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VISK 7 – Cíle programu 

 Hlavní cíl: Ochrana a zpřístupnění bohemikálních 

dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž 

existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) 

papírového nosiče 

 Další cíle: Podpora ochranného reformátování 

knihovních dokumentů, které jsou významné pro 

zachovávání kulturního dědictví ČR 

 



VISK 7 – Poskytování dotace 
 Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů 

 Primárně určena pro bohemikální dokumenty, digitalizace originálních tištěných dokumentů od data vročení 1801 a 
jejich zpřístupnění široké veřejnosti 

 Instalace nové verze Systému Kramerius 

 Instalace systému Kramerius ve verzi 5.0 či vyšší formou neinvestičních nákladů 

 Zhotovování ochranných obalů z lepenky archivních kvalit 

 Umožňuje vytvářet ochranné obaly z nekyselé lepenky především pro novodobé dokumenty ohrožené degradací papíru 
či pro již reformátované dokumenty 

 Odkyselování svazků postižených degradací dřevitého papíru 

 Speciální chemické procesy, při nichž dojde k neutralizaci nebo odstranění volných kyselin obsažených ve struktuře 
papíru 

 Další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na 
konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu 
ohrožených dokumentů 

 Systematické průzkumy novodobých fondů, vyhodnocení  mikrobiologických stěrů, zjištění četnosti výskytu spór plísní, 
mechanická očista plísní, restaurátorské a konzervační zásahy, měření mikroklimatických podmínek ve skladištích, nebo 
nákup měřících přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu a dalších fyzikálních vlastností knihovních fondů 

 Od roku 2018: Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na 
gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby 

 Digitalizace zvukových záznamů zaznamenaných na standartních gramofonových a šelakových deskách. V rámci 
projektu mohou být digitalizovány desky z produkce všech vydavatelů působících na našem území, nebo které se 
obsahově váží k české kultuře 

 



VISK 7 – Neposkytování dotace 

 Z dotace nelze platit: 

 platy/mzdy zaměstnanců (lze dát do spoluúčasti žadatele) 

 investiční náklady a odpisy (lze dát do spoluúčasti žadatele) 

 výpočetní technika, serverová infrastruktura pro zpřístupnění 
digitalizovaných dokumentů, zabezpečení formátových migrací 
dříve vytvořených dat (lze dát do spoluúčasti žadatele) 

 občerstvení, dary 

 náklady spojené s výdaji na zahraniční cestu zaměstnanců 

 náklady na vyškolení zaměstnanců nesouvisející s podaným 
projektem 

 náklady na samotné vypracování projektu 

 účetní a právní služby 

 náklady související s udílením věcných či finančních ocenění  

 nábytek, veškeré režijní náklady žadatele (nájem kanceláří, 
telefony, faxy, poštovné atd.) 

 



VISK 7 - Výhody 

 Účelově vázané dotace 

 Transparentnost 

 Metodická podpora NK ČR 

 Spolupráce při zápůjčkách knih s NK ČR 

 Možnost replikace dat 

 Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% 

rozpočtovaných nákladů na celý projekt; 30% 

rozpočtu projektu tvoří spoluúčast žadatele 



VISK 7 – Statistiky 



VISK 7 – Podání žádosti 

 30. září 2017 bude zveřejněna zadávací dokumentace 

pro rok 2018 na webových stránkách 

http://visk.nkp.cz/ a http://kramerius-info.nkp.cz/ 

 Může se využít jeden nebo více podprogramů 

 Vyplní se žádost i s potřebnými přílohami 

 Žádosti pro rok 2018 se mohou podávat nejpozději do 

10. prosince 2017, a to buď osobně nebo poštou na 

adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a 

knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá 
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VISK 7 – Kontaktní osoby 

Kontaktní osoby: 

 MK ČR: 

Mgr. Petra Miturová (petra.miturova@mkcr.cz) 

 Odborný garant programu: 

Mgr. Tomáš Foltýn (tomas.foltyn@nkp.cz) 

 Technický garant odkyselování a konzervačních 
postupů: 

Ing. Petra Vávrová, Ph.D. (petra.vavrova@nkp.cz) 

 Podpora programu VISK 7: 

Mgr. Bc. Michaela Bežová (michaela.bezova@nkp.cz) 

 



VISK 7 – Informace o programu 

 http://visk.nkp.cz/visk-7 

 http://kramerius-info.nkp.cz/ 

 https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/oddeleni-

preventivni-konzervace-1/obaly 

 http://kramerius-info.nkp.cz/index.php/cinnosti-ve-visk-

7/konzervacni-a-restauratorske-zakroky-pro-zlepseni-

fyzickeho-stavu-ohrozenych-dokumentu/  

 http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/ 

 http://odkyselovani.nkp.cz/ 
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VISK 7 – Pravidelné zasedání a jednání o realizaci 

programu VISK 7 (květen a listopad) 



 Děkuji za pozornost! 

 

 

 
Mgr. Bc. Michaela Bežová 


