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Knjižnice – ustvarjalke in posredovalke (meta)podatkov

 katalogi (bibliografski podatki):

klasični; 

COBISSCOBISS,

normativna baza imen (CONOR),

osebne bibliografije, 

knjižnično nadomestilo;

 digitalna knjižnica: 

digitalizacija / obdelava besedildigitalizacija / obdelava besedil

 spletni arhiv

2 raziskovalni podatki



Katalogi
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Normativna baza imen avtorjev (CONOR)



Knjižnično nadomestilo



Digitalna knjižnicaDigitalna knjižnica



Spletni arhiv NUK
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Naslov

Iskanje po besedilu spletnih mest
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Arhivi raziskovalnih podatkov



Digitalna knjižnica Slovenije

Osebne zgodbe spletnih uporabnikov

 manjša nezgoda v hribih (Planinski vestnik, 2001);

zgodba o rejništvu (Novi tednik NT & RC 2007 s sliko); zgodba o rejništvu (Novi tednik NT & RC, 2007, s sliko);

 omemba v bibliografiji del sodelavcev muzeja (Etnolog, 2010);

 zgodba o otroštvu uporabnika (Naša skupnost (Ljubljana), 1981,

s sliko););

 objava prispevka le v reviji kot celoti (Socialno delo, 1993);

žalji a sebina prispe ka (Slamnik 1992) žaljiva vsebina prispevka (Slamnik, 1992);

 poročanje časopisa o kaznivem dejanju (Novi tednik, 1990).
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Ukrepi

napotitev uporabnika na založnika glede soglasja za odstranitev napotitev uporabnika na založnika glede soglasja za odstranitev,

 odstranitev optično prepoznanega besedila članka ali dela

članka,

 izbris besedne zveze iz indeksa (onemogočanje iskanja),izbris besedne zveze iz indeksa (onemogočanje iskanja),

 kopija članka vidna le znotraj knjižnice,

l d t it k ij čl k i df d t t k popolna odstranitev kopije članka iz pdf datoteke.



Uredba o varstvu podatkov EU / pravica do pozabe

Stališče Evropskega urada bibliotekarskih, informacijskih in 
dokumentacijskih združenj (EBLIDA)

-- pomanjkanje jasnosti predloga, ki ne razlikuje med komercialnimi subjekti in 
javnimi institucijami in opozarja na možnost ponarejanja zgodovine;

-- razlikovanje med zasebnimi in javnimi arhivi je vitalnega pomena, da bi se 
izognili tveganju ponarejanja zgodovine;

-- javne institucije, katerih je naloga arhiviranje in trajno ohranjanje spomina 
morajo ohraniti kontrolo nad svojimi arhivi ter ne smejo biti predmet enake 
obravnave kot zasebna podjetja;

-- v vsaki državi Evropske skupnosti naj bi obstajal vsaj en zanesljiv in popoln 
javni arhiv in/ali repozitorij, v katerem se hranijo izvirniki brez izbrisa osebnih 
podatkov;podatkov;

-- nacionalne knjižnice in nacionalni arhivi so čuvarji zgodovine narodov in bi 
morale biti izvzete od brisanja osebnih podatkov. 
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Zaključek

Sprememba standarda objavljanja osebnih podatkov V preteklosti je biloSprememba standarda objavljanja osebnih podatkov. V preteklosti je bilo
dovoljenega več.

Pri izvajanju javne službe na spletu se srečamo z nasprotji:

-- zasebno / javno,

-- spomin (zgodovinski spomin) / pozaba (zgodovinska amnezija),

-- verodostojnost virov / prikrojevanje ponarejanje virovverodostojnost virov / prikrojevanje, ponarejanje virov

Cilj:

-- Vir na spletu naj bi bilo enako zanesljiv in verodostojen vir kot fizični vir.
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Naslov
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Hvala za vašo pozornost !

V š j ?Vprašanja?

Pripombe?Pripombe?

Predlogi?g
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