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NOVÉ KATEGÓRIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI – NOVÉ VÝSTUPY
Mgr. Lucia Nižníková
Vo februári 2022 začali akademické knižnice evidovať publikačnú činnosť,
umeleckú činnosť a ohlasy tvorivých zamestnancov podľa vyhlášky
č. 397/2020 o centrálnych registroch. Tá okrem novej kategorizácie priniesla
aj ďalšie zmeny, ktoré treba implementovať do knižnično-informačného
systému.
V prvom kroku sa do klienta zavádzali polia pre nové povinné údaje –
kategória publikačnej činnosti, kategória ohlasu, študijný odbor, typ
dokumentu, pozvaný príspevok, a pre teritorialitu interné pole nad rámec
vyhlášky, ktorá už domáce a zahraničné publikácie/citácie nerozlišuje. V
druhom kroku sa rovnaké polia dopĺňali do elektronických formulárov na
nahlasovanie publikačnej činnosti, ktorých počet sa zároveň zredukoval na
štyri. Keďže ide o dve rôzne aplikácie knižnično-informačného systému, obe
úlohy sa realizovali samostatne. Takto bol systém pripravený na zápis nových
údajov a spracovávanie publikačnej činnosti podľa nových pravidiel.
Pripraviť koncepciu na úpravu výstupov z databázy bolo podstatne
zložitejšie. Všetky kroky sa odvíjali od rozhodnutia, že univerzitná knižnica
bude ponúkať výstupy v starej aj novej kategorizácii. To znamenalo v prvom
rade precíznu prípravu už existujúcich záznamov, t. j. globálne úpravy,
ktorými sa do starých záznamov dopĺňali nové údaje (kategórie, typ
dokumentu, teritorialita). Globálne úpravy trvali takmer päť mesiacov a dotkli
sa približne 68 000 záznamov publikačnej činnosti a 62 000 záznamov
ohlasov. Keďže v niektorých prípadoch nebolo možné vytvoriť algoritmus na
spustenie globálnej úpravy, viac ako 18 000 záznamov publikačnej činnosti sa
doplnilo manuálne.
Webový formulár na tvorbu výstupov z databázy publikačnej činnosti UMB
si zachoval modrý vizuál, významne však zmenil obsah. Vznikli štyri nové
výstupy. Ostatné typy výstupov, ktoré sa nevyužívali, sa odstránili. Doterajšie
hlavné nastavenia zostali, pribudli bloky pre nové kategórie, povinné údaje,
rozšírila sa ponuka štatistík, nastavila sa možnosť vytvárať výstupy podľa
príslušnosti publikácie/ohlasu v databázach WoS, CCC a Scopus.
Novinkou sú výstupy vo formáte RTF podľa novej kategorizácie, ktoré budú
dostupné v priebehu septembra. Navrhnuté a vystavané boli úplne nanovo.
Hoci redukcia kategórií publikačnej činnosti z pôvodných 88 na súčasných 15
a kategórií ohlasov z pôvodných 6 na súčasné 3 zvádza k predstave, že proces
evidencie a kategorizácie sa zjednodušil, pri výstupoch to neplatí. Ich
prehľadnosť komplikuje fakt, že v jednej kategórii publikačnej činnosti môže
byť viac typov dokumentov (poster, abstrakt, kapitola, príspevok, heslo,
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recenzia a pod.) a tvorivý zamestnanec si môže vykazovať viacero rol. Na
lepšiu identifikáciu publikácií v rámci jednotlivých kategórií bolo preto
nevyhnutné doplniť dôležité rozlišovacie údaje. Zobrazujú sa pod
bibliografickým záznamom. Súčasťou tohto bloku údajov je aj stará kategória
publikačnej činnosti. Záznamy podľa novej kategorizácie vyzerajú takto:
V3
Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského v konfrontácii s politickou realitou Európy v
prvej tretine 16. storočia = The development of the political views of Erasmus of Rotterdam in confrontation
with the political reality of Europe in the first third of the 16th century / Imrich Nagy.
In: Historický časopis. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2008. - ISSN 0018-2575. - Roč. 56, č. 4
(2008), s. 625-656.
[NAGY, Imrich (100%)]
článok; domáci výstup; študijný odbor: historické vedy; oblasť výskumu: historické vedy a etnológia; databáza:
WoS, CCC, Scopus; kategória do 2021: ADD

Bibliografické záznamy sa vo výstupe primárne triedia podľa rol autor,
prekladateľ, zostavovateľ/editor. V rámci každej roly sú ďalej usporiadané
podľa kategórií publikačnej činnosti. Ak sa vo výstupe nachádza záznam
spred roka 2021, ktorý nemá ekvivalent v novej kategorizácii (napr. kategórie
GAI, AGI, DAI, BGG a ďalšie), pridelí sa mu pomocná kategória XXX
Nezaradené. Štatistika na konci výstupu je usporiadaná v inom poradí.
Hlavným kritériom je kategória publikačnej činnosti, v rámci kategórie rola
a v rámci roly teritorialita publikácie.
V1 vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
autor
domáce
zahraničné
zostavovateľ
domáce
zahraničné
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Výstupy vo formáte RTF podľa starej kategorizácie publikačnej činnosti
zostávajú nezmenené. Výnimkou sú citácie, ktoré sa budú zobrazovať už len
v nových kategóriách 1 – 3.
Nastavenia vo webovom formulári na tvorbu výstupov a nové výstupy
z databázy publikačnej činnosti vychádzajú z doterajšej praxe a dlhoročných
skúseností pracovníkov univerzitnej knižnice. Ak si však potreby autorov
alebo fakúlt vyžiadajú iné nastavenia, pripomienky či návrhy na úpravu alebo
doplnenie ďalších údajov uvítame. Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Nižníková
lucia.niznikova@umb.sk, kl. 53 11.

