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KONFERENCE DIGI 2015 

Cílem konference je představit 

široké spektrum služeb digitální 

dokumentace v oblasti památkové 

péče s cílem prezentovat tyto 

možnosti účastníkům zejména ze 

sféry výkonné památkové péče 

(MěÚ - ORP, KÚ, ÚOP NPÚ), ale i 

z akademické sféry, s akcentem na 

využití v praxi.  

Tématické okruhy konference: 

Sběr dat v oblasti dokumentace 

památek 

skenování, fotogrammetrie, 

fotodokumentace, 

multisnímková fotografie ad. 

Zpracování, archivace a 

prezentace nasnímaných dat 

BIM, modely, řezy, možnosti 

publikace a prezentace 

výsledků 

Aplikační studie a realizace 

v praxi 

Praktické zkušenosti 

s digitalizací, propojení s jinými 

disciplínami 

Digitalizace historických 

dokumentů, knih a fotografií 

 

 

 

 

Záštitu nad konferencí převzal 

Pavel Bělobrádek, místopředseda 

vlády pro vědu, výzkum a inovace 

Praha, Kongresový sál IKEM,  
Vídeňská 1958/9, Objekt A, 5.p. 
 

26.-27. listopadu 2015 

Termín pro přihlášení odborných 

a komerčních příspěvků  

posunut na 30. září 2015  

Přihlášení na www.digi2015.cz 

Předmětem konference je prezentovat odborné i široké 

veřejnosti současné i nové metody dokumentace s využitím 

nejmodernějších digitálních technologií, které se používají 

v památkové péči u nás i v Evropě.  

Výběr z již přihlášených prezentací 

Dr.Arq. Castillo Manuel May, Univerzita Leiden 

Photogrammetry for recording the material culture heritage  

within the European context 

Mgr. Jana Maříková Kubková, Archeologický ústav AV a Jiří Šindelář, GEO CZ 

Návraty do kostelů sv. Víta na Pražském hradě 

Mgr. Ivica Kravjanská, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky 

Dr. Dirk Rieke Zapp 

Digitální technologie, aplikace 

Mgr. Macura Malgorzata, Univerzita Wroclaw 

Virtuální muzeum fresek Dolního Slezska 

MgA. Josef Záruba, Artzoom digital media 

Digital Re-sculpt  

3D tisk uměleckých artefaktů sloužící naučné turistice 

PhDr. Benešová Emílie, Národní archiv 

Digitalizace historických dokumentů – fotografií s ohledem na jejich 

podstatu, fyzický stav a možnosti digitálních technologií 

Mgr. Jílková Marta, Městská knihovna v Praze 

Digitalizace pražské židovské literatury v Městské knihovně v Praze 

Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner 

Digitalizace stavebních památek v BIM v rámci projektové přípravy 

DiS. Filip Šír, Moravská zemská knihovna v Brně 

Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá 

Mgr. Barbora Větrovská, CDDKD FF UJEP 

Dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech 

Karel Hřib, Asset Management IBM AnalyticsIntegrace  

Moderní podoby správy budov a možnosti softwaru 

                      a další 
 

 
Registrace účastníků již otevřena 

na www.digi2015.cz nebo na  
adrese: registrace@omniumos.cz 

Kontakt:  
Mgr. Bára Větrovská, tel.: +420 606 479 311, e-mail: bvetrovska@omniumos.cz 
Ing. Jakub Děd, tel.: +420 739 385 928, e-mail:jded@omniumos.cz 

http://www.digi2015.cz/
mailto:bvetrovska@omniumos.cz

