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PREKÁŽKY A VÝZVY 

Henrieta Gábrišová 

Knižnice a iné pamäťové a fondové inštitúcie (archívy, múzeá a galérie) majú 

mnohoročnú (v rozptyle mnohých storočí) skúsenosť s ochranou a zabezpečovaním 

prístupu k svojim zbierkam, ako sú vzácne knižničné dokumenty, rukopisy, 

fotografické a iné unikátne artefakty. V posledných desaťročiach stoja tieto 

inštitúcie pred výzvou zabezpečiť rovnako bezpečnú dlhodobú ochranu a prístup k 

digitálnym (digitalizovaným, aj born digital) dokumentom. Národné, špecializované 

a vedecké knižnice, múzeá a archívy z celého sveta vytvorili strategické dokumenty, 

vyvinuli a kontinuálne vytvárajú štandardy a aktívne sa zapájajú do výskumu v 

oblasti dlhodobej ochrany digitálnych dokumentov.   

Digitálne dokumenty sú neodmysliteľnou súčasťou súčasnej informačnej 

spoločnosti a tiež súčasťou životného cyklu informácie v digitálnom sieťovom 

prostredí. Výskumy životného cyklu informácie v digitálnom prostredí (napr. DCC 

Curation Lifecycle Model, Higgins 2008) vyúsťujú do výskumu systémov na správu 

a uchovávanie digitálneho obsahu v podobe digitálnych knižníc a archívov, 

inštitucionálnych repozitárov a skúmania možností správy a využívania 

uchovávaného digitálneho obsahu vo viacerých zahraničných výskumoch 

(Sabharwal 2015). Na Slovensku bola v roku 2010 realizovaná výskumná úloha a 

publikované výsledky projektu „VEGA 1/0421/10 Akademické informačné 

prostredie modelovanie z hľadiska informačnej ekológie - Prieskum stavu 

akademického informačného prostredia so zameraním na akademické informačné 
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repozitáre v SR“ na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Výskum v slovenskom akademickom 

prostredí prostredníctvom dotazníkového prieskumu mapoval stav problematiky v 

akademickom prostredí na Slovensku, v ktorom sa ukázala veľmi nízka 

informovanosť a tiež angažovanosť v oblasti implementácie a správy digitálnych 

repozitárov. 

Situácia na Slovensku: mapovanie prostredia 

Digitálne informačné prostredie v súčasnosti generuje veľké množstvo dát 

medzi ktoré patria aj  výstupy vedy a výskumu. Takéto výstupy produkujú, hoci v 

neporovnateľne menšej miere ako univerzity a s ohľadom najmä na participatívnu 

účasť na projektoch a aplikovaný výskum, takisto vedecké knižnice a iné pamäťové 

a fondové inštitúcie na Slovensku, ako napríklad Slovenské národné múzeum, 

Slovenská národná galéria, Slovenský filmový ústav, Slovenské centrum dizajnu a 

ďalšie. 

Bez možnosti zapojiť sa do národného alebo centrálneho repozitára 

publikačnej činnosti sa tak výsledky ich publikačnej činnosti  dostávajú na okraj 

pozornosti a záujmu. Jedným z cieľov výskumu bolo skúmať, aké sú potreby a 

nároky týchto inštitúcií vo vzťahu k budovaniu inštitucionálnych repozitárov, ktoré 

by tieto výstupy uchovávali a sprístupňovali a aké sú ich očakávania od takéhoto 

úložiska a systému zároveň.  Aké nároky kladie správa inštitucionálneho repozitára 

na takýto typ inštitúcie? Rovnako tieto kultúrne pamäťové a fondové inštitúcie na 

Slovensku v súčasnosti pristupujú v rámci svojich aktivít a záväzkov k digitalizácii 

písomného dedičstva, ako aj iných druhov kultúrneho dedičstva. Zaznamenali sme 

absenciu systémového prístupu, národnej koordinácie a cielenej podpory zo strany 

štátu vo vzťahu k podpore prezentovania a sprístupňovania výsledkov aplikovaného 

výskumu, ako aj výstupov digitalizácie špecializovaných fondov týchto inštitúcií. 

Projekt Slovakiana zastrešil dodatočne webovým rozhraním niekoľko rozbehnutých 

digitalizačných projektov a avizoval konceptuálny posun v tejto oblasti riešením 

otázok interoperability systémov a budovaním chýbajúcich národných registrov. 

Počas realizácie výskumu v rámci dizertačnej práce však projekt z pohľadu 

manažérov dvanástich oslovených pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku 

nepriniesol očakávané výsledky a neplnil úlohu centrálneho registra digitalizácie 

v rámci Slovenska. Zároveň sme zaznamenali veľmi nízke povedomie a minimálne 

zdôrazňovanie významu systematickej digitalizácie (v rámci strategických 

materiálov, ako aj v rámci programov jednotlivých inštitúcií) mimo realizovaných 

projektov s podporou európskych štrukturálnych fondov, ako aj ochrany efemérneho 
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„born digital“ , alebo aj e-born obsahu. Ojedinelý projekt na ochranu e-born obsahu 

bol realizovaný v roku 2016 v rámci Univerzitnej knižnice v Bratislave
1
, avšak 

zaznamenali sme v rámci osobných rozhovorov s riadiacimi pracovníkmi vedeckých 

knižníc a vybraných pamäťových a fondových inštitúcií reflexie na chýbajúcu 

systematickú a koordinovanú podporu v tejto oblasti v rámci rezortov kultúry a 

školstva a inštitúcií, ktoré by sa venovali problematike dlhodobého uchovávania e-

born obsahu z výskumného hľadiska. Rovnako sme zaznamenali nízke posilnenie 

inštitucionálnych kapacít pre účinné rozvíjanie aktivít v oblasti digitalizácie, 

ochrany digitalizovaného a „born digital“ kultúrneho dedičstva, interoperability 

a jeho sprístupnenia pre laickú, ako aj odbornú verejnosť, na účely vzdelávania, 

podpory vedy a výskumu, čím ovplyvňuje pomalší rozvoj kultúrneho, kreatívneho 

priemyslu a znalostnej ekonomiky ako celku
2
. Výrazné zaostávanie zaznamenala 

Slovenská republika aj v oblasti inštitucionálnych repozitárov (Šušol et al. 2014; 

Steinerová et al. 2012), napriek tomu, že výskum zameraný na ich prínos (Ondrišová 

2009; Kopecká 2014; Kopecká 2016) bol prezentovaný aj na pôde samotných 

vedeckých knižníc (CVTI SR, Univerzitná knižnica v Bratislave) a bol akcentovaný 

tiež v širšom kontexte. Zmenu priniesla až Stratégia rozvoja slovenského 

knihovníctva na roky 2015 – 2020 (Cieľ 2.2.3 a 2.2.5)
3
. Jednou z možných príčin, 

ktorú nám naznačujú výsledky mapovania situácie v praxi je potvrdenie hypotézy, 

ktorá hovorí o nevyhnutnosti aktívneho zapojenia národnej knižnice a vedeckých 

knižníc do výskumu aktuálnych stratégií v oblasti ochrany digitálneho obsahu 

v porovnaní so situáciou a praxou v zahraničí. Situácia v oblasti budovania 

digitálnych repozitárov vo vedeckých knižniciach na Slovensku potvrdila, že malé 

zainteresovanie a záujem týchto knižníc a fondových inštitúcií o budovanie 

digitálnych repozitárov súvisí s absenciou výskumu, alebo kolaboratívnych 

projektov v tejto oblasti na pôde týchto inštitúcií. Objavili sa iniciatívy (CVTI SR – 

zapojenie do iniciatívy Open AIRe, Univerzitná knižnica v Bratislave – projekt 

                                                 
1
 Projekt Depozit digitálnych prameňov (Digitálne pramene [bez dátumu]). 

2
 Priebežné „kritické“ vyhodnotenie Stratégie slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 v roku 

2012 počas konferencie Knižnice 2012 v Liptovskom Jáne ukazuje minimálne, nesprávne pochopené 

informovanie o aktivitách vedeckých knižníc v oblasti ochrany digitálneho (digitalizovaného, ako aj 

born-digital) obsahu a budovania digitálnych úložísk (digitálnych knižníc a repozitárov)„... Komfort 

pre používateľa v tejto oblasti predstavuje v súčasnosti ... trendová služba – vzdialený prístup... 

Komfort pre pracovníkov služieb i používateľov predstavuje tzv.federatívne vyhľadávanie ...v prípade 

slovenských knižníc je to i rozhranie EBSCOhost a inklúzia OPACu všetkých producentov (Virtua, 

Aleph, ARL, ai.) a digitálnych úložísk (napr. Manuscriptorium)“, ktoré je ako musíme poznamenať 

digitálnou zbierkou, ktorej služby zabezpečuje Národní knihovna Českej republiky. Ďalej sa pri 

vyhodnotení uvádza:„... Pri rešeršných službách sa konštatuje absencia ich koncepcie a koordinácie, 

v dôsledku čoho sa tieto služby poskytujú izolovane... Všetky knižnice sa kriticky postavili k 

ukončeniu spracovania článkovej bibliografie, ktorá je základným zdrojom na poskytovanie informácií 

slovenskej proveniencie – a to bez náhradnej ponuky a riešenia...“ (Bírová 2012). 
3
 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 (Návrh stratégie 2014).  
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DRIVER, spolupráca v rámci Open AIRe) a snahy o vybudovanie repozitára ako 

národného úložiska pre šedú literatúru, ktoré však nepriniesli očakávaný efekt 

a výsledky.  

Ukazuje sa, že výskum a prax v oblasti ochrany digitálneho obsahu je vo 

veľkej miere závislá od inštitúcií, v ktorých sa tieto ochranné aktivity uskutočňujú. 

Medzi takéto inštitúcie patria najmä národné, ale aj vedecké a akademické knižnice. 

Do širšieho kontextu, ktorého sa týka táto oblasť výskumu, ako aj praxe, je možné 

začleniť tiež archívy, galérie a múzeá. Všetky tieto inštitúcie zaobchádzajú 

s informáciami ako so strategickými hodnotami (Manžuch 2007) a sú pre nich cenné 

z rôznych dôvodov, ktoré ich vedú k tomu, aby ich chránili (aj v digitálnej podobe) 

a zaoberali sa možnosťami ich ochrany a implementáciou nástrojov na ich ochranu.  

Medzi dôvody, pre ktoré si aj iné ako akademické inštitúcie cenia svoje 

digitálne zbierky a prípadne inštitucionálne repozitáre patrí napríklad snaha 

o začlenenie sa pod organizácie realizujúce výskum a vývoj (ako pracoviská 

certifikované podľa hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj), alebo 

zvýšené požiadavky na transparentnosť v oblasti vynakladania prostriedkov na vedu, 

výskum a kultúru zo štátnych zdrojov. Ďalším z dôvodov, prečo sa kultúrne 

pamäťové a fondové inštitúcie a najmä (v zahraničí výraznejšie) knižnice snažia 

chrániť digitalizovaný obsah a implementovať pokročilé systémy na správu 

a sprístupňovanie ako aj dlhodobé uchovávanie (long term preservation) digitálneho 

obsahu, býva i snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcie a realizácia 

výskumných projektov v danej oblasti v kolaborácii s univerzitným prostredím. 

Rozmanitosť nástrojov, ako aj metód na správu digitálnych informačných zdrojov 

neustále rastie. Nové nástroje poskytujú možnosti na efektívnejšiu správu 

digitálneho obsahu inštitúcií prostredníctvom digitálnych repozitárov. Vedecké 

knižnice, ako aj ostatné spomínané inštitúcie by mali reflektovať a vziať na 

vedomie, že súčasné výskumné komunity produkujú nielen statické, ale aj 

interaktívne vedecké výstupy, často už len v elektronickej podobe. Menia sa zvyky 

výskumníkov, dochádza k expanzii nových analytických techník v oblasti výskumu, 

k využívaniu automatizovanej sémantickej analýzy textu (Andrejčíková et al. 2012) 

a rôznorodých postupov zdieľania informácií. Mení sa forma, frekvencia, obšírnosť 

a ďalšie charakteristické znaky vedeckej produkcie v závislosti na forme 

komunikácie (videokonferenčné príspevky, blogy a pod.). Digitálne vedecké práce 

sú často obohatené o 3D modely, videodokumenty, datasety. Tento posun v oblasti 

obsahových a formálnych parametrov vedeckých výstupov podporuje bohatšiu 

a ideálne otvorenejšiu vedeckú komunikáciu. 

Úložiská dát a inštitucionálne repozitáre sa preto stávajú zásadnou zložkou 

infraštruktúry výskumu. Predstavujú „model vedeckej komunikácie, ktorý úzko 

súvisí s iniciatívami otvoreného, často bezplatného prístupu k vedeckým 
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a odborným informáciám“ (Kopecká 2014). V akademickom sektore na Slovensku 

sa medzi prvé inštitúcie, ktoré začali budovať akademický repozitár zameraný na 

zber a sprístupňovanie elektronických verzií záverečných prác zaradila Univerzita 

Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ekonomická 

univerzita v Bratislave a Technická univerzita vo Zvolene. Vedecká knižnica 

patriaca pod Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI 

SR) už v roku 2010 predstavila stav a zámery knižnice v zhromažďovaní 

a sprístupňovaní sivej literatúry, kde sú v zmysle typológie konzorcia GreyNet 

zaradené aj vedecké a odborné zborníky, zborníky z konferencií, správy z projektov, 

výročné publikácie inštitúcií a mnohé iné publikácie a výstupy s vysokou 

relevanciou k vede a výskumu
4
.  CVTI SR prezentovalo zámer vytvoriť národné 

úložisko sivej literatúry. Stav v oblasti budovania repozitárov na Slovensku a najmä 

v oblasti zapojenia vedeckých knižníc naznačuje, že situácia je pomerne zložitá. 

Preto sme okrem mapovania prostredia prostredníctvom publikovaných 

inštitucionálnych dokumentov (výročných správ, vyhodnotení strategických 

dokumentov a publikovaných článkov) podporili overovanie stanovených hypotéz 

prostredníctvom kvalitatívnej metódy, formou štruktúrovaných rozhovorov s 12 

manažérmi a riadiacimi pracovníkmi vo všetkých vedeckých knižniciach a v 

Slovenskej národnej knižnici. Otázky boli formulované do troch okruhov.  

Zamerané boli na: 

 opis spravovaného digitálneho obsahu a jeho správu (ak knižnica takúto 

digitálnu zbierku spravuje) prostredníctvom informačných (alebo 

knižnično-informačných) systémov,  

 na organizačno-personálne (prípadne finančné) zabezpečenie,   

 na definovanie cieľovej skupiny používateľov a s tým spojené 

sprístupňovanie/využívanie digitálneho obsahu.  

Zaujímalo nás, ako knižnice prostredníctvom svojich riadiacich pracovníkov 

definujú svoju úlohu (rolu) a zodpovednosť v oblasti ochrany a dlhodobého 

uchovávania digitálneho obsahu, aké majú povedomie o možných rizikách straty 

vytváraného digitálneho obsahu, ako zabezpečujú a spravujú svoje digitálne zbierky, 

aké úlohy a kroky v tejto oblasti chcú podniknúť v budúcnosti, akým spôsobom 

majú organizačne ukotvenú a personálne zabezpečenú oblasť správy a ochrany 

digitálnych zbierok, alebo novovytváraného digitálneho obsahu. Posledný okruh 

otázok bol cielený na charakteristiku cieľovej skupiny používateľov digitálnych 

zbierok, alebo vytváraného digitálneho obsahu. Je možné konštatovať, že sa 

                                                 
4
 http://www.greynet.org/greysourceindex/documenttypes.html (Document Types [bez dátumu]) 
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potvrdila jedna z pracovných hypotéz, ktorá ako možnú prekážku, alebo výzvu pre 

tieto inštitúcie označila náročnosť technologickej stránky riešenia a tiež finančnej 

náročnosti riešenia budovania a implementácie inštitucionálnych repozitárov. V 9 

z 12 rozhovorov vyplynulo, že tieto dve oblasti patria medzi najväčšie prekážky, 

ktoré bránia manažérom knižníc v danom segmente uvažovať o zapojení sa do 

projektov, alebo o tvorbe vlastných projektov zameraných na budovanie 

dôveryhodných digitálnych úložísk pre digitálne dokumenty (digitálnych knižníc, 

resp. digitálnych repozitárov). Druhou prekážkou (predošlé dve oblasti označené 

ako prekážky bolo možné stanoviť na tú istú rovinu závažnosti) bola nedostatočná 

opora v strategických dokumentoch určujúcich možné čerpanie finančných 

prostriedkov v oblasti kultúry, ako aj školstva. Treťou najvýznamnejšou 

akcentovanou oblasťou v rozhovoroch, ktorú sme označili rovnako ako prekážku bol 

nedostatok kvalifikovanej odbornej pracovnej sily v danej oblasti v inštitúciách, 

ktorá by mohla realizovať projekty a dlhodobo sa venovať zložitej problematike 

ochrany digitálneho kultúrneho dedičstva a budovaniu dôveryhodných digitálnych 

úložísk.  

Výskum bol súčasne podporený metódou komparatívneho štúdia odbornej 

literatúry a zdrojov zameraného na komplexné mapovanie publikovaných výstupov 

a zdrojov venujúcich sa problematike digitálnych repozitárov na Slovensku 

a v zahraničí a účasťou na odborných medzinárodných konferenciách venujúcich sa 

téme digitálnych knižníc a repozitárov. 

Absencia prehľadových prác z oblasti digitálnych úložísk (digitálnych knižníc 

a repozitárov) z hľadiska dlhodobého uchovávania digitálneho obsahu a v počiatku 

výskumu aj absencia reflexie problematiky v strategických dokumentoch pre oblasť 

knihovníctva na Slovensku upriamili náš záujem na úlohu vedeckých knižníc v tejto 

oblasti.  

Pri detailnom zameraní sa na jednu z nich sme vytvorili pracovnú analýzu 

pre inštitúciu – typ vedecká knižnica prostredníctvom uvedenej tabuľky, v ktorej 

sme sa pomocou definovania spôsobov riadenia inštitúcie a inštitucionálnych priorít 

snažili vytvoriť podklad pre následnú SWOT analýzu a ďalej ako možný podklad 

pre budúce definovanie strategických cieľov potrebných na realizáciu 

experimentálneho ako aj funkčného modelu digitálneho repozitára (tabuľka č. 1). 
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Tab. 1 

Podklady pre pracovnú analýza inštitucionálnej stratégie vo vzťahu k budovaniu digitálneho 

repozitára (typ inštitúcie: vedecká knižnica; Univerzitná knižnica v Bratislave; r. 2014) 

Spôsob riadenia 

Reaktívne  Proaktívne 

Hlas autority  Širšia perspektíva, dialóg 

Inštitucionálne priority 

Historické fondy a ich ochrana  Používatelia 

Úzko zameraná prezentácia  Široko zameraná prezentácia 

Budovanie vzťahov vo vnútri inštitúcie  

Budovanie vzťahov s komunitou 

(vedecká komunita, verejnosť – soc. 

siete) 

Minulosť  Súčasnosť a budúcnosť 

Množstvo samostatne spravovaných 

neprepojených katalógov a e-zdrojov 
 Discovery systém 

Digitálna knižnica bez napojenia na KIS  Digitálna knižnica prepojená s inými KIS 

Bez stratégie uchovávania 

inštitucionálnych dokumentov, 

publikovaných výstupov vedy 

a výskumu, projektových dokumentov 

 Budovanie inštitucionálneho repozitára 

Nejasná stratégia v oblasti OA  Podpora otvoreného prístupu 

Stratégia riadenia 

Predpoklady a nízka znalosť 

používateľskej základne 
 Znalosť používateľov 

Stabilná pozícia  Strategická pozícia 

Individuálna práca  Tímová spolupráca (aj medzinárodná) 

Zameranie sa na úzko špecializované 

ciele bez ohľadu na stratégie 

a využívanie nových technológií 

 
Podpora vzdelávania v oblasti nových 

technológií a informačných stratégií 

Finálnym výstupom bola SWOT analýza, ktorá určila silné a slabé stránky 

inštitúcie, príležitosti a hrozby a ktorá bola pracovným podkladom na stanovenie 
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niektorých strategických cieľov (Cieľ 4.2, 4.3 v rámci použitia nástroja PLATTER). 

Na prípravu podkladov na vypracovanie SWOT analýzy prostredia vedeckej 

knižnice na vytvorenie a implementáciu inštitucionálneho repozitára boli použité 

nasledovné dokumenty: Interná dokumentácia, UKB; Výročná správa Univerzitnej 

knižnice v Bratislave za rok 2013 a 2014, vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja 

slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013; Manifest IFLA pre digitálne 

knižnice a Stratégia podielu UNESCO na podpore slobodného prístupu k vedeckým 

informáciám a výskumu, schválená 36. zasadaním Generálnej konferencie UNESCO 

dňa 10. 11. 2011. 

Tvorba funkčného modelu inštitucionálneho digitálneho 

repozitára (IDR) 

Model bol použitý na prípravu a plánovanie repozitára pre vedeckú knižnicu 

alebo pamäťovú a fondovú inštitúciu (múzeum, galériu) s použitím metódy 

experimentu – overovania niektorých hypotéz v prostredí inštitúcie daného typu.  

S tvorbou funkčného modelu IDR súvisela tvorba metodiky a analýza typov 

dokumentov, ktoré vychádzali z poznania a zmapovania prostredia pre ktorý bol 

model tvorený. Metodika obsahovala tieto kroky
5
: 

1. Informačný prieskum a príprava databázového prostredia 

2. Plánovanie a výber softvérového riešenia 

3. Zostavenie hlavných „motivátorov“ a personálne zabezpečenie 

4. Voľba metód (štandardov) a postupov v oblasti bibliografického popisu a 

metadátové štandardy pre prácu s DO 

5. Hardvérové zabezpečenie, plánovanie do budúcnosti (udržateľnosť) 

6. Sprístupnenie repozitára a informovanosť (propagácia) 

7. Porovnanie postupov, zvolených metód, porovnanie so širším kontextom. 

Prvá časť, informačný prieskum, bol zameraný na výber fyzických 

dokumentov v rámci inštitúcie, ktoré by mali byť súčasťou repozitára (v prvej fáze 

databázy), zmapovanie jeho dostupnosti (stavu, lokácie, úplnosti), rozčlenenie do 

základných skupín. Nasledoval prieskum dokumentov v elektronickej podobe a tiež 

prieskum databázového prostredia v inštitúcii. (Je možné využiť už existujúce 

                                                 
5
 Podrobne popísané jednotlivé časti metodiky a ich testovanie sú súčasťou predkladanej dizertačnej 

práce autorky na tému Analýza možností využitia výsledkov digitalizácie v prostredí knižníc na KIV 

FiFUK s predpokladaným termínom ukončenia v roku 2017. 
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databázové riešenie použité v inštitúcii, vyhovuje niektoré stanoveným parametrom 

a predstavám, alebo je potrebné vytvoriť nové databázové prostredie spoločne s 

nadstavbou a riešením ďalších problémov spojených so správou digitálnych 

objektov?). Na plánovanie bol použitý nástroj PLATTER, ktorý bol vytvorený ako 

nástroj na plánovanie repozitárov, a ktorý bol použitý okrem iných krajín  aj v 

Českej republike. Tento nástroj predstavuje komplexný a vzájomne prepojený 

kontrolný zoznam, ktorý bol navrhnutý tak, aby bol dostatočne flexibilný na použitie 

pre celú škálu rôznych typov úložísk, od malých inštitucionálnych repozitárov až po 

veľké úložiská na národnej úrovni. Konzorcium Document Curation Centre (DCC) 

pri jeho vytváraní dbalo najmä na to, aby bol model dostatočne adaptabilný a 

použiteľný pre rôzne typy inštitúcií, ktoré majú rôzne prístupy pri tvorbe týchto 

informačných systémov a kladú rozdielne požiadavky na ich dôveryhodnosť. 

Podrobnejšie sa téme plánovania dôveryhodného repozitára s použitím nástroja 

PLATTER venuje publikácia „Průvodce plánem důvěryhodného digitálního 

repozitáře (PLATTER)“, ktorá vo forme prehľadných tabuliek triedi a vedie 

záujemcu o vytvorenie projektu repozitára v jednotlivých krokoch všetkými fázami 

plánovania digitálneho úložiska (Rosenthal 2009; Fojtů 2014). 

 

Obr.1  

Ukážka funkcionality digitálneho repozitára v systéme Invenio v.1.0 
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Ďalšou fázou v rámci experimentu, ktorá sa už v našom výskumnom prostredí 

objavila v súvislosti s výskumom repozitárov (Kopecká 2016) bol výber 

softvérového nástroja, ktorý by bolo možné, alebo výhodné použiť na vytvorenie 

informačného systému, ako je digitálny repozitár. V tejto časti bolo testované 

prostredie (konkrétne práca so systémom z hľadiska správcu systému a v samotnom 

prostredí z hľadiska spracovateľov a vkladateľov digitálneho obsahu) open source 

nástroja CDS Invenio, implementovaného po dobu šiestich mesiacov a následne 

zvoleného komerčného produktu (softvérového riešenia na platforme ARL) počas 

približne rovnako dlhej doby.  

 

 
 

Obr. 2  

Testovanie systému Invenio pre projekt digitálneho repozitára knižnice (v rámci Univerzitnej 

knižnice v Bratislave) 
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Testované boli nasledovné ukazovatele:  

1. Dostupnosť metadátových formátov 

2. Možnosť preberania záznamov z iných dostupných knižnično-

informačných systémov (KIS) online 

3. Možnosti vyhľadávania  

4. Správa digitálnych súborov (podporované formáty, možnosti definovania 

prístupov k digitálnym objektom, ďalej aj v skratke DO) 

5. Autentifikácia používateľa (alebo vybranej používateľskej skupiny) 

6. Funkcionalita v používateľskom rozhraní 

7. Tvorba citácií (dostupnosť v slov. jazyku a súlad národnými citačnými 

normami), rešerše, tvorba permalinku, zdieľanie záznamu a digitálneho 

obsahu prostredníctvom sociálnych sietí 

8. Štatistické výstupy 

9. Interoperabilita systému. 

Dôležitým bolo podľa metodiky PLATTER aj sledovanie a porovnanie počtu 

osôb plne alebo čiastočne zainteresovaných na projekte, z toho počet osôb v rámci 

IT podpory (programátorskej, systémovej), spracovania, pasportizácie a prípravy dát 

–DO, čas spracovania záznamu a vkladania  a následne počet záznamov spolu s DO, 

spôsob ingestu (vkladania záznamov a digitálnych objektov), možnosti indexovania 

a ďalšie ukazovatele.  

Riešenie na open-source platforme vykazovalo pri porovnaní výsledkov 

problémy pri preberaní záznamov z iných knižnično-informačných systémov v 

online režime (ukazovateľ č. 2), problém sa nepodarilo vyriešiť, resp. vyžadoval 

vysoké zainteresovanie programátorov a systémových pracovníkov, ktoré bolo nad 

rámec aktuálnych možností inštitúcie; rovnako „nevýhodne“ a horšie v porovnaní s 

komerčným riešením skončil ukazovateľ 3. Ukazovatele 4 a 5 vykazovali v oboch 

prípadoch rovnako uspokojivé hodnoty, výrazne nevýhodne sa javil systém na 

otvorenej platforme IDS Invenio v bodoch 6 a 7, si vyžadoval dopracovanie 

a nastavenie citačných formátov podľa STN. Neporovnateľné bolo najmä zvýšenie 

potreby personálneho zabezpečenia v oblasti IT podpory v prípade open source 

systému (až o 1,5 úväzku v prepočte na FTE, s ktorým je potrebné počítať 

dlhodobo). Komerčné riešenie potvrdilo výhodu najmä v ukazovateli 7 a 8. 

Významnou časťou tvorby funkčného modelu inštitucionálneho repozitára bolo aj 

vytvorenie mapy typov dokumentov vyskytujúcich sa na pôde inštitúcie a model 

nastavenia procesov (kurátorský model). Ako najkritickejšie sa ukázalo vytvorenie 
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finančného plánu a krízového plánu pre repozitár v rámci použitej metodiky 

PLATTER. Realizovaný projekt, využívaný inštitúciou interne od polovice r. 2016 

akcentoval najmä úlohu repozitára ako organizačnej pamäte inštitúcie. 

Záver 

Potvrdenie jednej z hypotéz poukázalo na potrebu užšej interakcie medzi 

teóriou a praxou. V kontexte strategického posilnenia úlohy vedeckých knižníc na 

Slovensku a podpory vedy a výskumu by bolo vhodné rozpracovanie plánov, metód 

a postupov na tvorbu digitálnych úložísk, medzi ktoré patria aj inštitucionálne 

repozitáre. 

Aplikácia experimentu spoločne s inými metódami výskumu pomohla 

rozvíjať schopnosť pružne kombinovať a syntetizovať znalosti získané v praxi 

a môže poskytnúť možnosť zapracovania prípadovej štúdie ako súčasť finálneho 

výstupu dizertačnej práce.  

Poďakovanie: Chcela by som sa poďakovať vedeniu Univerzitnej knižnice 

v Bratislave (v rokoch 2014–2016), ktorá prejavila ochotu a podporila zámer 

realizovať projekt digitálneho inštitucionálneho repozitára knižnice a tiež tímu, 

ktorý sa podieľal na jeho realizácii a to z oddelenia riadenia projektov, z oddelenia 

metodiky a z oddelenia knižničných systémov.  
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Resumé 

DIGITÁLNE REPOZITÁRE VO VEDECKÝCH KNIŽNICIACH NA 

SLOVENSKU 

 – STRATÉGIE, PREKÁŽKY A VÝZVY 

Henrieta Gábrišová 

V príspevku sme sa pokúsili priblížiť niektoré najdôležitejšie zistenia v rámci 

kvantitatívnej a kvalitatívnej časti výskumu realizovaného počas externého 

doktorandského štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK a zároveň 

počas pôsobenia autorky ako vedúcej tímu počas realizácie projektu Digitálny 

repozitár Univerzitnej knižnice v Bratislave v rovnomennej inštitúcii. Príspevok 

naznačil situáciu v oblasti riešenia a implementácie systémov na správu a 

sprístupňovanie digitálneho obsahu v knižniciach, ako aj iných pamäťových a 

fondových inštitúciách, vrátane digitálnych repozitárov na Slovensku do roku 2016. 

Opisuje použitie metodiky PLATTER na tvorbu funkčného modelu 

inštitucionálneho digitálneho repozitára. Zároveň sa venuje popisu ďalších procesov 

a krokov potrebných na realizáciu repozitára a akcentuje potrebu rozvinutia 

diskusie, ako aj kolaboratívneho výskumu prebiehajúceho na pôde inštitúcií a 
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súčasne v akademickom sektore, ktorý by reagoval na aktuálne problémy 

informačnej vedy týkajúce sa využívania digitálnych knižníc a repozitárov. 

Summary 

DIGITAL REPOSITORIES IN SLOVAK RESEARCH LIBRARIES – 

STRATEGIES, BARRIERS AND CHALLENGES 

Henrieta Gábrišová 

In the contribution, we attempted to showcase some of the most important findings 

in quantitative and qualitative parts of the research conducted during the author's 

part-timel Ph.D. studies at the Department of Library and Information Science at 

Faculty of Arts of Comenius University, as well as during the author's acting as a 

project manager in the project of Digital Repository at University Library in 

Bratislava. The paper outlined the situation in the area of solutions and 

implementation of digital content management and accessibility systems in libraries, 

as well as other memory and fund institutions, including digital repositories in 

Slovakia before 2016. It describes the use of PLATTER methodology in the process 

of creating of a functional digital institutional repository model. It also describes 

other processes and steps required to implement the repository and accentuates the 

need to develop the debate and collaborative research on the institutional grounds 

and in the academic area. The research initiatives are crucial in order to respond to 

current information science issues related to the use of digital libraries and 

repositories. 

  


