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O čem chceme mluvit

▪ Snahy o spolupráci - rekapitulace
▪ Současná situace v ČR
▪ Informace o aktuálním projektu



Zvukové kulturní dědictví na 
území České republiky = více 
než 120 let. Jeho ochranu lze 
zajistit digitalizací, ale bez 
předem uskutečněné kvalitní 
evidence nelze přistoupit ke 
kvalifikovanému výběru. Tyto 
kroky musí být koncepční a 
koordinované na všech úrovních, 
včetně národní. Bez finančního 
a personálního zajištění toto 
nelze uskutečnit. Hrozí 
nenávratný zánik obsahu. 
Přicházíme o možnost prezentace 
našeho kulturního dědictví na 
mezinárodním poli.
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Snahy o navázání spolupráce - rekapitulace

▪MU FF KISK - průzkum zvukových dokumentů v institucích 
▪INFOS 2015
▪ Levoča 2015
▪ Setkávání na konferencích v ČR

▪ Inforum 2015 a 2016
▪ Knihovny současnosti 2016
▪ AKM 2016

▪ Konference Kultura 21017 v Praze – zástupci MK SR
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Snahy 2

▪ pubIikování:
▪ IT Lib 2016
▪ česká odborná periodika

 
▪ korespondence, telefonáty,
▪ zájem o pracovní schůzku za účelem přípravy jednání zde
  

Výsledky??
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Současná situace v ČR

▪ do roku 2014: 
▪ „ticho po pěšině“
▪ ojedinělé snahy

▪ 2015:
▪ MZK oficiálně koordinátorem
▪ Masivní prezentování atd.
▪ Státní kulturní politika – inkorporováno



Státní kulturní politika 
2015-2020

Velkým pokrokem bylo podchycení zvukových 
dokumentů ve Státní kulturní politice 2015-
2020. 

Skupině zainteresovaných jedinců se podařilo ve 
spolupráci s Ústřední knihovnickou radou 
vpravit do Plánu implementace Státní kulturní 
politiky na léta 2015 – 2020 celý oddíl, 
věnující se dané problematice.

(Plán implementace Státní kulturní 
politiky, 2015, s. 47-48)



3.3.2 Uchování národního zvukového dědictví

3.3.2.A: Koncepce ochrany a 
zpřístupnění zvukových dokumentů 
jako významné součásti kulturního 
dědictví

3.3.2.B: Vybudování metodického a 
digitalizačního centra pro 
záchranu zvukových dokumentů v 
Moravské zemské knihovně v Brně ve 
spolupráci s Národním muzeem (ČMH)

3.3.2.C: Zajistit dlouhodobé 
úložiště pro uchování a 
zpřístupnění zvukových dat v rámci 
resortního LTP systému 
Ministerstva kultury 

3.3.2.D: Provozovat a rozvíjet 
portál Virtuální národní fonotéka 
(role sektorového agregátora)

(Plán implementace Státní kulturní politiky, 2015)



Prezentace
Virtual National Phonotheque in Czech 
RepublicAn

poster Šír IASA 2014

Virtuální národní fonotéka - rok první prezentace Šír AKM 2014

K aktuálním otázkám "národní fonotéky" prezentace Horová IAML Brno

Kulturní dědictví na zvukových nosičích : hrozby 
a příležitosti

prezentace Horová, Šír INFOS 2015

Save a Sound aneb zvukové dokuemnty v ČR prezentace Šír KOKON

Virtuální národní fonotéka - sektorový agregátor 
pro zvukové dokumenty ČR

prezentace Horová, Šír, Žabička eCulture

Zachraňme naše zvukové dědictví aneb co 
můžeme nabídnout našim uživatelům?

prezentace Horová, Šír Knihovny současnosti 2015

Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě 
země, společné řešení

prezentace Horová, Šír Slovensko Levoča, IAML SK

Issues and Challenges of Audio Heritage 
Preservation in Czech Memory Institutions

prezentace Horová, Šír, Žabička IASA Annual Conference, Paříž 2015

Terénními projekty k portálu pro zvukové 
dokumenty. zn. Spěchá.

prezentace Horová, Šír Francouzský institut Praha

IASA 2015: zajímavosti z konference prezentace Horová, Šír PS ODZZD 2015

Stav Průzkumů prezentace Novotná PS ODZZD 2015

Zapojte se do terénních průzkumů - pomoze 
uchovat naše zvukové kulturní dědictvi

prezentace Horová, Šír ČB krajská knihovna 2015

Terénními projekty k portálu pro zvukové 
dokumenty. zn. Spěchá.

prezentace Horová, Šír, Novotná DIGI 2015



a ještě prezentace

Koncepce pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování ZD v 
ČR

přednáška Horová, Šír ÚISK 2015

Koncepce pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování ZD v 
ČR

prezentace Horová, Šír AKM 2015

Co se stane, když se nic nestane, aneb platit budeme 
vždy, záleží kolik.

prezentace Indrák, Šír AKM 2015

Terénní projekty prezentace Novotná, Gross, Šír AKM 2015

Aktuální stav v 1. kvartále 2016 prezentace Horová PS a IAML 2016

Virtual National Phonotheque: A Model Gateway for 
Sound Documents or Just a Portal?

prezentace Horová, Šír ARSC 2016 - Bloomington, USA 2016

Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti 
zvukových dokumentů u nás i v zahraničí.

prezentace Horová, Šír INFORUM 2016

Virtual National Phonotheque: A Model Gateway for 
Sound Documents or Just a Portal?

prezentace Horová, Šír GHT Barcelona 2016

Zvukové dokumenty pro všechny. Zn. Za málo peněz prezentace Horová, Šír, Novotná Knihovny současnosti 2016

Lots of Music for a Mere Pittance: The Sound Documents 
Landscape in the Czech Republic

prezentace Horová, Šír IASA Annual Conference  2016 - 
Washington, D.C. 

Save a Sounds in the Czech Republic poster Horová, Novotná IASA Annual Conference  2016 - 
Washington, D.C. 



Archivy, knihovny, 
muzea

SEKTOROVÝ 
AGREGÁTOR PRO 
ZVUK V ČR

EVROPSKÝ AGREGÁTOR 
ZVUKU
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Kde jsme – po dvou letech snah

▪ MZK a VNF ?
▪ Pracovní skupina odborníků?
▪ MK ČR ?

▪ Dílčí úspěchy: 
▪ projekty VISK
▪ UNESCO
▪ silné byť malé jádro PS
▪ aktivní styky a vztahy se zahraničním

▪ Paříž - IASA
▪ Bloomington – ARSC
▪ Washington, D.C. – IASA
▪  aj.

▪ Národní muzeum
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O přípravě projektu do NAKI II

▪ NM + NK + KNAV + MU FF KISK
▪ ne na národní úrovni
▪ nejstarší nosiče zvuku
▪ ochrana a digitalizace
▪ atraktivní zpřísutpnění

Projekt má řešit problémy paměťových institucí plynoucí z neexistence 
uceleného souboru standardizovaných postupů pro dlouhodobou 
ochranu a zpřístupněni zvukových záznamů uložených na nosičích, 
které nelze běžně soudobými technologiemi reprodukovat a které jsou 
důležitou součástí národního kulturního dědictví. 





Děkujeme za pozornost

Iva Horová / iva.horova@techlib.cz

Filip Šír / filip_sir@nm.cz


