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Kaj je digitalna humanistika?
Digitalna humanistika je interdisciplinarno področje raziskovanja vezano na računalniško
avtomatizacijo vseh oblik človekovega izražanja – od uprizoritvenih umetnosti do vizualnih in literarnih
družbenih praks.1 Danes je digitalna humanistika nepogrešljiva pri digitalizaciji gradiva knjižnic,2
muzejev,3 galerij4 in arhivov,5 pri vizualizaciji arhitekturnih spomenikov,6 virtualnih sprehodih7 in 3D
predstavitvah arheoloških najdišč8. Pomembna je kot podpora pri obdelavi primarnih gradiv,
statističnih in drugih podatkov ter pri vodenju in obdelavi evidenc za izvedbo najrazličnejših raziskav
oz. pri prikazu njihovih končnih rezultatov.9 V zadnjih letih ima vidno mesto pri ohranjanju kulturne
dediščine in njeni popularizaciji v gospodarske in turistične namene. Posebej intenzivno pa smo lahko
njen razvoj spremljali letos v času epidemije nove virusne bolezni COVID-19.10
V polje digitalne humanistike sodi tudi digitalizacija pisne kulturne dediščine, ki je ključna za zaščito,
ohranjanje, obnovo, preučevanje in promocijo nacionalne dediščine, saj s pomočjo digitalne
tehnologije za prenos vsebin s fizičnih nosilcev zapisa v digitalno obliko omogoča:
- ohranjanje in zaščito izvirnikov pa podlagi uporabe digitalne kopije,
- hitrejši in enostavnejši dostop na spletu za vse uporabnike, tudi tiste z oviranostmi,
- lažji in hitrejši dostop do vsebin z implementacijo jezikovnih tehnologij,11 z omogočanjem
iskanja po polnem besedilu in pretvarjanjem besedila v zvok, ter
- dokumentiranje in spletni dostop do evidenc podatkov o dediščini za končne uporabnike.
Digitalna humanistika pa ne predstavlja le spletnega predstavljanja zgodovinskih gradiv premične in
nepremične kulturne dediščine. Dandanes vedno več kulturne dediščine nastane neposredno na
spletu. V ta namen deluje na svetovni ravni pomemben konzorcij za zaščito in ohranjanje digitalnih
vsebin,12 ki se posveča arhiviranju spleta in ohranjanju spletnih vsebin z značajem (pisne) kulturne
dediščine. Za arhiviranje spleta skrbi tudi Narodna in univerzitetna knjižnica,13 saj že od leta 2008
zajema spletna mesta in jih z namenom trajnega ohranjanja slovenske kulturne dediščine na
svetovnem spletu periodično shranjuje.14
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Digitalna humanistika in pisna kultura na mednarodnem parketu
Izjemen razvoj je digitalna humanistika v zadnjih desetih letih doživela na globalnem nivoju.
Organizacije, združenja in iniciative se zavzemajo za izboljšanje prepoznavnosti in dostopnosti do
digitaliziranih in izvorno digitalnih odprto dostopnih vsebin,15 obravnavajo avtorske ter sorodne
pravice16 in ohranjanje spleta.17 V Evropski uniji ima digitalna humanistika trdne temelje v Strategiji za
enotni digitalni trg, ki predvideva okrepitev Evrope kot svetovno najpomembnejše digitalne
ekonomije.18 V letu 2017 izvedena mednarodna raziskava o stanju digitalizacije v državah Evropske
unije je pokazala, da ima 82 odstotkov evropskih institucij, ki so bile zajete v raziskavo, digitalno zbirko
ali se ukvarja z digitalizacijo kot dejavnostjo. Prav tako ima 42 odstotkov institucij pisno digitalno
strategijo, ki v 90 odstotkih obravnava digitalizacijo zbirk, njihovo objavljanje in dolgoročno digitalno
hrambo. Najpogosteje, v skoraj 90 odstotkih, strategije omenjajo pisno kulturno dediščino ali vizualno
2D-gradivo, čeprav je tudi 3D-gradiva v več kot 60 odstotkih.19
Digitalna humanistika in digitalizirana pisna kulturna dediščina v Sloveniji
Slovenske kulturne ustanove – knjižnice, arhivi, muzeji, galerije – hranijo obsežne in bogate zbirke
gradiv pisne kulturne dediščine, od katerih pa je večina še vedno dostopnih zgolj v izvirniku, v fizični
obliki na lokaciji organizacij, ki posamezne zbirke hranijo. Vendar ocena stanja izvedena v Narodni in
univerzitetni knjižnici konec leta 2019 kaže, da je trenutno digitaliziranih približno 10 odstotkov
slovenske pisne kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenske knjižnice. Posledica slednjega je, da so
nekatere najdragocenejše zbirke pisne kulturne dediščine nedostopne zaradi izjemne vrednosti gradiva
ali občutljivosti nosilca informacije. Občutljive nosilce bi fizična uporaba lahko ogrozila ali poškodovala
zapisano vsebino.
Tako imamo v Sloveniji že mnogo podatkovnih zbirk in digitaliziranih gradiv in že vrsto let z vsebinami
aktivno sodelujemo v mednarodnih projektih na tem področju.20 Pa vendar digitalizirani viri v Sloveniji
še vedno niso v zadostni meri dostopni in prepoznavni na spletu, da bi skladno z Ustavo Republike
Slovenije lahko zagotovili enakopravno dostopnost do knjižničnega gradiva za vse državljane »za
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije«.21 V ta namen smo v Narodni in univerzitetni knjižnici
pripravili obsežen načrt digitalizacije gradiv s ciljem, da v desetih letih zagotovimo spletni dostop do
celotne zbirke slovenske pisne kulturne dediščine, od njenih rokopisnih začetkov do danes – vsem in
za vse.
Prvi korak k temu cilju smo v letu 2020 naredili s pridobitvijo evropskega projekta ARMA – The Art of
reading in the Middle Ages,22 ki ga vodi prav narodna knjižnica Slovenije. Projekt predvideva
digitalizacijo in objavo 20.000 srednjeveških rokopisov iz 7 držav Evrope.
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