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Pracoviště – dle organizační struktury 2.4.1 OAW 
2.4.3. LTP 

Pracoviště – zařazení knihovník 

Důvod cesty konference Archiving 2014 

Místo – město Berlín 

Místo – země Německo 

Datum (od-do) 13. 5. 2014 – 16. 5. 2014 

Podrobný časový harmonogram 13. 5. 2014 – odjezd z Prahy 
14. 5. – 15. 5. 2014 – konference 
16. 5. 2014 – konference, návrat do Prahy 

Spolucestující z NK Zuzana Kvašová 

Finanční zajištění VaV 0137 

Cíle cesty Cílem cesty byla účast konferenci Archiving a seznámení se 
s aktuálními trendy v oboru dlouhodobé archivace 
digitalních dokumentů. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cíle byly splněny. Byly získány poznatky, které budou moci 
být využity pro činnost a rozvoj dlouhodobé archivace 
digitálních dokumentů v NK ČR. 
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Podrobnější informace: 

Program konference na adrese http://imaging.org/archiving 

14. 5. 2014 – 1. den konference: 

14. 5. začal první den konference, jehož jedna část byla zaměřená na archivaci audiovizuálních 
materiálů a na archivaci materiálů pocházejících z elektronizace veřejné správy. Ani jeden druh z 
těch materiálů NK ČR nearchivuje, proto nám tato část sloužila pouze k seznámení s činnosti 
ostatních institucí.  

Druhá část prvního dne konference byla zaměřena na dlouhodobou ochranu digitálních asetů a 
na technickou stránku dlouhodobé ochrany. V této části Howard Besser představil pracovní 
skupinu OWS, která se zaměřila na archivace komunikace účastníků protestů na Wall Street 
(Occupy Wall Street). Účelem této skupiny je vyvinout metodiku pro zachycení archivace 
elektronické komunikace při důležitých událostech ve světě.  

Jednu z dalších přínosných přednášek měl finský přispěvatel Mikko Lampi, který představil 
kompletní workflow pro dlouhodobou ochranu, které je tvořeno s tzv. micro-services, které 
zaručují téměř neomezenou rozšířitelnost a tedy i funkčnost a adaptaci na nové výzvy pro 
technické workflow. Celé workflow je navíc open source a bude publikováno pro veřejnost ještě 
během roku 2014. Více informací je možné najít zde http://osarchive.wordpress.com 

 

15. 5. 2014 - 2. den konference 

Druhý den pokračoval opět zaměřením na dlouhodobou ochranu digitálních asetů a dále přinesl 
nové oblasti a to migraci digitálních objektů a finanční aspekty dlouhodobé ochrany. V této části 
byl představen holistický přístup k dlouhodobé ochraně, který představili přednášející z Norská a 
Švédska. Jejich přístup zahrnoval komplexní řešení archivace, které přinášelo i nový design 
úložišt, ale i architekturu pracoviště archivářů, tak, aby byla archivace, co nejvíce efektivní. V 
tomto řešení byla použita také open source aplikace Archivematica. 

V další přednášce představila M. T. Artese z Itálie nový přístup k zobrazování a vyhledávání v 
obrázcích v digitálních knihovnách. Tento přístup zahrnoval nejen unikátní klasifikaci, ale i 
sémantické charakterizace.  

Leila Medjkoune z Internet Memory Foundation představila webový crawler určený pro sběr dat 
do škálovatelných webových archivů. Všechny překvapila jeho obrovskou výkonností a 
efektivitou. Zároveň také představila hardware připravený pro takto rychlý crawler na míru tzv. 
NoRack servers. Díky výkonnosti je možné nejen data sklízet, ale zároveň je charakterizovat a 
analyzovat. 

 

16. 5. 2014 - poslední den konference 

Poslední den konference již by zkrácený a zaměřoval se na inovativní projekty a aktivity napříč 
archivy.  
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Michael Buckland z Berkley představil inovativní aplikaci pro editory, jejichž editorské 
poznámky jsou sdíleny a rovnou archivovány.  

Ulrike Glavitsch představil aplikaci, která synchronizovala audio stopu s textem. Zmínila 
především její použitelnost pro výuku jazyků. 

Catherine Tedford ukázala její projekt na sbírání a archivování street artu tzv. Weaving the 
Streets & People’s Archive. 

Michelle Lindlar z Německa prezentoval DURAARK Project, který se zaměřuje na snímání a 
archivování 3D objektů, včetně celých staveb.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


