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1. Význam dokumentácie vedeckých aktivít na národnej úrovni
Osobitný význam pri prezentácii výsledkov vedeckej èinnosti vedeckopedagogických

pracovníkov má ich publikaèná èinnosù a vystúpenia na vedeckých konferenciách, sympóziách
a kongresoch. Cez tieto aktivity moûno sledovaù smerovanie výskumu a vývoja na úrovni jednotlivých
vedcov, pracovísk, vedeckých komunít aj ötátu. Informácie o týchto aktivitách sú vöak rozptýlené na
mnohých miestach vo svete. Evidencia publikaènej èinnosti a aktivít sa robí na rôznych úrovniach
s rozlièným stupòom podrobnosti a ötandardizácie. Vyûaduje sa na hodnotenie jednotlivcov (napr. pri
habilitaènom a inauguraènom konaní, pri ûiadostiach o vedecké granty) aj pracovísk (akreditácie,
evaulácie a pod.). Vöetky údaje potrebné na evidenciu a hodnotenie vedeckých aktivít z h¾adiska
publikaènej èinnosti a úèasti na vedeckých akciách je moûné uchovávaù a spracúvaù v bibliografickej
báze dát. Vedecké výsledky vedcov sú zaznamenané aj v rozlièných bibliografických, faktografických
i plnotextových bázach dát. Tieto sú vöak vytvárané na princípe odborovej, resp. typovej prísluönosti.
Ak chceme sledovaù vedecké aktivity jednotlivcov, skupín alebo národa, musíme h¾adaù na rôznych
miestach, prièom komplexnosù výberu je viacmenej vec náhody. Na komplexné zachytenie odborného
vývoja vedca alebo vedeckej disciplíny je potrebné sledovaù aj kvalifikaèné práce, ktoré sa zriedka
dostanú do báz dát, prièom môûu obsahovaù cenné informácie. Dobre spracované a prístupné bázy
publikaènej èinnosti a ohlasov ponúkajú obraz o profile a výkonnosti vedeckovýskumného alebo
vedeckopedagogického pracoviska, ale hlavne o jednotlivých pracovníkoch. Ak je takáto báza dát
vystavená a prístupná na Internete, je to výborná reklama a ponuka na spoluprácu.

Eöte väèöí význam má evidencia a prezentácia publikaènej èinnosti a kvalifikaèných prác
v celoötátnom (národnom) meradle ako súèasù systému národnej bibliografie. Jej význam je  tu
viacnásobný:
• Prezentuje vedeckú komunitu sústredene na celonárodnej platforme vo svetovom systéme

národných bibliografií.
• Spracovaním publikácií domácich vedeckopedagogických pracovníkov, ktoré vyöli v zahranièí sa

doplòuje báza dát národnej bibliografie o nacionaliká èasto inak nedostupné a preto ve¾mi cenné.
Tu treba spomenúù aj pripravovaný projekt národnej bibliografickej registrácie kvalifikaèných
prác       a sivej literatúry v rámci celosvetovo uznávanej a v globálnom informaènom prostredí
uskutoèòovanej univerzálnej bibliografickej kontroly (program UBCIM).

• Moûnosùou preberania uû spracovaných záznamov národnej bibliografie vysokými ökolami,
univerzitami a vedeckými pracoviskami do svojich báz publikaènej èinnosti sa znaène u¾ahèí
a skvalitní zápis záznamov a vytvoria sa podklady na riadenie pedagogického procesu (napr.
kontrola  duplicity pri zadávaní tém kvalifikaèných prác) a na riadenie vedy (napr. spracovanie
výkazov pre akreditaènú komisiu, kontrola grantových projektov a pod.).

• Komplexne chápaná bibliografická báza dát môûe slúûiù pre biografický výskum, pretoûe v nej
môûe byù zachytená publikaèná aktivita vedca uû od jeho ötudentských èias.

• Pri vyuûití vhodných softvérových systémov je moûné vyuûívaù takúto bibliografickú bázu dát  aj
na rôzne bibliometrické a scientometrické výpoèty.

2. Obsah a ötruktúra bibliografickej bázy dát o vede
Komplexne ponímaná bibliografická báza dát obsahuje záznamy o publikáciách, o ohlasoch

na publikácie, o seriáloch, o odborných a vedeckých akciách a o úèastníkoch týchto akcií. Ak sa
pohybujeme v bibliografickej rovine, potom sú dominantné záznamy o publikácií v základnom súbore.
Od nich sa potom odvíjajú záznamy o pôvodcoch (menné autority), záznamy o ohlasoch na
publikácie, záznamy o zdrojových dokumentoch (typu seriál - katalóg seriálov) a záznamy o
vedeckých akciách (autority - vedecké akcie). Vzájomné väzby týchto typov záznamov sú znázornené
na obr. è. 1.
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008 Acta Environmentalica Unive XV-XVI, 1994, s.7-28
009 Bratislava, Vydavate¾stvo Univer
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212 INFOS´85, Zborník z 15. inf

251 Knihovníctvo a vedecké infor

272 Libraries in Europe´s post- è

Autority - vedecké akcie

101 INFOS´84, 14. informatický seminár
102 INFOS´85, 15. informatický seminár

121 International Conference Libraries è

Úèastníci na akcii
[KMA] Steinerová, Jela Future staff.. è
[KMA] Makulová, Soòa Digital Libr..
[KMC]

Obr. è. 1 - väzby medzi typmi záznamov v bibliografickej báze

Nad týmito záznamami sa vytvárajú rôzne prístupové indexy. Obsah bibliografickej bázy dát
je vymedzený prísluönosùou pôvodcov k vedeckej komunite krajiny a vedeckou úrovòou ich
publikácií. Najväèöím problémom je urèenie vedeckej úrovne publikácií, o ktorých by mali byù v báze
dát uloûené záznamy. Navyöe aby bol záber úplný, je potrebné vyuûívaù aj bázy kvalifikaèných prác
poèínajúc diplomovými, cez rigorózne, dizertaèné aû po habilitaèné.

Pri biografickom poh¾ade sa javí ako dominantný záznam o pôvodcovi (autorovi) v súbore
menných autorít. Okrem základných bibliografických údajov obsahuje aj biografické dáta ako napr.
rok narodenia, odkaz na iné priezviská, tituly, roky absolvovania kvalifikaèných stupòov, kvalifikaèné
práce, priebeh zamestnaní, profesionálna orientácia a pod.

Z h¾adiska hodnotenia vedeckých aktivít sú dôleûité aj súbory seriálov a vedeckých akcií.
Katalóg seriálov môûe obsahovaù informácie o tom, èi je seriál karentovaný a v ktorých rokoch, aký
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mal impact faktor a pod. Súbor vedeckých akcií má väzby na autorov, publikácie a vystúpenia na
vedeckých akciách.

3. Organizácia vytvárania virtuálnej bibliografickej bázy o vede na Slovensku - projekt Pro
Scientia

Sledovanie a evidencia vedeckej, pedagogickej a odbornej èinosti prostredníctvom
publikaèných aktivít sa  ukazuje v ûivote vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov ako
ve¾mi nepopulárna èinnosù. Rôzne výkazy publikaènej èinnosti a citovania, resp. iných ohlasov
poûadujú pravidelne alebo aj náhodne vedenia univerzít a vysokých ökôl, vedenia akadémií vied alebo
výskumných ústavov, ministerstvá, akreditaèné a grantové komisie.  Èasto sa tieto poûiadavky líöia
ötruktúrou zoznamov a kritériami hodnotenia jednotlivých typov dokumentov, citácií èi iných druhov
ohlasov. Predovöetkým kategórie typov dokumentov a kritériá ich hodnotenia si vysvet¾uje kaûdá
hodnotiaca komisia inak.  Pod¾a zamerania èlenov hodnotiacich komisí sa pohybujú kritériá od
uznávania publikácií len v renomovaných vedeckých èasopisoch sledovaných v Current Contents aû
po reöpektovanie esejistických a populárne orientovaných èlánkov, hoci aj z miestnej tlaèe. Nejasnosti
sú v definovaní typov dokumentov a ich stupòa vedeckosti a v rozliöovaní druhov ohlasov. Neexistuje
vöak univerzálne platné objektívne hodnotenie publikaènej èinnosti a ohlasov. Kaûdý vedný odbor,
kaûdá disciplína má svoje öpecifiká. Napriek vöetkým výhradám je sledovanie a vykazovanie
publikaènej èinnosti a ohlasov uznávaným a pri rozumnom pouûívaní aj objektívnym nástrojom
hodnotenia vedeckej a pedagogickej èinnosti. Treba vöak pripomenúù, ûe samotné údaje o publikaènej
èinnosti nenahrádzajú hodnotenie a na druhej strane, zlé údaje nemôûu byù podkladom na spo¾ahlivé
hodnotenie.

Osobitná kapitola sú kvalifikaèné práce, ktoré vznikajú na vysokých ökolách, univerzitách
a pracoviskách Slovenskej akadémie vied (SAV). Ide najmä o habilitaèné, dizertaèné, rigorózne
a diplomové práce. Tieto práce sú spracúvané a uchovávané ve¾mi sporadicky. Prístup k nim je
prakticky nemoûný s výnimkou celoötátne evidovaných dizertaèných prác, ktoré spracúva a uchováva
Univerzitná kniûnica v Bratislave. Tieto dokumenty sú súèasùou systému evidencie a spracovania
sivej literatúry. Evidencia a prístupnosù týchto prác má najmä historický význam, ale nemenej
dôleûitá je ich informaèná a riadiaca funkcia. Historický význam evidencie kvalifikaèných prác je
okrem dokumentácie kvalifikaèných stupòov aj v tom, ûe umoûòuje doplniù dôleûité informácie pri
biografických výskumoch známych osobností. Informaèná funkcia je evidentná najmä v súvislosti s
významom sivej literatúry. Riadiaca funkcia spoèíva v orientácii a pomoci pri vypisovaní tém a
hodnotení kvalifikaèných prác.

Z h¾adiska komplexnosti registrácie obidvoch druhov dokumentov je dôleûité, aby boli
zaznamenané a spracované vöetky, bez oh¾adu na ich zaradenie do kategórií. Po kvalifikovanom
výbere záznamov z tejto komplexnej bázy, je moûné vytvoriù virtuálnu bibliografickú bázu o
publikaènej èinosti vedcov a odborníkov na Slovensku, ktorú môûeme pracovne nazvaù VEDA-SK.
ätruktúru a postup vytvárania virtuálnej bázy dát VEDA-SK je moûné znázorniù schémou na obrázku
è. 2.
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internet Virtuálna báza dát VEDA-SK

A DDZ DHP

Selekcia záznamov pod¾a kategórií a typov

Úroveò celoötátnej registrácie v SNB Kvalifikaèné práce
DDZ DHP DKZ DPG DDX DAS typy dokum.

Publikaèná èinnosù
Kategórie publ. G F E D C B A

Lokálna úroveò - univerzity, vysoké
ökoly, fakulty, ústavy SAV, výskumné
ústavy

Publikaèná èinnosù Publikaèná èinnosù
G F E D C B A F E D C B A

Kvalifikaèné práce Kvalifikaèné práce
DDZ DHP DKZ DPG DDZ DHP DKZ DPG
DDX DAS DRP DDP DDX DAS DRP DDP

Elektronické kópie Elektronické kópie

Obr. è. 2 - ötruktúra a postup vytvárania virtuálnej bázy dát VEDA-SK

Na lokálnej úrovni (univerzity, vysoké ökoly, fakulty, výskumné ústavy) sa vytvárajú lokálne
bázy dát publikaènej èinnosti a kvalifikaèných prác. Tieto môûu byù prepojené na bázy elektronických
kópií dokumentov. Na tejto úrovni sa zaznamenávajú vöetky kategórie a typy dokumentov. Kategórie
dokumentov vyjadrujú vedeckú a odbornú úroveò publikácií, ich druhové zaradenie a teritorialitu,
resp. význam. Základom môûe byù kategórizácia vypracovaná pre potreby Evidencie publikaènej
èinosti (Kimlièka, 1997), ktorá je tvorená hierarchicky a je ¾ahko transformovate¾ná do meniacich sa
kategórií Akreditaènej komisie. Na obrázku sú znázornené len prvé znaky trojmiestnej kategorizácie,
kde písmeno A je atribút pre vedecké práce a D pre kvalifikaèné práce. Kvalifikaèné práce sú
zadelené do typov pod¾a kódovníka Slovenskej národnej kniûnice v Matici slovenskej (SNK MS)
pouûívaného pri spracovaní Slovenskej národnej bibliografiue (SNB), resp. ako súèasù Výmenného
formátu  (Slíûová, 1989). Na celoötátnej úrovni sa vytvárajú registraèné bázy dát ako súèasù SNB a
záznamy obsahujú odkaz na lokaèné bázy dát, kde môûe byù prepojenie na elektronické kópie
dokumentov. Na najvyööej úrovni sa vytvára virtuálna báza dát selekciou z niûöej úrovne celoötátnej
registrácie. Selekèným kritériom je kategória A pre publikaènú èinnosù a typy kvalifikaèných prác
DDZ (doktorské dizertácie) a DHP (habilitaèné práce). Virtualita bibliografickej bázy VEDA-SK je
teda daná moûnosùou prístupu z jedného miesta na filtrované záznamy z komplexnej bázy SNB s
postupnými odkazmi na záznamy  v lokálnych bázach, ich signatúry, resp. aj elektronické kópie v
lokálnych súboroch, ïalej prepojením na vedecké a odborné akcie v lokálnych bázach a tieû
pripojením ohlasov na publikácie (na obrázku je znázornený takýto prístup tmavöím örafovaním).
Registrácia vöetkých dokumenmtov tohto druhu bez oh¾adu na súèasné zaradenie do kategórií otvára
do budúcnosti moûnosti na doplòovanie alebo aktualizáciu virtuálnej bázy VEDA-SK.
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Virtuálny poh¾ad na tieto bázy je moûný aj z úrovne univerzity, resp. vysokej ökoly, ktorá má
lokálne bázy na úrovni fakúlt alebo z úrovne SAV pri poh¾ade na jednotlivé ústavy. Na tejto báze je
moûné vytváraù aj úèelové virtuálne bázy dát pre jednotlivé vedné odbory alebo disciplíny. Základom
na vytvorenie systému celoötátnej evidencie publikaènej èinnosti a kvalifikaèných prác je aby sa
vytvoril taký kooperaèný systém, ktorý by bol schopný vöetky tieto druhy dokumentov evidovaù a
bibliograficky spracovaù. Na to je potrebné:
• vybraù optimálne mnoûstvo polí a podpolí formátu UNIMARC na popis publikaènej èinnosti

(ohlasov na òu) a kvalifikaèných prác,
• urýchlene dokonèiù preklad katalogizaèných pravidiel AACR2 a spracovaù metodiku spracovania

vyööie uvedených záznamov,
• pripraviù mechanizmus prepojenia lokálnych báz dát do centrálnych báz na úrovni univerzít a

SNB, zabezpeèiù kontrolu duplicít a výber záznamov z nich do virtuálnej bázy VEDA-SK,
• zabezpeèiù vystavovanie a údrûbu virtuálnej bázy VEDA-SK na Internete,
• zabezpeèiù výberové konanie na softvér vhodný na kooperatívne spracovanie evidencie

publikaènej èinnosti (+ ohlasov) a kvalifikaèných prác,
• pripraviù metodiky na vyuûívanie STN 01 0195, odporúèania ISBD a STN-ISO 690 pri redakènom

spracovaní vedeckých a odborných publikácií vo vydavate¾stvách,
• pripraviù metodiky na vyuûívanie STN 01 0195, odporúèania ISBD a STN-ISO 690 na prezentáciu

týchto záznamov a zoznamov v tlaèenej podobe i na obrazovkách poèítaèov a terminálov v sieùach
Internet a Intranet.

Vytvoriù kooperaèný systém (relatívne úplnej) evidencie, spracovania a prezentovania
publikaènej èinnosti, ohlasov na publikaènú èinnosù, vedeckých aktivít a kvalifikaèných prác na
vysokých ökolách a vedeckovýskumných ústavov v Slovenskej republike je cie¾om projektu Pro
Scientia. Projekt je zaloûený na báze uplatòovania medzinárodných ötandardov a odporúèaní, najmä
UNIMARC, ISO 2709, ISBD, AACR2 a Z39.50. Je súèasùou projektu národnej bibliografickej
registrácie kvalifikaèných prác a publikaènej èinnosti v Slovenskej národnej bibliografii v rámci
programov UBC a UBCIM. Pretoûe akademické kniûnice, zapojené do projektu nemajú personálne,
finanèné ani koordinaèné moûnosti na vyrieöenie problémov a úloh tohto druhu, bolo zaloûené
zdruûenie informaèných öpecialistov na podporu vedy - Pro Scientia. Jeho hlavnou náplòou bude
sústrediù odborníkov, získaù finanèné prostriedky a vytvoriù najprv pilotný projekt a potom ho
postupne rozöirovaù na vöetky akademické kniûnice a kniûnice vedeckovýskumných ústavov.

Model takto chápaného kooperaèného systému (Kimlièka, 1998) je znázornený na obr. è. 3
Jednotlivé skratky na obrázku majú tento význam:
EKD elektronické kópie dokuemntov
IAIS integrovaný akademický informaèný systém
KIS kniûnièno-informaèný systém v inötitúcii, ktorá nemá integrovaný informaèný systém
KP báza dát Kvalifikaèné práce
PC báza dát Evidencia publikaènej èinnosti
SNB Slovenská národná bibliografia
SNB-KP báza dát národnej registrácie kvalifikaèných prác
SNB-PC báza dát národnej registrácie publikaènej èinnosti
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 Obr. è. 3 - Model kooperaèného systému  celoötátnej evidencie a
spracovania publikaènej èinosti a kvalifikaèných prác
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4. Úloha kniûníc pri budovaní virtuálnej bázy dát VEDA-SK
Treba priznaù, ûe èasté poûadovanie výkazov o publikaènej èinnosti a ohlasoch, navyöe

v rôznych úpravách a pod¾a rôznych kritérií je nepríjemné a zaberá ve¾a èasu. Eöte nároènejöia,
predovöetkým z èasového a kapacitného h¾adiska. je evidencia a spracovanie kvalifikaèných prác.
Východisko vöak nie je v zruöení evidencie publikaènej èinnosti a kvalifikaèných prác, ale v u¾ahèení
spracovania týchto dokumentov. Ako to vedeckým, pedagogickým a odborným pracovníkom u¾ahèiù,
by mali daù odpoveï kniûnièno-informaèní pracovníci pôsobiaci v akademických kniûniciach
v spolupráci so spracovate¾mi Slovenskej národnej bibliografie.

Zloûitosù evidencie a vykazovania publikaènej èinosti a ohlasov moûno èiastoène presunúù na
plecia pracovníkov kniûníc, ktorí majú na túto prácu kvalifikáciu. Ide predovöetkým o zvládnutie
základného popisu dokumentov pod¾a prísluöných ötandardov a spracovanie zoznamov a iných
výkazov, ktoré tieû podliehajú ötandardizácii. Na to, aby to knihovníci zvládli je potrebné:
• ovládaù prísluöné ötandardy na popis dokumentov a tvorbu zoznamov a výkazov,
• maù vhodný programový systém na spracovanie evidencie publikaènej èinnosti,
• rozdeliù kompetencie a povinnosti medzi vedeckopedagogických pracovníkov a knihovníkov, resp.

medzi katedry/ústavy a kniûnicu,
• vytvoriù dobre fungujúci systém napojený na kniûnièný systém a Internet.

Najcitlivejöím èlánkom systému evidencie publikaènej èinnosti (EPC) je zber vstupných údajov
a ich kvalitný a spo¾ahlivý zápis. Problémy sú s komplexnosùou údajov (aby boli dokumenty
jednoznaène identifikovate¾né) a so zaradením jednotlivých publikácií, ohlasov alebo vedeckých
aktivít do kategórií. Ak sa ponechá zber a zápis údajov na autorov, väèöinou sa nedodrûí komplexnosù
a správnosù údajov. Táto fáza je urèená pre odborníkov - knihovníkov. Na druhej strane zase
knihovníci nemôûu objektívne zaradiù dokumenty do kategórií publikaènej èinnosti. To je doména
samotných autorov a kontrolnú funkciu môûe plniù vedecká komunita odboru reprezentovaná
napríklad komisiou vedeckej rady. Zo skúseností s prevádzkou systému EPC moûno odporúèaù
postup, ktorý sa pouûíva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave:
• autori publikácií sú najlepöie informovaní o tom, èo kedy a kde publikovali, preto odovzdávajú

kópie svojich publikácií, resp. pri monografiách kópie titulnej strany, tiráûe a obsahu do kniûnice,
prièom oznaèia kód kategórie,

• autori sledujú citácie a recenzie na svoje publikácie a kópie, ktoré jednoznaène identifikujú
citovanú, resp. recenzovanú publikáciu a citujúci, resp. recenzujúci dokument, odovzdajú do
kniûnice,

• poverení pracovníci kniûnice zapisujú na základe kópií záznamy o publikaènej èinnosti a o
ohlasoch,

• pracovníci kniûnice zároveò preverujú prírastky národnej bibliografie a preberajú záznamy, ktoré
sa týkajú pracovníkov fakulty,

• pracovníci kniûnice môûu na základe poûiadaviek robiù prieskumy v citaèných indexoch a preberaù
relevantné záznamy do systému evidencie publikaènej èinnosti,

• kniûnicou spracované zoznamy publikaènej èinnosti a ohlasov sa v pravidelných intervaloch
poskytnú jednotlivým katedrám, kde sa preverí správnosù a úplnosù záznamov vrátane zaradenia
do kategórií,

• pri predkladaní zoznamov na kvalifikaèné postupy, resp. hodnotenia, správnosù zaradenia
záznamov do kategórií by mali preveriù poverení èlenovia vedeckej rady, resp. habilitaènej, èi
inauguraènej komisie,

• opravené zoznamy sa vrátia do kniûnice, kde sa urobia korektúry a záznamy sa uloûia do bázy dát
fakulty,

• záznamy z fakúlt sa prenesú do centrálnej bázy univerzity, kde sú vystavované na internetovskom
serveri,

• kniûnica na poûiadanie vyhotovuje výstupy a ötatistiky pre kvalifikaèné postupy a hodnotenia,
• v kniûnici sú uloûené kópie dokumentov, resp. originály, aby boli k dispozícii komuko¾vek, kto ich

chce preveriù.
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Osobitný problém je evidencia a spracovanie kvalifikaèných prác. Súèasná prax na akademickej
pôde je ve¾mi rôznorodá. Niekde sa práce evidujú a uchovávajú na katedrách, inde v rámci fakulty,
niekde sa len ukladajú bez evidencie a spracovania. Príèiny tohto stavu sú v nedostatku priestorov na
uchovávanie kvalifikaèných prác a v nedostatku pracovných síl i vhodného softvéru na ich
spracovanie. Tento problém sa dá vyrieöiù iba s vonkajöou finanènou podporou a pri pochopení jeho
významu vedúcimi akademických pracovísk.

5. Softvérové rieöenie evidencie publikaènej èinnosti a kvalifikaèných prác
Na základe skúseností z prevádzky systému EPC na 12 fakultách Univerzity Komenského

a ïalöích fakultách a univerzitách na Slovensku,  a z potreby priblíûenia sa k medzinárodným
ötandardom moûno sformulovaù základné poûiadavky na dobrý softvérový systém evidencie
publikaènej èinnosti a kvalifikaèných prác takto:
• pohodlný zápis vstupných údajov s vyuûívaním súborov autorít (autori, periodiká, vedecké a

odborné akcie) a tabuliek (kategórie publikaènej èinnosti, kategórie ohlasov, kategórie vedeckých
a odborných aktivít, kódy jazykov, kódy krajín, kódy rolí autorov, kódy pracovísk, kódy vedných
odborov, kódy typov dokumentov, atï.),

• moûnosù konverzie údajov o zamestnancoch z personálneho modulu IS
fakulty/univerzity/inötitúcie do súboru menných autorít,

• výber vstupných formulárov pod¾a typu dokumentu,
• formálna kontrola zápisu údajov,
• automatické generovanie zvolených údajov (dátum, èíslo záznamu a p.),
• import a export záznamov v ötruktúre ISO 2709 UNIMARC,
• moûnosù konverzií hotových báz dát z iných systémov evidencie publikaènej èinnosti vrátane

konverzie kategorizácie (napríklad zo systému EPC - CDS/ISIS),
• prepojenie bázy dát EPC na moduly katalogizácie, správy seriálov a autorít,
• prepojenie záznamov o publikaènej èinnosti s ohlasmi na òu a so záznamami o vedeckých

a odborných aktivitách (úèasù na konferenciách, seminároch a pod.),
• vytváranie zoznamov publikaènej èinnosti, ohlasov a úèasti na vedeckých, odborných a

umeleckých aktivitách zoradených pod¾a rôznych h¾adísk (pod¾a pracovísk, autorov, kategórií a
pod.) v súlade    s pravidlami ISBD a normou ISO 690 a pod¾a poûiadaviek rôznych grantových
agentúr, akreditaèných a hodnotiacich komisií,

• moûnosù pripojenia obrázkov alebo elektronických kópií dokumentov k záznamom,
• spracovanie ötatistických preh¾adov pre jednotlivých pracovníkov a celé inötitúcie,
• aplikácia odporúèania Z39.50 na online katalóg vystavovaný na WWW serveri cez Internet

s moûnosùou vyh¾adávania pod¾a rôznych polí a kritérií s vyuûitím booleovských operátorov,
• moûnosù vytvárania súborného katalógu publikaènej èinnosti na WWW serveri (aplikáciou

Z39.50) na celoslovenskej úrovni a v sieti spolupracujúcich útvarov (fakúlt univerzít a vysokých
ökôl, vedeckých ústavov akadémie vied) a inötitúcií.
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