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Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku Eu-
rópskej komisie bolo poverené za Slovenskú republiku zaoberať sa a riešením otázok ohľadom otvoreného prí-
stupu k výsledkom vedy a výskumu na národnej úrovni. Medzi hlavné úlohy v tejto oblasti patrí koordinácia
opatrení uvedených v odporúčaní Európskej komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám a ich uchová-
vanie“ (Recommendation on „Access to and preservation of scientific information“), spolupráca s Európskou ko-
misiou pri výmene skúseností a tvorbe spoločných zásad, noriem a implementačných opatrení v rámci Európskeho
výskumného priestoru a spolupráca s Európskou komisiou pri spravodajstve o implementácii odporúčania (Open
Access, národný referenčný bod..., 2017).

Aby mohlo CVTI SR riešiť tieto úlohy systematicky a efektívne, zriadilo na svojej pôde v prvej polovici roka 2016 Kontaktnú
kanceláriu pre Open Access, ktorá bola 1. marca 2017 včlenená do novovzniknutého Odboru pre podporu Otvorenej vedy 
a výskumu Vedeckej knižnice v rámci novej organizačnej štruktúry CVTI SR.

Zriadenie Kontaktnej kancelárie a plnenie jej úloh vyplynuli pre CVTI SR aj z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, ktorý bol 1. marca 2017 schválený vládou Slovenskej republiky. O jeho príprave
aj o zriadení Kontaktnej kancelárie sme informovali v ITlibe 4/2016. 

Hlavnými úlohami Kontaktnej kancelárie pre Open Access je popri vyššie spomenutých úlohách aj osveta a rozširovanie po-
vedomia o problematike Open Access,  najmä medzi vedeckovýskumnými pracovníkmi, ale aj širokou verejnosťou, rozvoj
spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v procese otvorenej vedy a otvoreného publikovania, zabezpečenie systematického
plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných projektov, ktorých sme členmi – OpenAIRE 2020 a SCOAP3, ako aj ďalších,
ktoré vzniknú v tejto oblasti v období trvania Kontaktnej kancelárie, zriadenie a prevádzka otvoreného repozitára a ďalšie
(Kontaktná kancelária pre Open Access CVTI SR, 2017).

Neodmysliteľnou súčasťou činnosti Kontaktnej kancelárie pre Open Access je najmä byť nápomocní vedeckým a výskumným
pracovníkom, vydavateľom, prispievateľom, správcom repozitárov, knihovníkom a ďalším záujemcom o OA problematiku a po-
skytovať im okrem teoretickej predovšetkým praktickú pomoc, najmä v oblasti publikovania formou otvoreného prístupu. 

Na tento účel CVTI SR v rámci Kontaktnej kancelárie vyvinulo a v apríli tohto roku spustilo do ostrej prevádzky webovú
stránku Open Access (http://openaccess.cvtisr.sk/), ktorej úlohou je informovať širokú verejnosť o otázkach súvisia-
cich s OA problematikou, ale najmä poskytovať pomoc a podporu vedeckým pracovníkom a vydavateľom v ich
úsilí publikovať formou otvoreného prístupu. Stránka je tiež určená knihovníckym pracovníkom, ktorých úlohou 
v dnešnom svete vedomostnej spoločnosti je tiež informovať a poskytovať pomoc a podporu aj v oblasti otvoreného prístupu
k informáciám – či už používateľom, ktorí z týchto informácií potrebujú čerpať, alebo vedecko-výskumným pracovníkom, ktorí
vedecké informácie poskytujú a chcú alebo potrebujú ich sprístupňovať formou otvoreného prístupu. 

Stránka teda ponúka popri všeobecných informáciách informácie o iniciatívach, ktoré vznikli na podporu OA a zavádzania
Open Access politík do národných politík jednotlivých krajín, informácie o OA publikovaní a tiež o hrozbách, ktoré s tým súvi-
sia: autorskom práve, životnom cykle výskumu a výskumných dátach, ako aj praktické informácie pre autorov a vydavateľov,
zoznam slovenských OA časopisov, či odkazy na registre repozitárov. Tiež je tu možné nájsť informácie o Kontaktnej kance-
lárii, Akčnom pláne, ako aj o projektoch, do ktorých bolo a je CVTI SR v rámci riešenia otázok týkajúcich sa tejto problema-
tiky zapojené. Stránka tiež prináša informácie o pripravovaných podujatiach súvisiacich s témou  Open Access a Open Science
a ponúka odkazy na ďalšie zaujímavé stránky týkajúce sa tejto oblasti. 

OA web čoskoro prinesie aj aktuálne informácie o podujatiach, ktoré pripravuje Kontaktná kancelária pre Open Access 
na jeseň tohto roku – konkrétne o pripravovanom Národnom workshope OpenAIRE, ktorý bude zameraný na projekt 
OpenAIRE2020 a jeho podporu pre Horizont 2020 v oblasti Open Access publikovania, ako aj na problematiku Open Access 
a Open Science globálne. Workshop zároveň otvorí Open Access Week na Slovensku. 

Slovenská webová stránka o Open Access (OA)
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Open Access Week je medzinárodný týždeň venovaný tematike Open Access a je príležitosťou pre širokú verejnosť aj odbornú
komunitu dozvedieť sa základné aj špecifické informácie o tom, čo je Open Access, aký je jeho prínos pre jednotlivca aj spo-
ločnosť a mnohé ďalšie užitočné informácie. Tento rok bude prebiehať v týždni od 23. do 29. októbra.

Ďalšou aktuálnou informáciou bude informácia o pripravovanom OA kurze, akreditovanom Ministerstvom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, ktorý CVTI SR plánuje spustiť koncom tohto roka. Kurz bude určený najmä knihovníkom, informačným
špecialistom, vedeckým pracovníkom, vydavateľom, ale aj ďalším záujemcom, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje vedomosti v tejto
oblasti. Bude vychádzať zo študijných materiálov UNESCO´s Open Access Curriculum a pozostávať zo štyroch samostatných
modulov:

¢ Základy Open Access

¢ Open Access infraštruktúra

¢ Optimalizácia Open Access zdrojov

¢ Interoperabilita a získavanie zdrojov

¢ Po úspešnom absolvovaní kurzu získa každý účastník osvedčenie platné na území SR.
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V období posledných 20 rokov bolo publikované množstvo prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vzniku, uchováva-
nia, organizácie a komunikácie informácií v digitálnom prostredí v rôznych kontextoch, vrátane miesta a možností
knižníc v hybridnom informačnom prostredí. Kolekcie knižníc v podobe fyzických priestorov na uchovávanie do-
kumentov sa rozširujú o kolekcie digitálneho obsahu s vlastnou infraštruktúrou a pravidlami uchovávania a or-
ganizácie. Tento obsah musí byť taktiež efektívne organizovaný a sprostredkovaný, t. j. integrovaný do
základných knižničných služieb. Otvárajú sa témy digitálnych repozitárov, z ktorých špecifické miesto začínajú
zaujímať najmä repozitáre inštitucionálne, konkrétnejšie repozitáre akademické, ako základ prístupu k výsled-
kom vedy a aktuálneho poznania. Mení sa charakter knižničných služieb, hovoríme o digitálnych službách (a to
nielen referenčných). Automatizované knižničné informačné systémy sú platformou, ktorá umožňuje spomínané
efektívne prepojenie štandardnej agendy s elektronickým prostredím a digitálnym obsahom. Cieľom príspevku
nie je analýza najnovších názorov na predmetnú oblasť a diskusií s tým spojených, pozornosť chceme sústrediť
na niektoré vybrané aspekty spomínaných okruhov otázok z pohľadu aktuálneho potenciálu a možností akade-
mických knižníc v integrácii vlastného digitálneho obsahu do portfólia služieb. Svoje názory a skúsenosti by sme
chceli prezentovať na konkrétnom príklade akademickej knižnice, ktorá plní zároveň úlohy špecializovanej ve-
deckej knižnice – Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre.

Možno trocha teórie namiesto úvodu. V roku 1995 Robert Khan a Robert Wilensky publikovali štúdiu, v ktorej definovali teo-
retické princípy otvoreného univerzálneho informačného systému, jeho základné prvky a ich vzájomné spojenie tak, aby
systém na základe vybudovanej architektúry fungoval efektívne a najmä zmysluplne z pohľadu potrieb inštitúcie. Ako kon-
štatujú v úvode svojho príspevku, ich práca popisuje základné aspekty infraštruktúry, ktorá je otvorená vo svojej architek-
túre a ktorá podporuje veľkú a rozšíriteľnú triedu distribuovaných digitálnych informačných služieb – a digitálne knižnice sú
jedným z príkladov takýchto služieb. (Kahn, Wilensky, 1995; Kahn, Wilensky, 2006, s. 116). Východiskom je definovanie zá-
kladných entít systému, v ktorom sú informácie vo forme digitálnych objektov uskladňované, sprístupňované, diseminované
a manažované. Používateľ môže uložiť digitálny objekt do jedného alebo viacerých repozitárov (úložísk), z ktorých môže byť
sprístupnený iným osobám – samozrejme, vždy za konkrétnych podmienok. Úložisko je sieťový systém ukladania, v ktorom
môžu byť uložené digitálne objekty pre prípadný následný prístup alebo vyhľadávanie. Má mechanizmy na pridávanie nových
digitálnych objektov do zbierky (ukladanie) a na distribúciu (sprístupnenie). Úložisko môže obsahovať ďalšie súvisiace infor-
mácie, služby a systémy správy. (Kahn, Wilensky, 1995, 2006). Základné entity systému sú: digitálne objekty (digital 
objects), odkazy na súbor/systémová identifikácia (handles), metadáta a kľúčové metadáta (metadata and key metadata),
úložiská/repozitáre (repositories), generátory systémových identifikátorov (handle generators), pôvodcovia/autori 

Digitálny obsah v akademickej knižnici
(Udržateľná) Pridaná hodnota v službách 


