Biografický slovník slovenských archivárov – postup prihlásenia do elektronického
formulára a návod k jeho vyplneniu

1. Na webovej stránke www.archivari.sk v hlavnej ponuke pod obrázkom kliknite na poslednú
položku v ponuke – Biografický slovník.

2. Pod logami sponzorov sa vľavo dole nachádza časť PRIHLÁSENIE. Pri tvorbe elektronickej
databázy biografického slovníka je nevyhnutné prihlásiť sa do tohto systému, ktorý Vám
umožní vytvárať heslá o jednotlivých archivároch. Pri prvom prihlásení je nutné kliknúť na
prvú ikonu sprava pri slove Prihlásiť – Vytvoriť účet, vďaka ktorej si vytvoríte účet
v systéme. Pri opakovanom prihlásení stačí vyplniť prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste
zadali pri vytvorení účtu.
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3. Po kliknutí na ikonu Vytvoriť účet, sa zobrazí na stránke Registrácia používateľa. Všetky
kolónky je potrebné vyplniť.

4. Po vyplnení všetkých kolóniek na záver prepíšte texty, ktoré sa Vám zobrazia v časti
Captcha na overenie a kliknite na ikonu Zaregistrovať.
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5. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, dostanete z e-mailu web@archivari.sk
potvrdzovací e-mail (pozor: je možné, že sa Vám zobrazí nie v kolónke Doručená pošta, ale
v kolónke Spam!!!). Tu nájdete priamy webový odkaz, cez ktorý si môžete aktivovať účet.
Bez aktivácie prostredníctvom tohto odkazu nie je možné prihlásiť sa do systému! Účet si
aktivujete cez webový odkaz len jedenkrát. Okrem toho v e-maily nájdete aj Vaše
Používateľské meno a Heslo. Nemusíte si ho teda pamätať, ale stačí tento e-mail vytlačiť
alebo na bezpečné miesto skopírovať. Je však nevyhnutné, aby ste vedeli, kde meno aj heslo
nájdete, pretože pri každom vstupe sa do systému dostanete len vyplnením používateľského
mena a hesla (v spodnej časti pod logami sponzorov). V prípade, že sa Vám nepodarí
aktivovať Váš účet cez webový odkaz, napíšte na adresu forum@archivari.sk a administrátor
Vám aktivuje účet manuálne. Pri prihlasovaní na web už potom budete postupovať klasicky, a
to zadaním Vášho prihlasovacieho mena a hesla do poli v ľavom bočnom panely pod
sponzormi.

Heslo: xxxxxx
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6. Aktivácia účtu prebieha tak, že kliknete na odkaz uvedený v e-maily alebo ho skopírujete
z e-mailu do webového prehliadača.

7. Klikom sa dostanete na stránku www.archivari.sk, kde sa Vám zobrazí správa o aktivácii
účtu. Ak zadáte používateľské meno a heslo, dostanete sa do elektronického formulára po
kliknutí na ikonu Prihlásiť.
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8. Zobrazí sa Vám Formulár a jednotlivé jeho časti, do ktorých môžete priamo písať alebo
kopírovať texty – heslá o jednotlivých archivároch. Kolónky označené hviezdičkou * je
povinné vyplniť. Ostatné, v prípade, že nie sú známe údaje, sa nevypĺňajú.
Vľavo pri názve kolóniek sa nachádzajú aj otázniky v modrej bubline, na ktoré môžete
kliknúť a slúžia ako návody, ako vypĺňať dané kolónky.
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Po vyplnení:
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9. V kolónke Oblasť archívnej špecializácie je možné označiť aj viacero možností tak, že
označíte vybranú oblasť a zároveň stačíte tlačídlo CTRL na klávesnici.

10. Ak chcete vidieť celý vložený text do tabuľky, text je možné zväčšiť tak, že v pravom
spodnom rohu kliknete na tabuľku a kurzorom zväčšíte do požadovanej veľkosti.

11. Fotografiu vo formáte JPG a rozlíšení aspoň 300 dpi vložíte kliknutím na obrázok obálky.
Najlepšie sú portrétne fotografie ako na občiansky preukaz alebo pas bez rušivého pozadia.
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Zobrazí sa Vám možnosť Vložiť v našom prípade fotografiu z nosiča (priečinok, pracovná
plocha, USB kľúč a pod.), na ktorom sa nachádza fotografía, ktorú chcete vložiť. Fotografiu
nazvite priezviskom a menom archivára bez diakritiky, napr. Zazova_Henrieta.jpg a po
kliknutí na ikonu Otvoriť ju vložíte do systému.

12. Na záver skontrolujte vyplnený formulár, prepíšte na overenie zobrazené slovo v modrom
poli a stlačením ikony Odoslať sa heslo vloží do elektronického systému.
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13. Po ukončení prác v elektronickom systéme biografického slovníka sa odhláste kliknutím
na ikonu pod logami sponzorov Odhlásiť.

14. Pri prihlásení do biografického slovníka sa Vám v rámci ponuky vľavo hore zobrazia
možnosti, v rámci ktorých môžete pracovať v elektronickej databáze v poradí:
Formulár – otvorí sa formulár nového elektronického hesla
Usmernenia a vzory – obsahujú návody k vyplneniu formulára
Publikované heslá – prístupné budú až začiatkom budúceho roka po vytvorení databázy
Vami vytvorené heslá – zobrazí sa zoznam Vami vytvorených hesiel
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Formulár
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Usmernenia a vzory

Publikované heslá
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Vami vytvorené heslá

15. V prípade, že neskôr zistíte nové skutočnosti, ktoré chcete opraviť už do Vami
vytvoreného hesla, je možné text dočasne (do konca januára 2018) editovať. V rubrike Vami
vytvorené heslá sa kliknutím na značku – kolónku v druhom stĺpci Edit – otvorí formulár.
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16. Po úprave textu vo formulári opäť musíte prepísať nakoniec text z modrého poľa, Odoslať
formulár a objaví sa Vám Správa Vykonané zmeny boli uložené.

17. V prípade, že neskôr získate lepšie fotografiu a pôvodnú chcete nahradiť novou
fotografiou, musíte opäť editovať pôvodný formulár, teda v rubrike Vami vytvorené heslá
kliknúť na značku v druhom stĺpci Edit, aby sa Vám otvoril formulár. Vložité novú fotografiu,
čím sa v systéme ocitnú naraz dve fotografie jednej osoby.
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18. Pôvodnú fotografiu odstránite kliknutím do prázdneho štvorca pred názvom fotografie
vľavo hore. Potom odpíšete text z modrého štvorca a kliknete na Odoslať. Vami označená
fotografia bude odstránená.

15

Po zakliknutí:

Správa o vykonaní zmien:

Ako povzbudenie na záver dovoľte citovať slová Ralfa Walda Emersona: „História v podstate
neexistuje, len biografia.“

Henrieta Žažová
za editorov Biografického slovníka slovenských archivárov
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