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Hlavní partneři projektu:
• Muzeum umění Olomouc (MUO)
• Moravská zemská knihovna v Brně (MZK)
• Knihovna Akademie věd ČR (KNAV)
• Národní archiv na Islandu (NAI)

Řešitelské období: 

• 2021 – 2024 

Financování: 

• Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura

Nahráno – Otevřeno
mezinárodní projekt zaměřený na digitalizaci, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých 
sbírek paměťových institucích



Digitalizace a zpřístupnění

• zejména práce na papíře, jež jsou mimořádně cenné 

a ohrožené degradací

• díky digitalizaci budou trvale zpřístupněny veřejnosti 

a dlouhodobě chráněny

• částečná digitalizace fondů, podpora užívání 
digitalizátů

• vybudování digitalizačního pracoviště 

• sdílení zkušeností

MUO a MZK spojují:
a. podobné a komplementární sbírky
b. know-how (digitalizace, edukace)

MUO – Olomouc (kmenové sbírky)
externí služba digitalizace

Spolupráce

CÍLE PROJEKTU



SBÍRKY AO, MUO A MZK
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Kmenové sbírky Muzea umění Olomouc (MUO)Sbírky Arcibiskupství Olomouckého (MUO – Arcidiecézní muzeum Kroměříž)Vybrané podsbírky Moravské zemské knihovnyNAI – archivní dokumenty



WORKFLOW DIGTALIZACE

Konzervace
MZK

Skenování 
AMK
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Předvádějící
Poznámky prezentace
chod digitalizační linky, rozdělení mezi instituce



Konzervátorské zásahy

• Fixace volných část

• Čištění dokumentů

• Tvorba plánů péče

• Nákupy ochranných obalů

• Sdílení zkušeností formou workshopů

Předvádějící
Poznámky prezentace
chod digitalizační linky, rozdělení mezi instituce - ošetření



Konference, workshopy a vzdělávací akce
digitalizace a restaurování movitého kulturního dědictví

• Digitalizace a restaurování (2022, 2023)
pracovníci muzeí a galerií
proces digitalizace, péče o citlivé sbírky na 
papíře a možnosti jejich prezentace

4 workshopy
1 seminář 

• Mezinárodní konference (2023)
restaurování děl na papíře, 
digitalizace a práce s digitalizáty

• Výtvarné workshopy (2021, 2022, 2023)
studenti 1. a 2. stupeň ZŠ 
pedagogové a lektoři
veřejnost
(práce s digitalizáty, digitálním perem, 
práce s 3D perem, INDIHU)

• Koncerty a hudební workshopy (2021, 2022, 2023)
hudební archiv Kroměříž (KM)
Letní hudební Akademie (KM)
Konzervatoř P. J. Vejvanovského (KM)
spolupráce s umělci z ČR a zahraničí (Norsko, Island)

Předvádějící
Poznámky prezentace
Plán workshopů



Digitalizujeme a veřejnosti otvíráme

umělecké a knižní sbírky Muzea umění Olomouc, Arcibiskupství olomouckého, 
Moravské zemské knihovny v Brně a Islandského národního archivu

4 instituce
4 partnerství
Celkem 83600 digitalizovaných uměleckých děl a knih 
přístupných online
Celkem 1 177 200 digitálních obrazů

29 workshopů na téma digitalizace
24 edukačních programů ve školní výuce
12 koncertů
8 přednášek a besed
1 konference



www.loaded-open.eu
www.eeagrants.org

machackova@muo.cz
fajtlova@muo.cz
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