TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Národné osvetové centrum

Riadiaci orgán OPIS

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Európska únia

Národné osvetové centrum spúšťa unikátny projekt

Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Dňa 7.7. 2015 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným
osvetovým centrom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít
projektu „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“.
Projekt „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“ je
jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2
„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Projekt je zameraný na digitalizáciu kultúrneho obsahu a vytvorenie multimediálnych
prezentačných produktov a následné sprístupňovanie objektov kultúrneho dedičstva Slovenska
širokej verejnosti na vzdelávacie, vedecké, pedagogické i propagačné účely.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nástrojov na ďalšie zhodnocovanie multimediálnych
prezentácií a animácií objektov a digitalizácia jedinečných kultúrnych objektov.
Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch špecifických cieľov projektu:
 digitalizácia kultúrneho obsahu,
 vytvorenie multimediálnych prezentačných produktov.
Prostredníctvom naplnenia cieľov projektu dostane široká verejnosť možnosť zoznámiť sa
a využívať atraktívny a jedinečný kultúrny obsah v digitálnom prostredí, čo zároveň platí pre
vedeckú i odbornú obec.
Pre tento projekt, ktorého realizácia bude trvať 9 mesiacov, získa Národné osvetové centrum na
základe financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 5 096 433,98 EUR.

V rámci projektu bude zdigitalizovaných 199 filmových objektov (16 mm a 35 mm) a 1140
kultúrnych objektov (plagáty, bulletiny, fotografie a fotoalbumy) z archívu Národného osvetového
centra. Zároveň bude vytvorených 90 náučných multimediálnych prezentácií a prezentačných
animácií 3D veľkých a malých objektov digitalizácie.
Výstupom projektu budú digitálne filmové, textové, grafické a fotografické objekty z archívu
Národného osvetového centra, ktoré budú spolu s multimediálnymi prezentačnými produktmi
komplexnou formou prezentovať kultúrne dedičstvo Slovenska cez portál Slovakiana, ktorý je
prezentačnou platformou pre zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva v rámci OPIS PO2
vytvorenou v národnom projekte CAIR.
Vytvorením jedinečného digitálneho kultúrneho obsahu a multimediálnych produktov s pridanou
hodnotou dôjde k priamemu dosiahnutiu globálneho cieľa OPIS, ktorým je vytvorenie inkluzívnej
informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.
Rovnako bude naplnený špecifický cieľ prioritnej osi č.2 – skvalitnenie systémov získavania,
spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni.
Aktuálne informácie o projekte a stave jeho realizácie a dosiahnutých cieľoch budú prezentované na
stránke www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy.
Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry a obnova ich národnej infraštruktúry - nájdete na stránke
http://opis.culture.gov.sk/.

