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Izvleček: Prikazali smo arhiviranje spleta ter raziskali spremenljivost arhiviranih spletnih
strani v Spletnem arhivu Narodne in univerzitetne knjižnice. Cilj raziskave je bil ugotoviti
dolžino življenjske dobe virov, ki so vključeni v ta arhiv, ter proučiti, kako se to gradivo
spreminja. Naše raziskovanje temelji na raziskavi Životni vijek i promjenjivost građe
hrvatskog arhiva weba, ki so jo Holub, Getliher in Rudomina (2011) izvedli v Hrvaškem
spletnem arhivu. Raziskovanje je vključevalo brskanje po zajetih spletnih straneh SANUKa in njihovo pregledovanje. Potekalo je od 1. 5. 2016 – 16. 5. 2016, in sicer na spletnih
straneh, ki so bile arhivirane do tega časovnega obdobja. Na 353 naključno izbranih
spletnih straneh (27 % od 1320) smo ugotavljali, kakšna je pogostost zajemanja strani,
kolikšna je povprečna življenjska doba, koliko od zajetih spletnih strani ni več prisotnih na
živo delujočem spletu, ali so zgodile spremembe v URL naslovu, naslovu strani in v
lastništvu strani ter kako se je spreminjalo oblikovanje teh strani. Ugotovili smo, da na živo
delujočem spletu ni več prisotnih 12,46 % spletnih shrani v vzorcu, da se je URL naslov
spremenil pri 11,05 % spletnih strani, da je do spremembe naslova prišlo pri 14,72 %
spletnih stran, da se je lastništvo spremenilo pri le 2,83 % spletnih straneh ter da se je
oblikovanje spremenilo pri 14,37 % spletnih strani iz našega vzorca. Zajete spletne strani
večinoma predstavljajo pomemben del naše kulturne dediščine. Pomembne so tako za
raziskovalce in za posameznike. Z raziskavo smo potrdili, da so slovenske spletne strani
krhke, spremenljive in minljive. Bolj poglobljeno raziskovanje vsebine SANUK-a bi
potrdilo naše rezultate, kar bi pripeljalo do razlogov, ki opredeljujejo pomen delovanja
arhivov svetovnega spleta.
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Abstract: The archiving of the web was demonstrated and the variability of the archived
web pages was researched in the web archive of the National and University Library in
Ljubljana (SANUK). The goal of the examination was to determine the length of the lifespan of the sources, that are included in this archive, as well as to investigate, how these
resources vary. The research is based on the examination entitled Lifecycle and variability
of web resources in Croatian web archive (Životni vijek i promjenjivost građe hrvatskog
arhiva weba), carried out by Holub, Getliher and Rudomina (2011) within the Croatian
web archive. Included in the research were both browsing through the captured web pages
of the web archive of SANUK and examining of these. The research took place from
1.5.2016 till 16.5.2016, namely on those web pages, that were archived since the time
period mentioned. With 353 randomly chosen web pages (27% of 1320) the following was
examined: what is the frequency of the page acquisition, what is the mean lifespan, how
many of the captured web pages are no longer available on the live web, were there any
changes regarding the URL title, page title and the ownership of the page as well as what
changes were detected in the formation of these pages. It was discovered that on the live
web 12,46% of web pages in the sample are no longer available, that the URL title changed
in 11,05% of web pages, that the title changed in 14,72% of web pages, that the ownership
changed only in 2,83% of web pages and that the formation changed in 14,37% of web
pages from the sample. The captured web pages generally represent an important part of
our cultural heritage. Their importance is established for the researchers as well as
individuals. With this research it was confirmed that the Slovenian web pages are delicate,
variable and transient. Upon further in-depth examination of the content of SANUK our
results could be confirmed and the reasons would be revealed that define the importance of
the functioning of archives of the world wide web.
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1

UVOD

Svetovni splet obstaja le nekaj več kot 25 let. Leta 1989 ga je zasnoval Tim Berners-Lee.
Do konca leta 1990 je bila objavljena prva spletna stran, leta 1991 pa so bili k uporabi
spletne skupnosti povabljeni tudi ljudje, ki niso bili del CERN-a (European Organization
for Nuclear Research). Tim Berners-Lee je že v začetni rasti svetovnega spleta prepoznal
njegov potencial, zaradi česar je do leta 1993 poskrbel, da je ta od takrat naprej brezplačno
dostopen vsakomur, kjerkoli in ob katerem koli času (History of the Web, 2017).
Danes je na svetovnem spletu več kot milijarda spletnih strani. Leta 2015 je bilo na
svetovnem spletu 863,105,652 spletnih strani, 11 % manj kot leta 2014 (968,882,453
spletnih strani) (Total number of Websites, 2017). Digitalna gradiva so krhka; njihova
dostopnost je odvisna tudi od spremenljivosti tehnologij. Svetovni splet je minljiv medij,
kjer se vsebina stalno spreminja, kjer informacije hitro izginjajo in nastajajo nove. Rezultat
tega je stalno izginjanje velike količine spletnih strani, znanstvenih podatkov, informacij
ter izguba velikega dela naše kulturne dediščine (Gaur in Tripathi, 2012). Ogromno
vsebine, kot so znanstvene publikacije, umetniška dela, vladni dokumenti in novice, je
danes na voljo samo preko spleta (Web Archiving IIPC, 2016). Obstaja le majhna
verjetnost, da je bila vsaj kakšna od množice teh spletnih strani ohranjena.
Pomembnost ohranjanja digitalnih informacij je bila prepoznana že v 90. letih. Takrat so
različne organizacije, vključno z Internet Archive in nekaterimi nacionalnimi knjižnicami,
pričele z arhiviranjem spletnih vsebin (Toyoda in Kitsuregawa, 2012).
Pri nas se spletnemu arhiviranju posveča Spletni arhiv Narodne in univerzitetne knjižnice
(SANUK).
Namen magistrskega dela je prikazati arhiviranje spleta ter raziskati spremenljivost
arhiviranih spletnih strani. Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je življenjska doba gradiva v
SANUK-u ter kako se to gradivo spreminja.
Naše raziskovanje temelji na raziskavi, ki so jo Holub, Getliher in Rudomino (2011)
izvedli v Hrvaškem spletnem arhivu. Po njihovem zgledu bomo pregledali življenjsko
dobo gradiva v arhivu, spreminjanje URL naslovov, spreminjanje naslovov, število
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zajemov, leto prvega zajema spletne strani, ali je gradivo še vedno prisotno na živo
delujočem spletu ter spreminjanje grafične podobe spletnih stani. Dodatno bomo pregledali
še spremembe v lastništvu spletnih strani. Naša raziskava se od hrvaške razlikuje še v vrsti
obdelanega gradiva, saj namreč hrvaški spletni arhiv poleg integrirnih virov ter serijskih
publikacij hrani še monografske publikacije, ki jih pri nas hrani Digitalna knjižnica
Slovenije.
Naša raziskava torej obsega le integrirne vire ter serijske publikacije. Gradivo je
razvrščeno v dvanajst kategorij. V enajstih kategorijah bomo pregledali in obdelali po 30
naključno izbranih arhiviranih spletnih strani. Le v eni kategoriji bomo pri obdelavi
upoštevali 23 spletnih strani, kar je tudi maksimalno število zajetih strani. Skupno bomo
obdelali 353 od 1320 arhiviranih spletnih strani v SANUK-u, kar predstavlja 26,7 % vseh
arhiviranih spletnih stani.
Raziskovanje bo vključevalo brskanje po zajetih spletnih straneh SANUK-a in njihovo
pregledovanje.
Pričakujemo, da bo raziskava potrdila, da so tudi slovenske spletne strani minljive, zato je
SANUK z zajemanjem digitalnih informacij iz slovenskega dela svetovnega spleta ključen
predvsem za varovanje naše kulturne dediščine, za ohranjanje vsebin za raziskovalce in
raziskovanje, za prihodnje generacije ter ohranjanje virov do osebnih spominov.
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2

PREGLED DOSEDANJIH OBJAV

Da bi lahko raziskali življenjsko dobo in spreminjanje gradiva v Spletnem arhivu Narodne
in univerzitetne knjižnice, moramo najprej razumeti začetke, razvoj in razloge za
arhiviranje spleta, proučiti orodja za arhiviranje in se soočiti z izzivi in težavami, na katere
naletimo pri arhiviranju svetovnega spleta, kar bomo predstavili v poglavju 2.1. Za
razrešitev našega raziskovalnega problema je tudi ključno, da poznamo delovanje drugih
ustanov, ki se poleg SANUK-a ukvarjajo s spletnim arhiviranjem. Štiri take organizacije
bomo opisali v poglavju 2.2.
2.1

ZAČETKI, RAZVOJ IN RAZLOGI ZA ARHIVIRANJE SVETOVNEGA SPLETA

Kot smo omenili že v uvodu, je imel razvoj svetovnega spleta revolucionaren vpliv na
način pridobivanja, deljenja in objavljanja informacij (Huurdeman, Kamps, Samar, et.al.,
2015). Svetovni splet nadomešča tiskane medije, spletne strani nadomeščajo časopise in
knjige, spletni dnevniki nadomeščajo dnevnike, galerije slik pa nadomeščajo albume
(Costa in Gomes, 2014). Digitalnih vsebin je kar naenkrat neprimerljivo več, kot je vsebin
v fizični obliki (Huurdeman, Kamps, Samar, et.al., 2015). Arhiviranje svetovnega spleta je
torej postala logična posledica naraščanja spletnih vsebin.
Zajemanje oziroma arhiviranje svetovnega spleta sega v leto 1996, ko je Brewster Kahle
ustanovil Aleksa Internet, profitno organizacijo za zajemanje spleta ter Internet Archive (v
nadaljevanju IA,), neprofitno digitalno knjižnico (Grotke, 2011), o kateri bomo več
povedali v poglavju 2.2 Primeri dobre prakse.
Arhiviranje spleta je proces zbiranja, shranjevanja, ohranjanja podatkov, objavljenih na
svetovnem spletu, ter proces omogočanja dostopa do teh podatkov za prihodnje
raziskovanje (About IIPC, 2016). Gre torej za sistematično zajemanje in hrambo delov
svetovnega spleta (O arhivu, 2016).
Spletni arhivi hranijo digitalne informacije o mednarodnih, regionalnih in osebnih
dogodkih. Hranijo informacije, ki prispevajo k napredku zgodovinskih raziskav (Costa in
Gomes, 2014).
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2.1.1 Razlogi za arhiviranje spleta
Hranjenje milijarde shranjenih spletnih strani in upravljanje z njimi predstavlja vse večji
izziv (ISO 28500:2009 Information and documentation – WARC file format, 2009). Zaradi
naraščanja informacij na spletu in spremenljive vsebine je celoten splet nemogoče
arhivirati in tudi to, kar je arhivirano, je na več nivojih nepopolno (Huurdeman, Kamps,
Samar, et.al., 2015). Žal ni mogoče rešiti vsega, kar se pojavi na spletu, mogoče pa je
zajeti, shraniti in omogočiti dostop do določene ''podmnožice'' spleta, kot je obstajala v
preteklosti. Kar se uspe ohraniti, predstavlja dragoceno vrednost za vsakega, ki išče
izgubljene informacije, organizacije ali ljudi, ki niso več dosegljivi preko svetovnega
spleta. Arhivirane spletne vsebine omogočajo iskanje gradiva, ki lahko pove, kakšna je bila
komunikacija v preteklosti in omogoča tudi iskanje drugih potencialnih tematik. Dejstvo
je, da v prihodnosti najverjetneje ne bomo več mogli dostopati do svetovnega spleta, če ga
zdaj ne bomo rešili (Chudnov, 2011).
V približno istem času, kot je IA pričel z zajemanjem svetovnega spleta, so se tudi druge
ustanove, kot so knjižnice, univerze in arhivi, pričele zavedati pomembnosti digitalnih
virov (Grotke, 2011). Za arhiviranje svetovnega spleta se odločajo zaradi različnih
razlogov (Bragg et al., 2013). Opisali jih bomo v naslednjem podpoglavju.
2.1.1.1 Minljivost spletnih strani
Glavni razlog za arhiviranje svetovnega spleta je v zavedanju minljivosti spleta (Bragg et
al., 2013).
Svetovni splet je torej kratkotrajen, nestabilen in nezanesljiv (Lepore, 2015). Vsebina na
njem raste, se kvari in izginja (Chudnov, 2011). Včasih, ko želimo obiskati kakšno spletno
stran, nas brskalnik obvesti o napaki 'strani ni mogoče najti' ali pa naletimo na 'prepisano'
stran, kjer je želeno stran zamenjala druga. Možno je tudi, da se je stran samo preselila na
drug URL naslov, zaradi česar je prav tako ne moremo najti. Spletne strani niso nujno
izbrisane namerno. Pogosto namreč umrejo z gostiteljskimi stranmi. Kot primer lahko
upoštevamo spletne strani MySpace, GeoCites in Friendster. Ko so bile te strani preurejene
ali prodane, so skupaj z njimi izginili tudi vsi uporabniški računi. Lahko se vprašamo,
kakšna usoda čaka družbena omrežja, ki obstajajo danes. Facebook obstaja približno
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desetletje. Če propade, bodo uporabniški računi izbrisani in nedostopni, kot da ne bi nikoli
obstajali, saj jih zaradi zasebnosti uporabnikov nihče ne arhivira. Boljše možnosti za
preživetje ima vsebina na Twitterju. Kongresna knjižnica namreč to družbeno omrežje
izjemoma arhivira, vendar arhivirana vsebina še ni odprta za javnost in raziskovanje
(Lepore, 2015).
Lepore (2015) v svoji raziskavi navaja nekaj primerov, ki potrjujejo minljivost spletnih
strani. Študentje prava, odvetniki in sodniki pogosto hranijo opombe, kje so našli gradivo
za svoje delo. V letu 2013 je bila na področju prava izvedena raziskava, ki je pokazala, da
po šestih letih kar 50 % spletnih povezav iz njihovih opomb ne deluje več. Leta 2014 je
bila izvedena podobna raziskava na Harvardu, ki je prav tako pokazala, da več kot 50 %
spletnih povezav ne vodi več do navedenih virov. Leta 2015 je Los Almos National
Laboratory objavil rezultate raziskave, ki so pokazali, da ima kar 3,5 milijonov člankov s
področja znanosti, tehnologije in medicine, ki so bili objavljeni med leti 1997 in 2012,
nedelujočega enega od petih navedenih virov. Zdi se, kakor da bi stali na živem pesku
(Lepore, 2015). Obstoj spletnih strani se namreč ne more primerjati z več stoletno
življenjsko dobo kamnitih tablic (Gaur in Tripathi, 2012).
2.1.1.2 Ohranjanje kulturne dediščine
Minljivost in kratkotrajnost spletnih strani predstavlja tveganje za ohranitev kulturne
dediščine in resno ogroža prihodnje razumevanje naše dobe (Huurdeman, Kamps, Samar,
et.al., 2015).
UNESCO digitalne informacije prepoznava kot dediščino za prihodnje generacije, zato
morajo biti (kot tiskani mediji) tudi digitalne informacije arhivirane in ohranjene za
nadaljnje raziskovanje (Davis, 2014).
Na ohranjanju in dolgoročni hrambi kulturne dediščine v različnih pojavnih oblikah temelji
poslanstvo arhivov in knjižnic (Novak, Šövegeš Lipovše, 2014), zato je za knjižnice še
toliko bolj pomembno, da se vključujejo v skupnost spletnega arhiviranja (Internet
Archive: About IA, 2016).
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2.1.1.3 Spreminjanje informacijskega vedenja uporabnikov
Trend ravnanja z digitalnimi viri med knjižnicami eksponentno raste. Razlog je predvsem
v spremembi informacijskega vedenja uporabnikov, ki kažejo vedno večje zanimanje za
digitalne vire, dostopne preko računalnika, preko oddaljenega dostopa oziroma
računalniške mreže in se na njih vedno bolj zanašajo. Lahko bi celo rekli, da so od spletnih
vsebin odvisni, kar potrjuje tudi raziskava, ki sta jo leta 2012 izvedla Gaur in Tripathi.
Rezultati so pokazali, da bi se študentje (18-24 let) odrekli gledanju televizije, ne pa tudi
uporabi svetovnega spleta. Gre za generacijo študentov, ki niso le običajni uporabniki
digitalnih vsebin. Znani so kot generacija milenium, ki je že od nekdaj stalno v interakciji s
tekstom, računalniki in multimedijskimi vsebinami (Gaur in Tripathi, 2012).
2.1.1.4 Pomen za izobraževanje, raziskovalce in raziskovanje
Hitro in nepričakovano izginjanje informacij s svetovnega spleta zgodovinarjem in drugim
raziskovalcem onemogoča, da bi lahko kadarkoli dostopali do dragocenih informacijskih
virov in jih raziskovali. Spletni arhivi imajo tukaj pomembno vlogo. Za raziskovalce
hranijo ogromno informacij, ki niso več nujno dostopne na svetovnem spletu. Na
globalnem, lokalnem in osebnem področju s tem nudijo podporo zgodovinskim raziskavam
in hkrati tudi prispevajo k ohranjanju digitalne vsebine, ki še ni nastala (Costa in Gomes,
2014).
Knjižnice v svojem delovanju spodbujajo izobraževanje. V obdobju digitalne tehnologije
je ključno, da svoje storitve razširijo na digitalni svet. Odprt in prost dostop do literature in
virov je bistvenega pomena za izobraževanje in za vzdrževanje odprte družbe (Internet
Archive: About IA, 2016).
2.1.1.5 Vir do osebnih spominov
Število posameznikov, ki splet uporablja za primarno sredstvo komunikacije, narašča.
Uporabljajo ga tudi za hrambo osebnih spominov, npr. fotografij. Ko posnamejo
fotografije, jih skoraj takoj objavijo tudi na spletu. Ob tem se ne zavedajo pomembnosti
izdelave varnostnih kopij. Ne razmišljajo o tem, da čez petdeset let najverjetneje dostop do
njih ne bo več mogoč. Tukaj gre sicer za spomine, ki pa imajo ključno vlogo v človekovem
vedenju. Izguba teh spominov bi lahko imela nepričakovane vplive na moderno družbo,
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zato je pomembno, da spletni arhivi omogočajo tudi hrambo osebnih spominov
posameznikov (Costa in Gomes, 2014).
2.1.2 Orodja za arhiviranje
2.1.2.1 Spletni robot oziroma pajek - Heritrix
Spletni robot oziroma pajek je program, ki na avtomatiziran način in v skladu z določenimi
politikami prebrska in zajame splet. Začne s seznamom URL naslovov, shrani vsako
spletno stran posebej, najde vse hiperpovezave na tej strani ter jih doda na seznam URL
povezav za ponoven obisk (ISO 28500:2009 Information and documentation – WARC file
format, 2009). Zajemanje je končano, ko so vsi spletni naslovi arhivirani oziroma po
predhodno določenem preteku časa (Costa in Gomes, 2014)
Beseda Heritrix je arhaična zveza za dedinjo oziroma žensko, ki deduje. Besedna
primerjava je na mestu, ker robot išče, zbira in ohranja digitalne artefakte naše kulture v
korist prihodnjih raziskovalcev in generacij (Heritrix – Heritrix IA Webteam Confluence,
2016).
Heritrix je odprtokoden in razširljiv kakovosten projekt, ki je (Heritrix – Heritrix IA
Webteam Confluence, 2016) leta 2012 (Bragg et al., 2013) nastal pod okriljem IA (Heritrix
– Heritrix IA Webteam Confluence, 2016). Gre za odprto dostopnega spletnega pajka,
programsko opremo oziroma orodje, ki zajema vsebino iz svetovnega spleta (Bragg et al.,
2013).
Zasnovan je tako, da pri svojem delovanju spoštuje direktive za izključevanje in sicer
robots.txt ter META oznake. Material izbira z merljivo, prilagodljivo hitrostjo, ki ne bi
smela motiti normalnih spletnih aktivnosti (Heritrix – Heritrix IA Webteam Confluence,
2016). Pri svojem delu se sooča tudi z različnimi omejitvami: ne more zajeti pretočnih
vsebin1, nevidnega spleta 2in vsebin, do katerih je dostop omejen z gesli (Careless, 2013).

1

Pretočne vsebine: večpredstavnostne vsebine, ki se prenašajo prek interneta ali drugih omrežij in se
predvajajo sproti z nalaganjem ali z majhno zakasnitvijo v živo ali na zahtevo (Islovar, 2017).
2
Nevidni splet: zbirke podatkov na spletu, po katerih iščejo le specializirani iskalniki, ne običajni (Islovar,
2017).
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Zajete podatke hrani v datoteki WARC (podrobneje obrazloženo v podpoglavju 2.2.2.1), ki
je bila leta 2003 sprejeta kot ISO standard za spletno arhiviranje (Bragg et al., 2013).
2.1.2.2 Wayback Machine
Wayback Machine je ogromen spletni muzej, vmesnik, ki uporabnikom omogoča vpogled
v spletne strani od leta 1996 naprej (Hendry in Stock, 2014).
Vsak dan ga uporablja šeststo tisoč uporabnikov, ki skupno opravijo dva tisoč iskanj na
sekundo. Ker je vsebina urejena le po URL naslovu in datumu in ker lahko pri iskanju
uporabljamo samo ti dve entiteti, Wayback Machine bolj kot arhiv deluje kot telefonski
imenik. Po manjših zbirkah v arhivu bi sicer lahko iskali še po ključnih besedah, vendar
iskanje ne bi bilo nič v primerjavi s tem, kar nam omogoča spletni iskalnik Google. Orodja
za upravljanje z arhivi zaostajajo za orodji, ki ustvarjajo arhive. Zaradi vseh teh
pomanjkljivosti so še toliko bolj na mestu naslednja pereča vprašanja, s katerimi se morajo
ukvarjati vsi arhivi:
-

Če bo splet arhiviran, bo njegova vsebina lahko kaj povedala?

-

Ali ni večina spleta smeti?

-

Ali ne bo vsega, kar bo shranjeno preveč, da bi lahko kdorkoli iz tega naredil kaj
smiselnega? (Lepore, 2015)

2.1.3 Postopki arhiviranja spleta
Spletne strani so arhivirane tako, da ohranijo notranje povezave med posameznimi stranmi.
Arhivirano spletno mesto naj bi bilo pod idealnimi pogoji enako spletni strani na živo
delujočem spletu. Prav tako pa naj bi omogočalo popolnoma enako uporabo (O arhivu,
2016).
Vsak zajem omogoča določitev obsega shranjene vsebine glede na globino in širino spletne
strani. Lahko se napravi le posnetek prve strani ali pa poseže na globlji nivo. Glede na
širino spletnih strani se lahko zajamejo le strani na eni domeni, lahko pa se razširi zajem še
na druge domene, ki k spletnemu mestu pomembno prispevajo k celoti (O arhivu, 2016).
Ustanove, ki se ukvarjajo s spletnim arhiviranjem, uporabljajo dve strategiji za arhiviranje,
izvedeno s spletnimi pajki:
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-

Avtomatsko oziroma celostno zajemanje

Pri avtomatskem oziroma celostnem zajemanju gre za zajem večje količine spletnih strani,
npr. za zajem celotne domene. Spletni pajek zajame celoten prvi nivo, ne gre pa v globino,
da lahko zajame čim več povezav (Huurdeman, Kamps, Samar, et.al., 2015).
-

Selektivno zajemanje

Selektivno zajemanje pomeni, da spletni pajek zajame spletne strani tudi v globini.
Strategija se osredotoča za zajem kompletnih spletnih strani. Preprečuje pa zajeme spletnih
strani zunaj izbranega seznama ne glede na to, da bi bile strani morda relevantne za
nacionalno kulturno dediščino ali prihodnje raziskovanje (Huurdeman, Kamps, Samar,
et.al., 2015).
2.1.4 Izzivi in težave pri arhiviranju spleta
Raznolikost spletnih strani predstavlja več vrst izzivov:
2.1.4.1 Tehnološko tehnični izzivi
Velik izziv predstavlja tehnologija trenutnega spleta (Grotke, 2011). Sodobne spletne strani
so oblikovane tako, da je del vsebine shranjen na lokalnih domenah. Do drugega dela
vsebine uporabniki dostopajo preko posebnih vtičnikov, ki so na drugih virih. Primeri
takšnih spletnih strani so Google Maps, YouTube in drugi servisi s področja različnih
družbenih omrežij, predvajalniki radijskih postaj, namensko vgrajeni albumi fotografij in
vstopne točke za druge informacijske spletno dostopne vire. Dolgoročna hramba tovrstnih
spletnih vsebin zaradi omejevanja storitev dostopnosti do podatkov nadnacionalnih
korporacij pod kontrolo lokalne administracije tako rekoč ni mogoča (Novak, Šövegeš
Lipovše, 2014). Nekatere spletne strani so torej zgrajene tako, da ne dovolijo arhiviranja in
ohranjanja, saj določeni avtorji oziroma lastniki teh strani ne upoštevajo priporočil za
omogočanje dolgoročnega hranjenja (Costa in Gomes, 2014). Prav tako je tehnologija
robotov običajno en korak za tehnologijami spleta. Heritrix namreč ne omogoča zajema
pretočnih vsebin, nevidnega spleta oziroma strani, ki zahtevajo vnos uporabnika. Trn v peti
predstavljajo predvsem družbena omrežja, saj YouTube, Twitter, Flicker ter podobne strani
še niso obstajale, ko so razvijali Heritrix. Ob tem se je potrebno zavedati, da bodo
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najverjetneje vedno obstajale strani, ki bodo uporabljale tehnologije, preko katerih roboti
ne bodo mogli (Grotke, 2011).
2.1.4.2 Arhivsko strokovni izzivi
Novak in Šövegeš Lipovše (2014) sta izpostavila pet različnih tovrstnih izzivov. Prvi izziv
predstavlja upoštevanje principa celovitosti, ki se ga precej enostavno lahko uporablja pri
eno- ali več-domenskih statičnih spletnih straneh lokalne administracije, vendar je
potrebno upoštevati, da lahko pri več-domenskih straneh že nastanejo težave. Drugi izziv
predstavlja zagotavljanje izgleda in občutka delovanja spletne strani. Tretji arhivski
strokovni izziv je interpretacija posameznih elementov, ki sestavljajo spletno stran kot
celoto. Težave tako lahko povzroča določanje posameznih entitet. Četrti arhivski strokovni
izziv predstavlja problem kontekstualizacije tretje dimenzije, kar pomeni, da nastajajo
izzivi pri določanju nastanka spletnih strani. Peti in zadnji arhivski strokovni izziv, ki sta
ga avtorja izpostavila, je tehnološko vprašanje zmožnosti načinov ohranjanja digitalnih
arhivskih vsebin (Novak, Šövegeš Lipovše, 2014), na katerega smo odgovorili že v
podpoglavju 2.1.4.1 Tehnološko tehnični izzivi.
2.1.4.3 Izzivi, ki nastopijo pri postopkih arhiviranja spleta
Gaur in Tripathi (2012) predstavita izzive pri:
-

izbiri vsebine: Nekatere informacije so minljive, njihova življenjska doba je kratka,
zato mora biti odločitev narejena glede na to, kaj mora biti prednostno arhivirano in
ohranjeno;

-

uporabi metapodatkov;

-

strategiji ohranjanja: Neprekinjenost/nenehnost in vzdrževanje – digitalno
ohranjanje je konstantno, zahteva nenehno delovanje in redno pregledovanje;

-

finančnih omejitvah: Administratorji bi se morali bolj zavedati arhivskih
dejavnosti. Del knjižničnega proračuna bi moral vključevati tudi arhivske
programe;

-

povezovanju, sodelovanju (Gaur in Tripathi, 2012).
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2.1.5 Iskanje po arhivih svetovnega spleta
Večina arhivov omogoča iskanje po URL naslovu, ki vrne kronološki izpis zadetkov
oziroma spletnih strani, kot so bile po vrsti arhivirane, kar pa ne zadovolji potreb večine
uporabnikov, saj je za tovrstno iskanje potrebno poznati natančen URL naslov, na katerem
so v preteklosti bile želene informacije. Zato nekateri arhivi podpirajo tudi iskanje po
metapodatkih, kot so naslovi, zbirke in podobno. Takšno iskanje je podprto s kvalitetnimi
metapodatki, za katere skrbijo knjižnice in arhivi, vendar je na ta način urejen le manjši del
teh strani. To bi bilo potrebno okrepiti, saj večina uporabnikov (kot pri običajnem spletnem
iskanju) pričakuje, da bodo do želenih relevantnih rezultatov prišli z vnosom ene, dveh
besed oziroma z vnosom kratkih poizvedb (Costa in Gomes, 2014).
2.2

PRIMERI DOBRE PRAKSE

2.2.1 Internet Archive
Internet Archive (IA) je neprofitna organizacija, ki jo je leta 1996 v San Franciscu
ustanovil Brewster Kahle (Internet Archive: About IA, 2016). Ideja temelji na
Aleksandrijski knjižnici. Ustanovitelj je želel z ustanovitvijo ustvariti Aleksandrijsko
knjižnico 2 (Lepore, 2015), omogočiti univerzalen dostop do vsega znanja (Costa in
Gomes, 2014), le s to razliko, da je bila Aleksandrijska knjižnica dostopna samo
učenjakom, IA pa je dostopen vsakomur. Kot zanimivost: v Aleksandriji je celo shranjena
delna varnostna kopija IA (Lepore, 2015).
IA se torej ukvarja z zajemanjem in hranjenjem velike količine spleta, preden ta izgine in
do vsebin omogoča brezplačen dostop. Zato lahko kasneje obiščemo strani, ki bi bile sicer
pozabljene, še posebej, če niso več dostopne na spletu (Chudnov, 2011).
Prvotno je IA podatke prejemal od Alexa Internet in drugih organizacij. Leta 1999 se je
arhiv toliko povečal, da je pričel vključevati tudi bolj zaključene zbirke. Danes poleg
arhiviranih spletnih strani vključuje tudi besedila, zvočne posnetke, gibljive slike,
programsko opremo in arhivirane spletne strani (Internet Archive: About IA, 2016).
Namen IA je nudenje trajnega dostopa, zagotavljanje specializiranih storitev za
prilagodljivo branje ter omogočanje dostopa do zgodovinskih zbirk v digitalnem formatu
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raziskovalcem, zgodovinarjem, znanstvenikom, ljudem s posebnimi potrebami in splošni
javnosti. Težijo tudi k razvoju orodij in metod, ki bodo uporabnikom omogočile lažji
dostop do naše skupne zgodovine. Hkrati se trudijo tudi za promocijo in spodbujanje
razvoja drugih spletnih knjižnic v ZDA in drugod (Internet Archive: About IA, 2016).
Pri obravnavi digitalnih zbirk se IA ukvarja z dvema praktičnima vidikoma, in sicer jih
zanima:
-

Kako shraniti ogromne količine podatkov?

Shranjevanje obsega, razčlenjevanje, indeksiranje ter fizično kodiranje podatkov. Ker se
spletna zbirka eksponentno povečuje, predstavlja ta naloga stalen izziv.
-

Kako podatke ohraniti za zanamce?

Pri ohranjanju, kjer se ukvarjajo s trajno zaščito shranjenih virov pred poškodbami in
uničenjem, so glavna vprašanja, s katerimi se soočajo pri IA, povezana z varovanjem pred
posledicami nesreč, z degradacijo podatkov ter z vzdrževanjem dostopnosti podatkov
zaradi zastaranja formatov (Internet Archive: About IA, 2016).
Pod okriljem IA so nastali in se razvili Archive-It, o katerih bomo več napisali v
naslednjem podpoglavju, ter Wayback Machine in Heritrix, ki smo ju že obravnavali v
poglavju 2.1.2 Orodja za arhiviranje.
2.2.1.1 Archive-It
Leta 2016 (Archive-It Blog – About us, 2016) je IA razvil Archive-It, službo za podporo
individualnim ustanovam, ki bi rade arhivirale svetovni splet na lokalnem območju, ne da
bi jim bilo treba razvijati lastne potrebne infrastrukture. Samo zajem ene same spletne
strani namreč lahko proizvede več GB informacij, ki morajo biti shranjene in indeksirane,
preden je do njih mogoč dostop. Za vse to je večkrat potrebna tudi zahtevna programska
oprema. Mnoge lokalne ustanove, ki se ukvarjajo z arhiviranjem svetovnega spleta
(Chudnov, 2011), lahko preko istoimenske uporabniško prijazne spletne aplikacije, ki je
dostopna vse dni v tednu, štiriindvajset ur na dan, neomejeno katalogizirajo in upravljajo
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zbirke arhivirane spletne vsebine, ki pa se shranjuje v centrih IA (Archive-It Blog – About
us, 2016).
Archive-It sodeluje z več kot štiristo organizacijami iz oseminštiridesetih držav v ZDA in s
šestnajstimi državami po svetu. Tipi organizacij, s katerimi sodelujejo, so:
-

univerzitetne knjižnice,

-

državni arhivi, knjižnice in zgodovinska društva,

-

zvezne ustanove in nevladne organizacije,

-

muzeji in specializirane umetniške knjižnice,

-

splošne knjižnice (Archive-It Blog – About us, 2016).

Preko Archive-It IA hrani tudi spletne strani, ki so jih iz različnih področij izbrali
knjižničarji in specialisti. IA torej posameznikom in ustanovam na ta način omogoča
gradnjo lastnih arhivov. Kdorkoli želi, lahko kadarkoli prispeva k ohranjanju spletnih
strani. Vse, kar mora storiti, je, da obišče archive.org/web, vnese URL in klikne 'Save Page
Now' (Lapore, 2015).
2.2.2 International Internet Preservation Consortium
Leta 2002 je Kahle predlagal iniciativo, kjer bi IA skupaj z nacionalnimi knjižnicami
postal glava konzorcija spletnega arhiva. Tako je bil leta 2003 ustanovljen International
Internet Preservation Consortium (IIPC) (Lepore, 2015).
IIPC je članska organizacija, ki se ukvarja z razvijanjem in izboljševanjem orodij,
standardov in dobrih praks arhiviranja spleta. Hkrati spodbuja mednarodno sodelovanje in
uporabo spletnih arhivov za pomen raziskovanja in kulturne dediščine (About IIPC, 2016).
Poslanstvo IIPC je pridobivanje, ohranjanje in omogočanje dostopa do znanja in informacij
iz spleta prihodnjim generacijam na vsaki lokaciji in promoviranje globalne izmenjave ter
mednarodnih odnosov. Da bi to dosegli, se IIPC trudi za uresničevanje naslednjih ciljev
(Mission & Goals, 2016):
-

omogočanje, da je zbirka bogate spletne vsebine iz vsega sveta ohranjena na način,
da se jo lahko arhivira, zavaruje in dostopa do nje skozi čas;
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-

spodbujanje razvoja in uporabe skupnih orodij, tehnik in standardov, ki omogočajo
ustvarjanje oziroma oblikovanje mednarodnih arhivov;

-

spodbujanje in podpora nacionalnih knjižnic, arhivov in raziskovalnih organizacij
kjerkoli, da le obravnavajo arhiviranje spleta in njegovo ohranjanje (Mission &
Goals, 2016).

V juliju 2003 je v Francoski nacionalni knjižnici potekal prvi konzorcij, na katerem je
sodelovalo 11 ustanov. Člani so sklenili, da bodo sodelovali pri projektih in delovnih
skupinah za doseganje ciljev IIPC in jih tudi financirali (About IIPC, 2016).
Ustanovne članice so bile Francoska nacionalna knjižnica, Finska nacionalna knjižnica,
Nacionalna knjižnica Švedske, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Islandije, Knjižnice
in arhiv Kanade, Kongresna knjižnica, Norveška nacionalna knjižnica, Nacionalna
knjižnica Avstralije, Danska kraljeva knjižnica, Britanska knjižnica in IA (Members,
2016).
Danes so v IIPC vključene nacionalne, univerzitetne in splošne knjižnice ter arhivi iz
skupno 45 držav (About IIPC, 2016), med njimi tudi Narodna in univerzitetna knjižnica
Slovenije (Members, 2016).
IIPC razvija standardna orodja za arhiviranje zajetega spleta na svetovni ravni. Nekateri
rezultati delovnih skupin in projektov IIPC so arhivski standardni format WARC, Heritrix
ter WARC analitična orodja (About IIPC, 2016).
2.2.2.1 Web ARChive format (WARC)
Web ARChive format (WARC) je format, predpisan po veljavnem ISO standardu. Gre za
zapis, podoben zip datotekam. V WARC formatu je pripetih mnogo datotek, vključno z
metapodatki in drugimi podrobnostmi ter podatki o zajemih, ki so zapisani v eno veliko
datoteko. Zajem srednje velike strani z nekaj tisoč povezavami in različnimi vsebinami
(HTML, slike, zvočne datoteke, slogovne datoteke3) v WARC formatu pomeni približno
eno ali več datotek v velikosti 100 MB, kar je enako velikosti ene zgoščenke (Chudnov,
2011).
3

Slogovna datoteka: datoteka, v kateri je opredeljena postavitev strani dokumenta (Islovar, 2017)
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WARC format je standard, ki opisuje strukturiranje, upravljanje in hranjenje milijarde
virov, ki so zbrani iz spleta in od drugod. V uporabi je tudi pri razvijanju aplikacij za
zajemanje (kot npr. Heritrix), pri upravljanju, dostopanju in izmenjavi vsebine. Način, na
katerega bodo WARC datoteke ustvarjene, shranjene in prikazane, je odvisen od
programske opreme (ISO 28500:2009 Information and documentation – WARC file
format, 2009).
Mednarodni standard ISO 28500:2009 Information and documentation – WARC file
format določa format WARC datotek:
-

Shraniti morajo tako koristno vsebino in tudi kontrolne informacije iz glavnih
protokolov, kot so http4, DNS5 in FTP6.

-

Shraniti morajo poljubne metapodatke, povezave z drugimi shranjenimi podatki.

-

Podpirati morajo zgoščevanje in hkrati ohranjati celovitost zapisov podatkov.

-

Hraniti in nadzorovati morajo informacije iz protokola zajemanja.

-

Shraniti morajo rezultate transformacije podatkov, povezane z drugimi shranjenimi
podatki.

2.2.3 Spletni arhiv Narodne in univerzitetne knjižnice SANUK
2.2.3.1 O arhivu
»Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) zbira, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in
znanstveno dediščino slovenskega naroda ter omogoča uporabno svojih zbirk domačim in
tujim uporabnikom.« (O arhivu, 2016).
Na svetovnem spletu se pojavljajo različne publikacije iz različnih področij, a splet je tudi
prostor komunikacije, izmenjave informacij in znanja, povezovanja in vzpostavljanja
odnosov med posamezniki in skupinami. S svetovnim spletom so se tako razvile tudi nove

4

Http: protokol za izmenjavo hiperteksta ter grafičnih, zvočnih in drugih večpredstavnostnih vsebin na spletu
(Islovar, 2018)
5
DNS (sistem domenskih imen): DNS sitem skrbi za pretvorbo IP zapisa v spletni naslov in komunikacijo
med strežniki (Kaj je DNS, 2018)
6
FTP (Protokol za prenos datotek): protokol v protokolnem skladu TCP/IP za prenos datotek med omrežnimi
vozlišči (Islovar, 2017)
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oblike nosilcev različnih publikacij, ki so jih knjižnice morale upoštevati pri svojem
poslanstvu hranjenja dediščine (O arhivu, 2016).
NUK se skupaj z ostalimi knjižnicami po svetu sooča z izzivi ohranjanja spletnih mest,
vsebine in strukture spletnih strani. S hranjenjem spletnih vsebin se ukvarjajo predvsem
nacionalne in regionalne knjižnice, ki morajo prav zaradi te dejavnosti nadgraditi svoja
poslanstva zbiranja klasičnih publikacij na fizičnih nosilcih, saj je svetovni splet mnogo
več kot to (O arhivu, 2016).
Spletni arhiv Narodne in univerzitetne knjižnice (v nadaljevanju SANUK) vsebuje spletna
mesta, ki se shranjujejo od leta 2008 naprej. V arhivu je shranjenih več kot tisoč spletnih
mest, v glavnem s področij javne uprave, visokega šolstva, znanosti in kulture. Arhiv hrani
tudi nekatere serijske publikacije v spletni obliki. Gradivo je razvrščeno v naslednje
kategorije:
-

družba,

-

gospodarstvo in industrija,

-

humanistika,

-

izobraževanje in raziskovanje,

-

množični mediji,

-

narava in okolje,

-

naravoslovje in tehnologija,

-

prosti čas, turizem in potovanja,

-

šport in rekreacija,

-

umetnost in kultura,

-

vlada, politika, pravo,

-

zdravje in medicina (O arhivu, 2016).

NUK ima sicer na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij možnost arhivirati vse
spletne strani, ki imajo značaj Slovenike, vendar lahko zaradi omejenih sredstev za zdaj
shranjujejo le majhen vzorec slovenskega spleta, ki pa se postopno širi glede na možnosti
(O arhivu, 2016).
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Vsaka spletna stran je načeloma zajeta večkrat z določeno frekvenco, večina dvakrat letno,
manjši del pa štirikrat letno in enkrat mesečno. V primeru časovno omejenih dogodkov,
kot so npr. volitve, je zajemanje potekalo tedensko ali celo dnevno. Posamezni zajemi v
SANUK-u so urejeni po datumu; uporabnik lahko tako sam izbere, katero časovno
različico spletnega mesta si želi ogledati (O arhivu, 2016).
Vsakemu zajemu sledi pregled kakovosti. Shranijo se tisti zajemi, kjer je ohranjen bistven
del vsebine. Zelo redko se zgodi, da se večjega dela vsebine ne da zajeti in se zato odloči,
da se dotičnega spletnega mesta ne bo shranjevalo. Pri zajetih spletnih straneh delujejo le
notranje povezave, razen v nekaterih primerih, ko so posebej zajeta tudi spletna mesta, do
katerih vodijo zunanje povezave (O arhivu, 2016).
Cilj SANUK-a je shraniti vsako spletno mesto v celoti, vendar to ni vedno možno. Arhiv
zaradi omejenih možnosti ne vključuje vsebin, do katerih je ogled možen samo ob
registraciji z uporabniškim imenom in geslom, dinamično generiranih vsebin, ki so na živo
delujočem spletu dostopne s poizvedbo v bazi, ter pretočnih avdio in video vsebin (O
arhivu, 2016).
2.2.3.2 Uporaba gradiva
Na voljo je več načinov iskanja in brskanja po arhivu:
-

abecedni seznam,

-

brskanje po področjih,

-

iskanje z vnosom URI,

-

iskanje po celotnem besedilu z vnosom v iskalno polje – indeksirano besedilo je
vsebovano v HTML datotekah,

-

na vrhu vsake arhivirane spletne strani je drsnik, ki omogoča premik med
posameznimi zajemi (O arhivu, 2016).

2.2.3.3 Zakonska podlaga za zajemanje spletnih publikacij
Prvi dokument, ki vključuje tudi spletne publikacije in ureja njihovo zbiranje, ohranjanje in
dajanje v uporabo, je Zakon o obveznem izvodu publikacij iz leta 2006 (Uradni list RS, št.
69/2006); leta 2009 je bil sprejet še Zakon o dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu
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publikacij (Uradni list RS, št. 86/2009), ki uvaja nekoliko spremenjeno opredelitev spletnih
publikacij (Zakonska podlaga, 2016).
Zakon NUK-u nalaga pripravo Pravilnika o vrstah in izboru elektronskih publikacij za
obvezni izvod (Uradni list RS, št. 90/2007), ki vsebuje podrobnejšo definicijo spletnih
publikacij in je bil sprejet leta 2007 (Zakonska podlaga, 2016).
Spletne publikacije so po pravilniku »publikacije ali del publikacij, objavljen na svetovnem
spletu, ki obstajajo tudi v tiskani obliki (npr. knjige, časniki, časopisi, članki), poleg teh pa
tudi nove vrste publikacij in podobnih objav (npr. spletna mesta (strani) organizacij, oseb
in dogodkov, portali, spletno dostopne storitve, podatkovne zbirke, spletne novice, spletne
konference (forumi), spletni bilteni (newsletters) ter različne druge elektronske vsebine,
kot so video in zvočni zapisi, interaktivni zemljevidi in mestni načrti, računalniški
programi, računalniške igre, spletna umetnost (webart), mrežni dnevniki (blogi), hitre
strani (wiki), učenje na daljavo (e-learning) in podobno.« (Uradni list RS, št. 90/2007,
2007).
Glede kriterijev za izbor spletnih mest, ki so primerna za arhiviranje, pravilnik navaja, da
»NUK kot obvezni izvod zajema spletne publikacije, za katere oceni, da so pomembne za
slovensko kulturno dediščino«. Praviloma naj bi vsako spletno mesto, ki ga NUK arhivira,
ustrezalo vsaj enemu splošnemu in enemu posebnemu kriteriju, ki jih navaja pravilnik.
Splošni kriteriji so:
-

dela slovenskih avtorjev,

-

dela v slovenskem jeziku,

-

dela o Sloveniji.« (Zakonska podlaga, 2016).

»Posebni kriteriji se nanašajo na vsebino, odgovornost, strukturo publikacije, domeno in
format podatkov.« (Zakonska podlaga, 2016).
Dostop do SANUK-a je javen in prost, razen v primeru, da imetnik avtorskih oziroma
intelektualnih pravic omeji dostop do svoje spletne publikacije. V tem primeru mora biti
zagotovljena prosta uporaba take publikacije za šolske in študijske namene (Zakonska
podlaga, 2016).
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2.2.3.4 Orodja pri arhiviranju
SANUK za svoje delovanje uporablja tri različna orodja (Tehnične informacije, 2016).
Za zajemanje spleta uporablja spletnega robota Heritrix (Tehnične informacije, 2016), o
katerem smo že pisali v poglavju 2.1.2 Orodja za arhiviranje.
Odprtokodna aplikacija Web Curator Tool se uporablja za selektivno arhiviranje spleta
(Web Curator Tool, 2016). Z njo je mogoče:
-

upravljanje z robotom,

-

vodenje urnikov za zajemanje,

-

vnašanje deskriptivnih metapodatkov ter

-

preverjanje kakovosti zajemov (Tehnične informacije, 2016).

Odprtokodna aplikacija, upravljalnik delovnega procesa za selektivno arhiviranje spleta
(Web Curator Tool, 2016) Web Curator Tool, omogoča upravljanje z robotom, vodenje
urnikov za zajeme, vnašanje deskriptivnih metapodatkov. Z njim pa je mogoče tudi
preverjanje kakovosti zajemov, ki jih spletni arhiv opravlja (Tehnične informacije, 2016).
Namenjen je za uporabo v knjižnicah in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo z zbiranjem in
dovoljuje popolno kontrolo nad procesom arhiviranja spleta. Nastal je leta 2006, in sicer na
pobudo IIPC kot skupinski trud National Library of New Zeland in The British Library. Na
voljo je pod pogoji Apache Public License (Web Curator Tool, 2016).
Tretje orodje je Wayback Machine, vmesnik, ki prikazuje zajete vsebine. Omogoča
kronološko brskanje po spletnem arhivu in prikaz zajetih spletnih strani v spletnem
brskalniku (Tehnične informacije, 2016). Bolj obširno o Wayabck Machine pa v
podpoglavju 2.1.2.2.
2.2.3.5 Postopki zajemanja in arhiviranja
Pred prvim zajemom spletne strani je potrebno najprej oceniti njene tehnične, oblikovne in
strukturne značilnosti. Na podlagi teh lastnosti se določi nastavitve robota za zajem, ki se
nanašajo na globino, širino in frekvenco zajema spletne strani. Pogosto je potrebno zaradi
tehničnih značilnosti spletišča podrobneje nastaviti robota, da se izogne morebitnim
oviram na spletnem mestu oziroma da lahko zajame tudi vsebino, do katere je brez tega
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težje dostopati. Za zajem je potrebno določiti izhodiščni URI – enotni označevalnik vira7,
ki robotu pove, na katerem mestu naj prične z zajemanjem in znotraj katerega gostitelja naj
zajem poteka. Med izvajanjem je potrebno spremljati potek, saj je morda potrebno sproti
spreminjati posamezne nastavitve, če se opazi, da zajem ne poteka tako, kot bi moral. Ob
koncu sledita pregled in ocena kakovosti. Vsi zajemi, ki ustrezajo kriterijem kakovosti se
shranijo v spletni arhiv v obliki WARC datotek. Zadnji korak je indeksacija za programski
vmesnik Wayback Machine in postopek indeksacije besedila, ki se nahaja v HTML
datotekah, zaradi česar uporabniki lahko iščejo po celotnem besedilu (Tehnične
informacije, 2016).
2.2.3.6 Frekvence zajemanja
Spremenljivost spleta narekuje, da zajemi posameznega spletnega mesta potekajo
kontinuirano z različnimi frekvencami. Frekvence so odvisne od tega, kako pogosto se
zajeta spletna stran spreminja in kakšna je njena velikost. Pomembno je tudi, kakšna je
kapaciteta strojne opreme, ki je na voljo za zajemanje (O arhivu, 2016).
2.2.4 Nacionalna in univerzitetna knjižnica Hrvaške
2.2.4.1 O arhivu
Nacionalna in univerzitetna knjižnica Hrvaške prejema obvezni izvoz od leta 1816. Nov
zakon, ki vključuje tudi ohranjanje spletnih publikacij, je stopil v veljavo leta 1997 (Holub
in Rudomino, 2015).
Nacionalna in univerzitetna knjižnica Hrvaške je z računalniškim centrom SRCE
(Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu) razvila digitalni arhiv spletnih virov
DAMP (Digitalni Arhiv Mrežnih Publikacija). DAMP je nastal kot rezultat sodelovanja
projekta Design of the System for Harvesting and Archiving Legal Deposit of Croatian
Web Publications (Buzina et al., 2008). Leta 2010 so ga preimenovali v Hrvatski arhiv
weba (HAW). HAW je torej sistem za zajemanje hrvaških spletnih virov za ohranjanje
avtentičnosti, oblike in funkcionalnosti arhivirane vsebine (Holub in Rudomino, 2015).

7

URI – enotni označevalnik vira: standardna sestavljena oznaka za lociranje internetnega vira z naslovnimi
sistemi (Islovar, 2017).
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2.2.4.2 Uporaba arhiva
Indeksiranje celotnega besedila, zajetega s selektivnim zajemanjem, se izvaja z uporabo
programskih jezikov Java, Tomcat in Lucena. Iskanje je mogoče po naslovu, po URL
naslovu in po ključnih besedah. Možno je tudi napredno iskanje. Poleg tega lahko
uporabniki brskajo po kategorijah, ki so pridobljene iz UDK in po abecedi. Arhivirane
kopije so na voljo preko vmesnika Wayback Machine v hrvaškem jeziku. Do spletnih
strani, ki so bile zajete z zajemanjem celotne domene, je možno dostopati z vnosom
pravilnega URL naslova in izbiro leta ter datuma v koledarskem pogledu (Holub in
Rudomino, 2015).
2.2.4.3 Gradivo v arhivu
Tipi virov, ki jih hrani HAW, in njihov delež v arhivu:
-

integrirni viri (spletne strani institucij, medijev, blogi, uradne spletne strani držav,
mest ipd.) so v arhivu prisotne v 70 %,

-

serijske publikacije (revije) so v arhivu prisotne v 10 % in

-

monografske publikacije (knjige) so v arhivu prisotne v 20 % (Holub in Rudomino,
2015).

Kaj bo shranjeno v HAW, se odloča na dva načina:
-

knjižničarji brskajo in iščejo po spletu ter identificirajo vire za katalogiziranje in
arhiviranje in

-

lastniki strani in njihovi obiskovalci imajo možnost izpolnitve obrazca za
registracijo, ki je na domači strani HAW. Knjižničarji obrazce pregledajo in
obvestijo lastnike, ali njihova stran ustreza, ali ne ustreza selektivnim kriterijem za
objavo v arhivu. Vsak lastnik je torej obveščen o pravnih vidikih obveznega izvoda.
Nato se vsak sam odloči, ali želi nuditi poln ali omejen minimalen dostop do svoje
strani. Na svojo stran lahko tudi vključijo logotip HAW, preko katerega uporabniki
lahko neposredno dostopajo do arhivskih kopij dotične spletne strani (Holub in
Rudomino, 2015).
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2.2.4.4 Kriteriji za ohranjanje vsebin
Zaradi raznolikosti spletne vsebine in poslanstva Nacionalne knjižnice (zbiranje, gradnja in
organiziranje nacionalne zbirke spletne vsebine) se je zajemanje spleta pričelo selektivno.
NSK je zato zasnovala selektivne kriterije za arhiviranje spletnih virov. Večina kriterijev
ustreza tradicionalnim publikacijam in tudi spletnim virom. Arhiv torej hrani dela hrvaških
avtorjev, objavljenih na Hrvaškem ali drugje, dela o Hrvaški, neodvisno od kraja izdaje in
avtorstva, dela v hrvaškem jeziku in dela, objavljena na Hrvaškem. Zaradi različne
kvalitete in relevantnosti del, objavljenih na spletu, so bili osnovani tudi specifični kriteriji,
ki se nanašajo na vsebino, strukturo vira, zanesljivost založnika, domeno, format in
unikatnost (Holub in Rudomino, 2015):
-

Vsebinski kriteriji se nanašajo na koherentnost in neodvisnost spletne vsebine, ki
ima trajno kulturno, intelektualno, znanstveno ali umetniško vrednost.

-

Kriteriji založnikove zanesljivosti in ugleda.

-

Kriteriji strukture se nanašajo na predstavitev podatkov, kot so naslov, založnik,
odgovoren za vsebino in izdelavo vira, izgled in ureditev menijev in podatkov ter
konsistentnost objavljanja.

-

Kriterij domene vključuje vse vire, ki so v osnovi objavljeni da domeni .hr, viri,
medtem ko so viri, objavljeni na drugih domenah (.com, .net, .org), lahko izbrani,
če ustrezajo drugim selektivnim kriterijem.

-

Kriteriji formata se nanašajo na formate, v katerih je stran lahko shranjena, da se
ohrani integriteto in avtentičnost vira – standardni formati imajo prednost.

-

Kriteriji unikatnosti dajejo prednost digitalnim virom pred digitaliziranimi (Holub
in Rudomino, 2015).

2.2.4.5 Postopki zajemanja
Zajemi v HAW potekajo na dva načina, in sicer kot zajemanje celotne (.hr) domene in kot
tematsko zajemanje (Holub in Rudomino, 2015).
Zajemanje celote domene poteka od leta 2011 z orodjem Heritrix. Do leta 2014 je bilo
zajetih 17T B vsebine, ki je shranjena v formatu WARC. Zaradi ogromne količine zajete
vsebine je zagotavljanje kakovosti majhno in precej težavno (Holub in Rudomino, 2015).
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Tematsko zajemanje prav tako poteka s pomočjo orodja Heritrix. Strani se zajemajo
periodično od leta 2011 naprej. Vključuje teme, povezane z narodnimi in političnimi
dogodki, priložnosti, o katerih bodo viri hitro izginili iz spleta, nepričakovane situacije v
svetu politike, naravne katastrofe ipd. (Holub in Rudomino, 2015).
2.2.5 Kongresna knjižnica (Library of Congress)
2.2.5.1 O arhivu
Leta 2000 je Ameriški kongres ustanovil NDIIP (National Digital Information and
Preservation Program) Kongresne knjižnice. Razvili so nacionalno strategijo zbiranja,
ohranjanja in omogočanja dostopa do digitalne vsebine – še posebej tiste, ki je bila
ustvarjena samo v digitalni obliki – za zdajšnje in prihodnje generacije. Istega leta je
Kongresna knjižnica pričela s pilotnim projektom arhiviranja MINERVA (Maping the
Internet Electronic Resources Virtual Arcihve), ki se danes preprosto imenuje Spletni arhiv
Kongresne knjižnice (Grotke, 2011).
2.2.5.2 Gradivo v arhivu
Cilj arhiva je ustvariti arhivsko kopijo tega, kako je spletna stran izgledala v določenem
časovnem obdobju. Hrani spletne vsebine, povezane z dogodki, kot so volitve, 11.
september, in druge vsebine, kot so politične teme, teme povezane s kongresom in
podobno. Leta 2013 je bila velikost spletnega arhiva Kongresne knjižnice 380 TB
(Careless, 2013). V sodelovanju z IA nudi zbirko več kot 30.000 arhiviranih spletnih strani
(Grotke, 2011). Vsebina je shranjena v WARC formatu (Careless, 2013). Od leta 2000 do
leta 2011 je bilo v pilotnem programu MINERVA arhiviranih 250 TB vsebine, kar je
pokrilo skoraj štirideset dogodkov v različnih tematskih zbirkah. Zbirke se osredotočajo na
vlado, javno politiko, pravo in na tekoče specifične dogodke (Grotke, 2011).
2.2.5.3 Izzivi arhiviranja
Kot vsi arhivi se tudi Spletni arhiv Kongresne knjižnice sooča z izzivi arhiviranja spleta.
Grotke (2011) obravnava vprašanja, kaj ohraniti, tehnološke izzive in vprašanje avtorskih
pravic, kar bomo opisali v nadaljevanju.
-

Kaj ohraniti?
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Največji izziv predstavlja prav odločitev, kaj ohraniti. Zaradi ustvarjanja tako velike
količine podatkov je izbiranje in organiziranje vsebine pomemben dejavnik knjižničarjev
in arhivistov. Obstaja več vrst pristopov k spletnemu arhiviranju. Kot smo že omenili,
poznamo celostno (zajemanje celotne domene) in selektivno zajemanje. Zajem celotne
ameriške domene je precej nemogoč predvsem zaradi obsežnosti spletnih strani,
pomanjkanja zaposlenih na tem področju in zaradi legalnih izzivov. Vse to Kongresni
knjižnici narekuje, da mora uporabiti selektivno zajemanje. To delo opravljajo uslužbenci,
ki se imenujejo Recommending Officers (RO). Priporočila za zajeme dajejo strokovnjaki
RO, kustosi oziroma kuratorji in informatorji. Nekateri predlagajo ideje, teme, dogodke in
predvsem predlagajo specifične spletne strani (Grotke, 2011).
-

Tehnološki izzivi

Čeprav se Kongresna knjižnica poslužuje selektivnega zajemanja, je dela za strokovnjake
ogromno. Zbira se namreč nekje od štiri do pet TB vsebin mesečno (Grotke, 2011).
V 11 letih arhiviranja (od leta 2000-2011) je bilo veliko sprememb v samem spletu, pri
orodjih za arhiviranje in v skupnosti, ki ustvarja in ohranja digitalno vsebino. Kongresna
knjižnica pri svojem delovanju uporablja orodje Heritrix. Za dostop uporablja vmesnik
Wayback Machine. Vsebina v arhivu je po ISO standardu shranjena v formatu WARC
(Grotke, 2011).
Cilj kongresne knjižnice je ustvariti arhivske kopije strani, ki bi prikazovale, kako so se
pojavljale v določeni točki v času. Strani zajemajo tedensko, mesečno, enkrat, dvakrat
letno, odvisno od spletne strani in tematike. Arhivirati poskušajo čim več strani, kot je
mogoče, HTML, slike, Flash, PDF, avdio in video vsebino, da bi omogočili dostop za
prihodnje raziskovalce (Grotke, 2011).
-

Avtorske pravice

Nekatere države imajo zakone, ki knjižnicam in arhivom dovoljujejo zajemanje in
objavljanje arhiviranih strani brez privoljenja avtorjev oziroma lastnikov teh strani. ZDA ni
ena teh držav. Identificiranje lastnikov tako vzame ogromno dela, lahko od nekaj minut, do
pol ure. Kongresna knjižnica pošlje lastniku sporočilo o njihovi dejavnosti in prosi za
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dovoljenje za objavo strani v arhivu. Kadar lastniki odgovorijo, je odgovor običajno
pozitiven, vendar se največkrat zgodi, da odziva sploh ne dobijo. Zato del vsebine ni nikoli
ohranjen oziroma je do te vsebine mogoč le delen dostop (Grotke, 2011).
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3

RAZISKOVALNA METODA

Kot smo omenili že v uvodu, je glavni namen magistrskega dela prikazati arhiviranje spleta
ter raziskovati spremenljivost arhiviranih spletnih strani. Cilj naše raziskave je ugotoviti,
kakšna je življenjska doba gradiva v SANUK-u ter kako se to gradivo spreminja. Po
zgledu raziskave, ki so jo Holub, Getliher in Rudomina (2011) izvedli v Hrvaškem
spletnem arhivu, bomo pregledali gradivo, ki ga hrani SANUK, le da naša raziskava ne bo
vključevala monografskih publikacij, saj jih SANUK za razliko od Hrvaškega spletnega
arhiva ne hrani. Z raziskavo bomo preučili gradivo v SANUK-u in raziskali življenjsko
dobo in spreminjanje slovenskih spletnih strani.
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

3.1

Pred izvedbo raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Kakšna je pogostost zajemanja spletnih strani/gradiva v arhivu, ki je bilo zajeto od
začetka delovanja arhiva (2008) do zaključka raziskave (16. 5. 2016)?

-

Kolikšna je povprečna življenjska doba gradiva v arhivu, ki je bilo zajeto med leti
2008 in 2016)?

-

Koliko od zajetih spletnih strani je še vedno prisotnih na živo delujočem spletu?

-

Ali se je od začetka zajemanja do konca raziskave spremenil URL naslov izbranih
spletnih strani? Glej slika 1 in slika 2.

Slika 1: Sprememba URL naslova - prej
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Slika 2: Sprememba URL naslova - potem

-

Ali se je od začetka zajemanja do konca raziskave spremenil naslov strani in
kolikokrat je prišlo do takšne spremembe? Glej slika 3 in slika 4.

Slika 3: Sprememba naslova - prej
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Slika 4: Sprememba naslova potem

-

Ali se je od začetka zajemanja do konca raziskave spremenilo lastništvo izbranih
spletnih strani? Glej slika 5 in slika 6.

Slika 5: Sprememba lastništva - prej
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Slika 6: Sprememba lastništva - potem

-

Ali se je od začetka zajemanja do konca raziskave spremenilo oblikovanje
izbranih spletnih strani in kolikokrat je prišlo do takšne spremembe? Glej slika 7 in
slika 8.

Slika 7: Sprememba oblikovanja - prej
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Slika 8: Sprememba oblikovanja - potem

3.2

METODA RAZISKOVANJA

Raziskovanje je vključevalo brskanje po zajetih spletnih straneh SANUK-a in njihovo
pregledovanje. Potekalo je od 1. 5. 2016 do 16. 5. 2016, in sicer na spletnih straneh, ki so
bile arhiviranje do tega časovnega obdobja.
3.3

PREDMET RAZISKOVANJA

Predmet raziskovanja predstavlja 353 spletnih strani od skupno 1320 strani (26,7 % vseh
zajetih spletnih strani), ki smo jih izbrali naključno s pomočjo spletne strani
https://www.randomizer.org/.
Spletne strani so razporejene v naslednjih 12 kategorij:
-

Družba

-

Gospodarstvo in industrija

-

Humanistika

-

Izobraževanje in raziskovanje

-

Množični mediji

-

Narava in okolje

-

Naravoslovje in tehnologija

-

Prosti čas, turizem in potovanja

-

Šport in rekreacija
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-

Umetnost in kultura

-

Vlada, politika, pravo

-

Zdravje in medicina

Pregledovali smo po 30 naključno izbranih spletnih strani iz vsake kategorije. Le pri
kategoriji Šport in rekreacija smo vključili 23 spletnih strani, kar je tudi maksimalno
število shranjenih strani v tej kategoriji.
Rezultate bomo grafično prikazali in predstavili zaključke.
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4

REZULTATI

Rezultati so predstavljeni v treh delih. V podpoglavju 4.1 so predstavljeni rezultati po
posameznih kategorijah, v podpoglavju 4.2 rezultati vseh zajemov skupaj, v tretjem delu, v
podpoglavju 4.3, pa še skupna primerjava med kategorijami.
Rezultati bodo v prvem delu predstavljeni v obliki frekvenc, v drugem in tretjem delu pa
zaradi ene kategorije, ki se od ostalih razlikuje po številu zajetih spletnih strani, v
odstotkih.
4.1

REZULTATI V POSAMEZNIH KATEGORIJAH

4.1.1 Družba
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Družba.
1. Spletne strani so bile v povprečju zajete štirinajstkrat.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 4,52 let.
3. Na živo delujočem spletu je bilo prisotnih 24 oz 30 zajetih spletnih strani.
4. URL naslov se je spremenil pri štirih zajetih spletnih straneh; pri večini (26) zajetih
spletnih strani je ostal nespremenjen.
5. Naslov zajetih spletnih strani (slika 9) je pri večini (27) ostal nespremenjen; pri
dveh se je spremenil enkrat; naslov ene spletne strani se je spremenil dvakrat.
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Štebilo zajetih spletnih strani

Naslov strani - Družba
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Slika 9: Naslov strani – Družba

6. Lastništvo zajetih spletnih strani se pri nobeni strani ni spremenilo.
7. Slika 10 prikazuje spremembe v oblikovanju. Pri večini (13) zajetih spletnih
straneh sprememb v oblikovanju ni bilo; pri petih zajetih spletnih straneh smo
zabeležili po eno spremembo v oblikovanju; pri štirih po dve spremembi; pri eni so
v času zajemov nastale tri spremembe; ena zajeta spletna stran je oblikovanje
spremenila kar šestkrat.

Število zajetih spletnih strani

Oblikovanje - Družba
20

19

15
10
5
5

4
1

0

0

4

5

1

0
0

1

2

3

Število sprememb v oblikovanju

Slika 10: Oblikovanje – Družba

6
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4.1.2 Gospodarstvo in industrija
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Gospodarstvo in industrija.
1. Spletne strani so bile v povprečju zajete sedemkrat.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 4,10 let.
3. Od 30 zajetih spletnih strani dve nista bili več prisotni na živo delujočem spletu.
4. Do spremembe URL naslova je prišlo pri šestih zajetih spletnih straneh.
5. Naslov zajetih spletnih strani (slika 11) je v sedemindvajsetih primerih ostal
nespremenjen; pri dveh straneh se je spremenil enkrat, pri eni spletni strani pa
dvakrat.

Število zajetih spletnih strani

Naslov strani - Gospodarstvo in industrija
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Slika 11: Naslov strani – Gospodarstvo in industrija

6. Lastništvo se je spremenilo pri eni pregledani spletni strani; pri vseh ostalih je
ostalo nespremenjeno
7. Iz slike 12 je razvidno, da je oblikovanje spletnih strani ostalo nespremenjeno pri
devetih straneh; pri dvanajstih straneh se je spremenilo enkrat, pri sedmih dvakrat,
pri dveh pa trikrat.

KREK, M. Življenjska doba in spreminjanje gradiva v Spletnem arhivu Narodne in
univerzitetne knjižnice. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2018
44

Število zajetih spletnih strani

Oblikovanje - Gospodarstvo in indrustrija
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Slika 12: Oblikovanje – Gospodarstvo in industrija

4.1.3 Humanistika
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Humanistika.
1. Spletne strani so bile v povprečju zajete šestkrat.
2. Povprečna življenjska doba spletnih strani v arhivu je bila 3,83 let.
3. Na živo delujočem spletu so bile prisotne še vse (30) zajete spletne strani.
4. Do spremembe URL naslova je prišlo pri eni zajeti spletni strani.
5. Iz slike 13 je razvidno, da se je naslov strani spremenil enkrat pri dveh zajetih
spletnih straneh. Ostale (28) spletne strani so ostale nespremenjene.
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Število zajetih spletnih strani

Naslov strani - Humanistika
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Slika 13: Naslov strani – Humanistika

6. Lastništvo je ostalo nespremenjeno pri vseh (22) pregledanih spletnih straneh.
7. V tej kategoriji se je oblikovanje spremenilo pri desetih spletnih straneh (slika 14).
Pri petih straneh enkrat, pri treh dvakrat, trikrat pri eni strani ter štirikrat prav tako
pri eni strani.

Število zajetih spletnih strani
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Slika 14: Oblikovanje – Humanistika
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4.1.4 Izobraževanje in raziskovanje
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Izobraževanje in raziskovanje.
1. Spletne strani so bile v povprečju zajete enajstkrat.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 6,2 let.
3. Dve spletni strani nista bili več prisotni na živo delujočem spletu.
4. URL naslov se je spremenil pri štirih spletnih straneh. Pri vseh ostalih spletnih
straneh (26) je URL ostal nespremenjen.
5. Naslov se je v tej kategoriji spremenil po enkrat pri šestih zajetih spletnih straneh
(slika 15).

Število zajetih spletnih strani
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Slika 15: Naslov strani – Izobraževanje in raziskovanje

6. Lastništvo je pri vseh spletnih straneh ostalo nespremenjeno.
7. Iz slike 16 je razvidno, da je oblikovanje ostalo nespremenjeno pri osmih zajetih
spletnih straneh. Enkrat se je spremenilo pri sedemnajstih spletnih straneh, dvakrat
pri treh, trikrat pri eni spletni strani, ter petkrat prav tako pri eni spletni strani.
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Slika 16: Oblikovanje – Izobraževanje in raziskovanje

4.1.5 Množični mediji
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Množični mediji.
1. Spletne strani so bile v povprečju zajete petdesetkrat.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 3,8 let.
3. Pet od zajetih spletnih strani ni bilo več prisotnih na živo delujočem spletu.
4. URL naslov se je v tej kategoriji spremenil pri eni spletni strani.
5. Iz slike 17 je razvidno, da je naslov zajetih spletnih strani v osemindvajsetih
primerih ostal nespremenjen, v dveh primerih pa se je spremenil enkrat.
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Slika 17: Naslov strani – Množični mediji

6. Lastništvo je ostalo pri vseh spletnih straneh nespremenjeno
7. Pri sedmih spletnih strani ni bilo razvidnih sprememb v oblikovanju (slika 18). Pri
devetnajstih zajetih spletnih straneh je prišlo do ene spremembe, pri dveh do dveh
in treh sprememb.
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Slika 18: Oblikovanje – Množični mediji

4.1.6 Narava in okolje
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Narava in okolje.
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1. Spletne strani so bile zajete v povprečju devetkrat.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 5,3 let.
3. Tri od tridesetih spletnih strani niso bile več prisotne na živo delujočem spletu.
4. Do spremembe URL naslova je prišlo pri dveh zajetih spletnih straneh.
5. Po eno spremembo naslova smo zasledili pri šestih zajetih spletnih straneh (slika
19).
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Slika 19: Naslov strani – Narava in okolje

6. Do spremembe v lastništvu je prišlo pri eni zajeti spletni strani.
7. Oblikovanje je ostalo nespremenjeno pri šestnajstih spletnih straneh (slika 20). Pri
trinajstih spletnih straneh se je spremenilo enkrat, pri eni strani pa dvakrat.
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Slika 20: Oblikovanje – Narava in okolje

4.1.7 Naravoslovje in tehnologija
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Naravoslovje in tehnologija.
1. Spletne strani so bile zajete v povprečju enajstkrat.
2. Povprečna življenjska doba v tej kategoriji je bila 5,37 let.
3. Na živo delujočem spletu so bile prisotne vse, razen ene zajete spletne strani.
4. Do spremembe URL naslova je v tej kategoriji prišlo pri petih zajetih spletnih
straneh; pri ostalih (25) nismo zabeležili spremembe.
5. Iz slike 21 je razvidno, da pri večini (25) zajetih spletnih strani ni prišlo do
sprememb naslova strani. Pri treh straneh smo zabeležili tri spremembe, pri eni pa
po dve in pet sprememb naslova strani.
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Slika 21: Naslov strani – Naravoslovje in tehnologija

6. Lastništvo se pri zajetih spletnih straneh ni spremenilo.
7. Iz slike 22 je razvidno, da je oblikovanje zajetih spletnih strani ostalo isto v
štirinajstih primerih, v dvanajstih primerih se je spremenilo enkrat, v treh primerih
dvakrat, pri eni zajetih spleti strani pa kar trikrat.
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Slika 22: Oblikovanje – Naravoslovje in tehnologija

4.1.8 Prosti čas, turizem in potovanja
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Prosti čas, turizem in potovanja.
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1. Spletne strani so bile zajete povprečno enaindvajsetkrat.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani v tej kategoriji je bila 4,53 let.
3. Na živo delujočem spletu je bilo od tridesetih zajetih spletnih strani prisotnih le še
enaindvajset spletnih strani.
4. URL naslov se je spremenil pri treh od tridesetih zajetih spletnih strani.
5. Naslov zajete spletne strani se je spremenil v enem primeru od tridesetih (slika 23).
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Slika 23: Naslov strani – Prosti čas, turizem, potovanja

6. Sprememba v lastništvu se je v tej kategoriji zgodila enkrat.
7. V tej kategoriji je oblikovanje dela zajetih spletnih strani (13) ostalo
nespremenjeno; pri osmih straneh se je sprememba zgodila enkrat, pri petih straneh
smo spremembo zabeležili dvakrat, pri štirih pa trikrat (slika 24).
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Slika 24: Oblikovanje – Prosti čas, turizem, potovanja

4.1.9 Šport in rekreacija
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Šport in rekreacija. V tej kategoriji je
bilo skupno 23 zajetih spletnih strani, kar je tu tudi naš vzorec.
1. Povprečno število zajemov spletnih strani v tej kategoriji je bilo dvanajst.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletih strani je bila 5,17 let.
3. Na živo delujočem spletu jih je od triindvajsetih zajetih spletnih strani prisotnih le
sedemnajst.
4. Spremembo URL naslova smo zaznali samo pri eni zajeti spletni strani.
5. Iz slike 25 lahko razberemo, da pri dvaindvajsetih zajetih spletnih straneh ni bilo
nobene spremembe v naslovu strani; enkratna spremembo smo našli pri eni zajeti
spletni strani.
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Slika 25: Naslov strani – Šport in rekreacija

6. Sprememb v lastništvu zajetih spletnih strani ni bilo.
7. Iz slike 26 je razvidno, da se je sprememba v oblikovanju v tej kategoriji zgodila
pri enajstih zajetih spletnih straneh. Pri petih straneh se je oblikovanje spremenilo
enkrat, prav tako pri petih dvakrat, pri eni pa so se zgodile tri spremembe.
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Slika 26: Oblikovanje – Šport in rekreacija

4.1.10 Umetnost in kultura
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Umetnost in kultura.
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1. Povprečno število zajemov spletnih strani je bilo dvanajst.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletih strani je bila 5,27 let.
3. Na živo delujočem spletu od tridesetih zajetih spletnih strani dve nista več prisotni.
4. URL naslov se je spremenil pri štirih od tridesetih pregledanih zajetih spletnih
strani.
5. Naslov strani se je spremenil pri osmih spletnih straneh (slika 27).
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Slika 27: Naslov strani – Umetnost in kultura

6. Lastništvo se je spremenilo pri dveh zajetih spletnih straneh.
7. Oblikovanje se je po enkrat spremenilo pri enajstih zajetih spletnih straneh, po
dvakrat pri treh straneh, štirikrat pri eni strani in prav tako šestkrat pri eni zajeti
spletni strani (slika 28).
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Slika 28: Oblikovanje – Umetnost in kultura

4.1.11 Vlada, politika, pravo
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Vlada, politika, pravo.
1. Povprečno število zajemov spletnih strani je bilo sedemnajst.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletih strani je bila 6,13 let.
3. Od tridesetih zajetih spletnih strani je na živo delujočem spletu prisotnih še
sedemindvajset strani.
4. URL naslov je v tej kategoriji ostal nespremenjen pri petindvajsetih zajetih spletnih
straneh.
5. Naslov strani se je v tej kategoriji spremenil pri osmih straneh, od tega pri sedmih
enkrat, pri eni strani pa dvakrat (slika 29).

KREK, M. Življenjska doba in spreminjanje gradiva v Spletnem arhivu Narodne in
univerzitetne knjižnice. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2018
57

Število zajetih spletnih strani

Naslov strani - Vlada, politika, pravo
25

22

20
15
10

7

5

1

0

0

0

2

3

4

5

0
0

1

Število sprememb naslova

Slika 29: Naslov strani – Vlada, politika, pravo

6. V tej kategoriji so se zgodile tri spremembe v lastništvu strani.
7. Oblikovanje zajetih spletnih strani se je v tej kategoriji spremenilo pri dvajsetih
straneh, od tega pri devetnajstih straneh enkrat, pri eni strani pa dvakrat (slika 30).
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Slika 30: Oblikovanje – Vlada, politika, pravo

4.1.12 Zdravje in medicina
V nadaljevanju bomo opisali rezultate iz kategorije Zdravje in medicina.
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1. Povprečno število zajemov spletnih strani je bilo devet.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 4,9 let.
3. Na živo delujočem spletu je prisotnih še petindvajset od tridesetih zajetih spletnih
strani.
4. URL naslov se je v tej kategoriji spremenil pri treh zajetih spletnih straneh.
5. Iz slike 31 je razvidno, da naslov strani v tej kategoriji ostaja nespremenjen v
triindvajsetih primerih; v sedmih primerih se je spremenil po enkrat.
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Slika 31: Naslov strani – Zdravje in medicina

6. Lastništvo zajetih spletnih strani je v osemindvajsetih primerih ostalo
nespremenjeno; do spremembe je prišlo torej pri dveh zajetih spletnih straneh.
7. Iz slike 32 je razvidno, da se je oblikovanje zajetih spletnih strani spremenilo v
šestnajstih primerih; od tega v štirinajstih po enkrat, v enem primeru trikrat, v enem
pa celo štirikrat.
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Slika 32: Oblikovanje – Zdravje in medicina

4.2

REZULTATI VSEH ZAJEMOV SKUPAJ
1. Povprečno število zajemov spletnih strani je bilo petnajst.
2. Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je bila 4,92 let.
3. Na živo delujočem spletu je bilo prisotnih 87,54 % zajetih spletnih strani.
4. Do spremembe URL naslova zajetih spletnih strani je prišlo v 11,05 % strani.
5. Iz slike 33 je razvidno, da je do spremembe naslova prišlo v 14,72 % strani; od tega
je pri 13,31 % strani prišlo do enkratne spremembe naslova, pri 1,135 % do
dvakratne spremembe, pri 0,28 % zajetih spletnih strani pa se je sprememba zgodila
petkrat.
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Slika 33: Naslov strani – Vse

6. Lastništvo se je spremenilo pri 2,83 % zajetih spletnih strani.
7. Iz slike 34 je razvidno, da je oblikovanje ostalo nespremenjeno pri 44,19 % zajetih
spletnih strani. Enkrat se je spremenilo pri 39,66 % strani, dvakrat pri 10 %; pri
skoraj 4 % se je oblikovanje spremenilo trikrat; po štirikrat, petkrat in šestkrat se je
spremenil pri manj kot odstotku zajetih spletnih strani.
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Slika 34: Oblikovanje – Vse
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4.3

PRIMERJAVA MED KATEGORIJAMI

4.3.1 Povprečno število zajemov spletnih strani
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Slika 35: Povprečno število zajemov

Vse zajete spletne strani so imele v povprečju 15,44 zajemov. Na sliki 35 lahko vidimo, da
od tega povprečja krepko izstopa kategorija Množični mediji, ki ima v povprečju 50,50
zajemov; sledita ji še kategorija Prosti čas, turizem, potovanja, s slabimi dvaindvajsetimi
povprečnimi zajemi in kategorija Vlada, politika, pravo s povprečno skoraj osemnajstimi
zajemi. Ostale kategorije so bile v povprečju zajete manjkrat, kot je povprečno število
zajemov v vseh kategorijah skupaj.
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4.3.2 Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani
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Slika 36: Povprečna življenjska doba

Povprečna življenjska doba vseh pregledanih zajetih spletnih strani v arhivu je bila 4,92
let. Daljšo povprečno življenjsko dobo od tega povprečja imajo kategorije Izobraževanje in
raziskovanje (6,2 let), Vlada, politika, pravo (6,13 let), Naravoslovje in tehnologija (5,37
let), Narava in okolje (5,3 let), Umetnost in kultura (5,27 let) ter kategorija Šport in
rekreacija (5,17 let). Povprečna življenjska doba pregledanih zajetih spletnih strani v
preostalih kategorijah je bila manjša od skupnega povprečja (Slika 36).
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4.3.3 Prisotnost zajetih spletnih strani na živo delujočem spletu
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Slika 37: Prisotnost na živo delujočem spletu

Na živo delujočem spletu ni bilo več prisotnih 12,47 % vseh pregledanih zajetih spletnih
strani. Več izgubljenih spletnih strani so imele še kategorije Zdravje in medicina (16,67
%), Množični mediji (16,67 %), Družba (20 %), Šport in rekreacija (26,09 %) ter
kategorija Prosti čas, turizem, potovanja (30 %) (Slika 37).
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4.3.4 Spremembe URL naslova zajetih spletnih strani
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Slika 38: Sprememba URL naslova

Iz slike 38 je razvidno, da je URL naslov pri večini pregledanih zajetih strani ostal
nespremenjen (več kot 80 %). Če pogledamo vse pregledane zajete spletne strani, vidimo,
da je do spremembe prišlo pri 11,05 % strani. V posameznih kategorijah se številke
gibljejo tu nekje. Občutno manj sprememb URL naslovov smo zasledili v kategorijah
Humanistika (3,33 %), Množični mediji (3,33 %) ter v kategoriji Šport in rekreacija (4,35
%). Največ sprememb URL naslovov smo našli v kategoriji Gospodarstvo in industrija (20
%), Naravoslovje in tehnologija (16,67 %), Vlada, politika, pravo (16,67 %), Družba
(13,33 %) ter v kategoriji Umetnost in kultura (13,33 %).
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4.3.5 Povprečno število sprememb naslova zajetih spletnih strani
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Slika 39: Sprememba v naslovu

Iz slike 39 lahko razberemo povprečno število sprememb naslova zajetih spletnih strani.
Povprečno število sprememb naslova vseh pregledanih zajetih spletnih strani je bilo 1,15.
Več sprememb smo našli v kategorijah Umetnost in kultura (2,25), Naravoslovje in
tehnologija (2,00) in v kategorijah Družba ter Gospodarstvo in industrija (1,33). Naslov
spletnih strani v preostalih kategorijah se je v povprečju spremenil enkrat. Izstopa le
kategorija Vlada, politika in pravo, v kateri smo zabeležili spremembo 1,13-krat.
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4.3.6 Spremembe v lastništvu zajetih spletnih strani
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Slika 40: Sprememba v lastništvu

Lastništvo spletnih strani je v večini kategorij ostalo nespremenjeno (več kot 90 %).
Lastništvo spletnih strani se je spremenilo v kategorijah Vlada, politika, pravo (10 %), v
kategorijah Umetnost in kultura ter Zdravje in medicina (6,67 %), ter v kategorijah
Gospodarstvo in industrija, Narava in okolje ter Prosti čas, turizem, potovanja (3,33 %). V
ostalih kategorijah se lastništvo ni spreminjalo (Slika 40).
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4.3.7 Povprečno število sprememb v oblikovanju zajetih spletnih strani
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Slika 41: Sprememba v oblikovanju

Iz slike 41 lahko razberemo spremembe v oblikovanju spletnih strani. V povprečju se je
oblikovanje vseh pregledanih zajetih spletnih strani spremenilo 1,45-krat. Polovica
kategorij je nad tem povprečjem. Ostale so pod tem povprečjem. Izstopa kategorija
Družba, kjer se je oblikovanje spremenilo v povprečju dvakrat na stran, in kategorija
Humanistika (1,8). Najmanj sprememb smo našli v kategoriji Vlada, politika in pravo
(1,05) ter Narava in okolje (1,07).
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RAZPRAVA

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je življenjska doba gradiva v SANUK-u in kako
se gradivo spreminja. Proučili smo število zajemov spletnih strani v arhivu, določili
povprečno življenjsko dobo zajetih spletnih strani, preverili, v kolikšni meri so zajete
spletne strani še vedno prisotne na živo delujočem spletu, ter pregledali, kako se
spreminjajo URL naslov, naslov, lastništvo in oblikovanje oz. grafična podoba zajetih
spletnih strani. Vse (razen sprememb v lastništvu) smo prevzeli po raziskavi, ki so jo na
gradivu v HAW izvedli Holub, Getliher in Rudomino (2011).
V času izvedbe raziskave je bilo najstarejše gradivo v SANUK-u staro 8 let. Povprečna
življenjska doba gradiva v arhivu je 4,92 let. Rezultati so pokazali, da na živo delujočem
spletu ni več prisotnih 12,46 % zajetih spletnih strani, kar pomeni, da bi bilo toliko strani
danes izgubljenih, če jih SANUK ne bi zajel. Podobne rezultate so dobili tudi v raziskavi o
HAW-u. Življenjska doba hrvaškega arhiva je malo nižja (4,75 let) od življenjske dobe
gradiva v SANUK-u; njihovi rezultati so pokazali, da bi bilo lahko izgubljenih 9,01 % od
zajetih spletnih strani, če jih ne bi hranil HAW. Podobne rezultate kot Holub, Getliher in
Rudomino (2011) smo dobili tudi pri analiziranju sprememb URL naslova zajetih spletnih
strani. V HAW je do spremembe URL naslova prišlo pri 12,6 % zajetih integrirnih virov, v
SANUK-u pa pri odstotku manj zajetih spletnih strani (11,05 %). Pri pregledovanju
naslova zajetih spletnih strani smo spremembo v SANUK-u zabeležili pri 14,72 % zajetih
spletnih straneh, kar je dobrih 10 % več kot v HAW-u. Prav tako smo na večjo razliko v
rezultatih naleteli pri pregledovanju grafične podobe zajetih spletnih strani. V naši
raziskavi smo zabeležili spremembe pri 55,81 % zajetih spletnih strani, kar je skoraj 20 %
več, kot so sprememb zabeležili v HAW-u. Dodatno smo v našo raziskavo o SANUK-u
vključili še spremembe v lastništvu. Do spremembe je prišlo v 2,83 % zajetih spletnih
strani
V analizi rezultatov smo naredili primerjavo med posameznimi kategorijami. Med vsemi
najbolj izstopa kategorija Humanistika, pri kateri smo na vseh področjih zabeležili manj
sprememb, kot jih imajo kategorije Gospodarstvo in industrija, Umetnost in kultura, Vlada,
politika, pravo ter Zdravje in medicina. Kategorija Humanistika namreč vsebuje večinoma
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strani bolj uradne narave, strani raznih inštitutov, muzejev in arhivov, katerih prednostna
naloga je hramba in predstavitev gradiva, zato se področja bolj malo spreminjajo.
Kategorija Izobraževanje in raziskovanje ima na vseh področjih (razen pri oblikovanju)
manj sprememb kot kategorija Vlada, politika in pravo. V kategoriji Izobraževanje in
raziskovanje so spletne strani šol, fakultet, zbornikov, knjižnic, katerih delovanje ni zelo
spremenljivo. Vsebina v kategoriji Vlada, politika, pravo je spremenljiva veliko bolj,
predvsem zaradi sprotnega dogajanja na politični sceni. V kategoriji Množični mediji smo
na večini področij zabeležili manj sprememb kot v kategorijah Gospodarstvo in industrija
ter Prosti čas, turizem in potovanja, kar pomeni, da so strani v kategoriji Množični mediji
bolj stabilne in trajne. V kategoriji Narava in okolje smo zabeležili manj sprememb kot v
kategoriji Umetnost in kultura, in sicer kategorija Narava in okolje zajema več spletnih
strani, ki so še vedno prisotne na živo delujočem spletu, manj sprememb v naslovu in
lastništvu ter tudi manj sprememb v oblikovanju zajetih spletnih strani. V kategoriji
Umetnost in kultura smo zabeležili manj sprememb kot v kategoriji Vlada, politika, pravo,
in sicer na vseh področjih razen pri oblikovanju zajetih spletnih strani, podobno kot pri
kategoriji Izobraževanje in raziskovanje.
V povprečju ima daleč največ zajemov kategorija Množični mediji. Sledita kategoriji
Prosti čas, turizem, potovanja ter Vlada, politika, pravo. Gre za aktualne spletne strani, ki
so pogosto obiskane zaradi vsebine, ki jo nudijo – spletne strani iz kategorije Množični
mediji so pogosto obiskane zaradi poročanja o aktualnih tekočih dogodkih; spletne strani iz
kategorije Prosti čas, turizem, potovanja so zanimive zaradi teženja uporabnikov po
sprostitvi; spletne strani iz kategorije Vlada, politika, pravo so zanimive zaradi tematike
spreminjajočih se aktualnih dogodkov. Vse te spletne strani se torej hitro spreminjajo, zato
je tudi frekvenca zajemanja tu precej pogosta.
Povprečna življenjska doba zajetih spletnih strani je nižja od povprečja 4,92 let predvsem v
kategorijah Izobraževanje in raziskovanje in Vlada, politika, pravo. Gre za spletne strani
kategorij, ki hranijo vpogled v pomemben del naše kulture in sistema, v katerem živimo.
Daljša povprečna življenjska doba teh dveh kategorij nakazuje stabilnost arhiva na ključnih
področjih. Vsebina namreč prikazuje ogledalo preteklosti in lahko ključno vpliva na našo
prihodnost, zato bi bilo škoda, da bi bile te strani za vedno izgubljene.
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Na živo delujočem spletu ni več prisotnih dobrih 12 % pregledanih zajetih spletnih strani.
Več izgubljenih spletnih strani imajo kategorije Zdravje in medicina, Množični mediji,
Družba, Šport in rekreacija ter Prosti čas, turizem, potovanja. Rezultati so tu presenetljivi
predvsem pri kategoriji Zdravje in medicina, saj smo predvidevali, da je tematika, ki jo
kategorija obravnava, precej bolj stabilna. Druge omenjene kategorije so značajsko precej
bolj spremenljive ter posledično tudi manj stabilne.
Povprečje sprememb URL naslovov (11,05 %) presegajo kategorije Gospodarstvo in
industrija, Naravoslovje in tehnologija, Vlada, politika, pravo, Družba ter Umetnost in
kultura. Število sprememb je v vseh kategorijah blizu povprečja, kar pomeni, da je
sprememb URL naslovov pravzaprav zelo malo.
Naslovi strani so se v povprečju spremenili 1,15-krat. in sicer pri skupno 14,73 %
pregledanih zajetih spletnih straneh. Več sprememb smo zabeležili v kategorijah
Naravoslovje in tehnologija ter Umetnost in kultura. Sprememb je sicer malo, vendar niso
zanemarljive. Kjer se je spremenil naslov strani, se je najpogosteje posledično spremenila
tudi vsebina, kar pa je v pregledanih primerih arhiv ujel in ohranil vsaj posnetek strani.
Najmanj sprememb smo zabeležili glede lastništva zajetih spletnih strani, in sicer je do
sprememb prišlo v samo 2,83 % primerih. Nekaj več od povprečja sprememb smo zasledili
v kategorijah Vlada, politika, pravo, Umetnost in kultura ter Zdravje in medicina. Tudi tu
je prišlo do malo sprememb, ki prav tako niso zanemarljive. Gre za kategorije, ki so
pomemben del naše kulturne dediščine.
Oblikovanje vseh pregledanih zajetih spletnih strani se je v povprečju spremenilo 1,45-krat
na stran. Spremenilo se je v 55,81 % primerih. Največ sprememb smo zabeležili v
kategorijah Družba in Humanistika, kar pravzaprav ni presenetljivo, saj obe kategoriji
vsebujeta zelo raznolike in aktualne vsebine, ki sledijo trendu hitrega razvoja spleta tudi na
področju oblikovanja.
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ZAKLJUČEK

Začetek magistrske naloge predstavlja pregled dosedanjih objav na področju arhiviranja
svetovnega spleta. Predstavili smo razloge za arhiviranje spleta, orodja za arhiviranje,
opisali smo postopke arhiviranja spleta, se dotaknili izzivov in težav, ki pri arhiviranju
spleta nastanejo, ter opisali načine iskanja po arhivih svetovnega spleta. Kot primere dobre
prakse smo predstavili Intenet Archive (IA) ter International Internet Preservatium
Consortium (IIPC), ki sta začetnika na tem področju, podrobno predstavili Spletni arhiv
narodne in Univerzitetne knjižnice (SANUK), ki je predmet našega raziskovanja,
predstavili Nacionalno in univerzitetno knjižnico Hrvaške (HAW), na kateri temelji naš
predmet raziskovanja, ter vključili še Kongresno knjižnico (Library of Congress). S
pregledom dosedanjih objav in s primeri dobre prakse smo dobili dober vpogled v
razumevanje razvoja svetovnega spleta in vpogled v razumevanje razvoja in delovanja
arhivov svetovnega spleta. Pridobili smo dovolj znanja, da smo si lahko zastavili
raziskovalna vprašanja, opredelili metodo ter predmet raziskovanja, ki so bili potrebni na
začetku našega raziskovanja. V naslednjem delu smo grafično prikazali rezultate in
predstavili zaključke.
Temeljni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna je življenjska doba gradiva v SANUK-u ter
kako se to gradivo spreminja. Že v uvodu našega magistrskega dela smo opredelili, da je
svetovni splet izredno krhek, spremenljiv in minljiv. Z našo raziskavo smo dosegli cilj
raziskave. Potrdili smo, da to velja tudi za slovenske spletne strani. Če povzamemo, smo
ugotovili, da na živo delujočem spletu ni več prisotnih 12,46 % zajetih spletnih shrani, da
se je URL naslov spremenil pri 11,05 % zajetih spletnih strani, da je do spremembe
naslova prišlo pri 14,72 % zajetih spletnih strani, da se je lastništvo spremenilo pri le 2,83
% zajetih spletnih straneh ter da se je oblikovanje spremenilo pri 14,37 % zajetih spletnih
straneh. Rezultati kažejo, da se je sprememba na vseh področjih zgodila pri manj kot 15 %
zajetih spletnih straneh. Delež je sicer majhen, vendar ne gre zanemariti dejstva, da gre pri
velikem delu gradiva, ki ga zajema SANUK, za spletne strani, ki predstavljajo pomemben
del naše kulturne dediščine,; gre za spletne strani, ki so pomembne tako za raziskovalce in
raziskovanje kot morda predstavljajo pomemben vir do osebnih spominov uporabnikov
arhiva.
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Z našo raziskavo smo ugotovili, da se gradivo v arhivu spreminja, da so spletne strani
minljive. V nadaljevanju bi bilo zanimivo še bolj podrobno proučiti vsebino SANUK-a,
morda proučiti še več spletnih strani še na globljem nivoju, s čimer bi potrdili naše
dobljene rezultate in prišli do razlogov, ki opredeljujejo pomen delovanja arhivov
svetovnega spleta.
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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V Ljubljani, 16. julija 2018

