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Izvleček
V okviru evropskega projekta reUSE! iz programa eVsebine je imelo pet partnerjev za
cilj izgradnjo zaupanja vrednih digitalnih arhivov, ki naj bi se polnili s pre-printi in
digitaliziranimi oblikami tiskanih publikacij, ki so bile objavljene v institucijah javnega
sektorja. Glavni cilj je bil doseči širšo dostopnost do teh vsebin ter njihovo trajno ohranjanje. Naloga Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Nacionalne knjižnice Nemčije in
Narodne in univerzitetne knjižnice je bila kritično oceniti in usmerjati razvoj omenjenih arhivov. V ta namen je bila pripravljena posebna metodologija za evalvacijo digitalnih arhivov, ki pri njihovem delovanju upošteva organizacijski, tehnični in uporabniški vidik. V tem prispevku predstavljamo metodologijo in rezultate evalvacije s poudarkom na organizacijskem in uporabniškem vidiku.
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Abstract
Under the European eContent project reUSE! five partner institutions have aimed to
establish trusted digital archives in order to fill them with digital copies and master
files that have been the basis for printed publications published by the public sector
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institutions. The main goals of the project have been to increase public access to these
publications and to achieve their long-term preservation. The role of the National Library of Germany, the Faculty for Civil and Geodetic Engineering of the University of
Ljubljana, and the National and University Library of Slovenia was to critically evaluate and guide the development of the partners’ digital archives. In this regard, a specific evaluation methodology, which focused on the organizational, technical and user
aspects of the digital archives, was set up. The methodological approach with special
emphasis on the organizational and user aspects is presented in the article.
Key words: digital archives, digital repositories, evaluation, methodology, international projects

1

Uvod

V informacijski družbi je postal internet in digitalni dostop do informacij neprecenljivega pomena. Informacije nastajajo v digitalni obliki ali se ustvarjajo s
pretvorbo iz analognih oblik z namenom čim lažjega in takojšnjega dostopa. Kot
posledica tega število digitalnih vsebin drastično narašča, za njihovo shranjevanje,
vzdrževanje in organiziran dostop pa so potrebne posebne računalniške aplikacije, ki jih imenujemo digitalni repozitoriji. Ti že nekaj let vznikajo kot gobe po
dežju, njihova življenjska doba pa je navadno kratkotrajna. Običajno se organizacija oz. inštitucija, lahko pa tudi posameznik, odloči, da bo zgradil digitalni
repozitorij, kjer bodo shranjeni dokumenti v digitalni obliki in ki bodo na voljo
različnim uporabnikom. Z zaključkom projekta, ki je omogočil finančni zagon
digitalnega repozitorija oz. prenehanjem delovanja institucije, se navadno konča
tudi zbiranje in ponujanje dostopa do zbranih dokumentov. Kriteriji nadaljnjega
hranjenja so nedorečeni, in nihče si ne upa prevzeti odgovornosti za vzdrževanje
dostopa do digitalnih vsebin. Digitalne zbirke in vsa do tedaj vložena sredstva
so za vselej izgubljeni.
Zavedajoč se tega problema, so knjižničarji že konec 90-tih let začeli iskati rešitev problematike trajnega ohranjanja. Prvi pomemben mejnik je bil objava teoretičnega modela za odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) (Reference
Model…, 2002), ki so ga vesoljske mednarodne agencije oblikovale na pobudo
Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) z namenom, da bi našle rešitve
za trajno ohranjanje tako dragocenega digitalnega gradiva, pridobljenega prek
satelitov. OAIS je opisoval zelo na splošno vse procese in elemente pri vnosu,
arhiviranju in dostopu do digitalnih objektov, ki jih mora vključevati vsak digitalni arhivski sistem. Bil je tako pomemben, da so ga vse institucije, ki so opravljale funkcijo digitalnih arhivov, prevzele in prilagodile svojim potrebam. Leta
2003 je bil proglašen za ISO standard (ISO-14721).
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Drugi pomemben mejnik pri reševanju problematike trajnega ohranjanja je bila
objava skupnega poročila skupine ameriških raziskovalnih knjižnic RLG (Research Library Group) in konzorcija OCLC (Online Computer Library Center), v katerem so prvič definirali pogoje in zahteve za doseganje zanesljivosti organizacij
pri trajnem ohranjanju digitalnih vsebin (Trusted digital repositories, 2002). Takrat
je bil namesto besede “arhiv” prvič uporabljen termin “repozitorij”, ker je bilo v
ZDA že v navadi, da različne institucije ponujajo storitev ohranjanja digitalnega
gradiva, torej opravljajo le vlogo “repozitorija” tudi za druge organizacije, vključno knjižnice. Zato je repozitorij pridobil konotacijo celotne organizacije z vsemi
procesi trajnega ohranjanja, pri čemer je njegov pomen izenačen s konceptom
“arhiva” iz standarda OAIS. Enakovredna uporaba obeh terminov je vnesla precejšnjo zmedo v strokovni in širši javnosti.
V nadaljevanju uporabljamo termin “digitalni arhiv” za označevanje širšega koncepta, tako kot je definiran v omenjenem standardu, medtem ko z “digitalnim repozitorijem” imenujemo del digitalnega arhiva oz. aplikacijo, ki omogoča upravljanje, shranjevanje in dostop do shranjenega gradiva. V skladu s temi opredelitvami z “zaupanja vrednim arhivom” definiramo tiste arhivske institucije, ki izpolnjujejo vse pogoje zanesljivosti in trajnega ohranjanja, vključno s primernim digitalnim repozitorijem, tako kot je navedeno v omenjenem poročilu RLG/OCLC.

2

Projekt reUSE!

Potreba po ustvarjanju zaupanja vrednih digitalnih arhivov je bil glavni povod
za oblikovanje projekta reUSE! (reUSE digital master files of printed material)1. Leta
2004 je na pobudo knjižnice Univerze v Innsbrucku osem partnerjev iz Avstrije,
Nemčije, Estonije in Slovenije začelo s projektom, ki ga je financirala Evropska
Komisija v okviru programa eVsebine. Namen projekta je bil izdelava digitalnih
arhivov elektronskih dokumentov (pre-printov), ki so bili osnova za produkcijo
tiskanih publikacij (publikacij komercialnih založnikov, univerz, nevladnih organizacij itd.) v Avstriji, Estoniji in Nemčiji. Z dokumenti, ki bi se trajno hranili
v nacionalnih knjižnicah in na univerzah, bi nastal nov arhiv, ki bi ga z dodano
vrednostjo v prihodnosti lahko ponovno uporabili.
Partnerji pri projektu so bili Univerzitetna knjižnica v Innsbrucku (Universitätsbibliothek Innsbruck), Univerzitetna knjižnica v Gradcu (Universitätsbibliothek
Graz), Institut Integriert Studieren Univerze v Linzu, Avstrijska nacionalna
knjižnica (Österreichische Nationalbibliothek), Estonska nacionalna knjižnica (Eesti
Rahvusraamatukogu), Nemška nacionalna knjižnica (Deutsche Nationalbibliothek),
1

Več o projektu reUSE! na spletni strani http://www.uibk.ac.at/reuse/
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Knjižnica Univerze Humboldt v Berlinu (Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v
nadaljnjem besedilu UL FGG) in Narodna in univerzitetna knjižnica (v Ljubljani
- v nadaljnjem besedilu NUK)2. Partnerji smo bili razdeljeni v dve skupini, in
sicer: v skupino razvijalcev (implementors), ki so gradili digitalne arhive, in v
skupino evalvatorjev, ki so jih ocenjevali. Evalvatorsko skupino smo sestavljali
Nemška nacionalna knjižnica, UL FGG in NUK, ki je koordiniral vse dejavnosti.
Glavna naloga evalvatorjev je bila kritično spremljanje izgradnje digitalnih
arhivov v Avstriji, Nemčiji in Estoniji, ocenjevanje njihovega delovanja ter svetovanje pri njihovem razvoju.
V nadaljevanju bomo predstavili metodologijo, ki smo jo razvili pri projektu, in
rezultate evalvacije.

3

Metodologija

Na začetku projekta smo se soočili z veliko dilemo, kako pristopiti k evalvaciji
digitalnih arhivov. Odločili smo se, da bomo izhajali iz opredelitev v poročilu
RLG/OCLC, ki je pri ocenjevanju zanesljivosti digitalnih arhivov upošteval tako
zunanje kot notranje organizacijske dejavnike. Ob pregledu relevantne literature
na področju evalvacije podobnih sistemov, kakor tudi obstoječe ISO standarde,
smo opazili, da so se uporabljene metodologije prilagajale specifični problematiki. Predvsem so se osredotočale bodisi na uporabniški vmesnik in njegove funkcionalnosti bodisi na arhitekturo sistemov oz. na enostaven pregled tehničnih lastnosti sistema. Nobena od metodologij pa ni v celoti zajemala vseh relevantnih
dejavnikov, potrebnih za njihovo delovanje iz vidika organizacije, tehnike, uporabnikov in trajnega ohranjanja. V letu 2002 so nekatere organizacije sicer začele podeljevati certifikate, vendar so bili ti zelo splošni in se niso dotikali specifičnosti delovanja digitalnih arhivov 3.
2

Univerzitetni knjižnici v Innsbrucku in v Gradcu opravljata funkcijo avstrijskih regionalnih
depozitnih knjižnic in sta kot taki pomembni za ohranjanje pisane znanstvene in kulturne dediščine v svojih regijah. Knjižnica Univerze v Humboldtu pa je depozitna knjižnica za vso znanstveno produkcijo, ki jo ustvarijo na univerzi.

3

Certifikat DINI sodi med prve formalne oblike vrednotenja, ki so nastale z namenom standardizacije gradnje digitalnih arhivov, zagotavljanja kvalitete pri njihovem delovanju ter trajnega ohranjanja njegovih digitalnih vsebin. Namenjen je predvsem knjižnicam nemških univerz, ki imajo
založniško dejavnost, lahko pa tudi drugim institucijam, ki vzdržujejo repozitorij digitalnih publikacij. V DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation) verjamejo, da razvoj mreže certificiranih knjižnic lahko izboljša njihovo učinkovitost in s tem posredno tudi vpliva na boljšo
informacijsko podporo raziskovalni in pedagoški dejavnosti univerz. Glej spletno stran DINI:
Fragebogen zur Erteilung des DINI-Zertifikats 2007, pridobljeno 15. 3. 2007 s spletne strani http:/
/www.dini.de/zertifikat/
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Ker v času nastanka definicije evalvacijskega okvirja ni bilo na voljo nobene
metodologije ali standarda, na katerega bi se lahko oprli in ki bi nam omogočil
celovit pristop k ocenjevanju digitalnih arhivov partnerjev pri projektu reUSE!,
smo se morali odločiti za enega izmed naslednjih dveh scenarijev:
a) uporabiti različne metode in potem primerjati dobljene rezultate;
b) izdelati povsem novo metodo, ki bi bila enako uporabna pri različnih organizacijah in informacijsko-tehnoloških sistemih.
Prva rešitev je bila problematična zato, ker bi na koncu evalvacije dobili neprimerljive rezultate. Zato smo se odločili za drugo rešitev, tj. da najprej sami definiramo relevantne vidike, ki opredeljujejo zaupanja vredni digitalni arhiv in ki
bodo osnova za oceno in primerjavo med različnimi sistemi.
Glavna prednost reUSE! evalvacije je v kombinaciji dveh pristopov:
- evalvacije na osnovi več predefiniranih atributov oz. parametrov, ki temelji
na različnih standardih in metodologijah;
- SWOT4 analize digitalnih arhivov.
Da je bila odločitev pravilna, kaže tudi prispevek Kosca in Debevca (2007), v
katerem primerjata metode za ocenjevanje uporabnosti računalniških aplikacij.
Avtorja ugotavljata, da ne obstaja univerzalna metoda za ocenjevanje uporabnosti
interaktivnih sistemov. Obstoječe metode uvrščata v tri skupine: pregledovalne,
ki ne vsebujejo uporabniških vidikov in se osredotočajo na tehnični vidik
delovanja sistema; poizvedovalne, ki temeljijo na fokusnih skupinah, vprašalnikih, intervjujih in opazovanju v naravnem okolju; ter metode testiranja uporabnikov, ki nam pomagajo pri testiranju uporabnosti sistema. Če želimo zajeti vse
vidike delovanja enega sistema, v našem primeru digitalnega arhiva, potem je
potrebno združiti vse tri vrste metod, kar nam je v naši evalvaciji digitalnih
arhivov tudi uspelo: organizacijske vidike smo ocenjevali delno z metodo testiranja uporabnikov ter pregledovalno metodo; tehnični vidik delovanja digitalnih repozitorijev smo analizirali s pomočjo pregledovalnih metod; uporabniški
vidik pa smo proučili s pomočjo različnih poizvedovalnih metod.
Vendar je treba poudariti, da so vse tri naštete vrste metod po Koscu in Debevcu
(2007) namenjene predvsem analizi računalniških sistemov in njihovega
delovanja. Naša evalvacija naj bi dodatno zajela širše zunanje okolje, ki posredno vpliva na delovanje samega sistema oz. digitalnega arhiva. Zato smo se osredotočili na naslednje tri pomembne vidike: organizacijski, tehnični in uporabniški, ki se medsebojno prekrivajo in so sestavni deli evalvacije digitalnega arhiva

4

Analiza SWOT, ki je okrajšava za Strenghs-Weaknesses-Opportunities-Threats temelji na prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti določene organizacije ali sistema.
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(glej Sliko 1). Vsak vidik je v naslednjem poglavju podrobno definiran z ustreznimi podpodročji in standardi.

Slika 1: Okvir evalvacije

3.1

Organizacijski vidik evalvacije

Na delovanje digitalnega arhiva zelo pomembno vplivajo zunanji in notranji dejavniki. Zunanji dejavniki prihajajo iz okolja organizacije in na te organizacija nima
vpliva. Tu gre predvsem za nacionalno politiko in strategije, ki vplivajo in omogočajo
delovanje organizacije, ki opravlja naloge digitalnega arhiva. Med zunanje dejavnike
so bili v projektu reUSE! uvrščeni tudi vsi ponudniki vsebin, s katerimi se polnijo
repozitoriji digitalnih arhivov in obenem njihovi uporabniki.
Notranji dejavniki so pod vplivom organizacije, mednje pa sodijo organizacijska politika in strategija, njeno poslanstvo in vizija v zvezi z digitalnim arhivom,
vrednote, strateški cilji, strategija za trajno ohranjanje digitalnih vsebin, odnos
vodstva do digitalnega arhiva, kadrovska struktura, ki omogoča izvajanje vseh
procesov v digitalnem arhivu, informacijsko-tehnološka infrastruktura repozitorija, sodelovanje z interesnimi skupnostmi (ponudniki vsebin, financerji in
uporabniki) in podobno.
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Med prvimi nalogami projekta je bila priprava Bele knjige digitalnih arhivov reUSE! (Aschenbrenner, Kaiser, 2005), v kateri se partnerji razvijalci zavzemajo za
izpolnjevanje ciljev, ki jih priporoča poročilo RLG/OCLC. Ta priporočila so se
predvsem nanašala na notranji organizacijski vidik in so bila pod vplivom matične organizacije (nacionalne knjižnice ali univerze, v čigar sestavi so delovale).
Med ostalim so se partnerji obvezali:
- da prevzamejo odgovornost za trajno ohranjanje digitalnih vsebin, ki bi jih
dobili od ponudnikov vsebin;
- da v sami organizaciji organizirajo procese po modelu OAIS s ciljem doseganja zanesljivosti digitalnega arhiva;
- da zagotavljajo zanesljivost glede vzdrževanja arhiva in njegovo nadgradnjo;
- da pri izgradnji arhivskega sistema sledijo uveljavljenim standardom, ki zagotavljajo njihovo upravljanje, dostop in varnost shranjenega gradiva;
- da omogočajo javnosti dovolj informacij in navodil za dostop do gradiva;
- da zagotavljajo politiko, prakso in delovanje, ki se lahko revidira ali izmeri.
Pri naši evalvaciji smo Belo knjigo upoštevali še posebej zato, ker je temeljila na
zelo obsežnem vprašalniku. V vprašalniku smo našli veliko odgovorov za analizo organizacijskega vidika. Nekatera ključna vprašanja smo ponovili v novem
vprašalniku proti koncu evalvacijskega procesa in tako primerjali razvoj v
posamičnih digitalnih arhivih. V pomoč pri definiciji atributov za evalvacijo
organizacijskih vidikov so nam bila tudi priporočila za pridobitev certifikata,
imenovana DINI, ki ga je dodeljevala Deutsche Initiative für Netzwerkinformation.
Osnovni parametri ali atributi, na katere naj bi se osredotočila naša evalvacija,
so bili naslednji:
- Obstoj politike v zvezi s standardi, delovanjem digitalnega arhiva, vsebinami v digitalnem arhivu, upravljanjem digitalnega arhiva, pravicami in obveznostmi upravljalcev digitalnega arhiva, pravicami in obveznostmi avtorjev in/ali založnikov, storitvami digitalnega arhiva, trajnim ohranjanjem
digitalnih vsebin ter z definicijo metapodatkov.
- Podpora ponudnikom vsebin s pomočjo smernic za uporabo formatov, oblike vsebin, njihov prenos ter oblikovanje metapodatkov.
- Pravni vidiki, ki zajemajo opredelitev vseh imetnikov in vrste avtorskih in
sorodnih pravic ter urejanje avtorskih pogodb na podlagi pravnih osnov za
arhiviranje digitalnega gradiva.
- Kadri, ki imajo za cilj izvajanje vseh potrebnih procesov v digitalnem gradivu za trajno ohranjanje, kar je razvidno iz njihovega števila, izobrazbene strukture, stopnje usposobljenosti na področju digitalnih arhivov, pripadnosti
organizaciji in pozicije v organizacijski strukturi.
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-

-

Organizacijska kultura - skušali smo ugotoviti, kako so spremembe vplivale
na organizacijsko kulturo kadrov digitalnega arhiva.
Odnos managementa - ugotavljali smo, koliko so managerji na najvišjih
položajih naklonjeni vzdrževanju in zagotavljanju financiranja digitalnega
arhiva.
Trajno ohranjanje - zanimalo nas je, kako se načrtuje, kako se izvaja, ali digitalni
arhiv izpolnjuje vse obvezne zahteve OAIS, kakšne metapodatke uporabljajo.

Vsak digitalni arhiv smo umestili v določen kontekst, ki ga je ustvarjalo zunanje
okolje.
Želje in pričakovanja ponudnikov vsebin, katerim je bil tudi namenjen projekt
reUSE!, so bila zelo pomembna, in smo jih posebej analizirali v okviru organizacijskih vidikov.
Na osnovi vseh dobljenih podatkov smo na koncu pripravili analizo prednosti,
slabosti, morebitnih priložnosti in nevarnosti (SWOT).
Osnovni metodi za pridobivanje podatkov sta bili anketa in intervju. Pripravili
smo tri različne ankete, eno za neposredne vodje digitalnih arhivov, drugo za
najvišje vodilne delavce matičnih institucij, v okviru katerih so delovali digitalni arhivi, in tretjo za ponudnike vsebin. Da bi osebno zaznali odnos managerjev
do delovanja digitalnih arhivov, smo odgovore pridobili na podlagi vnaprej
razdeljene ankete ter osebnega telefonskega pogovora. Ankete in intervjuje smo
opravili potem, ko so bili digitalni arhivi že vzpostavljeni in so se njihovi repozitoriji polnili že vsaj tri mesece.
Med nalogami evalvacije je bila tudi stroškovna analiza. Zaradi javnega financiranja ustanov in zaupnosti podatkov smo se odločili, da te podatke pridobimo
posredno, tj. prek odgovorov ponudnikov vsebin in mnenj najvišjih managerjev.
Med drugim nas je zanimalo, ali ponudniki vsebin vidijo korist v sodelovanju s
knjižnico, kakšna so bila njihova pričakovanja in ali so ta uresničena. Vprašali
smo jih tudi, če bi bili pripravljeni plačati za storitev. Obenem so nam managerji
povedali, ali bodo tudi vnaprej podpirali gradnjo in vzdrževanje digitalnega arhiva in ali v tej dejavnosti vidijo kakšno korist.

3.2

Tehnični vidik evalvacije

V tehničnem vidiku evalvacije smo se osredotočili na digitalne repozitorije partnerjev Estonije, Avstrije in Univerze Humboldt v Berlinu. Namen tega je bilo
ugotoviti, ali sistem digitalnega repozitorija sledi procesom in obstoječim stan-
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dardom in tako zagotavlja trajno ohranjanje shranjenih digitalnih virov. Vsak
atribut, ki bi ga opredelili, naj bi najbolje koncipiral določen aspekt delovanja
digitalnega repozitorija. Pri tem smo si pomagali z izkušnjami evropskega projekta SciX,5 v katerem je bila izvedena evalvacija sistema za odprto publiciranje,
ter s standardi, ki so se nanašali na različne uporabniške vidike programske
opreme: ISO/IEC 9126:1991 (notranja kakovost programske opreme), ISO 924111:1998 (uporabnost), ISO 13407-I:1999 (oblikovanje interaktivnih sistemov),
ISO 12207:1995 (izvajanje procesov programske opreme) ter ISO 14721:2003
(OAIS) (Bevan, 1999).
Za namene evalvacije smo opredelili naslednje tehnične atribute repozitorija:
- kvaliteta repozitorija: funkcionalnost, zanesljivost, učinkovitost, možnost za
vzdrževanje, fleksibilnost;
- tehnične specifikacije: standardi in programska oprema;
- repozitorij in administracija sistema: možnost različnega uporabniškega
dostopa do zbirk, uporabniško administriranje, sistem vnosa in administriranja zbirk in vsebin;
- upravljanje z vsebinami: možnost uvoza in izvoza digitalnih objektov,
možnost generiranja in upravljanja z metapodatki, možnost indeksiranja in
prenavljanja baze metapodatkov;
- storitve: možnosti iskanja in poizvedovanja, prikazovanja zadetkov, zahtevnega iskanja, storitev z dodano vrednostjo.
Podatke za tehnični vidik digitalnih repozitorijev smo zbrali s pomočjo vprašalnikov in log analize (analize dnevnikov spletnega strežnika)6.

3.3

Uporabniški vidik evalvacije

Poleg zagotavljanja dolgotrajnega ohranjanja in tehnične zanesljivosti, je za uspeh digitalnega arhiva zelo pomembno tudi učinkovito in preprosto dostopanje
do dokumentov. Študije digitalnih arhivov po svetu so pokazale, da prav končni
uporabniki odločajo o njegovem uspehu. Digitalni arhiv ima vrednost le, če ga
ljudje uporabljajo. V tem oziru je ključnega pomena, da sta vmesnik in vsebina
prilagojena različnim uporabnikom ter redno ažurirana. Preveč tehnično zasnovan vmesnik, z nerazumljivimi izrazi v tehničnem žargonu ter zastareli dokumenti ali premajhno število dokumentov odvračajo potenicalne uporabnike.

5

Več o projektu SciX (Scientific Information Exchange) na spletni strani http://www.scix.net/

6

Več o tehničnih vidikih evalvacije glej poročilo projekta ( Kavčič-Čolić, … [et al.], 2006).
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Različne raziskave uporabnikov so pokazale, da uporaba posebnega žargona,
besednega stila ali razlage pri določenemu vmesniku mnogim uporabnikom ni v
nobeno pomoč (Hartson, Shivakumar, Pérez-Quińones, 2004; Kengeri et al., 1999).
Da bi pridobili dovolj kakovostnega in zanimivega digitalnega gradiva, je nujno
vzpostaviti trajno sodelovanje s ponudniki vsebin na eni strani ter s končnimi
uporabniki na drugi strani. Slednji bi lahko nudili tudi povratne informacije in
nasvete o tem, kakšno vsebino si želijo in na kakšen način.
Evalvacija uporabniškega vidika v okviru projekta reUSE! je temeljila na študiji
uporabnikov digitalnih arhivov partnerjev razvijalcev. Običajno se evalvacija
uporabniških vmesnikov izvaja v obliki intervjuja, lahko pa tudi kot opazovanje
dela vzorčnih uporabnikov na testni aplikaciji. Ker sta obe metodi dragi, časovno
obsežni in ker smo bili dodatno omejeni z zahtevo, da se študija uporabnikov
izvaja v nacionalnem jeziku, smo se odločili za metodo ankete. Oblikovali smo
vprašalnik, ki je temeljil na Uporabniškem standardu ISO 9241-11:1998 (Usability standard) in standardu za oblikovanje interaktivnih sistemov ISO 13407:1999
(Human-centred design processes for interactive systems). Vprašalnik je bil sestavljen
iz krajšega začetnega dela, kjer smo zbirali splošne podatke o anketirancu, ki so
nam služili za analizo navzkrižnih tabel ter glavnega dela, ki se je v nadaljevanju
delil v naslednje sklope (glej Sliko 2):
- vsebina: zanimalo nas je, kakšno vsebino uporabniki pričakujejo in želijo najti
v arhivu ter v katerem formatu,
- prepoznavnost: ali vmesnik digitalnega arhiva vsebuje dovolj (ali celo preveč)
informacij, kako lahko se je premikati po spletnih straneh digitalnega repozitorija, ali je arhiv prilagojen njihovim delovnim potrebam,
- učinkovitost in zmogljivost: kako uspešni so uporabniki pri iskanju in pridobivanju elektronskih publikacij, ali jim je na voljo pomoč, ali razumejo
uporabljene termine in koncepte, ali uporabljajo oz. si želijo storitev z dodano vrednostjo7 digitalnega arhiva,
- osebno zaznavanje: ali so se uporabniki na digitalni arhiv hitro in učinkovito
privadili, so z arhivom zadovoljni in se bodo še vrnili, bodo digitalni arhiv
pripročili prijateljem, kako so zadovoljni z uporabnostjo elektronskih publikacij v arhivu ipd. in
- tolerantnost na napake in možnosti prilagoditve spletne strani: kolikokrat
uporabniki naredijo napako, jo znajo odpraviti ali zaradi nje ne morejo nadaljevati iskanja, si želijo spletno stran prilagoditi in omejiti informacije glede
na potrebe svojega dela, je za uporabnike pomembno, da elektronsko publikacijo najdejo tudi v katalogu knjižnice...

7

Z izrazom dodana vrednost so mišljene storitve kot je na primer tiskanje po naročilu, možnost
tiskanja dokumenta v Braillovi pisavi, skratka nekaj, kar se doda osnovni storitvi, v našem primeru
digitalnemu dokumentu.
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Zanimalo nas je tudi, po katerih iskalnih kriterijih uporabniki najraje iščejo elektronske publikacije ter kateri format najraje uporabljajo. Uporabnike smo spraševali tudi koliko časa povprečno porabijo za iskanje ustreznega dokumenta in
koliko časa povprečno čakajo na odprtje izbranega dokumenta. Na koncu ankete
smo uporabnike poprosili še, da z vrednostmi od 1 do 5 razvrstijo naslednje
prednosti digitalnih arhivov:
- boljši dostop (do polnih besedil),
- dostopnost publikacij,
- možnost iskanja po celotnem besedilu,
- digitalna oblika publikacije ter
- drugo.

Slika 2: Primer vprašalnika za končne uporabnike, pri katerem smo uporabili
poseben tip pisave, ki ga je avtomatsko zaznala programska oprema Remark
Office OMR.
Poleg metode ankete smo za ocenjevanje partnerskih digitalnih arhivov želeli vključiti še t. i. metode nevsiljivega opazovanja, kakršno bi bilo npr. štetje publikacij, ki
si jih uporabniki izposojajo v tiskani obliki in ki vzporedno že obstajajo v digitalni
obliki, vendar v danih okvirih projekta tega ni bilo mogoče izvesti.
Vsaki od treh evalviranih knjižnic smo poslali po 100 vprašalnikov z navodilom, naj knjižničarji vsakega desetega obiskovalca, ki je že dostopal do njihovega digitalnega repozitorija, prosijo za izpolnitev ankete. Za obiskovalce knjižnice,

125

Knjižnica 51(2007)1, 115-140

ki še niso bili seznanjeni z digitalnim arhivom reUSE oz. ga še niso uporabili, smo
pripravili poseben niz vprašanj, ki pa niso dala pričakovanih rezultatov. Že na začetku evalvacije se je pokazalo, da en partner, ki sicer zagotavlja digitalni arhiv, ne
razpolaga s fizičnim prostorom in knjižničarjem, ki bi lahko vprašalnike razdelil med
obiskovalce. V ta namen smo pripravili tudi spletni vprašalnik z natanko istimi vprašanji, ki ga je osebje v digitalni knjižnici namestilo na svoje spletne strani.
Študijo uporabnikov smo izvedli v dveh fazah, prvo prvi teden junija 2005 in drugo
v prvem tednu oktobra 2005. Predvidevali smo, da se bo količina digitalnega gradiva
v poletnih mesecih povečala in bo bistveno vplivala na zadovoljstvo uporabnikov.
Za avtomatično analizo podatkov smo uporabili programsko opremo Remark Office
OMR8, ki je podatke prebrala iz skeniranih izpolnjenih vprašalnikov in ki je omogočala tudi nadaljnje primerjave in obdelavo pridobljenih podatkov (glej Sliko 3).

Slika 3: Označevanje OMR polj znotraj vprašalnika. Kasneje bo programska
oprema Remark Office OMR iz skeniranih izpolnjenih vprašalnikov avtomatsko
prebrala in zabeležila podatke.
8

Remark Office OMR (optical mark recognition) je programska oprema, ki se uporablja za procesiranje anket in testov. Temelji na tem, da prepozna vidna znamenja (kot so krožci in kvadratki/
bubbles and checkboxes) ter črtne kode. S pomočjo Remark Office OMR lahko naredite obrazec,
ga natisnete in izpolnite, na podlagi skenirane slike pa bo programska oprema avtomatsko prepoznala podatke.
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4

Rezultati evalvacije

Na začetku projekta nobeden od partnerjev razvijalcev ni imel zaupanja vrednega digitalnega arhiva. V Estonski nacionalni knjižnici so ga komaj začeli razvijati, arhivi ostalih partnerskih knjižnic pa niso izpolnjevali pogojev za trajno
ohranjanje. Namen evalvacije je bil po eni strani pomagati partnerjem pri razvoju lastnih digitalnih arhivov, po drugi pa pripraviti izčrpno poročilo o organizacijskih, tehničnih in uporabniških vidikih zaupanja vrednih arhivov, ki so nastali med projektom in ki bi bili zanimivi in uporabni za druge zainteresirane
knjižnice, ki bodisi že vodijo ali gradijo podobne digitalne arhive. Zaradi izjemne
raznolikosti evalviranih digitalnih arhivov tako glede njihove namembnosti kot
tudi sistemske arhitekture njihovih repozitorijev, smo v okviru evalvacije ugotovili, da bomo več informacij in boljšo primerjavo dosegli, če se bomo osredotočili na njihov uporabniški vidik. Vsak digitalni arhiv smo posebej analizirali
in izpostavili njegove prednosti glede na storitve, ki jih je izvajal v primerjavi z
ostalimi digitalnimi arhivi (npr. ponuja večjezične vsebine,…), predlagali smo
izboljšave (npr. naj bo velikost črk prilagojena uporabnikom, naj bo uporabniški
vmesnik pregleden in naj vsebuje elemente, ki koristijo uporabnikom), kakor
tudi storitve z dodano vrednostjo, ki bi bile zanimive za uporabnike (npr. možnost
tiskanja polnih besedil v Braillovi pisavi, možnost tiskanja besedil po naročilu...) in ki jim lahko sledijo ustvarjalci in razvijalci novih zaupanja vrednih digitalnih arhivov. Bistveni rezultati evalvacije so nanizani v naslednjih podpoglavjih,
izčrpno poročilo pa na straneh projekta reUSE! (URL: http://www.uibk.ac.at/reuse/documents/).

4.1

Organizacijski vidik

Okolje partnerskih institucij, ki so gradile zaupanja vreden digitalni arhiv je bilo
zelo ugodno. Namreč, v Avstriji, Nemčiji in Estoniji so se odvijale različne iniciative za trajno ohranjanje digitalnih publikacij. Njihove vlade so bile že precej
ozaveščene v zvezi s problematiko trajnega ohranjanja, kar je prispevalo k razvoju nacionalnih programov na tem področju ter k financiranju digitalnih arhivov.
Poleg tega so bili ponudniki vsebin, ki so prihajali iz vladnega ali javnega sektorja, zelo pripravljeni sodelovati pri projektu.
Glede notranjega okolja so bili v vseh organizacijah izpolnjeni pogoji za ustvarjanje zanesljivega digitalnega arhiva. Med ostalim smo ugotovili naslednje:
- Vloga digitalnega arhiva je bila vključena v poslanstvo vseh partnerjev digitalnih arhivov.
- V vseh partnerskih organizacijah, predvsem v univerzitetnih knjižnicah, se
digitalni arhiv razvija na najnižjih nivojih organizacijske strukture, tj. v od-
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delkih, ki pokrivajo storitveno ali infrastrukturno dejavnost. Vendar ti oddelki zelo dobro sodelujejo z vodilnimi strukturami organizacije.
Digitalni arhivi imajo pisna pravila za procese vnosa, shranjevanja in trajnega
ohranjanja gradiva v digitalnem arhivu. Večina ima tudi pisna pravila za
dostop. Vsa pravila so bila oblikovana med projektom.
Digitalni arhivi vključujejo vse procese po modelu OAIS in imajo dobro definiran načrt vseh procesov trajnega ohranjanja, ki se redno preverja.
V vseh digitalnih arhivih uporabljajo osnovne deskriptivne metapodatke v
Dublin Core, medtem ko za strukturne odnose digitalnih objektov uporabljajo različne formate v XML. Metapodatki za trajno ohranjanje sledijo informacijskemu modelu OAIS.
Vsi digitalni arhivi se zavzemajo za pridobivanje certifikata o njihovi zanesljivosti.
Managerji matičnih institucij so zelo naklonjeni razvoju digitalnega arhiva in
samemu konceptu projekta reUSE!.
V svojih strategijah in letnih planih je predvideno financiranje digitalnega
arhiva. Pri tem predvidevajo, da bodo zahteve vzdrževanja arhiva terjale od 5
% do 10 % več sredstev v primerjavi z dosedanjo višino financ. Nekateri partnerji načrtujejo, da jim bo uspelo poiskati zunanje vire financiranja.
Za izgradnjo in delovanje digitalnih arhivov so posebno pozornost posvetili
vzpostavitvi teama (skupine) stalnih kadrov iz različnih področij delovanja.
V času projekta se je strokovno znanje in specializiranost kadrov v digitalnih
arhivih s področja razvoja digitalnih repozitorijev in prakse trajnega ohranjanja zelo povečala.
Vsi digitalni arhivi so bili zelo uspešni pri pridobivanju različnih ponudnikov vsebin in pri zbiranju njihovih publikacij, vendar kriteriji zbiranja še niso
določeni.
Prenos dokumentov v digitalne repozitorije je urejen z različnimi pogodbami
med ponudniki vsebin in digitalnimi arhivi reUSE.
Trenutno tečaje za izdelovalce vsebin in za proces vnosa gradiv v digitalni
repozitorij ponujata le nemški in estonski partner.

Posebno anketo smo poslali ponudnikom vsebin. Največ odgovorov smo dobili
od institucij javne uprave (občin) in akademskih institucij (univerz). Sodelovala
so tudi različna društva, politične in cerkvene organizacije, turistične institucije
in druge organizacije iz javnega in neprofitnega sektorja. V sodelovanju s tremi
digitalnimi arhivi smo dobili skupaj 86 odgovorov, ki so pokazali naslednje rezultate:
- večina ponudnikov vsebin, ki so odgovorili na anketo, so v digitalnih arhivih
reUSE videli predvsem priložnost za razširjanje svojih publikacij (87,8 %
odgovorov) in povečevanje dostopnosti do le-teh (89,6 % odgovorov);
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več kot polovica (62,2 % odgovorov) jih je menila, da bi bil pomemben razlog
za sodelovanje z digitalnimi arhivi reUSE prav omogočanje dostopa do digitalnih vsebin slabovidnim uporabnikom;
večina ponudnikov vsebin (89,4 % odgovorov) je prepričana, da je trajno
ohranjanje digitalnih vsebin glavni razlog za njihov prispevek digitalnim
arhivom;
ponudniki vsebin v digitalnih arhivih reUSE vidijo predvsem možnost za
ponujanje dostopa do njihovih vsebin, vsekakor pa so prepričani, da bo javna objava publikacij povečala zanimanje za njihove organizacije (81,6 %
odgovorov) in bo pripomogla k razširjanju informacij o njihovih dejavnostih
(74,8 % odgovorov). Kar polovica ponudnikov vsebin (52,2 % odgovorov)
verjame, da bodo digitalni arhivi reUSE vplivali na prepoznavnost njihovih
organizacij znotraj interesnih skupnostih, dobra četrtina (27,2 % odgovorov)
pa dvomi, da bodo pritegnile nove sponzorje;
polovica ponudnikov vsebin (53 % odgovorov) je odgovorila, da od sodelovanja ne pričakuje nobenega dobička, niti ne pričakujejo, da jim bo z objavo
tiskanega gradiva v digitalni obliki uspelo prihraniti kaj sredstev (43,6 %
odgovorov). Menijo pa, da bodo koristi za njihove interesne skupnosti večje
od stroškov (60,6 % odgovorov);
samo sodelovanje in postopek prenosa med digitalnimi arhivi in ponudniki
vsebin poteka zelo dobro in ne zahteva dodatnega časa in dela s strani ponudnikov vsebin.

Dejstvo je, da ponudniki vsebin vidijo pomembno vlogo digitalnih arhivov in
čutijo, da jim ti prinašajo korist v smislu ohranjanja njihove produkcije in
omogočanja dostopa publikacij širši javnosti. Odgovori so pokazali, da bi partnerski digitalni arhivi v prihodnosti lahko pričakovali sodelovanje ponudnikov
vsebin pri vzdrževanju digitalnih arhivov.
Cilj projekta reUSE! je bil pritegniti čim večjo pozornost in sodelovanje različnih
ponudnikov vsebin. Po drugi strani je celotno breme padlo na bibliotekarje digitalnih arhivov. Na podlagi ankete smo ugotovili, da v knjižnicah posvečajo veliko
časa pridobivanju gradiva ponudnikov vsebin, in sicer zaradi dodatnih pogajanj
za prevzem gradiva, priprave avtorskih pogodb in samega prevzema. Kljub temu
je bil povprečen čas obdelave digitalne publikacije petkrat manjši kot pri obdelavi tiskanega gradiva. Na vprašanje, kakšne koristi pričakujejo od novega digitalnega arhiva, so nam anketirani bibliotekarji odgovorili: boljši dostop do zbirk,
več sodelovanja s ponudniki vsebin, zadovoljne organizacije, velik prispevek k
razvoju digitalnih knjižnic, boljše storitve za uporabnike knjižnice in večjo prepoznavnost same knjižnice.
Želeli smo poizvedeti, kako je organizacijska sprememba z vzpostavitvijo digitalnega arhiva vplivala na organizacijsko kulturo knjižnic. Vendar na podlagi odgovorov sklepamo, da je bilo v času razvoja projekta za takšno analizo še prezgodaj.
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4.2

Tehnični vidik

Na podlagi izčrpne ankete, ki smo jo poslali računalniškemu/tehničnemu osebju vseh treh arhivov, smo ugotovili, da, čeprav so bili vsi trije digitalni repozitoriji med seboj povsem neprimerljivi, so dosegali enak cilj delovanja. Estonska
nacionalna knjižnica je za svoj repozitorij uporabila sistem z odprto kodo Fedora, Avstrijci in Nemci pa so svoja digitalna repozitorija razvili sami. Zato smo se
pri analizi skušali osredotočiti na njihove procese in funkcionalnosti po specificiranih atributih. Vsi trije so zagotavljali zanesljivost pri delovanju, bili so
podprti s potrebno dokumentacijo in ustreznimi kadri, ki so skrbeli za njihovo
vzdrževanje. Omogočali so visoko stopnjo fleksibilnosti in imeli so možnosti
nadgradnje. Bili so sposobni opravljati vse procese iz modela OAIS. Njihovi
vmesniki so upoštevali internetne standarde9. Koliko so bili resnično uspešni
pri razvoju funkcionalnosti storitev in njihovem oblikovanju pa je pokazala študija uporabnikov.

4.3

Uporabniški vidik

V prvi fazi evalvacije (junija 2005) smo prejeli premalo izpolnjenih anket, da bi
lahko naredili verodostojno primerjavo. Zato smo v nadaljevanju upoštevali samo
odgovore druge faze evalvacije (oktober 2005), ki smo jih v raziskavi primerjali
med seboj. Zaradi zaupnosti podatkov smo namesto imen digitalnih arhivov
uporabili zgolj Primer 1 (univerzitetni digitalni arhiv), Primer 2 (nacionalni digitalni arhiv) in Primer 3 (ponovno univerzitetni digitalni arhiv). Pri prvem digitalnem arhivu smo dobili 37 izpolnjenih vprašalnikov, za drugega 47 in za tretjega
27.
Na prvi pogled banalna, vendar zelo pomembna ugotovitev je, da so uporabniki
v vseh treh digitalnih arhivih zelo različni in da ni vseeno, ali gradimo zaupanja
vredne digitalne arhive za univerzitetne uporabnike ali za uporabnike nacionalnih ali drugih knjižnic. Slednja skupina je veliko bolj pestra, tako glede starosti,
stopnje izobrazbe, kot tudi izkušenj pri rokovanju z računalniki in dostopanju
do spletnih vmesnikov (glej Sliko 4).

9

Natančna analiza je podana v: Depolli, M. and Majcenović, D. Technical aspects evaluation v
sestavi evalvacijskega poročila projekta (Kavčič-Čolić, … [et al.], 2006).
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Slika 4: Struktura uporabnikov digitalnih arhivov glede na izkušnje pri rokovanju z digitalnim arhivom, uporabo ter letom rojstva uporabnikov.
Kot je razvidno iz grafa na Sliki 4, je bila večina uporabnikov rojenih v 60-ih in
70-ih letih prejšnega stoletja in ima srednje izkušnje z uporabo računalnikov. V
povprečju digitalni arhiv uporabljajo le nekajkrat na leto. Presenetilo nas je, da
je bilo zelo malo uporabnikov rojenih v 80-ih letih, tj. pripadnikov t. i. Googlove
generacije10.
Medtem ko morajo univerzitetni digitalni arhivi skrbeti, da zagotavljajo predvsem ažurirano znanstveno publikacijo in čimbolj prost dostop do znanstvenih
besedil, se morajo nacionalni digitalni arhivi prilagoditi raznovrstni populaciji
in njihovim različnim potrebam. Dejstvo je, da uporabniki določajo in vplivajo
na gradivo in zbirke dokumentov. Drugače povedano: »kdo in zakaj določa kaj in
kako« (Slika 5). Tako postane jasno, da je za uspeh digitalnega arhiva potrebno:
1. ugotoviti razlog in namen gradnje digitalnega arhiva,
2. definirati ciljno skupino uporabnikov in
3. ugotoviti njihove osnovne potrebe.
Samo zadovoljen uporabnik se bo vrnil v digitalni arhiv.

10

To je generacija, ki je odraščala z internetom, ki je postal del njihovega vsakdanjika. S pomočjo
Googla, ki omogoča enostavna in hitra iskanja, poiščejo vse potrebne informacije, na katere se
zanesejo, ne da bi jih pred tem ovrednotili.
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Slika 5: Kdo je uporabnik, kaj uporablja in zakaj (Foto: Milan Štupar)
V Preglednici 1 so prikazane vsebine, ki jih uporabniki želijo najti v digitalnih
arhivih, Slika 6 pa prikazuje želeno vsebino glede na starost uporabnikov. Po
pričakovanjih si večina uporabnikov univerzitetnih digitalnih arhivov želi najti
znanstvene prispevke, znanstvene serijske publikacije in monografije ter tudi
multimedijsko gradivo, uporabniki nacionalnih knjižnic pa poleg zgoraj omenjenega gradiva v digitalnem arhivu pričakujejo tudi kuharske recepte, biblijo,
statistične študije, splošne informacije ipd.
Preglednica 1: Pregled vsebin in dokumentov, ki jih uporabniki želijo najti v
digitalnih arhivih
Primer 1
(stare) knjige, leposlovje
revije
znanstvena dela
u~no gradivo, raziskovalna
dela (magisteriji, doktorati)
dokumentacija, redki
dokumenti
lokalni ~asniki

slovarji

rokopisi

Primer 2
monografije, u~beniki,
zbrana dela
~lanki, revije, ~asopisi
znanstvena dela
poro~ila, raziskovalna dela,
{tudije, statistika
dokumenti, referen~no
gradivo
uradne publikacije javnega
sektorja, smernice,
regulative, navodila
splo{ne informacije (o
izobra`evanju, javnem
zdravstvu ipd.)
gradbeni standardi
pravni akti
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Primer 3
monografije
~asopisi, izvle~ki v revijah
najnovej{e objave
besedila
originalni dokumenti
podatkovne baze

razli~ne kompilacije

neknji`no gradivo (vklju~no
z multimedijskim gradivom)
filmi, slike
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Slika 6: Prikaz želenega digitalnega gradiva glede na starost uporabnikov digitalnih arhivov
Iz Slike 6 lahko razberemo, da največ uporabnikov v digitalnem arhivu pričakuje
članke, knjige, poročila in študije. Nadalje je potrebno upoštevati, da različni
uporabniki uporabljajo različne iskalne kriterije in obliko oz. format digitalnega
gradiva. Iskanje po polnem besedilu se je uvrstilo šele na 3. oz. 4. mesto, torej za
iskalnimi kriteriji avtor, naslov in ključne besede (glej Sliko 7). Nekateri uporabniki si želijo iskati tudi po predmetnih oznakah. Večina uporabnikov v vseh
treh digitalnih arhivih najraje uporablja PDF format (glej Sliko 8).

Slika 7: Različni uporabniki uporabljajo različne iskalne kriterije po prioritetah
(najvišja prioriteta= 1; najnižja prioriteta= 6)
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Slika 8: PDF je najbolj priljubljen format med sedanjimi uporabniki po prioritetah (najvišja prioriteta=1 ; najnižja prioriteta= 6)
Kot je razvidno iz Slike 9, se je kar tretjina vseh uporabnikov pritoževala nad
zapletenostjo in nejasnostjo uporabe digitalnega arhiva. Zelo pomembno je, da
je uporabniški vmesnik jasen in preprost, besedilo pa napisano z dovolj velikimi črkami, da jih vidijo tudi uporabniki s slabšim vidom. Potrebno je zmanjšati
število nepotrebnih »klikov« oz. korakov, na zaslonu pa prikazati le uporabne in
relevantne informacije. Optimalno je, če uporabnikom ponudimo možnost, da
sami izberejo, za katere informacije želijo, da se jim izpišejo na zaslonu.
Glavne ugotovitve evalvacije uporabnikov so naslednje:
- Približno polovica uporabnikov nacionalne knjižnice je v opombi na koncu
vprašalnika izrazila željo, da se na prvi strani iskalnika prikaže seznam vsebine po predmetnih oznakah ter seznam novosti oz. seznam dokumentov, pridobljenih v zadnjem mesecu.
- Sistem Pomoč naj pomaga uporabnikom s praktičnimi nasveti o iskanju, navigaciji, pregledovanju in tiskanju elektronskih vsebin.
- Elektronske in tiskane publikacije se ne izključujejo med sabo, temveč se jih
uporablja v različne namene; za nekatere vsebine (predvsem daljša besedila,
leposlovje, razne skice in načrte) elektronski medij ni enako primeren kot
tiskan medij.
- Končni uporabniki so pokazali malo interesa za uporabo storitev z dodano
vrednostjo. Izjema so bili končni uporabniki Primera 3, kjer se je 66 % uporabnikov zavedalo uporabnosti takih storitev, vendar jih niso bili pripravljeni plačati.
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Slika 9: Večina digitalnih arhivov je prezapletenih za običajnega uporabnika
-

Končni uporabniki iz vseh treh digitalnih arhivov (Primer 1-87 %, Primer 258 %, Primer 3-71 %) si želijo sami nastaviti količino in vrsto informacij na
uporabniškem vmesniku.
- Zaželeno je, da so trenutna lokacija in zadetki optično označeni (npr. z barvo).
- Ena najpomembnejših ugotovitev, ki bi jo morale knjižnice dosledno upoštevati je, da si večina uporabnikov želi elektronsko gradivo najti tudi prek
knjižničnega kataloga. Tako se izognemo nepotrebnemu iskanju na različnih
mestih (Slika 10).
Poleg vsega naštetega smo iz rezultatov in komentarjev končnih uporabnikov
razbrali, da bo potrebno vložiti veliko truda v osveščanje javnosti o prednostih
in pomenu digitalnih arhivov. Prek delavnic in izobraževanj bo uporabnike
potrebno naučiti pravilnega iskanja ter jim pokazati prednosti uporabe storitev
z dodano vrednostjo, kakršna je na primer možnost tiskanja dokumenta po naročilu (print on demand), možnost tiskanja besedil v Braillovi pisavi, ipd. ki jih že nudijo
nekateri digitalni arhivi.
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Slika 10: Zelo pomembno je, da je obstoječi e-dokument možno najti tudi v
knjižničnem katalogu

4.5.

SWOT analiza

Pri SWOT analizi smo uporabili podatke, pridobljene preko ostalih analiz. Zaradi neprimerljivosti nekaterih podatkov, kot so različna arhitektura in aplikacije,
SWOT analize ni bilo mogoče generalizirati na vse tri digitalne arhive. Zato smo
se posvetili prednostim, pomanjkljivostim, priložnostim in nevarnostim vsakega posameznega digitalnega arhiva. Naj omenimo le nekatere značilnosti.
Pri vseh partnerjih je bila velika prednost pozitivno okolje delovanja, ki je podpiralo razvoj digitalnega arhiva. Tudi končni uporabniki so bili nad digitalnimi
arhivi navdušeni in so imeli o njih pozitivno mnenje. Pri nekaterih digitalnih
arhivih se je kot slabost pokazala potreba po nadgradnji in vzdrževanju digitalnega repozitorija ali neobstoj prave lokacije za podvajanje arhiva oziroma predpisane zahteve struktur in formatov dokumentov, ki naj bi jih ponudniki vsebin
upoštevali pri oddaji v digitalni arhiv. Kljub temu, da so digitalni arhivi preprosti za uporabo, se je veliko končnih uporabnikov pritoževalo, da je za iskanje
želenega dokumenta potrebnih preveč korakov/klikov, v samem arhivu pa je
premalo različnega in aktualnega gradiva ter polnih besedil. Prav tako bo pri vseh
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treh digitalnih arhivih v prihodnje potrebno nadgraditi orodje za iskanje dokumentov. Kot priložnosti so se pokazale pokrivanje potreb slabovidnih uporabnikov pri dostopu do vsebin, trženje storitev trajnega ohranjanja, iskanje sponzorjev in podobno. Pri enemu izmed digitalnih arhivov smo kot velik izziv zaznali problem financiranja delovanja digitalnega arhiva po končanem projektu.
Vitalnost digitalnih arhivov lahko ogrozi tudi pomanjkanje aktualnih vsebin
prilagojenih njihovim končnim uporabnikom.

5

Razprava

Vsi partnerji izvajalci pri projektu reUSE! so zelo veliko časa posvetili tudi obveščanju in ozaveščanju sodelavcev, uporabnikov, potencialnih ponudnikov
vsebin, financerjev in širše javnosti. Prav obveščanje je veliko prispevalo k pozitivnemu odzivu okolja na razvoj zaupanja vrednih digitalnih arhivov. Naša analiza je zato pokazala zelo ugodno okolje in pripravljenost vseh interesnih skupin
za sodelovanje pri izgradnji in vzdrževanju digitalnih arhivov. V vsaki organizaciji je digitalni arhiv zahteval dodatne investicije v kadre, opremo in znanje. V
nekaterih organizacijah, kot je Estonska nacionalna knjižnica, je zahteval tudi
dodatno prerazporeditev del in nalog znotraj organizacije. Značilno za vse partnerske knjižnice je, da so s svojim digitalnim arhivom povečale obisk uporabnikov in uporabo svojih fondov ter z novimi storitvami tudi povečale vpliv pri
vodstvu matične organizacije oziroma financerjev.
Različne arhitekture sistemov nam niso dovolile, da bi pripravili primerjalno
analizo digitalnih repozitorijev. Prav tako ni bilo dovolj časa za uporabo katere
od pregledovalnih metod po Koscu in Debevcu (2007). Velik problem je nastal,
ker so nekateri partnerji zamujali z razvojem in njihovi sistemi niso kazali primerljive sposobnosti. Poleg tega so nekateri partnerji že med projektom napovedali prenovo njihovih sistemov in aplikacij. Ker pa je bil celoten sistem namenjen uporabnikom, smo se odločili, da se bomo bolj posvetili uporabnosti digitalnih repozitorijev in njihovim organizacijskim vidikom, manj pa sami tehnični
izvedbi sistemov.
Digitalni arhivi se morajo zaradi svoje narave in načina uporabe nenehno prilagajati uporabnikom. Pri tem so še dodatnega pomena pomembne personalizacije
vmesnikov, ki spremljajo uporabniške potrebe, navade in njihovo informacijsko
znanje. Ravno zato je z naraščanjem števila digitalnih zbirk in digitalnih repozitorijev vse večja potreba po njihovi evalvaciji. Tako imenovana Google generacija je sicer na prvi pogled zadovoljna z vmesniki, ki posnemajo internet, vendar
zaradi vse večje količine digitalnih vsebin zahteva večjo preciznost pri njihovem
iskanju. Analiza uporabnikov v treh digitalnih arhivih je pokazala, da uporabniki želijo z enostavno navigacijo najti čim več informacij oz. vsebin na enem mestu.
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Evalvacija uporabniškega vidika bi bila veliko bolj učinkovita, če bi jo opravili
v vseh treh digitalnih repozitorijih na enak način ter z enakim številom uporabnikov. To v okviru projekta žal ni bilo možno. Seveda pa bi optimalne rezultate in
realno oceno dobili, če bi vsaj enkrat na leto ponovili anketo in bi rezultate primerjali s prejšnjimi.

6

Zaključek

Metodologija, ki smo jo uporabili pri projektu reUSE!, je izčrpna in zajema vse
vidike delovanja zaupanja vrednega arhiva. Nastala je v času, ko se je zaupanja
vrednim digitalnim arhivom komaj začelo posvečati večjo pozornost in je bilo
zato to področje relativno novo za razvoj ocenjevalnih metod. Obstajali so le
sistemi dodeljevanja certifikatov, ki so tedaj preveč splošno obravnavali delovanje zaupanja vrednih digitalnih arhivov. V zadnjih letih že obstaja nekaj več evalvacijskih metodologij. V okviru mreže odličnosti DELOS deluje posebna delovna skupina, ki se posveča evalvaciji digitalnih arhivov11. Zelo zanimiv je model
5S, ki ga so ga razvili prof. Edvard A. Fox in njegovi študentje iz Virginia Tech za
evalvacijo uspešnosti delovanja digitalne knjižnice s področja arheologije (Shen,
2006). Model upošteva pet različnih entitet, in sicer ciljne uporabniške skupine
(Societies), opis interakcij med uporabniki in računalniškim sistemom (Scenarios), distribucijo arheoloških predmetov v štiri-dimenzionalnem časovnem in
geografskem prostoru (Spaces), način organizacije arheoloških informacij skozi
več dimenzij (Structures) ter pretok multimedijskih informacij v procesu arheološkega planiranja, izkopavanj, analize najdenih predmetov in publiciranja
(Streams). Zaradi celovitosti pristopa bi se model lahko prilagodil in uporabil tudi
za evalvacijo preostalih digitalnih arhivov. Poleg nove popolnejše in natančnejše različice DINI-ja sta RLG in OCLC nedavno objavila kriterije za ocenjevanje
zaupanja vrednih digitalnih arhivov (Trustworthy repositories…, 2007), ki so zelo
uporabni za različne evalvacije.
Pri vsaki evalvaciji digitalnih arhivov je zelo pomembno, da se upošteva ne le
delujoči sistem, ampak tudi celotni kontekst njegovega delovanja, predvsem
uporabnike, ki s svojo uporabo narekujejo razvoj vmesnika in storitev.
Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju med partnerji razvijalci in evalvatorji, je bil
celoten projekt reUSE! zelo uspešen. Med evropskimi eksperti, ki so ocenili projekt, je bil tudi samostojni svetovalec Paul Cunningham, ki je zelo pohvalil vsa
naša prizadevanja. V prihodnosti načrtujemo razširitev tega projekta tudi na druge
depozitne knjižnice.
11

Več o delovni skupini DELOS za evalvacijo na spletni strani http://dlib.ionio.gr/wp7/
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