
Čo je ATHENA ? 

ATHENA je projekt siete európskych múzeí, ktorého cieľom je zber  digitálneho obsahu múzeí a jeho 
umiestnenie v  EUROPEANĚ (Európskej  digitálnej knižnici). Projekt ATHENA  vychádza z dvoch 
rámcových projektov - sietí, ktoré boli realizované verejnými subjektmi od roku 2001 -  MINERVA 
a MICHAEL. Oba tieto projekty naďalej podporujú múzeá v snahe sprístupniť ich zbierky a múzejné 
objekty v EUROPEANE.  

Čo je EUROPEANA ? 

EUROPEANA predstavuje jednoduché, multilingválne prístupové miesto k európskemu  kultúrnemu 
dedičstvu v digitálnej podobe. Používatelia budú môcť prostredníctvom prehľadného vyhľadávania 
využívať prístup ku všetkým typom objektov(fotografia, video, audio, text). V rámci EUROPEANY je 
možné vyhľadávať v miliónoch digitálnych objektov sprístupňovaných múzeami, galériami, archívmi, 
knižnicami a tými inštitúciami, ktoré sa zameriavajú na uchovávanie audio-vizuálneho kultúrneho 
dedičstva v rámci celej Európy. Vyhľadávanie v EUROPEANĚ je veľmi jednoduché. Postačuje 
stanoviť si predmet vyhľadávania (kto, čo, kde a kedy), ktorý vás zaujíma  a zapísať tieto kritériá  do 
vyhľadávača.  

Bližšie informácie sú dostupné na stránke http://www.europeana.eu/.  

Obidva projekty, EUROPEANA aj ATHENA, sú podporované Európskou komisiou. Vznikli s cieľom 
bezprostredne sprístupniť digitálny obsah pamäťových inštitúcií z celej Európy. 

Kto je zapojený do ATHENY ? 

Do projektu ATHENA je v súčasnosti zapojených 109 inštitúcií z krajín: Ázerbajdžan, Belgicko, 
Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Izrael,  
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko,  Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská republika, 
Slovinsko, Švédsko, Taliansko a  Spojené kráľovstvo. Spomedzi  23 partnerov projektu je 6 
ministerstiev kultúry, veľa múzeí a kultúrnych inštitúcií. Podrobný zoznam všetkých zapojených 
inštitúcií je k nahliadnutiu na webových stránkach projektu ATHENA http://www.athenaeurope.org.  
Partnerská sieť projektu sa počas jeho realizácie plánuje rozšíriť o nových členov, ktorí prejavia 
záujem o zapojenie sa do projektu. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Ministerstvo kultúry SR 
a Slovenské národné múzeum. 

Aké výhody je možné získať, ak sa zapojíme do EUROPEANY prostredníctvom ATHENY ? 

EUROPEANA je v Európe vedúcou iniciatívou, ktorá sa zameriava na zber, publikovanie a propagáciu 
digitálneho kultúrneho dedičstva. Zdieľaním informácií o  vašich digitálnych  objektoch sa automaticky 
stanete partnermi týchto iniciatív. Zabezpečíte prístup ku svojim digitálnym zbierkam a súčasne 
budete môcť využívať nové prostriedky na propagáciu svojej inštitúcie a digitálneho obsahu. Navyše 
to pre vás bude znamenať príležitosť zúčastňovať sa na príprave a vytváraní európskych stratégií, 
týkajúcich sa metadátových štandardov a politiky zdieľania obsahu. 

Ako dlho bude  EUROPEANA k dispozícii ? 

EUROPEANA je projekt s „otvoreným koncom" podporovaný Európskou komisiou a členskými štátmi 
Európskej únie.  

Je ATHENA práve tým správnym projektom, do ktorého sa má naša inštitúcia zapojiť? 

Určite áno. A to ako v prípade, že už máte k dispozícii digitálne objekty, tak aj v prípade, kedy 
digitalizáciu len plánujete, bez ohľadu na veľkosť vašich zbierok. Projekt ATHENA je síce primárne 
určený pre múzeá, ale sme vám k dispozícii aj v iných prípadoch a môžeme prekonzultovať možnosti 
zapojenia vašej inštitúcie. 

http://www.europeana.eu/


Prečo sa má naše múzeum zapojiť do projektu ATHENA ? 

ATHENA predstavuje najjednoduchší spôsob zberu a poskytovania vášho digitálneho obsahu do 
EUROPEANY. Vaše zdroje budú pomocou ATHENY ucelene a jednoliato integrované v rámci 
EUROPEANY spoločne  s digitálnym obsahom sesterských inštitúcií naprieč Európou. Budú 
propagované, zviditeľňované a ihneď sprístupňované záujemcom  z celého sveta. 

Kto z nášho múzea by mal kontaktovať ATHENU ? 

Záleží na organizačnej štruktúre vašej inštitúcie. Zástupcu projektu ATHENA môže  kontaktovať v 
podstate každý, odporúčame však, aby bolo toto rozhodnutie schválené vedúcimi pracovníkmi vášho 
múzea.  

Naša inštitúcia  disponuje len niekoľkými digitalizovanými objektmi. Stojí to vôbec za to, aby 
sa uchádzala o zapojenie do ATHENY ? 

Áno, samozrejme, každý digitálny objekt je dôležitý. 

Musí naša organizácia poskytnúť úplne všetky svoje digitálne objekty alebo informácie 
EUROPEANĚ alebo ATHENĚ? 

Nemusí. Vaša inštitúcia môže vybrať a následne poskytnúť údaje, o ktorých si myslí, že sú 
najvhodnejšie.  

Coordinator: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

c/o ICCU 
Viale Castro Pretorio 105 

00185 Roma, Italia 
tel. 39 06 49210426 

fax 39 06 4959302 
info[at]athenaeurope[dot]org 
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