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Proč zrovna zvuk?
„Není trapnější hloupost, než dutý zvuk krásných a 
vznešených slov, která však postrádají myšlenku a 
znalost.“

Marcus Tullius Cicero

Zdroj: https://citaty.net/temata/zvuk/



Premisy
Zvukové kulturní dědictví na území České 
republiky více než 120 let. Jeho ochranu 
lze zajistit digitalizací, ale bez předem 
uskutečněné kvalitní evidence nelze 
přistoupit ke kvalifikovanému výběru. Tyto 
kroky musí být koncepční a koordinované na 
všech úrovních, včetně národní. Bez 
finančního a personálního zajištění toto 
nelze uskutečnit. Hrozí nenávratný zánik 
obsahu. Přicházíme o možnost prezentace 
našeho kulturního dědictví na mezinárodním 
poli.

3



Průzkum fondů - Středočeský kraj

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=ziHlqGkJBQs4.kEfQT00dp1vg


Průzkum fondů - Slovensko

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=ziHlqGkJBQs4.kKw6AVL2xAyk


Virtuální národní fonotéka

Sektorový agregátor pro oblast zvukových 
dokumentů

Informace o existenci, lokaci a podobě zvukového 
dokumentu

1. jedno přístupové místo
2. snaha o agregaci metadata a digitálního obsahu
3. pokrýt celé území ČR a nejen to (Slovensko)
4. propojení s Evropou
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http://narodnifonoteka.cz/





VNF není jen pro uživatele 
v České republice, je 

především VSTUPNÍ 
BRANOU pro okolní 
svět do našich paměťových 
institucí.

Tip

Myslete dál než jen 
lokálně. Protože i teď 
můžeme být příkladem 
pro okolní země a 
instituce. Jako tomu je s 
VNF.



Mezinárodní asocicace IASA umožnila vznik 
nové databáze.

Nemůžeme čekat až 
to přijde, ono to 
nepřijde...musíme 
tomu jít sami naproti

Tip

Buďte slyšet na různých 
místech. Snažte se bořit 
staré pravidla a 
posouvat vaši 
problematiku dál.



IASA - Discography Committee
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https://www.iasa-web.org/international-bibliography-discographies-worldwide-collaborative-project







newphonograph @novyfonograf@new_phonograph

ibd.iasa-web.org



Potřeba vědeckého projektu 
v oblasti záchrany 
zvukového kulturního 
dědictví byla nutnost.

Tip

Nehledejte finance 
pouze a jen ve vaší 
instituci. 

Je potřeba se 
rozhlédnout kolem vás a 
někdy i dál než jen za 
hranice města či země.



An evidence-based Model for Preservation, Digitization, and 
Access to Phonograph Cylinders and Records in Memory 

Institutions.



1,3 mil USD

5 years

4 institutions

30+ people

1 dream







Národní diskografická 
databáze umožní 
pochopit historii samotnou a 
pomůže široké odborné 
veřejnosti orientovat se. 

Tip

Každá země by měla 
vědět co zvukový 
průmysl vyprodukovat v 
průběhu 20. století.

Víte to i vy?



newphonograph @novyfonograf@new_phonograph
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filip_sir@nm.cz Iva Horová
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Lord Kitchener 
Wants You was a 
1914 advertisement 
by Alfred Leete 
which was 
developed into a 
recruitment poster.
Wikipedia.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Leete
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_recruitment

