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Databáze TDKIV 

• Online výkladový slovník vysvětlující významy cca 4900 
odborných termínů z oboru knihovnictví a informační vědy 
a souvisejících disciplín 
 

• Průběžně jsou doplňována nová hesla a upravována 
(aktualizována) ta stávající  
 

• Jedna z databází Národní knihovny ČR  
 

• Přístup z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd  
 

• Databáze vznikla v letech 2001-2002 v rámci projektu, který 
byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR  
 

• V roce 2003 získala Cenu INFORUM 2003  
 

http://aleph.nkp.cz/cze/ktd


Databáze TDKIV 

• Vedena v knihovním systému Aleph 
 

• Spravuje ji Knihovnický institut NK ČR  
 

• Je určena především knihovníkům, 
informačním pracovníkům a další odborníkům 
z oblasti knihovnictví, informační vědy 
a souvisejících oborů a také studentům 
a pedagogům v těchto oborech  



Návštěvnost databáze TDKIV během roku 
 

• Rok 2018 

 

 

 
 

• Rok 2017  
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Obsah databáze TDKIV – tematické oblasti 
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Nejčastěji hledané výrazy v TDKIV 
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Termín v TDKIV 

„Jednoslovný nebo víceslovný výraz s jasně 
definovaným pojmovým významem, který je 
opakovaně užíván v odborných textech … a je 
možné jej zařadit do soustavy odborných názvů 
daného oboru.“  
 

(SCHWARZ, Josef a Jaroslava HAVLOVÁ, 2013. Metodický materiál pro 
zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační 
vědy (TDKIV), s. 5)  



Heslo v TDKIV 

• Záznam termínu v databázi 



Vztahy mezi termíny v TDKIV 

• V TDKIV nejsou uvedeny bližší vztahy mezi 
termíny typu nadřazenost, podřazenost apod.  
 

• Termín = ekvivalent → synonymie  
 

• Příbuzné termíny – tematicky související 
termíny bez bližšího určení vzájemného vztahu 

 



Vztahy mezi termíny v TDKIV 

RESSLER, Miroslav, ed. Informační 
věda a knihovnictví: výkladový slovník 
české terminologie z oblasti 
informační vědy a knihovnictví: výběr  
z hesel v databázi TDKIV. Vyd.  1. 
Praha: Vysoká škola chemicko-
technologická, 2006. 161 s. ISBN 80-
7080-599-4. 



Vztahy mezi termíny v TDKIV 

• Pilotní projekt zpřístupnění TDKIV v podobě 
propojených dat v roce 2018 (VISK 1) 

 



Novinky v TDKIV 

• V roce 2018: Pilotní projekt zpřístupnění 
TDKIV v podobě propojených dat (VISK 1) 

 

• V budoucnu plánována revize anglických 
ekvivalentů vč. anglických termínů z databáze 
KSL  

 

• V roce 2018: zapojení do portálu  



Hesla z TDKIV na portálu Knihovny.cz 



Hesla z TDKIV na portálu Knihovny.cz 



Terminologické problémy 
v TDKIV 



Rozsáhlý vývoj terminologie 
v některých tematických oblastech 

• Aktualizace hesel v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a internetu 
 

• Aktualizace hesel v oblasti katalogizace  
– Odlišná terminologie v AACR2R a RDA 
– Nejednotná terminologie v různých zdrojích  

 

Např.  
• AACR2R - „záhlaví“  
• RDA, Statement of International Cataloguing Principles a Ustanovení 

mezinárodních zásad katalogizace: heslář - „autorizovaný selekční údaj“ 
a  „kontrolovaný selekční údaj“  

• MARC 21 - „záhlaví“  
 

 



Oborové termíny vs. obecné termíny 

• Zpracováváme především termíny z jádra 
oboru knihovnictví a informační vědy, ale 
někdy po zvážení zařadíme i obecné termíny, 
pokud to uznáme jako potřebné  
 

• Např. mapa, audiokazeta, libreto 



Termíny z hraničních a příbuzných oborů 

• Podle metodiky TDKIV zpracováváme termíny 
z hraničních a příbuzných oborů, pokud se běžně 
užívají v knihovnictví a informační vědě nebo 
s nimi souvisejí, avšak posouzení zařazení je velmi 
subjektivní 
 

• Např. ochrana knihovních fondů - např. kyselý 
papír, degradace papíru, chemické čištění papíru, 
absolutní či relativní vlhkost 
 

• Omezení oblasti informačních technologií 
a internetu → terminologie zpracována v jiných 
slovnících 
 



Překlad cizojazyčných termínů do češtiny 

• Běžně užívané anglické termíny bez českého 
ekvivalentu nebo s málo používaným českým 
ekvivalentem 
 

• Snaha prosadit v TDKIV český termín 
 

• Např. prosazování zájmů knihoven (library 
advocacy), právo na odměnu za půjčování (public 
lending right), dokument digitální původem (born 
digital), tvůrčí prostor (makerspace)  

 



Elektronická konference Terminologie 

 

• Je určena k diskusi o terminologii v oboru 
knihovnictví a informační věda 

 

• Informace o ní: https://tdkiv.nkp.cz/ele.htm  

https://tdkiv.nkp.cz/ele.htm
https://tdkiv.nkp.cz/ele.htm


Děkuji Vám za pozornost 

Bc. Jaroslava Citová, DiS.  

(správce TDKIV)   

jaroslava.citova@nkp.cz 

 

Databáze TDKIV: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd  

 

WWW stránky o TDKIV:  http://tdkiv.nkp.cz/ 

 

 

mailto:jaroslava.citova@nkp.cz
http://aleph.nkp.cz/cze/ktd
http://tdkiv.nkp.cz/

