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záver
Analýza správania sa používateľov v Digitálnej knižnici UKB ukázala, že referenčné kanály sú maximálne užitočné a efektívne.
Z hľadiska pohybu používateľov v digitálnom prostredí informačných zdrojov pomáhajú udržať hranicu nechcených návštev
v minimálnej možnej miere. Analýza jednoznačne preukázala, že Wikipédia je vysoko relevantný referenčný zdroj prinášajúci
významný počet používateľov do Digitálnej knižnice. Doplnený obsah na Wikipédii privádza 44 % používateľov. Rovnako aj pra-
videlné zverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach privádza do Digitálnej knižnice 17 % používateľov, pričom až 97 %
z nich prichádza z Facebooku. Wikipédia a Facebook majú zásadný vplyv na počet návštev a používateľov Digitálnej knižnice,
pozitívne ich ovplyvňujú za predpokladu, že referovaný obsah je maximálne relevantný. Súhrnne je dôvodom zmeny hodnoty
všetkých skúmaných parametrov dĺžka prevádzkovania Digitálnej knižnice, počet príspevkov publikovaných na sociálnych sie-
ťach a objem prepojení z Wikipédie. Je možné odporúčať zvýšenie počtu odkazov či presmerovaní do Digitálnej knižnice z re-
ferenčných zdrojov, ktoré sú veľmi dobrým privádzačom používateľov v prípade, že referovaný obsah je overený a relevantný
informačnej potrebe používateľa.

Keďže webová analytika nepriniesla konkrétne výsledky ohľadom preferencií používateľov (tematika a vek dokumentu), ne-
možno ich použiť pri modelovaní služieb a precizovaní výstupov knižničných činností. V rámci digitalizačného plánu sa UKB bude
sústreďovať najmä na slovacikálne publikácie, vo väčšej miere periodického charakteru, so zameraním najmä na 19. a 20. sto-
ročie a aktuálnu odbornú literatúru. 

Nie je dôležité, ktorý deň v týždni či hodinu dňa je Digitálna knižnica UKB navštevovaná, pretože je prístupná nepretržite
24/7.  Vo všeobecnosti možno konštatovať, že digitálna knižnica (repozitár, archív) sa stane vyhľadávanou, využívanou a dô-
veryhodnou vtedy, ak jej obsah bude neustále aktuálny a doplňovaný.  
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Digitálna výstava Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vznikla pri príležitosti pripomenutia 
75. výročia SNP. Povstanie slovenského národa sa považuje za jedno z najvýznamnejších v histórii spomedzi
všetkých európskych krajín. Posolstvo boja o slobodu, aj napriek výraznej prevahe nepriateľa, je potrebné odo-
vzdať ďalším generáciám. Stotožnili sme sa s touto myšlienkou a prebrali sme zodpovednosť za to, aby sa výstava
stala jedinečnou a modernou prezentáciou kultúrneho dedičstva a histórie Slovákov. 

Výstavu sme realizovali v spolupráci s múzeom SNP za podpory Ministerstva kultúry SR. Prihlásili sme sa do verejnej súťaže
o vytvorenie tejto expozície s cieľom, že navrhneme niečo, čo na Slovensku zatiaľ nebolo. Chceli sme výstave dať emóciu.
Chceli sme oživiť spomienku na Povstanie a dať príbeh aj samotným exponátom. Našim zámerom bolo hlavne to, aby sa každý
jeden návštevník výstavy stal jej súčasťou, aby sa dostal do deja a aby sa vžil do doby, v ktorej sa nachádzali naši otcovia 
a praotcovia. Zároveň sme však potrebovali zachovať aj vzdelávací účel, pretože faktografické informácie sú rovnako dôležité
ako vizuálne prevedenie výstavy. Bolo nutné zamyslieť sa nad spôsobom prezentácie posolstva SNP pre mladú a strednú ge-
neráciu, ktorá o povstaní žiaľ veľa nevie.

Priznávame, že ani my sme spočiatku nemali dostatok vedomostí a konkrétnych informácií o prípravách a osobnostiach SNP.
Preto bola odborná spolupráca s historikmi Múzea SNP prirodzenou súčasťou v procese projektovej prípravy. Celkový vizuálny
dojem výstavy vznikal zasa v spolupráci s architektom Ing. arch. Branislavom Bolcom. 

Digitálna výstava SnP
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Projekt výstavy sa musel prispôsobiť existujúcim priestorom, ktoré prechádzali rekonštrukciou. Za stavebné architektonické
prvky však bolo nutné „ukryť“ množstvo techniky a elektroinštalácie. Všetky stavebné a technické požiadavky sa podarilo za-
chytiť včas a pripraviť ich vo fáze príprav projektu. Technické vybavenie výstavy je na veľmi vysokej úrovni. Obsahuje naj-
modernejšie 4K laserové projektory s dlhou životnosťou svietenia, spoľahlivé a odolné dotykové obrazovky, obrovskú LED
obrazovku s 217 cm uhlopriečkou, kvalitnú priestorovú 5.1 audio zostavu a ďalšie zariadenia pre ozvučenie jednotlivých sek-
cií. Celým „mozgom“ výstavy je stabilný centrálny ovládací systém, ktorý funguje v dvoch režimoch. Primárny je automati-
zovaný režim pre návštevy bez lektora a sekundárny je režim s lektorským výkladom, pričom lektor pomocou tabletu ovláda
jednotlivé sekcie výstavy. Obrovskou výhodou je aktualizácia alebo zmena obsahov. Zriaďovateľ výstavy tak môže kedykoľ-
vek zmeniť obsah jednotlivých sekcií bez zásahu do stavebnej časti výstavy.

Prostredníctvom interaktívnych a digitálnych technológií sme vytvorili plne automatizovanú expozíciu, aby prezentovala širo-
kej verejnosti udalosti, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny so zameraním na Slovenské národne povstanie. 

Výstava je rozdelená do niekoľkých sekcií tak, aby každá z nich rozprávala príbeh jednotlivých fáz a období povstania. Náv-
števník postupne získa prehľad a vytvorí si dobový obraz prostredníctvom digitálne spracovaných archívnych záberov v kom-
binácii s textovými informáciami, ktoré sú prezentované v 16-tich pútavých videách. V niektorých sekciách výstavy si ná-
vštevník sám vyberie video, ktoré ho najviac zaujíma, a to cez aplikáciu na dotykovej obrazovke. Videá sú premietané ako
veľkoplošná projekcia celkovo na 6 plochách.

V rámci zážitkovej sekcie má návštevník možnosť ocitnúť sa priamo vo vojnovom zákope a byť súčasťou skutočného boja.

Skvostom expozície je unikátna 12 metrová zaoblená panoramatická projekcia, pre ktorú bol na mieru natočený film z ob-
dobia Slovenského národného povstania o dvoch mladých bratoch, ktorí sa dobrovoľne pridali k povstalcom a vojakom 
1. československej armády. Nebudeme však prezrádzať ďalej, ich osudový príbeh si môžete pozrieť jedine v novej expozí-
cii Múzea SNP. 

Veľmi emotívnou časťou výstavy sú autentické výpovede skutočných účastníkov povstania. Tie si návštevník vypočuje osamote
v kabíne, ktorú sme interne nazvali „spovednica“. Inde si zas môže vypočuť skutočné spomienky osobností, ktoré sa zaslúžili
o prípravy a vypuknutie povstania.

Všetky digitálne obsahy – videá, filmy, aplikácie a audio nahrávky boli vytvorené podľa navrhnutých scenárov špeciálne pre
túto výstavu. Najväčším zdrojom čerpania podkladov bol archív Múzea SNP a archív Slovenského filmového ústavu. V pre-
zentáciách sú použité aj digitalizované dokumenty, zápisky, plagáty a fotografie.

Výstava obsahuje len tri fyzické exponáty – pušku vz. 24, štábne vozidlo Mercedes 170V a horský kanón vz .15. Všetky 
informácie o nich sú spracované do digitálnej podoby v rámci spomenutých videí. 

Celý priestor sme pripravili tak, aby v ňom návštevník priemerne strávil 40 minút, a potom pokračoval do ďalších expozícií
múzea. Avšak, reálny stav je taký, že priemerný čas strávený na novej digitálnej výstave je 60 minút, čo je takmer o 50 per-
cent viac ako sme plánovali.
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Na samotnú realizáciu výstavy mal projektový tím necelé 3 mesiace. Dňa 29. augusta 2019 výstavu otvorila Ľubica Laššáková,
ministerka kultúry SR, Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP a Peter Matuška, riaditeľ Ústavu technológií a inovácií. Napriek
enormnému časovému tlaku sa vďaka výnimočnej spolupráci všetkých zúčastnených na projekte, podarilo zhmotniť všetky
naše nápady a splniť zámer, ktorý máme už dnes niekoľko tisíckrát potvrdený. Návštevník naozaj odchádza so zážitkom, plný
emócií a zasiahnutý negatívnymi myšlienkami o vojne, fašizme a ich otrasných následkoch.
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