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kaniu všestrannej podpory pre vedu a výskum. Riadiaca sféra týmto získa argumentačnú bázu, využiteľnú pri plánovaní zdro-
jov na zabezpečovanie potrieb vedy a výskumu.

V neposlednom rade, publicita vedy, výskumu a ich praktických výsledkov prehľadnou formou, zrozumiteľnou a príťažlivou
pre verejnosť prispeje ku zlepšeniu vnímania vedy verejnosťou.
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SciDAP sa zameriava na slovenské informačné zdroje produkované vo sfére vedy a výskumu. Používateľovi po-
skytuje centrálny prístup k bibliografickým záznamom spracovaním s pridanou hodnotou v kontexte autora, in-
štitúcie i akcie a uplatnením množstva hypertextových prepojení pre podporu používateľsky orientovanej
databázy. Prototyp SciDAP-u podľa špecifických požiadaviek bol realizovaný ako jedna z aktivít národného pro-
jektu Centra vedecko-technických informácií SR, NISPEZ a príspevok sumarizuje informácie o vývoji, funkcio-
nalitách a súčasnom stave databázy.

Národný projekt NISPEZ v období realizácie, v rokoch 2008 – 2014, zabezpečoval prístup k elektronickým informačným zdro-
jom pre slovenskú vedeckovýskumnú komunitu, s nosným cieľom podporiť rozvoj znalostnej spoločnosti. Idea vytvoriť cen-
trálnu databázu slovenských elektronických informačných zdrojov (EIZ) pre výskum a vývoj a portálové riešenie
prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom bola zapracovaná do projektového zá-
meru NISPEZ ako aktivita 3.1 a podporená v operačnom programe Výskum a vývoj Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Časové a vecné vymedzenie realizácie aktivity 3.1
V prvej etape, v období rokov 2009 až 2011, prebiehal prieskum slovenských EIZ pre VaV s cieľom určiť kritériá zaradenia slo-
venských EIZ do databázy. Kritériá determinovali zostavenie základného katalógu EIZ1, podľa ktorého bola v druhej a tretej
etape riadená obsahová stránka SciDAP-u. Súbežne v roku 2011 začal proces analýz požiadaviek a charakteristík online da-
tabázy, portálu a softvérového riešenia.

V druhej etape, v období rokov 2011 až 2012, boli definované požiadavky ako súčasť podkladov pre verejné obstarávanie.
S víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou SVOP s. r. o., boli dohodnuté pracovné postupy technického vývoja databázy.
Vývoj prebiehal počas roka 2012.

V tretej etape, začiatkom roka 2013, bola prvá verzia databázy SciDAP zavedená do skúšobnej a následne do ostrej prevádz-
ky, dolaďovala sa funkčnosť a začalo sa s úpravou importovaných záznamov z citačnej databázy Web of Science (WoS) vyda-
vateľstva Thomson Reuters, ako aj s tvorbou originálnych bibliografických záznamov.

Koncom roka 2013 boli spustené práce na vývoji upgradu SciDAP-u podľa nových, doplňujúcich požiadaviek a v máji 2014 bol
upgrade uvedený do ostrej prevádzky.

Aktivita 3.1 bola úspešne ukončená v decembri 2014. Od januára 2015 bude SciDAP počas 5-ročnej doby udrža-
teľnosti pokračovať v režime rutinnej prevádzky.

Zoznam hlavných výstupov aktivity 3.1
� Analyticko-informačná štúdia popisujúca vhodné postupy zostavovania katalógu slovenských EIZ (Tóthová, 2010).
� Prieskum obsahových špecifikácií vedeckých EIZ a technických požiadaviek na vytvorenie databázy (Frankovičová,

2012).
� Interný materiál definujúci vyhovujúce technické riešenie portálového prístupu do databázy (Jánošík, 2012).
� Analýzy vhodných postupov preberania popisných metadát z databáz SCOPUS a Web of Science (Jánošík, 2012).
� Zostavenie online katalógu slovenských vedeckých časopisov indexovaných v databázach Web of Science, Current

Contents Connect a SCOPUS.
� Vytvorenie prvej verzie bibliografickej databázy s pôvodným názvom CEDAP, zahŕňajúc vývoj, testovanie, imple-

mentáciu a optimalizáciu systému.
� Definovanie požiadaviek pre ďalší rozvoj databázy, praktická realizácia upgradu a jeho zavedenie do ostrej prevádzky.
� Metodické manuály pre prevádzku a používanie databázy.

Centrálna databáza slovenských
elektronických informačných zdrojov pre výskum
a vývoj SciDAP

1 Katalóg dostupný na: <http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=156>
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Charakteristika SciDAP-u
SciDAP je online bibliografická databáza vytvorená „na mieru“ pre spracovávanie konkrétnych typov dokumentov: časopis, člá-
nok, periodický zborník, monografický zborník, príspevok zo zborníka, monografia, prezentácia, správa a poster.

Každý typ dokumentu má v databáze samostatný formulár pre zápis bibliografických údajov. Formuláre pre článok a príspevok
zo zborníka sú určené pre analytický popis zdrojového dokumentu. SciDAP formuláre nie sú lineárne a využívajú tzv. väzbové
polia, ktoré umožňujú vyhľadať a načítať údaje primárne patriace iným záznamom SciDAP-u. Cez väzbové polia sa dá získať
hlavná a sekundárna zodpovednosť za dielo, informácie o zdrojovom dokumente, história názvov, identifikácia súvisiacich
projektov, akcií, vydavateľov alebo inštitúcií. Výhodou je praktická stránka, kedy katalogizátor nemusí opätovne zapisovať už
spracované údaje. Príkladom môže byť jeden záznam o časopise, ktorý sa pri analytickom popise opakovane priradí do kaž-
dého záznamu o článku.

Podmienkou využívania väzbových polí je tvorba samostatných záznamov o dokumentoch, vrátane samostatných záznamov
pri ich analytickom popise. Rovnako sa pristupuje k tvorbe záznamov o entitách. Databáza disponuje tromi formulármi pre en-
tity, pričom východiskovým a prepájacím prvkom databázy je dokument, t. j. evidovaní sú len autori, inštitúcie a akcie s ex-
plicitne zaznamenaným vzťahom k popisovanému dokumentu.

Vo formulári Autor sa okrem hlavnej identifikácie osoby určuje tiež afiliácia a proveniencia a údaje poskytujú štatistický pre-
hľad o slovenských alebo zahraničných autoroch publikujúcich na Slovensku, resp. v slovenských informačných zdrojoch z ob-
lasti VaV evidovaných v SciDAP-e. Doplňujúcou funkcionalitou je automatické zaradenie osoby do zoznamu zamestnancov
v rámci každej priradenej afiliácie.

Formulár Inštitúcia je založený na hierarchickom systéme do tretej úrovne. Každá slovenská inštitúcia alebo pracovisko má
v databáze vytvorený samostatný záznam previazaný s nadradenou alebo podradenou úrovňou a koncový používateľ získava
vo výsledku komplex informácií prepojených aktívnymi linkami. Zahraničné inštitúcie sú evidované so základnými názvovými
údajmi a krajinou, ale podradené alebo nadradené pracoviská jednej inštitúcie nie sú medzi sebou previazané. Záznam za-
hraničnej inštitúcie však poskytuje relácie k iným súvisiacim entitám a dokumentom.

Formulár Akcia eviduje podujatia viazané na popisovaný dokument, pričom sa rozlišuje medzi hlavnou a konkrétnou akciou.
Základný popis konkrétnej akcie obsahuje okrem názvu a miesta konania tiež krajinu, organizátora, dátum a poradie akcie.

Obrázok 1 Evidovaná slovenská inštitúcia na prvej úrovni
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Previazaním s dokumentom v SciDAP-e disponuje prelinkovanými informáciami o autoroch, afiliáciách a počte príspevkov.
V zázname o hlavnej akcii sú konkrétne akcie organizované do zoznamu ročníkov.

V súčasnosti tvoria podstatnú časť obsahu záznamy pochádzajúce z citačných databáz WoS a SCOPUS.2 Okrem bibliografic-
kých údajov boli z uvedených databáz importované údaje o autoroch a inštitúciách, mapované v SciDAP-e do samostatných
formulárov entít. Z dôvodu rôznej formy zápisu jedného údaja v zdrojových databázach sa ani po prispôsobení rozhrania API
na zhodu kľúčových údajov nedalo predísť duplicitám. Citlivosť rozpoznávania rozdielov počas exportu podmienila výskyt du-
plicitný záznamov, ale v značnej miere sa predišlo priraďovaniu nesprávnych entít k bibliografickým záznamom. Praktická čin-
nosť v databáze SciDAP si tak okrem doplňovania importovaných a tvorby nových záznamov vyžaduje kontrolu a odstraňovania
duplicít, ako aj priebežnú aktualizáciu entít, a to najmä zmeny názvu inštitúcie, mena osoby alebo rokov pôsobenia na pra-
covisku. Tu ide o činnosť, pri ktorej katalogizátor citeľne vníma napríklad absenciu národného centrálneho súboru menných
autorít so systémom jednoznačnej identifikácie.

Katalogizácia jedného dokumentu a pridružených entít v SciDAP-e je časovo a odborne náročná, ale vo výsledku
je pre koncového používateľa k dispozícii komplex overených informácií v štruktúrovanej forme, čo je hlavnou
úlohou používateľsky orientovanej bibliografickej databázy.

Open Access a SciDAP
Od roku 2013 je CVTI SR národným referenčným bodom na Slovensku pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informá-
ciám. Pre SciDAP je výskyt každého spracovaného článku, evidovaných open access (OA) časopisov, overovaný v databázach
OpenAIRE a Directory of Open Access Jaurnals (DOAJ). Ak databázy článok indexujú, záznam v SciDAP-e je doplnený logom
Open Access s prepojením na fazetu a možnosťou selekcie len OA bibliografických záznamov. Aktuálne SciDAP eviduje a ana-
lyticky spracováva 13 slovenských OA časopisov.

Prezentačná vrstva SciDAP-u
Úvodná stránka ponúka jednoduché a rozšírené vyhľadávanie, doplnené možnosťou výberu vedného odboru a druhu doku-
mentu alebo priamy prechod do kompletných zoznamov záznamov. V zoznamoch môže používateľ využívať dynamickú faze-
tovú klasifikáciu, ktorá je doplnená počtom výskytu fazetovej hodnoty.

Konkrétny záznam vo forme ISBD je prepojený s detailom, v ktorom sú sústredené linkované údaje k iným súvisiacim zá-
znamom a entitám, čo ocenia koncoví používatelia z dôvodu uľahčenia vyhľadávania a orientácie v databáze.

Súhrn ďalších faktov:
� SciDAP ponúka prekódovanie záznamov do formátov ISBD, ISO-690, BibTex, RefWorks, RIS, EndNote a EndNoteWeb,
� rešeršná funkcia pre bibliografické záznamy umožňuje export do formátov minimálneho alebo maximálneho ISBD

a ISO 690, v type súboru TXT, RTF, PDF a XLS,
� pre poskytovanie údajov je databáza vybavená protokolmi Z39.50 a OAI-PMH,
� vo formulároch zborník, príspevok zo zborníka, správa, poster a prezentácia je možnosť klasifikovania dokumentu sig-

lami OpenGrey3,
� počas jednej relácie v databáze až do jej ukončenia sa uchováva používateľova história vyhľadávania,
� k dispozícii je anglická verzia prezentačnej vrstvy,
� katalogizátor môže pracovať v anglickej verzii celého pracovného prostredia vrátane formulárov zápisu,
� každý záznam ponúka SciDAP OpenURL,
� RSS kanál informuje o nových záznamoch podľa používateľom nastavených požiadaviek.

Obrázok 2 ISBD záznam Open Access časopisu

2 Spracovávaním všetkých čísel časopisov a ďalších typov dokumentov je predpoklad postupnej prevahy originálnych SciDAP
záznamov.

3 Sigly OpenGrey pre klasifikáciu sivej literatúry dostupné na: <http://www.opengrey.eu/subjects>.
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Príklady otázok, ktoré bude vedieť zodpovedať databáza SciDAP4:
� Koľko slovenských EIZ je sledovaných databázami WoS a SCOPUS?
� V ktorom slovenskom vedeckom časopise autor publikoval?
� Ktorí slovenskí alebo zahraniční autori publikovali v dokumentoch spracovaných v SciDAP-e?
� Koľko zamestnancov inštitúcie publikovalo v danom roku?
� Ktorá vedná oblasť je zastúpená najviac?
� Je dokument indexovaný v OA databázach OpenAIRE alebo DOAJ?

Spolupráca
SciDAP bol navrhnutý nielen za účelom budovania samostatnej bibliografickej databázy, ale tiež s predpokladom využívania
pri prevádzkovaní ďalších systémov CVTI SR, najmä digitálneho repozitára Rosetta a vyhľadávacej služby PRIMO.

Pre repozitár sú bibliografické záznamy zo SciDAP-u základom sekcie deskriptívnych metadát v informačných balíkoch SIP, ma-
pované do štandardu kvalifikovaného Dublin Core. SIP uchováva tiež kompletný SciDAP záznam v kódovaní MARCXML s úlo-
hou rezervného zdroja údajov. Okrem bibliografických údajov je využitý lokálny jednoznačný identifikátor záznamu SciDAPID,
ako hlavný identifikačný údaj v názvoch adresárov určených pre uloženie archívneho balíka v repozitári.

Vyhľadávací nástroj PRIMO ponúka používateľom centrálne vyhľadávanie v záznamoch licencovaných alebo voľne dostupných
databáz EIZ, v záznamoch online katalógu CVTI SR a databázy SciDAP. PRIMO harvestuje všetky SciDAP bibliografické záznamy
bez obmedzení do lokálneho indexu. Obmedzenie je v rámci jedného záznamu, pre ktorý PRIMO nemusí zobrazovať všetky
bibliografické údaje. V prípade záujmu je k dispozícii aktívny odkaz k plnému záznamu do SciDAP-u.

Záver
Pracovnými zámermi pre rok 2015 je kompletné analytické spracovanie najvýznamnejších titulov časopisov, vyčistenie data-
bázy od duplicít a katalogizácia všetkých nastavených typov dokumentov spojená so získavaním sivej literatúry z VaV inšti-

4 Štatistické hodnoty sú ohraničené dokumentmi spracovanými v SciDAP-e a neposkytujú prehľad v rámci celonárodnej produk-
cie z oblasti VaV.
V čase vydania tohto príspevku neprešli všetky záznamy kontrolou, rovnako nie je ukončený proces deduplikácie, preto sú niek-
toré výsledné hodnoty dočasne nepresné.

Obrázok 3 Hlavná stránka
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túcií. V rámci sivej literatúry bude iniciatíva smerovať k medzinárodnej spolupráci s organizáciou GreyNet prispievaním me-
tadát a plných textov do repozitára Open Grey, prostredníctvom ktorého budú hodnotné slovenské vedecké a odborné doku-
menty sprístupnené širšiemu okruhu používateľov.
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K dôležitým profesijným aktivitám akademických pracovníkov vysokých škôl a vedeckých inštitúcií je účasť na ve-
deckom výskume vo svojej odbornej oblasti. Publikovanie predstavuje záverečnú fázu vedeckej práce zverejne-
ním výsledkov vedeckého výskumu a zároveň je aj podmienkou jeho pokroku. Zverejnenie výsledkov je aj
kritériom pri určovaní kvality vysokých škôl a pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z úrovne
príslušného ministerstva. Tento článok prezentuje prierez publikačných možností a aktivít slovenských autorov
v databáze ProQuest Central.

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností
História vzniku a vývoja koordinovaných prístupov slovenských knižníc najprv k databáze Proquest 5000 International a ne-
skôr k databáze Proquest Central bola popísala už v časopise IT lib v r. 2010. (1)

Aktuálne prístup k uvedenej databáze do roku 2015 pre 19 inštitúcií zastrešuje projekt Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II v rámci operačného programu Výskum
a vývoj. Celý projekt realizuje CVTI SR v Bratislave. Každá z 19 zapojených inštitúcií má nastavený nepretržitý prístup z au-
torizovaných počítačov na základe overenia IP adries prípadne prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Multidisciplinárna databáza ProQuest Central združuje 30 najviac používaných databáz z 160 tematických oblastí, čím vytvára
mohutný ucelený výskumný zdroj s vyše 21 000 titulmi odborných periodík, denníkov, priemyselných a obchodných správ, pro-
filov obchodných spoločností. Všetko je k dispozícii cez intuitívnu a výkonnú platformu ProQuest, ktorá umožňuje krížové vy-
hľadávanie v rámci iných databáz ProQuest, rovnako ako umožňuje vytváranie informačných kanálov RSS, odosielanie
upozornení o novom obsahu, Smart Search, linkovanie na plné texty atď.

ProQuest ponúka podporu vysokoškolskej komunite od študentov až po pedagógov a výskumných pracovníkov. Študentom
umožňuje pracovať s informáciami kdekoľvek, kedykoľvek, navzájom spolupracovať a vzájomne tieto informácie zdieľať. Vedci
majú možnosť objavovať nové, rozvíjať svoje bádanie z mohutnej zbierky informácií rôznych vydavateľstiev v rôznych formá-
toch a typoch dokumentov. Inovatívne technológie ProQuest Central umožňujú stále presnejšie vyhľadávanie, ktoré ideálne
podporuje samotný výskum a vývoj, ako aj akademické a profesijné úspechy akademikov v danej oblasti.

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností


