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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vývoj a tvorba informačných zdrojov z problematiky biodiverzity

Mgr. Beáta Bellérová a kol.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite

v Nitre

Abstract

The stage 27 is aimed to a complex access to scientific information – both of classic and electronic type,
oriented to biodiversity and agrobiodiversity. At the first part the specialized biodiversity library has
been built. After the documents collecting and processing online public access catalogue via web has
been established (http://www.slpk.sk/sk-genofond ). Information resources has been spread to CD
ROM and full text electronic documents (EBSCO Publishing and Springer Verlag databases, etc.). After
the monitoring of Internet information resources the biodiversity information portal containing links to
many documents, databases, and institutions has been built. Creating biodiversity library is still open but
limited by financial insufficiency. 
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4. Ciele 
a) Vytvorenie špecializovanej knižnice biodiverzity ako modernej knižničnej zbierky s otvoreným

prístupom k fondu a online katalógom na webe.

b) Vybudovanie informačnej základne pre potreby vedeckého výskumu v oblasti biodiverzity so
zameraním na elektronické dokumenty a internet, vytvorenie webovského informačného portálu.

c) Sprostredkovanie informácií o problematike biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja širšej
verejnosti, využitie internetu pri šírení takýchto informácií.

d) Dobudovanie špecializovanej knižnice biodiverzity do podoby modernej hybridnej knižnice
spájajúcej v sebe tradičné dokumenty s elektronickými zdrojmi.

5. Dosiahnuté výsledky
Sústredila sa zbierka viac ako 2000 dokumentov s problematikou biodiverzity a súviacich oblastí. Fond
sa zatriedil do tematických skupín na základe dokumentových typov – monografie, príručky,
deskriptory, katalógy, adresáre, zborníky, slovníky, encyklopédie, učebné texty atď. Dokumenty sa
spracovali v systéme micro CDS/ISIS a vytvoril sa tak kompletný elektronický katalóg knižnice.
Postupne sa do fondu knižnice zaradili elektronické a audiovizuálne dokumenty, vytvorili sa kontakty
na plnotextové elektronické zdroje (databázy EBSCO Publishing a Springer Verlag atď).

Nakonfigurovali sa potrebné systémy (na serveri SlPK sa inštalovalo prostredie Dataflex a aplikačný
softvér FlexLib, inicializovala sa databáza a prispôsobili sa html stránky). Databáza sa prekonvertovala
z programového prostredia ISIS do prostredia Dataflex. Tieto činnosti viedli k vystaveniu katalógu
Knižnice biodiverzity na internete. Okrem slovenskej verzie sa vytvorila aj anglická verzia stránky.
Katalóg je v súčasnosti prístupný na adrese http://www.slpk.sk/sk-genofond, resp.
http://www.slpk.sk/en-genofond (obrázky 1, 2).

http://www.slpk.sk/sk-genofond
http://www.slpk.sk/sk-genofond
http://slpk.uniag.sk/en-genofond
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Mapovali a vyhodnocovali sa elektronické informačné zdroje týkajúce sa problematiky vedecko-
technického projektu. Vytvorila sa web prezentácia v ktorej sú tieto informačné zdroje sprístupnené
(obrázok 3, 4).

Sústredili sa základné informácie o projekte a vytvorila sa jeho prezentácia na webe. Prezentácia má
štyri základné časti a obsahuje informácie o cieľoch projektu, riešiteľskom kolektíve, jednotlivých
vecných etapách, publikačnej činnosti a špecializovanej knižnici biodiverzity (obrázky 5-7). Súčasťou
tejto prezentácie sú obsahy ročenky Genetické zdroje rastlín. 

10. Zahraničná a domáca spolupráca
10.3 Prijatie zahraničných hostí
Marilyn Mercado - Rod Library, University of Northern Iowa, spolupráca pri budovaní elektronických
katalógov

Matt Kollasch – COE Curriculum Laboratory, University of Northern Iowa, spolupráca pri budovaní
elektronických katalógov

11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov
Vytvorenie špecializovanej knižnice, jej online katalógu a webovského portálu by malo slúžiť na
zjednodušenie prístupu  k odborným a vedeckým informáciám o biodiverzite a agrobiodiverzite.
Informačné kanály by mali slúžiť odbornej aj laickej verejnosti a ich ďalšie budovanie by malo byť
súčasťou knižnično-informačnej činnosti.

Bolo by vhodné uvažovať o zaregistrovaní domény biodiverzita.sk a dobudovať informačný portál
venovaný tejto problematike.

12. Súhrn
Vecná etapa 27 je venovaná riešeniu komplexného prístupu k vedeckým a odborným informáciám
s problematikou biodiverzity a agrobiodiverzity s ohľadom na všetky typy nosičov – od klasických až
po elektronické. Prvým krokom bolo vybudovanie klasickej knižnice s otvoreným prístupom k fondu a
elektronickým katalógom prístupným na webe. Informačné zdroje sa ďalej rozširovali o CD nosiče a
plnotextové databázy (databáza EBSCO Publishing, Springer Verlag atď.) s perspektívou vytvorenia
hybridnej knižnice. Monitorovali sa informačné zdroje dostupné v internete a vytvoril sa informačný
portál zameraný na sledovanú problematiku. Možnosti manažmentu informácií o biodiverzite a
agrobiodiverzite boli limitované s ohľadom na vysokú finančnú náročnosť kvalitných informačných
zdrojov.
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