Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy
Na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV
a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK

Zhrnutie
V rámci projektu boli pripravené štyri monografické publikácie, ktoré sú významným prínosom
k poznávaniu kultúrneho dedičstva Slovenska. Tomuto cieľu prispieva aj súbor čiastkových štúdií
a populárno-vedeckých príspevkov, zameraných na vybrané tematické oblasti tradičnej kultúry
každodenného života. Boli koncipované a spracované na podklade dokumentačných fondov Ústavu
etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiFUK v Bratislave. Ďalej sa realizovala
kompletná digitalizácia grafických dokumentov, získaných počas doterajšej existencie oboch inštitúcií.
Výsledkom tejto činnosti je elektronická databáza 145361 archívnych jednotiek etnologických
dokumentov, prístupná odbornej obci na oboch pracoviskách a širokej verejnosti prostredníctvom
internetu. Digitalizáciou sa zabezpečila ochrana tohto ojedinelého archívneho fondu. Vytvorili sme
funkčný softvér elektronického katalógu etnologických dokumentov, ktorý sa uplatňuje v katalogizačnej
činnosti. Publikované sú teoretické a metodologické štúdie, ktoré sumarizujú poznatky o problematike
digitalizácie a predstavujú inovatívny prínos odboru etnológia. Zapojili sme sa do medzinárodnej
spolupráce, kde sme prezentovali výsledky projektu a stanovili oblasti perspektívnej spolupráce.
Doplňujúce aktivity, týkajúce sa zamerania projektu, sme pripravovali v oblasti pedagogickej
a popularizačnej. Digitalizácia archívov a analýza fondov umožnili uplatniť nové postupy vo
vysokoškolskom vzdelávaní a tvoria východisko nových progresívnych foriem výuky (KEKA FiFUK
Bratislava, UCM Trnava, pedagogické a vzdelávacie aktivity ÚEt SAV). Konštatujeme, že projekt bol
riešený v súlade so stanovenými cieľmi a dosiahnuté výsledky ukazujú splnenie nad rámec
plánovaných zámerov.
Archív online

http://www.uet.sav.sk/dokumentacia.htm
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