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Vážení, 

 

dovoluji si Vás pozvat na odborný seminář  

 

ELEKTRONIZACE SBÍRKOVÝCH FONDŮ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ 
  

TERMÍN:  úterý 10. září 2019 

ČAS:  10:00 – 16:00 hodin 

MÍSTO:  14|15 BAŤŮV INSTITUT, sál A 

  Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

 

Program semináře: 

09:00 – 10:00 prezence účastníků 

10:00 – 10:15 přivítání na semináři, Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje odpovědný za oblast kultury, 
památkové péče, církví, mládeže a sportu 

10:15 – 11:00 Realizace projektů pro paměťové instituce Zlínského kraje, digitalizace, depozitář, zveřejňování 
kulturních fondů – eBadatelna, Evidenční systém sbírkových předmětů, PhDr. Blanka Rašticová 

11:00 – 11:40 Elektronická evidence sbírkových předmětů - praktické zkušenosti s přechodem na nový evidenční 
software, Ing. Vítězslav Mach; Zlínský kraj 

11:40 – 12:15 Význam digitalizace muzejních/paměťových institucí v kontextu současného a budoucího světa, 
RNDr. Jiří Frank, Ph.D., Národní muzeum Praha  

12:15 – 13:00 Elektronické databázy a správa zbierok archeologických nálezov v Archeologickom ústave SAV, 
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. - PhDr. Peter Bednár, CSc. - Ing. Elena Blažová a Ing. Marcela Grznárová  

13:00 – 13:45 přestávka, občerstvení 

13:45 – 14:20 Open data v kultuře a veřejné správě,  MgA. Marie Vítová Dušková; Ministerstvo vnitra  

14:20 – 14:50 Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend - ELVIS, Ing. Josef 
Praks a Aleš Vokál; Ministerstvo kultury  

14:50 – 15:30  Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady galerií ČR, Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. 

15:30 – 15:55 diskuze 

15:55 – 16:00 závěrečné slovo, ukončení semináře 

 

Změna programu vyhrazena. 

Přihlašovací formulář otevřete zde. 

Zájem o účast na semináři prosím potvrďte vyplněním formuláře a odesláním dat nejpozději do 5. 9. 2019. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeg7mCsoYVcTSIIHLuoVskniiBtiPon8Tc4CgrGoxbYg_xxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Vaše dotazy k tématu semináře můžete zaslat předem na adresu blanka.herzanova@kr-zlinsky.cz do 5. 9. 2019. 

 

Vhledem k omezené kapacitě sálu 90 míst budou akceptovány žádosti o účast na semináři dle pořadí jejich doručení 
(vyplnění elektronického formuláře a odeslání údajů). V případě, že Vaše žádost nebude z kapacitních důvodů 
akceptována, budete o této skutečnosti informováni e-mailem. 

 

Podrobnosti naleznete na https://www.kr-zlinsky.cz/metodicke-dny-edicni-cinnost-zajimavosti-cl-690.html. 

 

 

S úctou 

 

 

Mgr. Miroslav Kašný v. r. 
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