Digita
alizácia kultúrnyc
k
ch pamia
atok
Prešov
vský samo
osprávny kraj začína realizovaťť projekt digitalizáciee historick
kých
artefak
ktov. V rám
mci projektu Najvýzn amnejšie historické
h
a umeleckké pamiatk
ky
v zbierrkach PSK bude zdig
gitalizovan
ných 8 124 objektov zo
z zbierokk kultúrnyc
ch
zariade
ení v zriaď
ďovateľskejj pôsobno
osti vyššieho územné
ého celku..
„Do proje
ektu digitalizácie zbierkových predmetov
v sme zapojili Ľubovnianske
e múzeum v S
Starej Ľubovni,
Šarišské múzeum v Ba
ardejove, Podttatranské múzzeum v Poprade, Krajské múzeum
m
v Preššove, Vlastive
edné
múzeum v Hanušovcia
ach nad Topľo
ou, Vihorlatské
é múzeum v Humennom
H
a Múzeum
M
modeerného umeniia Andyho
Warhola v Medzilaborc
ciach,“ konkrettizoval predsed
da PSK Peter Chudík.
C
Do digitáln
nej podoby sa nasnímajú nap
príklad barokovvé oltáre z hrad
dnej kaplnky na
a hrade Ľubovňňa, ikony z dre
eveného
matisovskkého kostolíka v ľubovniansko
om skanzene, čči štyri originálne portréty spišských starosto
tov Ľubomírsky
ych.
Krajské m
múzeum v Prešo
ove vybralo na
a digitalizáciu e
exponáty hasičs
skej techniky, Vihorlatské
V
múúzeum zase zbierku 300
keltsko-dá
áckych mincí, kovový
k
trezor zo
z 17. storočia, či ikonostas z Novej Sedlice. Šarišské múzzeum zdokume
entuje
Malú kalvá
áriu majstra Pa
avla z Levoče, gotické sochy a gotické tabuľové maľby – všetko
v
z expozzície Ikony a Slo
obodné
kráľovské mesto, Múzeu
um moderného
o umenia A. Wa
arhola sa zame
eria predovšetk
kým na predpo partové obdob
bie Andyho
Warhola p
portfóliom In the Bottom of My
y Gardena ďalššie známe porttfóliá, medzi kto
orými nebude cchýbať napríklad Hans
Christian A
Andersen.
Podľa pre
edsedu PSK „v
vzhľadom na finančnú
fi
nároč
čnosť digitaliz
začnej technik
ky a jej rentab
bilitu sa projek
kt bude
realizovať prostrednícttvom externejj firmy. Naprie
ek tomu bude na Úrade PSK
K na odbore ku
kultúry zriaden
né aj
digitalizačné pracovisk
ko.“ Bude zahŕŕňať základné vvybavenie na prípravu
p
objekttov na digitalizááciu. „Úrad pri
rijme
jedného zzamestnanca, ktorý bude re
ealizovať men
nej náročné diigitalizačné techniky a spraacovanie surov
vých dát,“
potvrdil žu
upan P. Chudíkk.
Digitalizáccia historických
h predmetov v zbierkovom
z
fon
nde siedmich múzeí
m
bude stá
áť takmer 1,5 m
milióna eur. Pre
ešovská
krajská sa
amospráva získkala peniaze z Európskeho fo
ondu regionálneho rozvoja a bude sa na ňo m finančne
spolupodieľať piatimi percentami opráv
vnených náklad
dov.
S prácami sa začne v marci tohto roku a potrvajú do konca júna 2015. Za toto obd
dobie sa zdigitaalizuje 8 124 objektov. Z
celkového
o počtu digitalizzovaných artefa
aktov bude 30 percent (približ
žne 2 500 kuso
ov) do roku 20115 zverejnenýc
ch
na webovýých stránkach Slovenského národného
n
múzzea, na stránka
ach zaineresov
vaných múzeí i webstránke PSK.
P
Prešovskýý samosprávnyy kraj má vo sv
vojom zbierkovo
om fonde veľké
é množstvo výz
znamných kulttúrnych objekto
ov.
Digitalizáccia umožní ich zachovanie pre budúce gene
erácie a zárove
eň sprístupnenie pre širokú veerejnosť.
V Prešovsskom kraji nejd
de o prvú digitalizáciu pamiato
ok v zbierkovom
m fonde múzeíí. Na Slovensku
ku bol pred niek
koľkými
mesiacmi spustený pilotný projekt digittalizácie, do kto
orého bolo v Prešovskom kra
aji zahrnuté aj M
Múzeum v Kež
žmarku.
Znamená to, že objekty z expozícií toh
hto múzea budú
ú digitalizované
é nezávisle od projektu, ktorýý momentálne spúšťa
s
Prešovskýý samosprávnyy kraj. Časovo sa však oba prrojekty budú prrelínať.
***
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Zo zbiero
ok Vihorlatskkého múzea v Humennom
m je digitalizzovaných spo
olu 2086 ks ppredmetov

