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3. Perspektivy činnosti MCVTI
V súčasnosti vidí MCVTI svoju strategickú úlohu napomáhat' v organizácii mnohostranných projektov zain
teresovaných krajin i partnerov v oblasti inform ačnej, analytickej, v organizačnej podpore vedy, inovácií
a biznisu. V súčasnosti medzi priority patria:
■

informačně služby, přístup k informačným zdrojom , příprava analýz;

■

pomoc rozvojů inovácií, technologický transfer;

■

podpora malého a stredného inovatívneho podnikania.

Uvedené kl'účové sm ěry v činnosti MCVTI budú aktuálně i v blízkej budúcnosti. Ukazuje sa, že m ožným
zdrojom rozvoja MCVTI móže byť spojenie velkého množstvo tem aticky špecializovaných informačných centier okolo MCVTI, ktoré často nie sú na národnej úrovni zjednotené v spoločnej štruktúre. Určitú perspek
tivu móžu představovat' informačně projekty spájajúce vedecké organizácie pri vým ene informácií, ktoré boli
získané v priebehu vedeckých výskumov a ich ciel'om je pokračovat' v danom výskume alebo výsledky uviesť
na trh.
V MCVTI sa napriek ekonomickým a iným problemom v organizácii a realizácii spoločných medzinárodných
projektov vo vačšine štátov udržujú a rozvíjajú vztahy medzi informačnými organizáciami krajin - členmi
MCVTI, podporované na úrovni pracovných, a čo je nem enej dóležité, aj osobných, 1'udských vzťahov. MCVTI
pokračuje v aktívnej práci. Rozšiřuje sa jeho geografia i obsah činnosti. Uskutočňuje sa modernizácia jeho
technického vybavenia, zavádzajú sa nové informačně technologie. Obzerajúc sa na svoju 40-ročnú históriu, kolektiv MCVTI s istotou pozerá do budúcnosti.
Použitá literatúra:
1.

Osnovnyje napravlenija i rezultaty rabot. 4 0 le t MCNTI. 1 9 6 9 -2 0 0 9 .
MosKva, MCNTI 2 00 9. 113 s.

2.

Official Documents, Regulating IC S T I Activities. Moskva, IC STI 2 00 4. 108 s.
Jana Tlstovičová ( tlstovicova@ cvtisr.sk)

Arianta - obsiahla databáza poťských vedeckých
a odborných elektronických časopisov1
Arianta je verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailně informácie o pol’ských vedeckých
a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete (http://wwwl.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/). S viac ako 2 000 záznamami, ktoré sa temer denne aktualizujú, představuje Arianta najobsiahlejší zdroj informácií o polských elektronických vedeckých časopisoch.
V posledných rokoch sa elektronické časopisy stali velmi popularnymi a pravidelne využívanými zdrojmi
informácií. Vyhladávanie informácií často začína vyhl’adavanim dostupných dokumentov z tej-ktorej požadovanej oblasti právě na internete. Vydavatelia berú na vedomie tento fakt, a preto častejšie vytvárajú
online verzie časopisov, ktoré predtým existovali len v tlačenej podobě.
Na začiatku nového tisícročia v Polsku neexistoval spolahlivý zoznam ani databáza, ktoré by pokrývali
všetky polské vedecké časopisy přístupné prostredníctvom internetu. Informácie o elektronických pe
riodikách boli roztrúsené a používatelia nemali inú možnost ako využívat rózne vyhFadávacie nástroje,
predovšetkým vedeckého zamerania. Preto vznikla Arianta - na zhromaždenie odkazov na přístupné pol
ské vedecké časopisy na internete a na poskytnutie spolahlivých informácií o každom z nich.

História Arianty
Koncepcia databázy sa zrodila na jeseň v roku 2003. Trvalo to skoro 2 roky, kým sa Arianta vyvinula na
plne funkčný nástroj přístupný na internete. Okrem zbierania odkazov na elektronické časopisy existuZ an glick éh o origin álu A rian ta - a com p reh en sive d atab ase o f Polish scien tific and proffesion al electron ic jo u r 
nals přeložila J an a Šuchová.

ul

júce v danom období bolo nutné nájsť optimálnu štruktúru záznamov a transformovat ich na databázu
prístupnú na internete. Rovnako dóležité bolo aj stanovenie kritérií, ktoré rozhodovali o zaradení/nezaradení toho-ktorého časopisu do databázy. Po ukončení týchto etáp sa mohli pripravené odkazy analy
zovat a do databázy sa zapisała přesná informácia o každom časopise, k toiý vyhovoval kritériám.
Databáza bola vytvořená v programe Microsoft Access. Na zabezpečenie přístupnosti na internete sa vy
užila technologia Active Server Pages (ASP) spolu s VBScript. Knižnica Univerzity v Silesia poskytla MS
SQL server potřebný na tento účel. Všetko bolo hotové 1. septembra 2005, keď sa databáza objavila
v online prostredí s dlhým popisným názvom vyjadrujúcim jej obsah - Poťské vedecké a odborné elek
tronické časopisy.
Databáza začínala s 599 titulmi časopisov. Tisíci záznam sa přidal po viac ako dvoch rokoch, koncom
roku 2007. Momentalny stav z júna 2009 představuje 2 152 přístupných titulov.
V novembri 2008 sa vytvořilo nové používatefské rozhranie pre databázu, ktoré podporovalo anglický
jazyk, a změnil sa názov databázy na Arianta, pričom sa póvodný názov databázy PoVské vedecké a od
borné elektronické časopisy stal podtitulom Arianty.
Názov Arianta pochádza z prvých mien jej autorov, ale Arianta má aj svoj vlastný význam - v latinčine zna
mená „slimák”. Databáza Arianta sa dá nájsť na webovej adrese wwwl.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma.
Po zadaní slova „arianta” do Googla je databáza Arianta na prvom mieste výsledku vyhfadávania.
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Obrázok 1 PoužívateVské rozhranie Arianty
Štruktúra záznamu
Každý časopis zastúpený v databáze Arianta je presne popísaný pomocou týchto prvkov:
1.

názov časopisu, predchádzajúce názvy;

2.

ISSN - [e] pre elektronické časopisy (ak existujú), [p] pre tlačené verzie;

3.

WWW adresa - najmenej jedna, ale často dve alebo tri;

4.

začiatočný dátum - rok, odkedy sa časopis publikuje;

5.

online dátum - rok, odkedy je časopis přístupný na internete;
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6.

vydavatef alebo inštitúcia, ktorá časopis vydává;

7.

MDT symbol přebraný z ISSN databázy alebo pridelený autormi;

8.

periodicita (napr. ročná, štvrťročná atď.);

9.

obsahy - odkedy bol časopis přístupný na webe;

10. abstrakty - odkedy bol časopis přístupný na webe;
11. plné texty - odkedy bol časopis přístupný na webe;
12. přítomnost vo vyhFadávacích nástrojoch;
13. inštrukcie pre autorov (odkaz);
14. odborný - áno/nie;
15. přístupný len online - áno/nie;
16. indexy: impakt faktor;
17. Index Copernicus;
18. body Ministerstva vedy a vyššieho vzdelania PoFskej republiky;
19. poznámky (napr. od roku 2006 len v anglickom jazyku, od roku 2002 len online);
20. zdroj informácií o časopise (napr. online formulár);
21. pridelené odbory;
22. dátum pridania do Arianty;
23. dátum poslednej aktualizácie informácií pre daný časopis.
Váčšina uvedených prvkov sa ukáže pri zobrazení podrobného popisu časopisu na webe, ale netýká sa
to všetkých prvkov. Polia, ktoré nie sú vyplněné (napr. ak časopis nemá impakt faktor, inštrukcie pre autorov), sa nezobrazia. Na obrázku číslo 2 vidíme příklad časopisu, ktorého popis neobsahuje niekofko polí
z dóvodu nedostatku informácií.
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Previous titles: Bibliotekarz Olsztyński: 1972-1998
WWW address: http ;//www.wbp.olsityn.pl/liwin/
ISSN: 1640-2100
Beginning ilate: 1972
Online date: 1999
RtbKshei Issuing
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedi awiny
institution.
IIKD: 02(438)
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1999/1-2Full texts: 1999/1-2Remarks: Od 2003 - wersja tylko online.
Professional: NO
Online only: YES
Sem rl> engine: NO
Last update: 2009-01-04
Discipline: bibliotekoznawstwo i ini. naukowa
o Return to the main page »

Obrázok 2 Podrobný popis Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
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Zdroje nových časopisov
Okolo 15 % všetkých nových elektronických časopisov sa dostává do databázy pomocou špeciálnych
formulárov přístupných na webovom sídle Arianty. Ktokofvek, kto používá databázu a zistí, že existuje
časopis na internete, ktorý nie je zaradený v Ariante, móže vyplnit formulář a odporučit jeho zaradenie
do databázy. Zvyšných 85 % nových časopisov nájdu autoři databázy. K zdrojom, ktoré sa pravidelne
kontrolujú z hfadiska pridávania nových záznamov, patria webové sídla univerzitných vydavateístiev, ve
deckých spoločností a výskumných ústavov. Dalším dobrým zdrojom sú digitálně knižnice, ktoré poskytujú čoraz viac starších aj nových časopisov. Raz za čas sa preskúma databáza ISSN. Využívá sa ako
zdroj nových záznamov, ale aj ako spofahlivý zdroj informácií, ktoré sa móžu využit na vyplnenie chýbajúcich údajov v už existujúcich záznamoch, napr. e-ISSN.
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If you know a journal haring a website that is not included in Ariartfa, please submit information about it in the
folk)wing form. Fields marked with aster ix O are optional.

WĚĚtĚĚĚĚttĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚtĚĚĚĚĚĚtĚĚĚĚĚM
WtĚĚtttĚtĚĚtĚĚtĚttĚtĚĚĚtttĚtĚĚĚĚĚĚĚM
Submitter . WKĚĚĚĚĚĚĚĚĚtĚĚtĚĚttĚĚĚtĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚtĚ

.Journal name:
WWW addles*:

E-mail*:

Rf-tiim to the main paje

Obrázok 3 Formulár na pridávanie časopisu na webovom sídle Aňanty
Každý nový časopis, ktoiý nájdu autoři databázy alebo je odporučený pomocou online formulára, sa
overi pomocou jednoduchých kritérií, ktoré boli vytvořené, aby sa zaručila vysoká kvalita obsahu data
bázy. Iba tituly, ktoré splnia tieto kritéria, sa zaradia do databázy. Přijaté časopisy musia byť vedeckého
alebo odborného rázu. „Odborné" v tomto případe znamená, že sú určené pre pracovníkov špecifickej profesie, napr. účtovníkov, zubárov, poistovacích agentov a pod. Neprijímajú sa blogy, věstníky alebo no
viny. Minimálnu potrebnú dostupnú informáciu na zaradenie do databázy představuje obsah časopisov,
ale existencia abstraktu alebo plného textu je lepším odporučením.
V marci 2008 bolí informácie o mnohých vedeckých časopisoch rozšířené o body pridelené Ministerstvom vedy a vyššieho vzdelania PR. Zoznam ministerstva sa porovnával s titulmi uloženými v databáze,
aby sa našli tituly, ktoré majú elektronickú verziu. Takýmto sposobom sa přidalo do Arianty 150 nových
záznamov. Ministerstvo pridefuje časopisom body navýše, ak majú vlastně webové sídlo a sú na ňom pří
stupné obsahy časopisov, abstrakty alebo plné texty článkov. Představuje to určitú motiváciu pre vydavatefov, aby vytvárali elektronické verzie časopisov, pre tvorcov Arianty zase nutnost raz za čas overiť
tento zoznam, aby našli nové tituly, ktoré sprístupnili svoju elektronickú verziu.

Aktualizácia databázy
Informácie na internete často menia svoje umiestnenie. Niektoré informácie zmiznú navždy. Nie je je d 
noduché spravovat’ databázu, ktorá uchovává údaje z takého dynamického prostredia. Preto aktualizá
cia databázy vyžaduje velké úsilie zo strany tvorcov. Najčastejšie sa menia odkazy na časopisy a rozsah
publikovaného obsahu. Menej častejšie sa realizujú změny v názvoch časopisov, v ISSN číslach, vo frekvenciách publikovania alebo vo vydavatelských inštitúciách. Plán systematickej kontroly údajov patřil
k základom databázy. Každý deň sa analyzuje 10 časopisov. To znamená, že každý časopisecký titul sa
aktualizuje přibližné dvakrát za rok. Najskór sa overia odkazy na webové sídlo časopisu. Za posledně
3 roky vyše 300 časopisov změnilo svoje webové adresy, niektoré z nich dvakrát či trikrát. V roku 2008

sa to stalo 130-krát. Rýchlo sa meniaci záběr sprístupňovaného obsahu časopisov, od obsahov cez ab
strakty po plné texty, sa preskúmal a následne opravil. Časopisy, ktorých webové sídla neboli v čase kon
troly dostupné, sa premiestnia do karantény, kde zostanú niekofko týždňov. Ak sa po tomto čase nedajú
nájsť, odstránia sa z databázy.

Štatistické údaje Arianty
Databáza obsahuje 2 152 časopisov (stav zo 7. jú n a 2009) pokrývajúcich 161 disciplín. Vedecké časo
pisy tvoria 78 % databázy, zvyšných 22 % sú odborné časopisy. Počet nových polských časopisov na in
ternete v roku 2008 prekvapivo stúpol. V tomto roku do Arianty pribudlo 903 nových titulov. Graf 1
znázorňuje změny aj v případe dvoch predchádzajúcich rokov.
Z celkového počtu 2 152 časopisov 59 %
aspoň čiastočne sprístupňuje plné texty
článkov. 42 % periodik poskytuje volný
přístup k celému svojmu obsahu. Najváčšia časť časopisov v Ariante sa vydává
štvrťročne - 29 %. Za nimi nasledujú tituly
vydávané nepravidelne - 22 %, mesačne 16 %, ročně - 10 %, dvakrát mesačne
10 % a polročne - 9 %. G raf 2 uvádza
všetky frekvencie vydávania.
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Arianta obsahuje 55 časopisov, ktoré nemajú tlačený ekvivalent a sú přístupné len
v elektronickej podobě. Na porovnanie v
roku 2006 bol ich počet 31. Body m inis
terstva vedy má 49 % časopisov, 19 % má
Index Copernicus a 3 % impakt faktor.
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Popularita Arianty sa dá jednoducho zmerať počtom návštevníkov. Od jej sprístupnenia 1. septembra 2005 webového sídlo
navštívilo 144-tisíc používatefov. V súčasnosti má Arianta priemerne 300 návštěv
denne.

Frekvencia vydávania
v databáze

časopisov

zastúpených

V rámci
161 disciplín zastúpených
v Ariante je zaujímavé sa bližšie pozrieť na
knižničnú a informačnú vedu. Koncom 90.
rokov 20. storočia bol na internete pří
stupný len jeden polský elektronický titul
z tejto oblasti - Biuletyn EBIB. Začiatkom
roku 2006 bolo možné nájsť už 13 časopi
sov, z ktoiých 8 sprístupňovalo plný alebo
čiastočný archív svojich článkov. V júni
2009 Arianta obsahovala 33 časopisov
z knižničnej a informačnej vedy, z toho 22
bolo plnotextových. Arianta představuje
vynikajúci zdroj inform ácií pre informačných profesionálov, študentov a iných 1’udí
zaujímajúcich sa o túto vednú disciplínu.

Arianta - predmetová vstupná brána?

Arianta má váčšinu vlastností priraďovaných vstupným bránám. Obsahuje vysoko kvalitně zozbierané
informácie a jasné kritéria zaraďovania informácií. Informácie uchovávané v databáze sa aktualizujú.
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Arianta využívá jeden predmetový index - Medzinárodné desatinné triedenie. Zozbierané informácie sú
organizované na základe predmetu, ale nie sú hierarchicky usporiadané. Pri jej tvorbě sa nevyužili stan
dardně formáty metadát a nie sú přítomné textové popisy časopisov.
Z uvedeného vyplývá, že Arianta je velmi podobná predmetovej vstupnej bráně. Aj keď sa v najbližšej budúcnosti neplánuje textový popis časopisov a zavedenie štandardných metadátových formátov, je vysoko
pravděpodobné, že 161 disciplín bude v dohFadnom čase zorganizovaných do hierarchickej štruktúry.

Závěr
Přechod do internetového prostredia představuje pre mnohé časopisy možnost’ zvýšit počet čitatefov. Publikovanie na internete, ktoré je skoro zadarmo, móže představovat’ riešenie pre periodika, ktoré majú
finančně problémy. Z dóvodov narastajúcich potrieb používatelov bude pre časopisy čoraz ťažšie existo
vat len v tlačenej verzii. Rastúci počet časopisov, ktoré sa rozhodnú pre online verziu, je dókazom toho,
že sa oplatí zviditelnit’ na internete.
Arianta je jediným kompletným zdrojom informácií o polských vedeckých a odborných elektronických
časopisoch. Viacerí knihovníci, vydavatelia a vedecké inštitúcie na ňu odkazujú na svojich stránkách.
Vďaka poměrně vysokému umiestneniu v prieskumovom stroji Google ju používatelia, ktorí hladajú ča
sopisy, vedia lahko a rýchlo nájsť, aj keď nepoznajú jej webovú adresu. Odkazy na popisy časopisov z
Arianty sa objavujú na začiatku výsledkov vyhfadávania prieskumového stroja Google.
Ako z uvedeného vyplývá, nie je jednoduché vytvořit’ a spravovat službu, ktorá dodává spolahlivé a ak
tuálně informácie. Ale Arianta je dókazom, že je možné realizovat vysoko kvalitný projekt, ktorý je užitočný pre mnohých a udržovaný len malou skupinou ludí.
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