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Úvod do problematiky 
• Elektronické publikácie prístupné online - 

     súčasť národného dokumentárneho dedičstva 

• roky 1999 – 2015 registrácia v ISSN – bez uchovávania 

• 2015 – súčasnosť - spolupráca NA ISSN na projekte 

     Digitálne pramene – webharvesting a archivácia 

     e-Born obsahu (realizácia a udržateľnosť) 

     - archivácia slovenských webových stránok 

    a  e-Born (Born Digital)časopisov aj monografií 

    sprístupňovaných online 

 - príspevok zameraný na časopisy 



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ 

OPIS je spolufinancovaný z ERDF 

www.opis.culture.gov.sk  

 

Archivácia elektronických časopisov 
 

Po skončení - el. online  
tituly ohrozené stratou 
   

      6653 titulov celkovo 

-   1146 on-line 

-   922 vychádzajúcich 

-   224 skončených 

 

Záznamy v dtb. ISSN 

                    (30.4.2018) 

 

6653 
922 

224 1146 

  

Celkom ISSN Online Vychádza Skončilo
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Archivácia e-Born a legislatíva 

• Zákon o povinných výtlačkoch 

- povinnosť odvádzať el. publikácie, „ak boli v tejto   

     forme pôvodne vydané“(§ 3 písm. b) 

• Knižničný zákon definuje el. informačný zdroj 

   - nerieši uchovávanie ani ochranu e-Born   

     titulov 

•  Autorský zákon – znenie AZ týkajúce sa voľnej  
licencie (§ 76) 
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Typy Born Digital (e-Born) časopisov 

Výskum publikačných formátov 

• Triedenie časopisov pre 
potreby archívu 

• a) pôvodné elektronické 

        časopisy – výlučne  

       online – 1. etapa archivácie 

• b)časopisy publikované v  

        oboch verziách – 2. etapa 

1142 

437 

705 

výlučne online oline&offline
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Pôvodné elektronické časopisy 

1. celé  číslo – jeden  PDF súbor 

     Nová filologická revue ISSN 1338-0583 

2. číslo -  viaceré články, každé v osobitnom PDF 

      Acta Tecnologia ISSN 2453-675X 

3. aktualizácie bez existencie čísel  

     Opera Slovakia ISSN 2453-6490 
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Archív e-Born a ISSN 
• ISSN - kritérium pre akvizíciu titulov do archívu  

e-Born  
• záznam ISSN(formát MARC 21) 
 -  východisko pre analýzu metadát pre katalóg  
    e-Born titulov (IS DIP) 
• výber OA titulov (Creative Commons)pre 

archív e-Born  na základe identifikácie v 
záznamoch ISSN 

• export z databázy ISSN – dopĺňanie nových 
titulov – pomocný katalóg INVENIO  
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Verejný portál – www.webdepozit.sk 

 

• žiadosti 

• pokyny  

• prihlásenie 
do archívu 

• vyhľadávanie 
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Vyhľadávanie v archíve e-Born 
   

  - jednoduché (fulltextové) 

  - rozšírené 
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číslo časopisu v archíve 
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Informačný systém  DIP e-Born  
Interný portál - rozhranie kurátora  
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Administrácia a evidencia 
Spravovanie žiadostí 

Akvizícia titulov : 
• kurátor – zdroj  dtb. ISSN 
• formuláre žiadostí www.webdepozit.sk - 3 typy (Návrh diela na archiváciu, 

registrácia subjektu a návrh titulu na archiváciu, Žiadosť o založenie 
nového titulu) 

Postup kurátora pri spracovaní žiadostí (formulárov): 
• preverenie, či titul ešte nie je archivovaný 

• zisťovanie o akú publikáciu ide v zmysle AZ 

      -   pod licenciou CC (titul OA) zmluva sa nepodpisuje 

      -    bez licencie CC ; zmluva sa podpisuje 

• informovanie vydavateľa o archivácii (CC) alebo podpísanie Zmluvy o 
poskytovaní elektronických online prameňov 

              

           

http://www.webdepozit.sk/
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Rozhranie kurátora - Žiadosti 
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Administrácia a evidencia 
Spravovanie subjektov 

• subjekt je právnická osoba (organizácia) alebo 
fyzická osoba 

• založenie subjektu vychádza z procesu 
spracovania  formulára Registrácia subjektu a 
návrh titulu na archiváciu  (predchádza mu 
kontrola existencie subjektu v katalógu) 

• založenie používateľského účtu vydavateľa 

• priradenie používateľa subjektu 
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Rozhranie kurátora – Subjekty  
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Administrácia a evidencia 

Spravovanie zmlúv 
 Založenie Zmluvy o poskytovaní elektronických online 

prameňov  (je nevyhnutná na založenie titulu a pre vklady 
čísla) 

• definuje podmienky archivácie a spôsob zverejňovania 
archivovaného obsahu  

       -  voľný prístup 

        - lokálny v priestoroch knižnice 

        - bez prístupu 

• zmluva je prepojená so subjektom a objektmi (tituly) 
prostredníctvom metadát 
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Rozhranie kurátora - Zmluvy 
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Administrácia Katalógu e-Born 
Katalóg titulov 

• poskytuje prehľad a základné informácie o všetkých 
archivovaných tituloch 

• k zakladaniu titulov 
• k realizácii vkladov jednotlivých čísel titulu 
• k zápisu bibliografických údajov titulu - vo forme metadát 

preberaných z Katalógu INVENIO 
• informácie o prístupe k archivovanému obsahu a o 

licencii 
• informácie o vložených a archivovaných číslach titulu 
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Rozhranie kurátora – Katalóg titulov   
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Administrácia Katalógu e-Born 
Katalóg titulov – vklad čísel  

Súbor odoslaný na archiváciu v systéme prechádza: 
• antivírovou kontrolou 
• formátovou validáciou 
• pred samotnou archiváciou v systéme využíva   

kurátor osobitnú formátovú validáciu  
Vkladanie čísel na archiváciu - v Katalógu titulov 
(čísla vkladá kurátor, aj registrovaný vydavateľ) 
• cez prehľad archivovaných titulov  
• cez detail konkrétneho titulu 
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Administrácia Katalógu e-Born 
Katalóg titulov – vklad čísel  

Pri vkladoch čísel sa vyskytli viaceré problémy: 
• vo formáte .pdf čísla - problém  formátovej  validácie 

validátorom JHOVE (modul PDF-hul s verziou 1.18) 
• odosielanie obsahu do LTP archívu CDA 
• čísla vo formáte .pdf články – zlučovanie článkov do 

jedného súboru - jedného čísla (Adobe Acrobat Pro 2017) 
• zabezpečené súbory - potrebné vyžiadať od vydavateľov 

heslá 
• tituly publikované v podobe aktualizovaných webových 

stránok - nastavenia parametrov zberu 
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Administrácia Katalógu e-Born 
Prehľad archívnych záznamov 

• riadenie a správa vkladov manifestácie (súbor, 
ktorý reprezentuje konkrétne číslo) 

• kontrola archívnych záznamov (vkladaný balík, do 
ktorého sa vkladajú manifestácie) 

• prehľad o všetkých archívnych záznamoch 
vytvorených kurátorom alebo vydavateľom, 

• prehľad o ich statusoch spracovania (čaká na 
kontrolu, uložené v depozite, prebieha 
archivácia) 
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Administrácia Katalógu e-Born 
Prehľad vkladov 

 

Umožňuje kurátorovi sledovať: 
• archívne záznamy (manifestácie čísel) úspešne 

archivované v depozite 
• archívne záznamy končiace chybou – identifikácia 

chyby 
• archívne záznamy zrušené používateľom 

 
 



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ 

OPIS je spolufinancovaný z ERDF 

www.opis.culture.gov.sk  

Prepojenie archívu a ISSN záznamu 
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Ďakujeme za pozornosť! 

Iveta Lacková                                                Beáta Katrincová  
Depozit digit. prameňov                              NA ISSN 

 
     


