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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

První den – 3. 10. 2016 – přijetí pí. Ing. Vierou Gašparekovou, vedoucí oddělení
ochrany a správy depozitů a Ing. Ivanem Kukou, vedoucím oddělení přípravy
dokumentů, kteří nás seznámili s činností jejich oddělení a provedli nás budovou
SNK včetně depozitů. Na odboru informačně komunikačních technologií (IKT)
nás Ing. Hrdina seznámil s činnostmi odboru souvisejícími s projektem DIKDA.
Odbor zabezpečuje v projektu podporu uživatelů, spolupráci a komunikaci
s externími společnostmi, odpovídá za vysokou dostupnost a bezpečnost
infrastruktury. Odbor IKT spolupracuje s digitalizačním centrem, v roce 2014 byl
spuštěn ostrý provoz digitalizačního workflow, konverze PSP balíků a vklad SIP
balíků do Centrálního datového archivu.
Druhý den – 4. 10. 2016 – jsme navštívili jednotlivá odborná pracoviště –
oddělení přípravy dokumentů (se zaměřuje na přípravu analogových dokumentů
na digitalizaci od výběru, třídění pro digitalizaci z hlediska jejich fyzického stavu
a vhodnosti pro jednotlivé digitalizační technologie, mechanického čištění a
základního dezinfekčního ošetření, kontroly všech těchto fází přípravy,
transportu do digitalizačního centra ve Vrútkach, kontroly stavu dokumentů po
procesu digitalizace až po jejich opětovné uložení do depozitu. V oddělení služeb
nás Ing. Alžběta Martinická provedla všemi pracovišti poskytujícími knihovnicko
informační služby. V oddělení IKT jsme s Ing. Igorem Siake ľe m a Ing. Adrianem
Kádašim konzultovali vzájemné zkušenosti a poznatky o systému Magik Info
(systém pro evidenci HW a SW), který je užíván také v Národním archivu.
V pozdních odpoledních hodinách pro nás kolegové ze SNK připravili prohlídku
Literárního muzea (LM) a návštěvu stálé expozice muzea. LM je pracovištěm SR
pro literárně muzejní dokumentaci, podporu a prezentaci slovenské kultury a
vzdělanosti od nejstarších dob po současnost s osobitým důrazem na vývoj
slovenské literatury. Buduje soubory sbírek textového, výtvarného, auditivního a
audiovizuálního charakteru s orientací na vývoj slovenské literatury, její dějiny,
prezentaci a popularizaci.
Třetí den – 5. 10. 2016 pro nás kolegové ze SNK zajistili návštěvu a prohlídku
Národného cintorína s odborným doprovodem. Po prohlídce jsme byli přepraveni
služebním autem do detašovaného pracoviště SNK - Digitalizačního centra ve
Vrútkach. Digitalizační centrum je specializované pracoviště pro masovou
digitalizaci dokumentů ze sbírek SNK, vzniklo v rámci implementace národního
projektu Digitální knihovna a digitální archiv (DIKDA). Na tomto pracovišti nás
provedli celým procesem - třídění dokumentů, digitalizaci, skenování, zpracování
obrazových souborů a tvorbu metadat. V roce 2014 došlo k úplnému dobudování
technologické infrastruktury digitalizace po hardwarové a softwarové stránce,
jejíž integraci zabezpečuje robustní systém na řízení digitalizačního workflow,
který zajišťuje výkon činností od řízení logistických toků dokumentů, skenování a
zpracování
(obrazové,
OCR,
metadata)
až
po
produkci
finálních
standardizovaných PSP balíků. Dále nás provedli pracovištěm, kde probíha
konzervace a restaurování dokumentů.
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