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V čom je rozdiel medzi SKN a inými 
knižnicami ?

� Nevidiaci - používatelia špeciálnych dokumentov
� Všetky dokumenty, ktoré SKN zapožičia 

používateľom, musí najskôr vyrobiť (originál 
+kópie)

� Dokumenty v Braillovom písme
� Zvukové dokumenty
� Digitálne dokumenty 
� Kým iné knižnice licencie kupujú, my ich 

prideľujeme
� Snažíme sa zabezpečiť rovnosť príležitostí



DAISY

� DAISY SYSTEM (Digital Audio-based Information
System )

� Je to štandard pre výrobu novej generácie zvukových kníh 
nazývanej „Digitálna kniha“.

� Je produktom japonského konzorcia DAISY a má slúžiť
ako celosvetová norma pri nahrádzaní klasickej 
magnetofónovej techniky v oblasti zhotovovania 
dokumentov vo zvukovej podobe, prístupných nevidiacim 
a slabozrakým.

� Jeho technický princíp spočíva v digitalizácii 
a komprimácii analógového signálu s hlasovým výstupom



Minulosť DK (2006)

� Zvukové knihy na Audio CD  (rozprávky zo SlRo)
� Zvukové knihy vo formáte MP3 (Da Vinciho kód) 
� Zvýšený záujem o digitálne časopisy SKN 

vo forme RTF a TXT (e-mail, CD)
� 17 vlastných časopisov
� Sprístupnenie časopisov Nový život na 

www.skn.sk za roky 2005 – 2006 (MP3)
� Prístupný web „AA“, Blind friendly web
� Štandardy IS VS



Ocenenia



Digitálna knižnica

� Projekt Digitálna knižnica (2006, MDPaT SR)
� Srdcom Digitálnej knižnice sú zvukové knihy, 

ktoré si nevidiaci môžu vypočuť z webovej 
stránky www.skn.sk

� 14 000 originálnych Audio CD
� Retro digitalizácia zvukových záznamov
� Digitalizácia Nevidiaci pre nevidiacich
� Pôvodné predstavy: Digitalizačná linka (OP IS), 

diskové pole, rýchly internet



� Prístup zabezpečený tak, aby tieto elektronické zdroje 
mohli využívať výhradne nevidiaci a slabozrakí
používatelia (ochrana pred neoprávneným šírením )

� Sprístupnenie zvukových kníh bolo zabezpečené
ochranou prístupu (meno a heslo)

� Ochrana obsahu systémom DRM  – Digital Rights
Management = Digitálna správa práv (WMA DRM 10 )

� Autorský zákon
� Automatické prideľovanie licencií

� Možnosť počúvania kníh na PC s licenciou

� Podpora prenosných zariadení (mobil, MP3-prehrávač)

Digitálna knižnica





registrácia



registrácia

SKN: povolí heslo



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www

Výber knihy



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www

Výber knihy

Celá kniha Časť knihy



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www

Výber knihy

Celá kniha Časť knihy



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www

Výber knihy

Celá kniha Časť knihy

download



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www

Výber knihy

Celá kniha Časť knihy

download

Získanie 
licencie



registrácia

SKN: povolí heslo

Meno + heslo

Chránenáčasť www

Výber knihy

Celá kniha Časť knihy

download

Získanie 
licencie

PLAY

Windows Media 
Player

PC

Windows Media 
Player
mobil

MP3



Digitálna knižnica - služby

� Registrácia, Spýtajte sa knižnice, 
� Zvukové knihy a časopisy, DAISY knihy I., II.
� OPAC, 
� Softvér na stiahnutie, časté otázky, diskusia, RSS,
� Archív pre E-balíček (časopisy zasielané e-mailom),
� Galéria hlasovania, ankety, štatistiky.
� EOD (Kniha na objednávku, UKB Bratislava)



Digitálna knižnica - výstupy
� 670 registrácií
� stiahnutých 3,2 TB údajov
� ČR, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, USA
� 320 aktívnych používateľov ( 220 v roku 2009)
� 43 000 zaslaných (stiahnutých) digitálnych objektov



Digitálna knižnica - výstupy
� SKN: 4 769 originálov zvukových kníh

1 800 kníh v Braillovompísme
� Digitálna knižnica: 576 kníh a časopisov

478 zvukových kníh ( 14 103 kapitol )
9  kníh DAISY I.
61 kníh DAISY II.
23 časopisov ( 478 článkov)

� Archív (2005-2008)53 časopisov (1533 článkov)  

10 % fonduknižnice je 
sprístupnenýchcez internet



Inforum2007, Itapa 2007, Inforum2008
Top 10 štátna správa

Digitálna knižnica - ocenenia
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MIS LIB MIS LIB ––
ManaManažžéérsky IS pre knirsky IS pre knižžnicenice

◦ OLAP 
On Line Analytical Processing

◦ Štatistiky

◦ GIS, Štatistiky (20/80, mládež)
Geografické informačné systémy

◦ Vizualizácia, modelovanie
◦ Siete knižníc a ich pobočiek





VyuVyužžíívame RSS kanvame RSS kanáály ? ly ? 

� Technológia RSS umožňuje 
užívateľom internetu prihlásiť sa k 
odberu noviniek z webu, ktorý 
ponúka RSS zdroj (RSS feed, tiež
RSS kanál, RSS channel).

� RSS čítačka 
� RSS kanály 



VyuVyužžíívame RSS kanvame RSS kanáály ? ly ? 

� SKN v Levoči od konca roka 2008 zaviedla RSS 
kanály ako zdroj informácií pre používateľov 
našich služieb. Zaviedli sme RSS kanály na 
zdieľanie informácií o prírastkoch kníh, časopisov 
a anketových otázok

� požiadavka nového výnosu o štandardoch, ktorý 
naväzuje na Zákon o IS verejnej správy

� Ministerstvo financií SR začalo v apríli 2009  
vykonávať podrobné kontroly dodržiavania 
bezpečnostných štandardov podľa Výnosu č. 
MF/013267/2008-132 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy. (MF SR 21.04.2009)



VirtuVirtuáálne knilne knižžnicenice

� WEB 1.0          (Library 1.0)

� WEB 2.0           (Library 2.0)                   WEB 3.0   ?

� Second Life

� Kim Holmberg
http://www.slideshare.net/kholmber/library-20-199312

� WEB 3D



Web 1.0  Web 1.0  -- Web 2.0  Web 2.0  -- Web 3DWeb 3D

� Web 1.0

� Web 2.0

� Facebook, blog, RSS, Wiki, komunity, 
ICQ, tagy, zdieľanie (foto, video, doc), 
nástroje, Second Life, mapy 



KniKnižžnica digitnica digitáálna  lna  -- ??

� Veľkokapacitné diskové pole
� Širokopásmový internet 

(v súčasnosti 2 Mb/s, up-laud 300 kb/s)
� Digitalizácia (OPIS 2)
� Participácia na www.slovakiana.sk
� Sociálne siete, digitálne sprístupnenie kníh 

v Braillovom písme (modernizácia)
� Filmy s komentárom pre nevidiacich
� Sprístupnenie kompletného fondu ZD
� Implementácia bezpečnostnej politiky



OPIS 2 OPIS 2 

� Digitalizácia zvukových kníh a časopisov 
� Digitalizácia zvukových kníh
� Digitalizácia nôt
� Digitalizácia archívnych materiálov
� Digitalizácia špeciálnych dokumentov
� Bude nutné zabezpečiť pri masovej 

digitalizácii využitie OCR textových 
dokumentov pre postihnutých a ich prevod 
do zvukovej podoby

� Virtua – konzorciálna verzia
� Kto bude digitalizovať fond SKN



OPIS 2 OPIS 2 

� Vieme si predstaviť využitie zvukových kníh 
aj pre širokú verejnosť

� Akceptujeme názor SKD, že SKN má iné
priority ako sprístupňovanie produktov 
digitálnej knižnice pre širokú verejnosť

� Realizácia mikroplatieb



Zhrnutie:Zhrnutie:
� digitalizujeme, sprístupňujeme
� máme skúsenosti, výsledky
� služby digitálnej knižnice overené

niekoľkoročnou praxou
� spolupráca s knižnicou v Prahe a Budapešti
� vylepšujeme digitálnu knižnicu
� SKN modelový príklad pre ostatné knižnice
� najviac digitálnych dát v rezorte MK
� dodržiavanie štandardov (WMA DRM 10)
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