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Čo je to digitálna knižnica

Organizácia, môže byť virtuálna, ktorá zhromažďuje, 
spravuje a dlhodobo uchováva digitálny obsah a 
poskytuje špecializované služby týkajúce sa tohto 
obsahu komunitám používateľov na základe 

DELOS Digital Library Reference Model

obsahu komunitám používateľov na základe 
kodifikovaných pravidiel.



Včera, dnes a zajtra

• Pojem „Digitálna Knižnica“ je starší ako internet
• Project Perseus, Project Gutenberg,

• Boom digitalizácie
• Šírka pásma/rýchlosť pripojenia
• Lacné záznamové médiá
• Možnosti digitalizácie

• Dvojsečná zbraň
• Prínos len ak obsah môže byť vyhľadaný a sprístupnený tím, čo ho 

potrebujú
• Vytvorenie štruktúry tam, kde predtým nebola
• Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť (Picture is worth a thousand 

words)
• Ak ho viete nájsť keď potrebujete je hodný 10 000 slov !
• Digital Asset Management (DAM)



DAM – správny a nesprávny prístup

• Prečo je systém potrebný
• Zefektívnenie kolaborácie
• Sprístupnenie obsahu
• Archivácia

• Metadáta• Metadáta
• Len asi polovica tvorcov/knihovníkov používa konzistentnú 

množinu metadát
• Dublin Core

• Úroveň kompresie
• Fázovaný prístup (pilot)
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Zhromaž ďovanie (digitalizácia)



Metadáta

• 1. Title
• 2. Creator
• 3. Subject

• 9. Format
• 10. Identifier
• 11. Source

Dublin Core - jednoduchá, štandardizovaná sada konvencií 
pre popis online obsahu tak, aby sa dal jednoducho nájsť.

• 3. Subject
• 4. Description
• 5. Publisher
• 6. Contributor
• 7. Date
• 8. Type

• 11. Source
• 12. Language
• 13. Relation
• 14. Coverage
• 15. Rights



Centrálne úložisko obsahu

PDF

Riadenie 
obsahu

Visio

Záznamové médiá

SAN NAS Worm



Výhody databázy ako úložiska dát
• Bezpečnosť 
• Spoľahlivosť
• Škálovateľnosť

Oracle Secure Files
• Podpora NFS

Uchovávanie obsahu
Oracle Secure Files

• Podpora NFS
• Partitioning
• Advanced Security
• Advanced Compression

Konsolidácia informácií
• Jednotný model zabezpečenia
• Jednotný prístup k dátam
• Jednotný systém správy dát



Oracle Secure Files
Škálovateľnosť



Oracle Secure Files
Porovnanie výkonnosti so súborovým systémom
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Vyhľadávanie

Multimédiá Dokumenty Komunikácia Kolaborácia



Publikovanie
Web Content Management

• Publikovanie na webe 
– také jednoduché ako 
používanie office 
nástrojov

• Samoobslužné 
publikovanie

• Jemná kontrola • Jemná kontrola 
oprávnení

• Schvaľovacie procesy



Digital Asset Management

Key Applications

• Management of Web assets
• Brand Management
• Management of training 

materialsmaterials
• Geographic Image System 

(GIS) integrations
• Management of medical 

images
• Product image database
• Digital image library
• Digitization of archival images



Konverzia obsahu

Vstupné formáty Vyhľadávanie a prezeranie na 
webe

PDF
Visio



Oracle Folders



Oracle FoldersOracle Folders



Inteligentný formátovací systém

Publikovanie
Podpora rôznych prístupových kanálov

Depozitár digitálneho obsahu
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Dallas Museum of Art



� Inštitúcia so 100 ročnou 

históriou

� Nezisková inštitúcia s viac ako 

200 kmeňovými zamestnancami 

a podobným počtom 

Dallas Museum of Art
Predstavenie organizácie

a podobným počtom 

dobrovoľníkov

�Misia:

Zhromažďovať, uchovávať, sprístupňovať a interpretovať umelecké 

diela vysokej hodnoty z rôznych kultúr a časových období, vrátane 

súčasnosti.



• Permanentné umelecké zbierky

• Výstavy

• Vzdelávacie zdroje

• Výskumná knižnica

Dallas Museum of Art
Služby (konvenčné)

• Prehliadky

• Kurzy

• Filmy

• Koncerty a predstavenia

• Výskumná knižnica

• Archívy

• Obchod

• Stravovanie



� Kalendár udalostí program predstavení

� Online prístup k databáze múzejných zbierok

� Zdroje pre vzdelávanie a online lekcie

� Registrácie na udalosti

Dallas Museum of Art
Služby (online)

� Registrácie na udalosti

� Dotácie a členstvo

� Nakupovanie



� Správa súborov/informácií

�Simultánny prístup k množstvu rýchlo sa meniacich informácií s rôznymi 

úrovňami autorizácie

� Optimalizované procesy a spolupráca

Dallas Museum of Art
Identifikované potreby

� Koordinácia procesov v kolaboratívnom prostredí a zabránenie 

konfliktom

� Publikovanie

� Možnosť publikovať a propagovať schválené informácie na verejnej 

stránke, intranete, informačných kioskoch v galérii a tradičných tlačených 

publikáciách



�Neziskové organizácie si vždy uvedomovali výhody a prínosy 

komerčných obchodných modelov, problémom však bolo nasadenie 

Dallas Museum of Art
Potenciálne prekážky

moderných technológií s aktuálnym rozpočtom a nutnosť zvládnuť 

množstvo nových vedomostí ktoré tieto technológie vyžadujú.



� Centrálny depozitár obsahu
� Verzionovanie obsahu
� Workflow/schvaľovanie

Publikovanie obsahu

� Konverzie obsahu

� Náhľad na publikovaný obsah

� Automatická načítavanie obsahu

Kľúčové vlastnosti posudzované pri porovnaní produktov:

Dallas Museum of Art
Výber produktu

� Publikovanie obsahu
� Kľúčové slová/metadáta
� Zabezpečenie
� Vyhľadávanie
� Archivovanie obsahu

� Check-in/Checkout

� Web Portal

� Šablóny

� Správa web sídel

� Tlačové zostavy



Oracle (Stellent) Universal Contenmt Management (CM, DAM, CC, 

WCM,...) vybraný na naplnenie nasledujúcich cieľov:

� Implementovanie jednotného riešenia na distribúciu obsahu pre naplnenie 

dvoch odlišných potrieb:

�Intranet– document management

Dallas Museum of Art
Víťazná ponuka

�Intranet– document management

�Internet– web content management

� Smerovanie a schvaľovanie interného obsahu

� Pokrytie potrieb celého múzea (všetky oddelenia)

� Podpora prispôsobiteľných kolaboratívnych procesov

�Potreby sa líšili od oddelenia k oddeleniu

�Autor môže zvoliť účastníkov workflow procesu



�14 kolaboratívnych workflow procesov

�Povinné aj voliteľné kroky workflow procesov

�Prispôsobenie workflow procesov – voľba participantov

Editor

NO
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Dallas Museum of Art
Publikovanie na webe

�Samoobslužné publikovanie na 

webe

�Možnosť úpravy obsahu priamo 

na stránke

Web stránka

Wisiwig editor

na stránke

�Schvaľovanie publikovaného 

obsahu

�Náhľad na publikovaný obsah

http://www.dallasmuseumofart.org/Dallas_Museum_of_Art/index.htm



Delft University of Technology
Univerzitná knižnica



Verejná knižnica v Toronte




