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Chceme-li jako knihovníci nejen přežít, ale
i prosperovat...

… je třeba NEZŮSTÁVAT POZADU a aktivně sledovat 

(nejen) technologické trendy.

SÉMANTICKÝ WEB (propojená data) není sci-fi či 

vzdálená budoucnost. Je to SOUČASNOST.
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LOD Cloud

Zdroj: https://lod-cloud.net/ 

Síla propojených dat 
spočívá v tom, že 
jsou:
● vzájemně 

PROPOJENA;
● srozumitelná 

STROJŮM.
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Pilotní projekt zpřístupnění TDKIV v podobě 
propojených dat 

● realizován Národní knihovnou ČR v roce 2018
● spolupráce se spolkem Wikimedia Česká republika 

(https://www.wikimedia.cz/wiki/) 
● využití WIKIDAT, tj. svobodné databáze všeho 

(https://www.wikidata.org/)
● inspirace pro projekt zpřístupnění autoritních záznamů 

v podobě propojených dat (je realizován v letošním roce)
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Wikidata
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Proč je pro nás sémantický web důležitý

● naše DATA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH (i mezinárodních)

● DALŠÍ VYUŽITÍ již jednou vytvořených dat, ale tentokrát v podobě 
srozumitelné pro stroje (tedy např. i pro Google)

● ZLEPŠENÍ VIDITELNOSTI knihoven na webu

● VYLEPŠENÍ VLASTNÍCH DAT
● pohybují se na něm roboti :-)
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Zdroj: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Bots 7

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Bots


Není to moc těžké?

● není :-)
● v případě Wikidat ochotně poradí lidé ze spolku Wikimedia Česká republika

● navíc jsou nově k dispozici FAQ PRO INSTITUCE seznamující se 
s Wikidaty:

○ https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/Pro_instituce 
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O kterých datech přednostně uvažovat

● strukturovaná data, která ještě nejsou (v úplnosti) zpracována do podoby 
propojených dat (či nejsou součástí Wikidat)

● vhodná licence (pro Wikidata CC0 – Public Domain)

● ne vše lze snadno převést do strukturované podoby (viz např. rozdíly mezi 
humanitními a společenskými vědami na straně jedné a přírodními vědami 
na straně druhé)  – ne vždy je snadné popsat vztahy mezi jednotlivými 
pojmy

… NA NIC ZBYTEČNĚ NEČEKEJME A PUSŤME SE DO TOHO!
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Máme data

● REGIONÁLNÍ DATABÁZE a další SPECIALIZOVANÉ 
ZDROJE, které vznikají v prostředí knihoven, za použití veřejných 
prostředků a jsou volně zpřístupňovány

● existuje i položka Počet vlastních specializovaných databází ve statistickém 
výkazu
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Máme na co navazovat

Zdroj: 
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna/T%C3%BDden_knihoven
_s_Wikipedi%C3%AD 11

https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna/T%C3%BDden_knihoven_s_Wikipedi%C3%AD
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Budeme v dobré společnosti...

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2019-09-30/In_focus 12

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2019-09-30/In_focus


… a to se cení :-)

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2019-09-30/In_focus 13
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Zdroj: 
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/knihovna-kromerizska-reditelka-sarka-kasparkova-oceneni.A191009_506
830_zlin-zpravy_ras 
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Jestliže si mladí dávají rande v knihovně...

co kdybychom si my knihovníci dali 

RANDE SE STROJI

(S ROBOTY)

:-)?
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Neváhejme...

… a zapojme se do SÉMANTICKÉHO WEBU!

WIKIDATA jsou skvělou vstupní branou!
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