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Oris predstavitve

• Uvod: trajnost digitalnih znanstvenih izdaj

• Moderne statične spletne strani

• SIstory TEI profil

• Konfiguracija in nadgradnja SIstory TEI profila

• Zaključek



Pomen digitalne trajnosti v humanistiki
• Trajno ohranjanje digitalnih podatkov: dodatno 

obdelani, vizualizirani, označeni, povezani in 
interpretirani objekti kulturne dediščine.

• Rezultati digitalno humanističnih raziskav:
– raziskovalni podatki
– prezentacija (npr. digitalna izdaja)
– programska koda

• Izzivi glede trajnostne hrambe digitalnih izdaj:
– specifične potrebe digitalno humanističnih projektov
– omejena finančna sredstva
– omejeni človeški viri in zanašanje na zunanje izvajalce
– hiter razvoj novih spletnih tehnologij in standardov

• Alternativna rešitev za takšne izzive digitalno 
humanističnih projektov, ki slonijo na XML oz. TEI: 
moderne statične spletne strani



Moderne statične spletne strani
• “Nazaj v prihodnost!”
• Glavne pomanjkljivost klasičnih statičnih spletnih 

strani: neposredno urejanje HTML kode, nezmožnost 
dinamičnega prikazovanja vsebine (npr. iskanje in 
povezovanje vsebine).

• Glavna pomanjkljivost dinamičnih spletnih strani: 
Rešitev (podatkovna baza, strežniški programski jezik, 
sistem za upravljanje vsebin)  pogosto bolj zapletena 
kot dejanske potrebe uporabnikov.

• Prednosti modernih statičnih spletnih strani (zgolj 
HTML, CSS, JavaScript):
– zmogljivost, gostovanje, varnost, vzdrževanje, kontrola 

verzij;
– možnost dodajanja dinamične vsebine;
– generatorji statičnih spletnih strani.



Pretvorbe XSLT za TEI dokumente: iz 
TEI v XHTML5

projektni profil
SIstory TEI 

profilTEIC Stylesheets



SIstory TEI profil

• Profil pretvornih programov XSLT konzorcija TEI 
(http://oxgarage.tei-c.org/ in 
https://github.com/TEIC/Stylesheets):
– parametri
– XSLT spremenljivke in predloge
– prazne (hook) predloge

• SIstory profil najprej namenjen objavljanju 
dokumentacije, nato digitalnih publikacij (monografije, 
zborniki, revije), danes tudi digitalnim znanstvenim 
izdajam.

• Ogrodje za odzivne uporabniške vmesnike ZURB 
Foundation.

http://oxgarage.tei-c.org/
https://github.com/TEIC/Stylesheets


Vključitev digitalnih izdaj v repozitorij portala SIstory: Handle 
identifikator, kontrola vsote (checksum), kompleksni digitalni 

objekti, metapodatki, OAI-PMH, API, RDFa





Konfiguracija SIstory profila

• TEI parametri:

– splitLevel

– documentationLanguage

• Sistory TEI profil parametri:

– language-locale

– za teiHeader



Projektna nadgradnja SIstory profila

• projektno nastavitve parametrov in spremenljivk, 
nove oziroma spremenjene predloge

• poleg osnovnega iskalnika (TipueSearch) možnost 
dodatnega dinamičnega prikazovanja vsebine:
– DataTables
– Highcharts
– Google Maps
– ImageViewer
– Viewer.js
– Saxon-JS
– ...



npr. Kapelski pasijon



Dostop, vzdrževanje in načrti

• https://github.com/SIstory/Stylesheets

• https://github.com/SIstory/themes

• https://github.com/SIstory/publications

• si4 repozitorij (METS aplikacijski profil) za nov 
SIDIH in SIstory

https://github.com/SIstory/Stylesheets
https://github.com/SIstory/themes
https://github.com/SIstory/publications

