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Národní filmový archiv

● Založen 1943, Národní filmový archiv (NFA) 

je jeden z nejstarších a největších filmových 

archivů na světě. Je členem FIAF a dalších 

mezinárodních organizací.

● Pečujeme o české filmové dědictví a 

příležitostně se vydáváme do širšího kontextu 

audiovize.

● Před Videoarchivem byla Laterna magika. 

Historie a současnost, dokumentace, 

uchování a zpřístupnění (2016-2019). NAKI II

videoarchiv.nfa.cz



Videoarchiv: kolekce → projekt → sbírka

● 2019: kolekce Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění putuje 

do NFA – umění pohyblivého obrazu (audiovize ve výtvarném kontextu)

videoarchiv.nfa.cz



Dokumentace, archivace a zpřístupnění 

uměleckých děl

- Výzkum

Oddělení písemných archiválií, Oddělení kurátorů

- Vyhodnocení materiálů, verifikace

Digitální laboratoř, Oddělení kurátorů

- Sběr dat od autorů

Oddělení kurátorů, Orální historie

- Právní ošetření

Obchodní oddělení, externí konzultace

- Archivní balíčky

Digitální laboratoř

- Archivní popis

Oddělení kurátorů, katalogizátoři, Digitální kurátor

- Zpřístupnění

Oddělení kurátorů, Digitální kurátor, obchodní oddělení

videoarchiv.nfa.cz



DIGITALIZACE A KONZERVOVÁNÍ

Digitalizační a konzervátorské pracoviště pro magnetopáskové formáty. NFA, Hradištko

konzervátor/ka je odborná profese zahrnující uměnovědné znalosti o historicky 

používaných tvůrčích procesech a způsobech vyjádření týkajících se daného 

média



ARCHIVNÍ SYSTÉM

● Open-source modulární 

architektura

● Integrace a 

implementace nástrojů 

a standardů pro 

specifické workflow 

pohyblivého obrazu a 

dokumentace dědictví 

mimo kinematografický 

průmysl (videoart, 

autorský experimentální 

film, media art)

● Prezervační řetězec 

může být 

implementován zčásti 

nebo celý dalšími 

organizacemi nebo 

poskytován jako služba 

odbornou archivní 

organizací.



ARCHIVEMATICA A ATOM

1. Archivační systém ARCHIVEMATICA

2. Spojený s archivním katalogem AtoM (“Acess to Memory”)

● Propojení těchto dvou systémů je založeno na přenosu dat ve formě DIP balíčku.

● Online katalog AtoM pracuje jako interní i externí rozhraní pro přístup k uloženým datům. 

videoarchiv.nfa.cz/katalog/



videoarchiv.nfa.cz/katalog/



Archivní katalog

Archivní balíček 

Archivní popis

1:1 popis obsahu balíčků 

Balíček 

- archivní mastery, prezentační verze

- dokumentuje původ

- akviziční dokumentace: 3 zprávy

- autenticita

Archivní principy: 

materialita / imaterialita / dokumentace / historický kontext

Apelativni_komentare_soucasnosti/

├── Filmy

│   ├── kanal_1_master.mkv

│   ├── kanal_2_master.mkv

│   ├── kanal_3_master.mkv

│   └── apelativni_cc.mov

├── Dokumentace

│   ├── akvizicni_zprava.pdf

│   ├── konzervatorska_zprava.pdf

│   └── Instalacni_instrukce.pdf

└── Instalace-IMS

├── plakat_media_a_my_2007.pdf

├── foto01.tif

├── foto02.tif

├── foto03.tif

└── foto04.tif



Archivní popis

● 3 - úrovňový popis založený na ISAD
(International Standard for Archival 

Description, celkem používá 7 

hierarchických úrovní)

● Nenahrazuje katalogizační popis 

filmovým standardem EN15907, ale 

doplňuje jej (archivní vrstva) 

● Katalogizačnímu popisu úrovně Work 

odpovídá úroveň Podsérie

● Složky obsahují různé typy objektů 

(digitalizát filmu, výstavní 

dokumentaci...)



Archivní balíček

● Archivní popis je propojen na archivovaný objekt v 

DIP a identifikátor AIP (který uložila Archivematica do 

archivní storage)

● Úroveň popisu Jednotlivost je vytvořena automaticky 

při operaci příjmu (ingestu) SIP

● PREMIS záznam 

o právech je součástí

archivního popisu

na úrovni Podsérie



Metodika

Metodika dokumentace, archivace a zpřístupnění 

uměleckých děl s audiovizuálním obsahem 

nekinematografické povahy

Věnuje se celému kurátorskému cyklu od akvizice materiálu po zpřístupnění z 

archivního systému. Pro digitalizaci a uchovávání definuje “signifikantní vlastnosti” 

pohyblivého obrazu, v celém procesu zohledňuje autorskoprávní požadavky.

● Akviziční postupy

● Digitalizace a konzervování

● Archivní popis

● Správa dlouhodobého uchovávání digitálních objektů

● Právní rámce

● Zpřístupnění

Přílohy:

Vzory akviziční dokumentace

Příklady archivního popisu

Vzory smluvní dokumentace



Výzkumné výsledky projektu

● Popis poloprovozu vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se 

zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy 

● Metodika dokumentace, archivace a zpřístupnění uměleckých děl s audiovizuálním 

obsahem nekinematografické povahy

● Technicko‐organizační směrnice provozu archivního systému pohyblivého obrazu

● Odborná databáze českého umění pohyblivého obrazu

● Mapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostředí (publikace 

historického výzkumu)

● další recenzované odborné texty, kurátorské výstupy

Projekt NAKI II DG20P020VV025 – Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: 

dokumentace, archivace a zpřístupnění



Ke spolupráci v GLAM oblasti

● NFA nechce kolonizovat celé pole (výtvarný kontext je odlišný od filmového)

● konzultováno na počátku i průběžně s NGP, MG, GHMP a dalšími stakeholdery

● NFA jako poskytovatel služby? (depozit)

videoarchiv.nfa.cz



Děkujeme za pozornost!

(a kolegům a kolegyním za jejich práci)

michal.klodner@nfa.cz

matej.strnad@nfa.cz

videoarchiv.nfa.cz
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