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Počiatky písomností 
Predpokladá sa, že prvé hlinené 
tabuľky sa začali používať pred 
viac ako 5000 rokmi, pričom prvé 
nájdené hlinené tabuľky sú 
datované na rok 3020 p.n.l., a 
primárne boli používané pre 
uchovávanie teologických a 
historických textov a legiend. 
Počas nasledujúcich storočí sa 
prechádzalo postupne na papyrus, 
ktorý sa už používal podobným 
spôsobom ako moderný papier. 
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Prvé knižnice? 
Zbierka zhruba 30,000 hlinených 
tabuliek bola nájdená v 
Mezopotámii z obdobia okolo roka 
3000 p.n.l. Prvá známa zbierka 
papyrusových zvitkov pochádza z 
obdobia 1300-1200 p.n.l. a bola 
nájdená v egyptských mestách 
Amarna a Téby. Dalšie tisíce 
hlinených tabuliek boli nájdené v 
paláci asýrskeho kráľa 
Sennacheriba v Ninive. Z 
uvedeného obdobia pochádza aj 
Kráľovská knižnica kráľa 
Ashurbanipala (700 p.n.l.), ktorá 
obsahuje aj slávny Epos o 
Gilgamešovi.  
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Knižnice v starovekom Ríme 
Keďže vplyv gréckej kultúry and 
kultúru antického Ríma bol veľmi 
veľký, bolo len otázkou času, kedy 
sa významné diela objavia v 
rímskych domácnostiach. V tom 
čase bolo vlastníctvo kníh tak 
rozšírené a dôležité, že knihy boli 
súčasťou takmer všetkých 
portrétových malieb. 

V roku 300 bola faraónom 
Ptolemaiom I. založená aj známa 
Alexandrijská knižnica, ktorá bola 
verejnou knižnicou a poskytovala 
služby vzdelancom.  
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Od zvitkov ku kódexom 
Postupom času začali knižnice 
nahrádzať zvitky praktickejšími 
kódexmi. Kódex bol vytvorený 
rimanmi pričom ako vzor boli 
použité drevené písacie dosky. 

Kódex bol preferovaný hlavne s 
dôvodu kompaktnosti a ľahkého 
katalogizovania. Už v roku 300 už 
boli skoro rovnako populárne ako 
zvitky. Taktiež je potrebné 
zdôrazniť že kódex bol prvým 
formátom biblie, ktorý sa 
zachováva až do súčasnosti. 
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A čo bude ďalej? 



Žiadateľ: Slovenská národná knižnica v Martine 

Partner: Slovenský národný archív v Bratislave 

Termín odovzdania projektu: 16.11.2011  

Podpis zmluvy o NF: 7.3.2012 

Čas realizácie: 06.2012- 06.2015 

Rozpočet: 49 667 500 € 
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Hlavné ciele projektu Digitálna knižnica a digitálny archív: 
• Digitalizácia 1 400 000 kníh, novín, časopisov, zborníkov ... 
• Digitalizácia 1 400 000 archívnych dokumentov 
• Vytvoriť 2 800 000 digitálnych objektov a sprístupniť 30 

percent z nich 
• Vybudovať pracovisko pre masovú sterilizáciu papierových 

dokumetov 
• Vybudovať pracovisko pre masovú deacidifikáciu 

papierových dokumentov 
• Vybudovať pracovisko pre kontrolu kvality sterilizácia a 

deacidifikácie 
• Zrekonštruovať priestory pre uloženie konzervačného 

fondu  
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Projekt v číslach: 
 
• Rozpočet projektu: 49  667 500 Eur 
 
• 2 800 000 kultúrnych objektov -> 250 000 000 strán  

 
• 250 000 000 strán -> 13 PB dát, 2 pracovné kópie -> 39 PB 

dát 
 

• Maximálne prenášané množstvo dát 6 Gbit za sekundu 
 

• 16 digitalizačných robotov, 12 manuálnych skenerov 
 

• 110 pracovných miest (78 po skončení projektu) 
 

• cca 9 600 bm fondu  
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Memoria.sk je prezentačným systémom SNK ďalšej generácie, poskytujúcim 
služby indexovania a plnotextového vyhľadávania v knihách, novinách, 
manuskriptoch ako aj ďalšom skenovanom obsahu. Používateľom umožňuje 
prezerať text, vyhľadávať v ňom, pričom práca s digitálnym obsahom je 
interaktívna a používateľsky veľmi príjemná. 
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Memoria.sk – výkonný vyhľadávač 

Memoria.sk využíva jeden s najmodernejších vyhľadávacích strojov od spoločnosti 
Google. Používateľ si môže vybrať, či má záujem vyhľadávať v plnom texte alebo v 
metadátach. 

Výsledky vyhľadávanie je možné fitrovať 
použitím facetov, alebo je možné použiť 
pokročilé vyhľadávanie. 
Výsledky vyhľadávania sú zobrazené v 
grafickom náhľade priamo na stránke. Naviac 
sú vyhľadané slová a frázy zvýraznené 
farebným podfarbením. 



Obsah je v Memoria.sk jednoducho 
prehľadávateľný, keďže je zatriedený do 
logických kategórií, ktoré je jednoduché 
vytvárať ako aj meniť. 
 
Noviny alebo knihy sú zobrazené ako 
klikateľné knihy, ktoré môžu byť 
zobrazené rôznymi spôsobmi. 

Memoria.sk – Používateľské rozhranie 



ZoomView umožnuje 
rýchle priblíženie 
zvoleného dokumentu do 
najhlbších detailov, aj keď 
sa jedná o dokumenty 
veľkých rozmerov.  
Zoomovanie do vysokých 
detailov  je plynulé a 
rýchle a jediným limitom je 
optické rozlíšenie 
digitálneho dokumentu. 

Memoria.sk – Zoomview 



Režim BookView 
umožnuje zobrazovať 
dokument ako virtuálnu 
knihu, kde môže 
používateľ listovať v 
stranách, používať 
funkcie riblíženia ako aj 
prezerať výsledky 
vyhľadávania zvýraznené 
priamo v texte. 
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Poznámky je možné vytvárať na konkrétnych miestach v rámci strany, a je ich 
možné sdieľať s ostatnými používateľmi.  
Je taktiež veľmi jednoduché vytvárať záložky ako aj vlastnú knižnicu obľúbených 
titulov. 
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Memoria.sk– Prístupové práva & OpenURL 

Memoria.sk zohľadňuje autorské 
práva a dokáže ich spravovať na 
úrovni každého individuálneho 
dokumentu. 



Memoria.sk– Technické informácie 



Ďakujem za pozornosť 
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