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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Tomáš Foltýn 

Pracoviště – dle organizační struktury OSF – 1.3. 

Pracoviště – zařazení Ředitel Odboru správy fondů NK ČR 

Důvod cesty Účast na konferenci ICKM 2014/IMCW 2014 

Místo – město Antalya 

Místo – země Turecko 

Datum (od-do) 23. – 27. 11. 2014 

Podrobný časový harmonogram 23/11 – dopoledne odlet z Prahy, večer přílet Antalya, 
jednání o finální podobě workshopu 
24/11 – dopoledne vedení workshopu „Large scale 

digitization – The save our memory project“; odpoledne 
účast na konferenci 
25/11 – 26/11 – účast na konferenci 
27/11 – dopoledne odlet z Antalye, večer přílet do Prahy 

Spolucestující z NK --- 

Finanční zajištění Projekt NAKI 0748 

Cíle cesty Účast na konferenci ICKM 2014/IMCW 2014; vedení 
workshopu „Large scale digitization – The save our memory 

project“ 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz dále. 

Program a další podrobnější informace K dispozici online na webu 
http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/documents/imcw2014_
program.pdf 

Přivezené materiály --- 

Datum předložení zprávy 5. 12. 2014 

Podpis předkladatele zprávy Mgr. Tomáš Foltýn 

Podpis nadřízeného  

Vloženo na Intranet  

Přijato v mezinárodním oddělení  
 
 

Vedení semináře „Large scale digitization – The save our memory project“ 
Program semináře „Large scale digitization – The save our memory project“ byl připraven ve 
spolupráci s italským kolegou Andreou de Polo Saibanti (Fratelli Alinari IDEA SpA, 
Florence, Italy). Cílem bylo poukázat na možnosti digitalizace sbírek paměťových institucí za 
pomoci prostředků masové digitalizace, představit největší výhody a nevýhody jednotlivých 
řešení (open-source x komerční nástroje apod.) a zamyslet se nad budoucí interinstitucionální 
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spolupráce. Andrea de Polo Saibanti se zabýval především digitalizací fotografických archivů, 
možnostmi zpřístupnění a využití obsahu pro multimediální prezentaci. Tomáš Foltýn se 
naopak zaměřil na knihovní fondy. Situaci v ČR včetně největších výzev nejprve shrnul 
v úvodní přednášce „Living in the Digitization Wonderland!  
How to cooperate on the digitization activities and make the costs effective!“, kde 
vypointoval sedm nejdůležitějších oblastí masové digitalizace (standardy, podpora 
zřizovatele, metodické zaštítění etc.). V rámci prezentace byly demonstrovány i nástroje 
používané v ČR – Registr Digitalizace, Kramerius, ProArc. Následoval diskuze s publikem a 
následně zadání workshopového úkolu ve skupinách, práce a následné vyhodnocení. 
Semináře se zúčastnilo asi 30 účastníků.  
 
Účast na konferenci 
Tomáš Foltýn se aktivně účastnil i dalších bloků konference ICKM/IMCW 2014. Za 
nejhodnotnější vyslechnuté přednášky lze brát příspěvek Jasmin Hügi a René Schneidera 
„Research data in Humanities and Historical Sciences“ o možnostech využívání obsahu 
digitálních archivů profesionálními historiky a jejich představách o prezentaci obsahu. 
Zajímavá byla též přednáška Wolframa Horstmanna „The Data Library“ o proměně funkce 
knihovny v 21. století, kde se pokusil predikovat budoucnost zejména vědeckých knihoven, 
kterou vidí ve vztahu k „research intelligence“ pro oblast univerzitního vzdělávání. Velice 
zajímavou přednáškou byla prezentace ředitele Univerzitní knihovny Řezno o velkých datech 
– zejména ve spojení s humanitními obory. Posledním příspěvkem, jež lze zmínit byl 
příspěvek Petera Beckera „Big Data in Library Sciences Education: What to Teach“ o potřebě 
a možnostech reformy vzdělávání informačních pracovníků. 


