizace závislosti na konkrétním dodavateli a příp. 

dokumentovaný soulad se standardem OAIS.

Loga opatřena aktivním odkazem

https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?locations=KME450&collections=vc:2d4f9db6-5007-4da7-a402-dce163fadff0
https://www.esbirky.cz/
https://www.klickesbirkam.cz/
https://sbirky.gask.cz/
https://web.tmb.museion.cz/


Samostatné procesy

50% práce

50% práce
Strategie digitalizace sbírek           

a ochrany dat 

Standardy pro digitalizáty a 

metodika jejich zpracování

Zdroje 

(finance, HR, know-how)

Digitalizační linka 

(HW, SW)

Archivace (LTP)
Prezentace (sbírkový 

portál, jiné řešení)



Mgr. Jana Macháčková, Ph.D. jana.machackova@axiell.cz

Digitalizované sbírky Arcibiskupství olomouckého, jsou volně dostupné 
v Digitální knihovně Moravské zemské knihovny. Jedná se o kolekce: 
rukopisy, prvotisky, staré tisky, hudebniny a grafika. Tyto sbírky 
eviduje katalog knihovny.
Digitální knihovna a galerie Muzea umění Olomouc je ve výstavbě.

Více o projektu: https://loaded-open.eu/cs/

mailto:jana.machackova@axiell.cz
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?locations=KME450&collections=vc:2d4f9db6-5007-4da7-a402-dce163fadff0
https://muo.kpsys.cz/#!/
https://loaded-open.eu/cs/

