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Systematická digitalizace nejznám ějších pražských 
archiválií

1998–2007

Digitalizace archiválií v počtu cca 12 000 snímků 
zpřístupněných v lokálním informačním systému.



Ad fontes. Projekt komplexní digitální ochrany, 
záchrany a obecného zp řístupn ění nejvzácn ějších 
historických dokument ů hlavního m ěsta Prahy
podpořený grantem z Norska prostřednictvím Norského 
finančního mechanismu (č. podpory CZ0041)

2007– 2010

Digitalizace archiválií v počtu 230 000 snímků se 
závazkem zpřístupnění výsledků digitalizace široké 
veřejnosti prostřednictvím sítě internet.



Vysokorychlostní digitalizace matrik

od r. 2009 (trvá 6 měsíců)

Digitalizace archiválií v počtu cca 37 000 snímků.



Historie

Dosavadní snahy po zpřístupnění digitalizovaných 
archiválií měly svá omezení.

• od roku 1999 prostřednictvím lokálního informačního 
systému na počítačových terminálech v archivní 
studovně

• od roku 2005 na internetu v rámci webové aplikace 
Archivní VadeMeCum dodávané společností BACH 
systems s.r.o.



Současnost

Praga Publica, později Praga Publica Historica
(Praha zpřístupněná, později Zpřístupněná historická 
Praha) je projekt, který si od roku 2007 klade za cíl 
vyřešit zpřístupnění archiválií v digitální podobě.

Náplní projektu je metodická příprava a technická 
realizace veřejně dostupného informačního systému.



Metodická základna

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra
č. VE20072009004 s názvem Možnosti a formy 
zpřístupn ění archivních fond ů nebo jejich sou částí 
veřejnosti v elektronické podob ě, jenž se v letech 
2007–2010 orientoval na standardizaci a prezentaci 
archivního zpřístupnění v českém prostředí.

http://www.nacr.cz/G-vyzk/moznosti.aspx

Rozšířená pracovní skupina pro nová Základní 
pravidla pro zp řístup ňování archiválií vedená
v letošním roce odborem archivní správy a spisové 
služby Ministerstvem vnitra.



Technická realizace (1)

Archivní repository vyvinuté společností BACH 
systems s.r.o. tvoří digitální úložiště strukturovaných 
obrazových dat ve formátu JPEG a metadat ve formátu 
XML.

Nad úložištěm existuje rozhraní pro výměnu metadat 
pomocí protokolu OAI-PMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting).

Rozhraní pro p ředávání dat (digitálních snímků
a příslušných metadat) z lokálního systému archivu do 
digitálního úložiště vyvinutý společností RDM tech s.r.o.



Technická realizace (2)

Archivní VadeMeCum vyvinuté společností BACH 
systems s.r.o. tvoří aplikační nadstavbu systému, která 
umožňuje procházení, vyhledávání a zobrazování 
archiválií v digitální podobě.

http://www.ahmp.cz/katalog
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