a kultúre Slovákov žijúcich nielen doma, ale aj v zahraničí, ktoré
boli vďaka aktivitám a pôsobnosti MS doma a v zahraničí zachované a zaradené do fondov a zbierok MS.

a 3D malé objekty, ale tiež audio- a videoobjekty – filmy, platne,
CD a DVD, ktoré vznikli pri vlastnej činnosti MS, alebo boli získané od našich krajanov v zahraničí.

Projekt umožní MS stať sa multifunkčným kultúrnym a informačným centrom, ktoré bude poskytovať informácie z vybudovaného a spracovaného vedomostného systému, umožní zvýšiť
a zlepšiť spoluprácu s ostatnými pamiatkovými inštitúciami, Ministerstvom kultúry SR, ako aj ostatnými inštitúciami v oblasti
prezentačnej činnosti, zároveň umožní MS zapojiť sa do projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Projekt umožní zlepšiť stav technickej, technologickej, personálnej a organizačnej
úrovne MS, čím sa zvýši kvalita získavania, spracovania, uchovávania a sprostredkovávania obsahu fondov a zbierok MS.

Výsledkom realizácie projektu bude 327 440 digitálnych objektov zverejnených na internete pre odbornú a laickú verejnosť
a ostatný digitálny obsah bude v rámci internej elektronickej
databázy prístupný cez počítač v bádateľni Archívu MS, prípadne v Krajanskom múzeu MS. Tým nebude potrebné dokumenty
študovať priamo v origináloch, ale v depotoch ostanú ochránené pre nasledujúce generácie. Implementáciou projektu sa
zvýši informatizácia a elektronizácia jednotlivých realizovaných
procesov, skvalitní a zmodernizuje sa systém na získavanie,
spracovanie, ochranu a využitie digitálneho obsahu vďaka vybudovaniu moderného a komplexného digitalizačného centra.

Riadiaci orgán OPIS

Realizácia projektu
Projekt bude realizovaný prostredníctvom štyroch hlavných
a dvoch podporných aktivít, v období od decembra 2012 do marca 2015.
Hlavné aktivity projektu:
Hlavná aktivita 1 – Príprava objektov, pracovísk
		 a personálu na digitalizáciu;
Hlavná aktivita 2 – Digitalizácia a postprocessing;
Hlavná aktivita 3 – Archivácia a publikovanie;
Hlavná aktivita 4 – Vytvorenie digitalizačného centra.
Podporné aktivity predstavujú riadenie projektu a informovanosť a publicitu.
Hlavné aktivity budú čiastočne realizované internými pracovníkmi MS (výber a príprava objektov, popis metadát, realizácia
činností v novovytvorenom digitalizačnom centre – digitalizácia inhouse, postprocessing a OCR, archivácia a publikovanie
v rozsahu cca 17 % všetkých digitálnych objektov). Digitalizáciu
a postprocessing, archiváciu a publikovanie v rozsahu cca 83 %
všetkých digitálnych objektov bude realizovať externý dodávateľ
služieb, zabezpečený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Na začiatku projektu bude realizovaná aj metodická a organizačná príprava personálu na digitalizáciu. Riadenie bude zabezpečené kombináciou interného a externého projektového tímu.
Výsledok projektu
Zámerom projektu je zdigitalizovať spolu 419 434 rôznych typov unikátnych a informačne hodnotných matičných objektov
s vysokou kultúrnou a historickou hodnotou. Všetky významnou mierou prispievajú k zachovaniu kultúrneho a historického
dedičstva SR, majú celoslovenský a celospoločenský význam.
Ide o rukopisné archívne listiny, tlačené písomné dokumenty,
ako sú noviny, časopisy, zborníky, ale aj fotografie, obrazy, 2D
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Digitalizačné pracovisko MS bude digitalizovať vybrané fondy a zbierky MS, ktoré sa budú transformovať do elektronickej
podoby. V rámci projektu budú digitalizované historicky vzácne
rukopisy z Archívu MS o matičných dejinách a matičných dejateľoch a dokumenty Krajanského múzea MS o histórii a činnosti
Slovákov v zahraničí.
U d r ž at e ľ n o s ť p r o j e k t u
Počas realizácie projektu bude v rámci Hlavnej aktivity 4 vytvorené digitalizačné centrum, ktoré počas trvania projektu zdigitalizuje a spracuje cca 17 % digitálnych objektov. Počas 6-mesačnej asistovanej prevádzky tohto centra bude nad procesom
digitalizácie a spracovania objektov dohliadať externá spoločnosť, ktorá zamestnancom centra odovzdá expertné odborné
know-how o problematike digitalizácie, postprocessingu a OCR.
Vďaka tomu bude možná trvalá udržateľnosť činnosti digitalizačného centra aj po skončení projektu, minimálne do roku 2020.
Digitalizačné centrum MS bude zaradené do organizačnej
štruktúry žiadateľa spolu s troma udržateľnými pracovnými pozíciami. Po skončení projektu bude centrum pokračovať v digitalizácii a spracovaní ďalších existujúcich fondov, zbierok a ich
prírastkov, ako aj v popise metadát zvyšných 10 % digitálnych
objektov (počas projektu popis metadát k 90 % všetkých digitálnych objektov), ako aj k postupnému publikovaniu a zverejňovaniu digitálneho obsahu na informačno-bádateľskom portáli.

Digitálny
archív
Matice
slovenskej
Spolufinancované
z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

www.matica.sk

www.informatizacia.sk

D i g i tá l n y a r c h í v M at i c e s l o v e n s k e j
V roku 2012 Matica slovenská vypracovala projekt s názvom
Digitálny archív Matice slovenskej, ktorým sa uchádzala o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie, v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2.
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie
a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

dokumenty, spracúvať ich, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať širokej odbornej a laickej verejnosti. Najviac sa touto činnosťou zaoberajú dve odborné pracoviská MS, a to Archív MS
a Krajanské múzeum MS, ktoré pôsobia v Martine a priamo sa
zúčastňujú na implementácii projektu.
Archív MS je špecializovaným verejným archívom a ústredným odborným pracoviskom na zachovanie kultúrneho dedičstva, histórie MS a slovenského národa. Preberá a získava rôzne
typy písomných a obrazových dokumentov a iných objektov zo
svojich organizačných jednotiek a od osobností národného a verejného života doma, ale aj v zahraničí. Tieto dokumenty a objekty preberá, eviduje, odborne spracováva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje odbornej i laickej verejnosti. Vo svojom
depote má uložených vyše 1 000 bežných metrov archívnych
dokumentov, čo je okolo 8 000 archívnych škatúľ. Okrem toho

Album Matice
slovenskej
so zoznamom
skutočných
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zapísaným
F. V. Sasinkom –
viazaný v koži
z roku 1870

napr. korešpondencia významných osobností národa, spolkov,
domácich a zahraničných korporácií s MS, projektová dokumentácia historických budov MS a iné.
Krajanské múzeum MS je ústredným pracoviskom pre styk
a spoluprácu so slovenským zahraničím a jeho úlohou je okrem
iného aj budovanie dokumentácie, ktorá sa týka Slovákov žijúcich v zahraničí. K jeho cenným zbierkam patria dokumenty
Slovákov z USA, Kanady, Srbska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Poľska, ale aj z Talianska, Argentíny a z iných krajín. Pri

Pečať na zápisnici z I. zasadnutia výboru Matice slovenskej 5. 8. 1863

realizácii projektu digitalizácie ide hlavne o tlačené pamiatky –
noviny a časopisy Slovákov, ktoré vznikli v zahraničí, fotografie
zo slovenského zahraničného sveta, audiovizuálne či auditívne
nahrávky – videokazety, filmy, platne so slovenskými piesňami.

Projekt bol vo výberovom konaní úspešný a Ministerstvo
kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán Úradu vlády SR už
koncom januára 2013 s Maticou slovenskou uzavrelo zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú
sumu 4 065 319,86 EUR, hodnota príspevku z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja je 3 862 053,87 EUR a zvyšok vo výške 5 %
si zabezpečuje Matica slovenská z vlastných zdrojov. Realizácia
projektu sa začala v decembri minulého roka a samotný proces
digitalizácie bude ukončený v marci 2015.

Časť pozdravného
listu prvému
predsedovi
Matice slovenskej
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Pr e d m e t p r o j e k t u
Matica slovenská (MS) so svojou 150-ročnou históriou má
veľký záujem prispieť k zachovaniu kultúrneho a historického
dedičstva Slovenska a Slovákov doma a v zahraničí. Je verejnoprávnou inštitúciou ustanovenou na základe zákona č. 68/1997
Z. z. o MS a jej poslaním je okrem iného získavať slovacikálne

uchováva ďalšie múzejné, galerijné či knižničné objekty. Medzi
najcennejšie dokumenty a objekty, ktoré sú náplňou projektu
digitalizácie, patria rukopisné pamiatky z obdobia vzniku a pôsobenia MS v druhej polovici 19. stor., ako aj matičné dokumenty z pôsobenia MS ako spolku v prvej polovici 20. stor. Vzácne sú
dokumenty z činnosti jej miestnych a vedeckých odborov, ako je

Medzi najcennejšie matičné dokumenty a získané pamiatky
patrí pozostalosť po najvýznamnejšom správcovi MS Jozefovi
Cígerovi Hronskom, ktorá bola privezená z Argentíny, a to: korešpondencia, rukopisné a výtvarné diela, projektová dokumentácia, fotografie, knihy, vecné pamiatky. Aj tieto cenné archívne,
múzejné a galerijné pamiatky budú predmetom digitalizácie.
Význam projektu
Matica slovenská je jednou z pamiatkových a fondových inštitúcií, ktoré majú veľký potenciál významnou mierou prispieť
k doplneniu a zachovaniu kultúrneho a historického dedičstva
Slovenska, už od roku 1863 budovaným unikátnym fondom.
Mnohé z historických archívnych, knižničných, múzejných a galerijných objektov, ktoré sú predmetom realizácie projektu, tvoria významnú súčasť vedomostného potenciálu o živote, histórii

