»



PREDSTAVITEV

MFC.2

Od knjižne police do spleta
..Podjetje MFC.2, d. o. o., je v sredo, 24. marca 2010, ob 9.00 uri v čudovitem ambientu Gradu Fužine v Ljubljani priredilo enodnevno
konferenco z naslovom “Od knjižne police do spleta”..

Podjetje MFC.2, d. o. o., iz Ljubljane izvaja storitve arhiviranja in digitalizacije dokumentarnega, arhivskega, knjižnega gradiva in
gradiva kulturne dediščine in ima na tem
področju že dolgoletne izkušnje. Na področju
digitalizacije knjižnega gradiva je od leta
2006 tudi izvajalec digitalizacije za Narodno
in univerzitetno knjižnico in njen projekt Digitalne knjižnice Slovenije - dLib.si. Ob strokovni podpori odgovornih za projekt dLib.si iz
NUK je bila organizirana ta konferenca z namenom
izobraževanja,
spodbujanja,
ozaveščanja knjižničarjev, bibliotekarjev in
odgovornih v splošnih, študijskih, specialnih
knjižnicah po vsej Sloveniji na področju digitalizacije knjižnega gradiva.
Program konference je bil aktualen, strokoven,
in zelo konkreten. V nasprotju s podobnimi dogodki na tem področju in tudi širše, je bil namen udeležencem iz splošnih knjižnic približati
dejavnost digitalizacije knjižnih gradiv na zelo
konkreten način, od pridobivanja sredstev za
tovrstne projekte, priprave projekta, izvedbe
digitalizacije in omogočanja dostopa do digitaliziranih vsebin. Predstavitve, tudi s
praktičnimi demonstracijami, so udeležencem
podali izkušeni strokovnjaki na tem področju iz
NUK, Zavoda za razvoj in promocijo kulture,
kulturne dediščine in turizma PORTA-B in podjetja MFC.2, d. o. o.
Ob glavni strokovni temi dogodka, ki jo je z
uvodnim predavanjem odprl mag. Zoran
Krstulović, pomočnik ravnateljice za vodenje
strokovnega dela NUK, je bil v uvodu s strani
predstavnic Mestne občine Ljubljana predstavljen projekt Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010. V zaključnem delu konference
z naslovom “Danes in jutri v knjižnicah” pa je
bil predstavljen še projekt vpeljave e-knjige v
Mestni knjižnici Ljubljana in razvojni projekt
3D digitalizacije, virtualizacije in spletnega
dostopa do vsebin kulturne dediščine v podjetju MFC.2, d. o. o.
V odmorih med predavanji si je bilo mogoče
ogledati tudi zanimive prikaze izvajanja 3D
skeniranja objektov z različnimi metodami 3D
skeniranja in rezultate 2D in 3D skeniranja s
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pregledovanjem objektov kulturne dediščine
preko zaslona na dotik. Na dveh osebnih
računalnikih je bilo mogoče preizkusiti tudi
dostop do digitalizirane premične in
nepremične kulturne dediščine preko virtualizacije realnega sveta s prototipom Vlib.si, ki je
plod razvojnega projekta podjetja MFC.2, d.
o. o. sofinanciran s strani Ministrstva za visoko
šolstvo znanost in tehnologijo.
Konferenca je v vseh pogledih uspela in
dosegla svoj cilj, o čemer priča število
udeležencev - zbralo se jih je 90 iz cele Slovenije - in izjava enega izmed udeležencev, g.
Aleša
Klemena,
koordinatorja
nalog
območnosti MKL: “Delavnica na temo digitalizacije v splošnih knjižnicah, ki se je odvijala
pretekli teden na Fužinskem gradu je bila že
druga v organizaciji podjetja MFC.2. Prva
delavnica me je kot začetnika na področju
digitalizacije kulturne dediščine popolnoma
navdušila, vendar moram priznati, da je bila
letošnja še boljša, vsebinsko in organizacijsko
profesionalno zastavljena, kakor tudi izpeljana. Program je bil v osnovi razvojno naravnan,
predstavljene so bile tehnologije, ki si bodo
svojo pot v slovenske knjižnice utrle v prihod-

njih letih, a jih je vendarle vanje že danes
mogoče v določenih segmentih implementirati. Dobra poteza je bila tudi, da je bil predstavljen celoten »digitalizacijski krog«, t. j. pot
od fizičnega gradiva do umestitve vsebin v
namenske spletne podatkovne zbirke.
Časovno in vsebinsko ustrezno zaokrožena
konferenca bo vsekakor zelo zaželena med
strokovno javnostjo tudi v prihodnje.”
Več o dogodku, programu, predavanjih si lahko
preberete in ogledate v novicah in galeriji na portalu kulturne dediščine (www.kulturna-dediscina.
si), ki je prav v teh dneh, kot rezultat razvojnega
projekta MFC.2, d. o. o., postal dostopen na svetovnem spletu. 
(P.R.)
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