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Tradičné úlohy filmových archívov: 

• zhromažďovanie 

• katalogizácia 
• uchovávanie (konzervovanie) 

• obnovovanie (reštaurovanie) a 

• prezentácia filmov 

sa v digitálnom svete nemenia, menia sa len metódy, spôsoby, postupy, 

teda otázkou je ako vykonávať tie úlohy... 
 

Dillmann, Claudia. Sectoral Approaches to Digitization The Film Archives. [Príspevok na 

konferencii Audiovizuálne archívy v 21. storočí, Gent (Belgicko), 13. - 14. október 2010] 
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Projekt SK CINEMA 
(informačný systém pre 
katalogizáciu, evidenciu a  
odborný popis AV dedičstva  
vrátane jeho sprístupňovania) 

Projekt Digitálna audiovízia 
(digitalizačné pracovisko a 
konverzia/digitalizácia filmových 
objektov z fondov SFÚ) 

 

metadáta 

filmové objekty 

Projekt systematickej 
obnovy audiovizuálneho 
dedičstva SR (diagnostika, 

záchrana, obnova a uloženie 
materiálov filmového archívu) 

 

Vzťahy medzi projektmi SFÚ 



   

 
Katalogizačné pravidlá pre filmografický popis: 
 
• Katalogizačné pravidlá FIAF pre filmové archívy (z roku 1991, v súčasnosti v 
procese revízie!) 
 
Európske normy pre interoperabilitu filmových databáz: 
 
• EN 15744:2009 prijatá v slovenskej verzii v auguste 2010 ako 
STN EN 15744 Identifikácia filmov. Minimálny súbor metadát pre 
kinematografické diela 
 
• EN 15907:2010 prijatá v slovenskej verzii v marci 2012 ako STN EN 15907 
Identifikácia filmov. Zlepšenie interoperability metadát. Súbory prvkov a 
štruktúry 
 
• STN P CEN/TS 16371 Návod na implementáciu EN 15744 a EN 15907 
(predbežná norma - prijatá v SR v júni 2012 v angličtine) 
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Popisné metadáta 
 
Technické metadáta 
 
Administratívne metadáta 
 
Prezervačné metadáta 
 
Transportné metadáta 
 
Štatistické metadáta 
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DIGITÁLNY FILMOVÝ OBJEKT 

Kinematografické dielo 
(dátová reprezentácia) 
 
 
 
  
 
 
 
 

         ZVUK 

      OBRAZ 
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Filmovo-archívný 
záznam o filmovom 
objekte (napr. 35 mm 
filmová kópia) 

 

Geografické 
miesto  
(napr.  miesto 
nakrúcania) 

Osoba 
(napr. režisér, 
kameraman) 

Korporácia 
(napr.  
produkčná 
spoločnosť) 

Tematické 
heslo   
 
 

Udalosť 
(napr. premiéra 
filmu) 

FILMOGRAFICKÝ ZÁZNAM o 
kinematografickom diele  
(popisné metadáta) 
Menný popis: Názov, Štáb, Účinkujúci, Rok 
výroby, Výrobca, Minutáž ....  
Vecný popis: Obrazový  popis, Zvukový popis     
Obsahový popis, Predmetové heslá,  
Žáner, .... 

Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť 

Filmovo-archívný 
záznam o digitálnom 
filmovom objekte  
(napr. archivovanom v 
CDA) 



European Film Gateway 

EUROPEANA 

        sprístupňovanie (internet) 

SK CINEMA 
(základný softvér Advanced Rapid Library - systém na správu 
zbierok a fondov (fyzických artefaktov), katalogizáciu (tvorba 
a správa metadát) a sprístupňovanie (internet), ... 

Ktokoľvek 
Národný portál kultúry 
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) (NP č. 7) 

Národné osvetové centrum 

Digitálna audiovízia (NP č. 5) 
(Media Asset Management - systém na správu 
dynamických digitálnych filmových objektov, 
podporu procesu konverzie (tvorby digitálnych kópií) 
a sledovanie životného cyklu digitálnych kópií a 
odvodenín, ...  

Centrálny dátový archív (NP č. 8) 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

Slovenský filmový ústav 

OAI-PMH 

dlhodobá archivácia 
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Identifikačný systém pre automatickú identifikáciu filmových 
objektov  (čiarové kódy) 
• v projekte Digitálna audiovízia (logistika, jednoznačná identifikácia, automatizácia), ale i 
výrazné zrýchlenie inventarizácie filmového archívu do budúcnosti 

 
Media Asset Management   
• rozšírenie informačného systému SFÚ o softvérové riešenie na správu dynamických 
digitálnych filmových objektov, podporu procesu konverzie (tvorby digitálnych kópií) a 
sledovanie životného cyklu digitálnych kópií a odvodenín 

• obsahový, obrazový a zvukový popis v súlade s časovou 
líniou digitálnej kópie kinematografického diela  
 
=> koncepcia DIGITÁLNEHO FILMOVÉHO ARCHÍVU 
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Príklady prínosu projektu Digitálna audiovízia: 



Veľká vďaka za pozornosť... 
 

marian.hausner@sfu.sk 
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