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Databáze TDKIV

• Výkladová databáze vysvětlující významy 
odborných termínů z oboru knihovnictví 
a informační vědy a souvisejících disciplín

• Jedna z databází Národní knihovny ČR 

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

• Vedena v knihovním systému Aleph

• Spravuje ji Knihovnický institut NK ČR 

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


Databáze TDKIV

• Jediný online terminologický výkladový slovník 
v oboru knihovnictví a informační vědy v ČR 

• Rychlý, snadný a bezplatný přístup 

• Aktuální oborová terminologie 



Databáze TDKIV

• Slouží jako pomůcka při studiu a vytváření 
odborných textů a pro zpřesnění komunikace 
v knihovnické praxi

• Lze ji využít také jako překladový česko-anglický, 
anglicko-český slovník 

• Je určena především knihovníkům, informačním 
pracovníkům, studentům a pedagogům oboru 
knihovnictví a informační věda, ale také široké 
veřejnosti  



České a slovenské oborové výkladové slovníky aneb Vývoj 
knihovnické terminologie v ČR, SR, příp. Československu

VODIČKOVÁ, Hana a Jiří CEJPEK. Terminologický 
slovník knihovnický a bibliografický. 1. vyd. Praha: 
SPN, 1965. 119, [1] s. Edice Ústř. vědecko-met. 
kabinetu knihovnictví. Publikace státních věd. 
knihoven.

HANAKOVIČ, Štefan, Alojz KURUC a Boris BÁLENT. 
Slovenská knihovnícka terminológia: výkladový 
slovník. Martin: Matica slovenská, 1965. 164 s.



České a slovenské oborové výkladové slovníky aneb Vývoj 
knihovnické terminologie v ČR, SR, příp. Československu

KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ
a Marta NOVÁKOVÁ. Informačná výchova: 
terminologický a výkladový slovník: odbor 
knižničná a informačná veda. 1. vyd. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. 
Edícia terminologických a výkladových slovníkov, 
Zv. 6. ISBN 80-08-02818-1.

Krištofičová, Eva, Zora Jurčacková a Miriam 
Ondrišová. Terminologický slovník z knižničnej
a informačnej vedy [CD-ROM]. 1. vyd. [Bratislava]: 
STIMUL, 1999. ISBN 80-88982-12-X.



České a slovenské oborové výkladové slovníky aneb Vývoj 
knihovnické terminologie v ČR, SR, příp. Československu

KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
[online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2017-
04-26]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

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


České a slovenské oborové výkladové slovníky aneb Vývoj 
knihovnické terminologie v ČR, SR, příp. Československu

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.

• Informace o zakoupení: 
http://tdkiv.nkp.cz/ter.htm

http://tdkiv.nkp.cz/ter.htm


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 



Obsah databáze TDKIV

• V současnosti databáze obsahuje cca 4900 termínů
(vč. ekvivalentů), tj. cca 3200 hesel (záznamů)
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Využívání databáze TDKIV

• Nejvíce bývá využívána v říjnu, listopadu a dubnu, 
nejméně v červenci a srpnu

• V zahraničí je největší zájem o TDKIV na Slovensku



Nejčastěji hledané termíny v TDKIV 
od roku 2015 do současnosti
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Zpracování hesel

• SCHWARZ, Josef a Jaroslava HAVLOVÁ, 2013. Metodický 
materiál pro zpracování hesel České terminologické 
databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV).
Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/spo.htm

• Výběr nových termínů založen na excerpci odborné 
literatury, ale také na návrzích uživatelů

• Zařazovány jsou také novější termíny reflektující aktuální 
trendy v oborové terminologii, např. digitální repozitář, 
propojená otevřená data, otevřený přístup (k vědeckým 
informacím)

http://tdkiv.nkp.cz/spo.htm


Zpracování hesel

• Hesla zpracovává především správce databáze

• Konzultace s dalšími knihovníky a lingvisty 
z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR

• Nová hesla upravuje a schvaluje redakční rada

• Za rok je zpracováno 40-50 hesel

• Aktualizace hesel 



Typy vyhledávání v TDKIV



Typy vyhledávání v TDKIV



Novinky v TDKIV

• Citace hesla



Novinky v TDKIV

• Citace databáze



Novinky v TDKIV

• Příspěvek ve Wikipedii



Novinky v TDKIV

• Historie hesel



Novinky v TDKIV

• Vyhledávání termínů v Google



http://tdkiv.nkp.cz

http://tdkiv.nkp.cz/


Novinky v TDKIV

• Databáze TDKIV je přístupná 
i na mobilních zařízeních

• Webové stránky TDKIV jsou 
také přístupné i na 
mobilních zařízeních 



Propagace TDKIV

• Oborové časopisy

• Vzdělávací akce

• Webový portál TDKIV

• Elektronické konference 

• Drobný propagační tisk

• Wikipedie

• Knihovnického institutu
• https://cs-cz.facebook.com/KNIHOVNICKYINSTITUT

https://cs-cz.facebook.com/KNIHOVNICKYINSTITUT


Spolupráce s uživateli a knihovníky 
na rozvoji TDKIV

• Návrhy nových hesel ke zpracování nebo úprav 
stávajících hesel je možné zasílat: 

• správci na e-mail jaroslava.citova@nkp.cz

• prostřednictvím formuláře Napište nám -
http://tdkiv.nkp.cz/

• K odborné diskusi o oborové terminologii je určena 
elektronická konference Terminologie

• více informací na http://tdkiv.nkp.cz/ele.htm

mailto:jaroslava.citova@nkp.cz
http://tdkiv.nkp.cz/
http://tdkiv.nkp.cz/ele.htm


Kontaktní údaje

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

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

Bc. Jaroslava Citová, DiS.

(správce TDKIV)  

jaroslava.citova@nkp.cz

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

