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1. medzinárodná konferencia CDA 2016: Formátové výzvy LTP 

 10. novembra 2016 sa na pôde Univerzitnej knižnice konala 1. medzinárodná konferencia 

o dlhodobej archivácii s názvom CDA 2016: Formátové výzvy LTP, ktorú pod záštitou Univerzitnej 

knižnice pripravilo pracovisko Centrálny dátový archív (CDA).  

 

Téma konferencie CDA 2016: Formátové výzvy LTP 

vznikla hlavne ako výsledok rokovaní s Pamäťovými 

a fondovými inštitúciami, kde sa v CDA čoraz viac stretávame 

s otázkou formátov, a to konkrétne, ktoré formáty sú vhodné 

pre dlhodobé uchovávanie - Long-Term preservation (ďalej len 

LTP)? Takmer denno-denne čelíme pri svojej práci množstvu 

formátov, ktoré nie sú vhodné pre LTP, a teda nie je možné 

garantovať ich uchovanie pre ďalšie generácie a dlhodobú 

udržateľnosť. Keďže projekt CDA bol vybudovaný ako dlhodobé dôveryhodné úložisko digitálneho 

obsahu v súlade so štandardom ISO 14721:2014 (OAIS), a formátová politika, resp. stratégia je 

neodmysliteľnou súčasťou prevádzkovej dokumentácie dôveryhodného dlhodobého archívu, táto 

téma bola východisková. 

 

Chceli sme 

partnerom CDA, UKB, ale 

aj ďalším, ktorý  na dennej 

báze pri svojej práci 

venujú pozornosť témam 

spätými s archivovaním, 

formátmi,  poskytnúť širší 

pohľad na vec - aká je 

formátová stratégia nielen 

v CDA, ale aj v iných 

archívoch.  Obrázok 1 Účasť bola vysoká, Autor fotografie: Mgr. Henrieta Gábrišová 



 
Univerzitná knižnica v Bratislave  Michalská 1  814 17 Bratislava 

 
 
 

Na konferencii odznelo 10 prezentácií (významnou časťou prispeli kolegovia z Národní 

knihovny ČR, spoločný príspevok autorov z Univerzity Karlovy a New Zealand Archives, 

a v neposlednom rade odborník v oblasti uchovávania audiovizuálnych objektov z Rakúska), celkovo 

sa zúčastnilo 60 účastníkov (z Pamäťových a fondových inštitúcií z celého Slovenska, ďalej české 

zastúpenie, Rakúsko, Maďarsko), a na záver prebehla exkurzia dátového centra CDA. Ku konferencii 

sme vydali zborník s rovnomenným názvom, ktorý dostal každý účastník a obsahuje 7 príspevkov, 

ktoré boli prezentované na konferencii.  

Pozornosť, ktorú sme venovali  téme formátov a formátovej stratégie a v budúcnosti budeme 

naďalej venovať v CDA a Univerzitnej knižnici, je aj ako príspevok k napĺňaniu ambície UKB v oblasti 

vedeckej a výskumnej činnosti.  

Aj vďaka konferencii sme nadobudli niekoľko vzácnych kontaktov, ktoré by sme radi naďalej 

rozvíjali na poli pôsobnosti dlhodobého uchovávania a formátovej stratégie, spomeniem napríklad 

riešenie Österreichische Mediathek, z ktorého, ako sa aktuálne javí, môžeme čerpať inšpiráciu pre 

riešenie otázok v uchovávaní audiovizuálneho obsahu.  

 

Chcete vedieť viac? Navštívte náš web cda.kultury.sk.  

 

Lucia Kelemenová, 06.12.2016 

 

 

 


