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„Globálne informačné univerzum“, ako pomenoval WWW jeho tvorca T. Berners-Lee, rozšírilo portfólio in-
formačných entít vyjadrovaných rôznymi atribútmi a reláciami medzi nimi. Rozvoj publikačného priemyslu
v 20. storočí a demokratizácia komunikačného prostredia najmä v kontexte rozvoja globálnej siete inter-
netu menia požiadavky jasnej identifikácie informačných zdrojov (informačných entít) a entít, ktoré sú 
s týmito zdrojmi spojené v kontexte intelektuálnej alebo inej zodpovednosti za obsah. Mení sa systém
identifikátorov napojený na univerzum dokumentov a entít, či už v hmotnej alebo nehmotnej podobe. His-
toricky sformovaný systém neformálnych, prevažne lokálnych identifikátorov dostáva formalizovaný cha-
rakter, vzniká medzinárodný systém štandardných identifikátorov informačných a ďalších entít s nimi
spojených. Identifikátory musia spĺňať požiadavky unikátnosti, stálosti a globálnosti. Článok prináša krátky
úvod do problematiky identifikátorov informačných entít, ich základné rozdelenie a príklady.

Ako konštatoval už pred 20 rokmi Katuščák (1999) „univerzum dokumentov sa značne diverzifikuje“, z pohľadu bi-
bliografického spracovania dokumentov vzniká nový fenomén – „virtuálne bibliografické prostredie“, bibliografický zá-
znam sa elementarizuje, vyššia granularita umožňuje zaznamenať viac formálnych aj obsahových atribútov, ktoré
vďaka novej kvalite komunikácie vstupujú do nových vzťahov a „vo virtuálnom bibliografickom univerze nadobúdajú
obsahové a formálne údaje z dokumentu nový informačný potenciál ... uvoľňujú sa väzby medzi údajmi a atribútmi“.
Vývoj postupne priniesol prehĺbenie zmien v povahe informačných prameňov,  ktoré v procese komunikácie plnili funk-
ciu tzv. „informačnej konzervy“. Postupne sa tieto informačné konzervy oddeľujú od pôvodcu, čo znamená zásadné dô-
sledky pre celý proces komunikácie (Katuščák, 2015, s. 2 – 3). 

Etablovanie publikačného priemyslu, nárast produkcie publikácií v diverzifikovanej podobe, zmeny modelov komuni-
kácie, vznik a rozvoj globálnej komunikačnej infraštruktúry – internetu – priniesli aj do akademického prostredia okrem
množstva benefitov taktiež množstvo problémov. Jedným z nich je netransparentnosť a informačná presýtenosť, smog.
Vo svete vedeckej/akademickej diseminácie informácií sa často spája s otázkami dôveryhodnosti informačných zdro-
jov, publikačnej etiky, pôvodnosti prác, jednoznačnej identifikácie pôvodcu/autora a pod. Jednoznačná identifikácia
tvorcu obsahu a následné prepojenie obsahu/informačného objektu s jeho tvorcom je zároveň kritickým prvkom vy-
hľadávacích a distribučných systémov v kontexte komunikácie informácií v súčasnosti (Coyle, 2006). 

Identifikácia informačného objektu sa realizuje prostredníctvom špecifickej väzby medzi „abstraktným pomenovaním
informačnej entity“ – identifikátorom a „konkrétnou reprezentáciou informačnej entity“. Identifikátor je spojenie
medzi reťazcom (sekvenciou znakov) a informačným zdrojom. Táto asociácia je reprezentovaná záznamom, ktorý
spája reťazec identifikátora so súborom identifikačných charakteristík zdroja. Štandardné identifikátory podporujú in-
teroperabilitu a sú základnou súčasťou popisu zdrojov a indikátorom, že zdroj bol formálne zverejnený (IFLA, 2017). 

Publikačné prostredie súčasnosti je rôznorodé v zmysle časových, fyzických, obsahových a formálnych  reprezentácií
diela, pričom tradičné údaje typu autor, názov, vydavateľ a pod. už nie celkom vyhovujú súčasným požiadavkám. Keď
reprezentácia diela predstavuje samostatný objekt, táto entita by mala mať svoj jednoznačný identifikátor. Vznikol 
a rozvíja sa tak systém špecificky vytváraných, resp. generovaných znakových reťazcov ako symbolických reprezen-
tantov intelektuálnej produkcie. Ako však upozorňuje Coyle (2006), identifikátory sú v konečnom dôsledku len spolo-
čenské dohody/konvencie, ktorých hodnota závisí na tom, ako starostlivo sú spravované organizáciou, ktorá ich
vytvára, spravuje a prideľuje. Identifikátor je konvencia, ktorú vyžaduje istá osoba alebo organizácia, aby presadzo-
vala vzťah medzi reťazcom a vecou – „relation between string and thing“ (Coyle, 2006, s. 428). Keď autorita zodpo-
vedná za budovanie a udržiavanie určitého konkrétneho systému identifikátorov nedodržiava dôsledne zásady 
a podmienky jeho plnohodnotnej funkčnosti, odráža sa to na celej kvalite komunikovaného obsahu. Univerzálny iden-
tifikátor, samozrejme, neexistuje. Konkrétna podoba identifikátorov je daná organizáciou (autoritou), ktorá je zodpo-
vedná za ich tvorbu, udržiavanie a prideľovanie. 

Potreba jasnej identifikácie smeruje nielen k bibliografickým entitám, ale aj k entitám menných autorít a entitám pred-
metových autorít, ako ich charakterizujú najmä konceptuálne modely FRBR, FRAD a FRSAD rozpracované na pôde
IFLA. Knihovnícka komunita a konkrétne IFLA, sa, v spolupráci s ďalšími autoritami v tejto oblasti, výrazne podieľa na
neustálom rozvoji medzinárodných štandardných identifikátorov. Na triedenie identifikátorov sa zvyčajne používa model
FRBR, ktorý vznikol práve na pôde IFLA.

Z pohľadu zrozumiteľnosti a použiteľnosti identifikátora možno identifikátory rozdeliť do dvoch skupín: lokálne (po-
užiteľné v užšom rozsahu, v konkrétnych definovaných podmienkach) a globálne (použiteľný v medzinárodnom roz-
sahu/kontexte). V prostredí knižníc a KIS, ale aj v prostredí rôznych bibliografických databáz patria do prvej skupiny
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napríklad signatúry (identifikácia lokácie/dislokácie exemplárov), interné identifikátory bibliografických záznamov 
v databáze alebo entít v databázach autorít, napr. WoS využíva systém ResearcherID, Scopus systém Author ID a pod.
Globálne identifikátory ako medzinárodné štandardné identifikátory sú založené na medzinárodných systémoch štan-
dardov, pričom globálna platnosť je udržiavaná organizáciou ISO prostredníctvom jej štandardov a priamy výkon je
potom delegovaný na príslušné kompetentné autority (zvyčajne rôzne registračné agentúry a model je buď centrali-
zovaný, alebo distribuovaný). Sem patria identifikátory ako ISBN, ISSN, ISNI, DOI a pod.

Z hľadiska štruktúry a obsahu rozdeľujeme medzinárodné identifikátory na jednoduché a komplexné. Jednoduché
identifikátory vo svojom reťazci – jednoduchej, numerickej, resp. alfanumerickej sekvencii znakov – nenesú žiadnu
bližšiu obsahovú informáciu o objekte, slúžia iba na jednoznačnú identifikáciu informačnej entity. Do tejto skupiny pat-
ria napr. ISSN, DOI a pod. Komplexné identifikátory okrem jednoznačnej identifikácie informačnej entity obsahujú
aj ďalšie, doplňujúce informácie. Patrí sem napr. ISBN a doplňujúcimi informáciami vyjadrenými číselným kódom sú
napr. geografické/lokalizačné informácie, identifikácia vydavateľa a pod. 

Globálny rámec komunikácie vyžaduje identifikátory, ktoré z hľadiska kvalitatívnych charakteristík musia spĺňať pod-
mienky unikátnosti/jedinečnosti/jednoznačnosti a trvalého charakteru/perzistentnosti. Perzistentné iden-
tifikátory sú spojené s digitálnymi objektmi/entitami a ich cieľom je zabezpečenie trvalého prístupu k objektu, ktorý
identifikujú.

Príklady systémov medzinárodných štandardných identifikátorov

Identifikátory autoritných entít
ISNI – International Standard Name Identifier (identifikácia tzv. verejných identít, t. j. fyzických osôb a korporá-
cií, ktoré vystupujú v úlohe tvorcov, producentov, vydavateľov, distribútorov alebo správcov intelektuálneho ob-
sahu). Upravuje ho štandard ISO 27729.

Identifikátory tvorčieho diela
ISWC – International Standard Musical Work Code (trvalý identifikátor hudobného diela). Upravuje ho štandard
ISO 15707.

ISAN – International Standard Audiovisual Number (trvalý globálny identifikátor audiovizuálneho diela a jeho ver-
zií). Upravujú ho štandardy ISO 15706 a ISO 15706-2.

ISRC – International Standard Recording Code (trvalý identifikátor pre zvukové a hudobné videozáznamy). Môže
byť zakódovaný priamo do produktu. Upravuje ho štandard ISO 3901.

ISTC – International Standard Text Code (jedinečný identifikátor textových diel). Upravuje ho štandard ISO 21047.

Identifikátory zhmotnených diel
ISBN – International Standard Book Number (medzinárodné štandardné číslo knihy, identifikácia tak tlačených,
ako aj elektronických/digitálnych knižných publikácií). Upravuje ho štandard ISO 2108. 

ISMN – International Standard Music Number (medzinárodné štandardné číslo tlačeného hudobného diela). Upra-
vuje ho štandard ISO 10957.

ISSN – International Standard Serial Number (medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií, resp. po-
kračujúcich prameňov tak tlačených, ako aj elektronických/digitálnych) . Upravuje ho štandard ISO 3297. 

DOI – Digital Object Identifier (medzinárodný identifikátor digitálneho objektu). Upravuje do štandard ISO 26324.

Záver
Identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít predstavujú komplexný a dynamický fenomén. Pre
ilustráciu sme predstavili iba krátky výber. Myslíme, že v knihovníckej komunite nie je pozadie tejto problematiky po-
trebné detailnejšie popisovať, nakoľko úlohy, ktoré knižnice ako pamäťové inštitúcie a kultúrne ustanovizne historicky
plnia, veľmi úzko súvisia s identifikáciou informačných zdrojov. Zmeny v komunikačnom prostredí však vyvolávajú tlak
na poznanie aktuálnych trendov aj v tejto oblasti. Trendy, ktoré sa ukážu ako formotvorne významné, systémové vý-
vojové prvky sa časom dostávajú do pozície formalizovaných pravidiel a štandardov. Je dobré, keď sa knihovnícka ko-
munita stáva súčasťou tohto procesu. V ďalšom pokračovaní témy perzistentných identifikátorov sa budeme bližšie
venovať jednému z nich – identifikátoru DOI.
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¢

V predkladanom odbornom príspevku analyzujeme narastajúci počet digitálnych open access repozitárov
v štátoch susediacich so Slovenskou republikou, pričom sa priamo opierame o dáta získané z medziná-
rodného registra OpenDOAR. Zároveň v príspevku predstavujeme okolnosti vzniku menšieho inštitucio-
nálneho repozitára na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA, ako aj proces jeho
registrácie: v rámci neustáleho rozvoja v oblasti šírenia vedeckých výstupov sme požiadali o pridanie pred-
metného repozitára do uznávaných registrov OpenDOAR a ROAR, ktoré slúžia odbornej verejnosti ako vý-
znamné východiskové body pri vyhľadávaní hodnotného open access obsahu. V neposlednom rade chceme
príspevkom taktiež podporiť vznik a rozvoj digitálnych repozitárov na Slovensku.

Inštitucionálne repozitáre a ich prínosy
Vedecká komunikácia dnes smeruje čoraz častejšie do elektronického prostredia. To prináša nesporné výhody pri ší-
rení vedeckých informácií. V akademickom prostrední sa v celosvetovom meradle čoraz častejšie dostávajú do popre-
dia systémy nazvané inštitucionálne repozitáre. Kopecká (2004) definuje inštitucionálne repozitáre ako nástroje „na
uchovávanie a šírenie vedeckých informácií, ako aj propagáciu inštitúcie, vedeckého kolektívu a samotného vedca. In-
štitucionálne repozitáre predstavujú model vedeckej komunikácie, ktorý úzko súvisí s iniciatívami otvoreného, často
aj bezplatného prístupu k vedeckým a odborným informáciám.“ Medzi najdôležitejšie výhody, ktoré prináša takýto
elektronický systém, patrí teda efektívne vyhľadávanie elektronických informačných zdrojov, rýchlejšie zdieľanie a ší-
renie znalostí medzi vedeckými komunitami, ako aj možný nárast citovanosti vložených diel. Z implementácie inštitu-
cionálneho repozitára tak priamo ťažia samotní autori, ako i celá inštitúcia vrátane všetkých interných či externých
používateľov repozitára. 

Spomínaný otvorený, slobodný prístup celosvetovo zastrešuje iniciatíva otvoreného prístupu (Open Access Initiative),
ktorá zabezpečuje prostredníctvom odpovedajúcich elektronických open access systémov „všetkým používateľom inter-
netu bezplatné používanie (čítanie, kopírovanie, sťahovanie) a využívanie vedeckých poznatkov. Prioritou je jednoduchý
a efektívny prístup širokej verejnosti k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti vedeckej komunity. Myšlienky otvoreného
prístupu umožnili nové technológie a internet, ktoré podporujú demokratizáciu vedomostí, pomocou ktorých môžeme in-
štitúciu alebo samotného autora chápať ako samostatného vydavateľa a súčasne správcu archívu jeho prác“ (tamtiež).

Aby sa mohol digitálny repozitár stať úspešným a naplniť tak stanovené ciele, musia sa vedecké komunity o jeho exis-
tencii najprv dozvedieť. K zviditeľneniu samotného systému môžu prispieť do značnej miery i medzinárodné registre
repozitárov.  

registre OpenDOAr a rOAr
Viaceré odborné zdroje (napríklad Lu 2012; Kopecká 2004; García-Vera et al. 2015; Chakravorty et al. 2016; Suber
2016) udávajú, že štruktúrovaný prehľad repozitárov môžeme nájsť v celosvetovom registri repozitárov ROAR (Registry
of Open Access Repositories) alebo v OpenDOAR (Open Directory of Open Access Repositories). Vo všeobecnosti teda
môžeme považovať OpenDOAR a ROAR za dva najznámejšie, celosvetovo uznávané registre digitálnych repozitárov 
s otvoreným prístupom.

Prvý slovenský inštitucionálny repozitár 
registrovaný v OpenDOAr a rOAr 


