Digitalizace kulturního
dědictví v IROP
Praha,
19.
1. Národní
2016 archív
29. 11. 2017

DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP
 Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality
systémů IKT

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP
 Památky – NKP, UNESCO památky, Indikativní seznam
UNESCO, Indikativní seznam NKP
 Muzea – krajská a státní, se sbírkou podle zákona č.
122/2000 Sb., s návštěvností nad 30 tisíc za poslední 3
roky
 Knihovny – krajské knihovny a Moravská zemská
knihovna
 K dispozici: 425 mil. EUR

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP
 Vyhlášeno: 8 výzev, z toho 1x Knihovny, 2x Památky, 2x
Muzea, 3x výzvy pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a
CLLD
 Podpořeno: dosud 102 památek, muzeí, knihoven za
6,6 mld. Kč
 V hodnocení: projekty památek z 52. výzvy, projekty z
výzev pro ITI, IPRÚ, CLLD
 Příjem žádostí probíhá: výzva Muzea (konec příjmu
žádostí 76. výzvy v 1/2018), Knihovny (konec příjmu
žádostí 25. výzvy v 12/2017), výzvy pro ITI, IPRÚ, CLLD

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP
 Digitalizace – jedna z podporovaných aktivit u projektů
památek/muzeí/knihoven vedle restaurování, expozic,
depozitářů, obnovy parků, modernizace sociálního,
technického zázemí.
 Konkrétně – digitální evidence knihovního fondu/sbírky,
tvorba metadat, digitalizace knihovního
fondu/sbírky/památek/mobiliáře

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 – PŘÍKLAD PAMÁTKY
Projekt „Revitalizace hradu Kost“
Příjemce: Kinský dal Borgo, a. s.
Rozpočet: EU - 75 mil. Kč, CZV – 106 mil. Kč
Aktivity: Obnova pláště, prostranství a parkánů
Obnova zahrady při parkánové zdi
Zpřístupnění přízemí velké věže
Zabezpečení objektu
Vybudování nového WC
Digitalizace památky (3D
animace hradu Kost, digitální
model hradu)

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 – PŘÍKLAD PAMÁTKY
Projekt „Digitalizace poutního areálu Svatý
Kopeček“
Příjemce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Rozpočet: EU - 27 mil. Kč, CZV – 32 mil. Kč
Aktivity: Digitalizace kulturních objektů (exteriér, interiér, mobiliář)
Vybudování depozitního informačního systému pro správu
muzejní sbírky
Vybudování zabezpečovacího systému pro depozitář
Tvorba digitálního obsahu
pro nové digitální aplikace
a expozice

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 – PŘÍKLAD MUZEA
Projekt „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice“
Příjemce: Národní technické muzeum
Rozpočet: EU - 100 mil. Kč, CZV – 118 mil. Kč
Aktivity:
 Vybudování nové depozitární haly, vybavení skladovou technologií, manipulační
a úklidovou technikou
 Konzervování přemisťovaných sbírkových předmětů
 Pořízení SW pro digitální evidenci sbírkových předmětů a digitální
evidence sbírkových předmětů přemisťovaných do haly

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 – PŘÍKLAD MUZEA
Projekt „Záchrana a zpracování ohrožených negativů
Historického muzea Národního muzea“
Příjemce: Národní muzeum
Rozpočet: EU - 24 mil. Kč, CZV – 28 mil. Kč
Aktivity:
 Stavební úprava dvou chladicích depozitářů a zřízení nové aklimatizační
komory v Ústředním depozitáři Terezín II
 Zřízení konzervačního pracoviště pro fyzickou záchranu a zpracování fondů
negativů v Ústředním depozitáři Terezín II
 Fyzické zpracování negativů, zahrnující konzervaci a digitalizace negativů
Digitalizace negativů proběhne jako nezbytný krok nutný pro následnou
katalogizaci a zpřístupnění
 Digitální evidence, katalogizace a zpřístupnění negativů veřejnosti

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 – PŘÍKLAD KNIHOVEN
Projekty krajských knihoven
 Ústecký kraj - Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna (EU 104 mil. Kč)
 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. - Centrální depozitář zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu
Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o. (EU – 104 mil. Kč)
 Olomoucký kraj - Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci
(EU - 100 mil. Kč)
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p. o. - Záchrana ohrožených
historických knižních fondů SVK PK (EU - 18 mil. Kč)
 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. - Vybudování komplexního
depozitního centra (EU - 6 mil. Kč) – mj. knižní skener pro digitalizaci
vázaných dokumentů.
 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o. - Zefektivnění ochrany
knihovního fondu MSVK (EU - 3 mil. Kč)

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 IROP
 Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
rozvoje, využití a kvality systémů IKT
 26. výzva IROP eGovernment I.
Aktivita: eCulture (a eEducation, eHealth…)
Příklady podpořených projektů:
Systém Národního agregátora - Czechiana
Rozvoj konceptu eCulture ve městě Písek
Informační systém eCulture města Strakonice

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 IROP - PŘÍKLAD
Projekt: „Systém Národního agregátora – Czechiana“
Příjemce: Ministerstvo kultury
Rozpočet: EU – 287,7 mil. Kč, celkové výdaje – 450 mil. Kč
Projekt vychází z celoevropského projektu Europeana.
Výstupy:
 Centrální standardizované úložiště s kapacitou pro ukládání a dlouhodobé
uchování nejširšího spektra digitalizovaných kulturních objektů a jejich metadat
 Zdroj dat pro portál Europeana a pro národní kulturní portál
 Dlouhodobé uchování digitalizovaných objektů kulturního dědictví určených k
prezentaci veřejnosti
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