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 štúdium už nie je vec odohrávajúca sa v priestoroch školy
 študenti chcú sami rozhodovať do akej hĺbky chcú vo svojom 
štúdiu postúpiť, a chcú mať dostupný čo najväčší a 
najkompletnejší rozsah informácií,

 vzdelávanie sa stáva celoživotným,
 potreba zabezpečenia personalizovaných informácií, 
 stále viac ľudí berie používanie počítačov ako samozrejmosť,
 potreba používateľov získavať overené a kvalitné informácie,
 Študenti už nechcú záznamy o dokumentoch ale dokumenty 

samotné (full texty a iné objekty)

Utorok, 4. máj 2010



Akademická digitálna knižnica
Východiská pre budovanie digitálnej knižnice

 vysoké náklady pre tradičné publikovanie učebníc, skrípt a 
študijných textov,

 potreba plnotextového vyhľadávania v tlačených dokumentoch,
 staršie fondy knižníc nie sú u vydavateľov dostupné v digitálnej 

forme,
 potreba uchovávať a sprístupňovať “digital born” dokumenty,
 potreba rýchlejšej aktualizácie učebných textov, vyplývajúca z 

akcelerovaného zavádzania výsledkov výskumu do praxe
 potreba budovania virtuálnych úložných a zdieľaných priestorov 

pre vedcov, lokálne a globalizované výskumné tímy,
 jednoduchý pohľad do výskumnej histórie vedca. 
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 DK je najrýchlejšou cestou ako dostať obsah k študentov k 
vedcom a udržiavať ho aktuálny

 DK je cestou ako na jednom mieste zosumarizovať rôzne typy 
informácií a triediť ich podľa potrieb používateľa

 DK je interaktívna a umožňuje používateľovi jednoduché 
“google like” vyhľadávanie ako aj pokročilé vyhľadávanie pre 
pokročilých používateľov

 DK umožnuje preniesť knižnicu tam, kde je jej používateľ
 DK je zdrojom informácií pre vyhľadávacie roboty 
 DK je cestou ako sprístupniť výsledky vedy a výskumu 

univerzity širokej vedeckej komunite

Utorok, 4. máj 2010



Požiadavky kladené na digitálnu knižnicu

Akademická digitálna knižnica

2

Utorok, 4. máj 2010



Akademická digitálna knižnica
Požiadavky kladené na digitálnu knižnicu

 dodržiavanie štandardov,
 jednoduché triedenie obsahu na úrovni komunít, zbierok, 

autorov a rokov
 pokročilé triedenie obsahu na základe riadených slovníkov,
 možnosť jednoduchého a pokročilého vyhľadávania v 

metadátach ako aj plných textoch,
 možnosť jednoduchej úpravy formulára pre pokročilé 

vyhľadávanie 
 možnosť vytvárania uzavretých personalizovaných komunít a 

zbierok
 možnosť vytvárať popisné metadáta vo formátoch MODS a 

Dublin Core 
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 podpora všetkých typov digitálnych objektov,
 webové rozhranie pre kompletnú správu systému digitálnej 

knižnice,
 integrovaný systém na vytváranie odvodenín z textových, 

obrázkových a video súborov (thumbnail, náhľad, web kvalita, 
plná kvalita),

 automatické vytváranie technických a prezervačných metadát,
 sledovanie aktivity katalogizátorov,
 vytváranie riadených slovníkov,
 možnosť importovať a exportovať záznamy, zbierky a komunity,
 podpora federatívneho vyhľadávania 
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 vytváranie používateľských skupín, 
 vytváranie použíteľov a ich priradzovanie do používateľských 

skupín,
 správa prístupových práv pre vytváranie obsahu, schvaľovnie a 

publikovanie obsahu
 správa prístupových práv pre prístup k metadátam a 

datastreamom
 Verzioning
 Sledovanie prístupových štatistík

  Indexovanie a regenerácia metadát a datastreamov

  Batch indexovanie

  Versioning a plnotextové indexovanie

  Vyhľadávanie duplicít
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 Sledovanie prístupových štatistík
  Indexovanie a regenerácia metadát a datastreamov

  Batch indexovanie

  Versioning a plnotextové indexovanie

  Vyhľadávanie duplicít

 Možnosť voliteľného formátovania výstupných záznamov
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 Virtualizovaná serverová 
farma 4 servery

 4 x 8 jadrový server, 16 GB 
RAM, 4 x 146 GB HDD

 FC-SAS diskové pole 3,6 TB
 Pásková knižnica 2xLTO3 - 

16 TB
 HSM 

 Linux
 Xen VM
 Java 
 Tomcat
 MySQL
 Solr search engine
 JHOVE
 Fez/Fedora
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Dublin core
1. Title   2. Creator   3. Subject

 4. Descriptio   5. Publisher

 6. Contributor   7. Date

 8. Type   9. Format    10. Identifier

11. Source    12. Language

13. Relation   14 Coverage   

15. Rights

MODS
vychádza z MARC
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Ďakujem za pozornosť !
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