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Web2.0 a  jeho dopad na knižnice



WEB 2.0=



Čo teda je WEB 2. 0?



-vzájomné zdieľanie obsahu, 
-zdieľanie a výmena informácií, 
-priestor pre tvorbu komunít a vzájomné stretávanie sa,
-....
Nový priestor, kde si každý môže nájsť svoj 
miesto pre vlastnú sebarealizáciu.

Priestor, ktorý nepozná hranice a limity 
reálneho sveta. 

Spôsob chápania webových služieb tvoriacich 
súčasť globálneho informačného systému.

WEB 2.0 – Základná myšlienka



„PC era“  1980-1990

• PC
• Windows
• Mac OS

• E-mail
• Usenet
• FTP
• IRC
• Gopher
• BBS

Zrod a vývoj internetu

Simple text, static graphics



„Read only web“  1990-2000

• URL
• HTTP
• HTML
• XML
• ASP
• JAVA
• JAVASCRIPT
• FLASH

Vývoj internetu – Web 1.0

Pushed web, text, graphics
animated gifs, wider content



„Read write web“  2000-2007

• AJAX
• ATOM
• RSS
• OPEN ID
• LONG TAIL
• MASH UP
• FOLKSONOMY
• SOAP

Vývoj internetu – Web 2.0

Two way web, blogs, google, wikis, 
video, podcasts, sharing, personal 
publishing, 2D portals



Web 2.0

Pre WEB 2.0 sú charakteristické služby:  Google so svojimi Search, Maps, Gmail, 
Calendar, AdSense, Wikipedia, Blogy, RSS, YouTube, Flickr, Del.icio.us, Last, 
CalendarHub, MushUp, ...
Tieto služby by sme mohli rozdeliť na služby pre tvorbu obsahu – sem patrí wiki, 
blogy, odkazy, fotky, videá, hudba a služby pre agregáciu zdrojov – RSS, ATOM, ...,
Služby pre tagovanie, tvorbu folksonómií a hodnotenie,...- 



Web 2.0 a knižnica 

Web stránka knižnice – RSS, diskusné fórum, 
možnosť pridávať fotky, komentáre, zvukové a 
video záznamy k jednotlivým akciám, 
personalizácia stránok, ....

OPAC – personalizácia, alerty, RSS kanály, 
tagovanie, folksonómie, hodnotenie, pridávanie 
recenzií, zdieľanie zdrojov, integrácia iných 
zdrojov aplikácií, MashUp, ...



„Web OS“  2007 

• 3D PORTALS
• INTEROPERABLE PROFILES
• MEDIA FLOWS
• AVATAR REPRESENTATION
• SOCIAL SOFTWARE
• VIRTUAL WEB WORDS

Vývoj internetu – Web 3.0, 4.0 ....

Semantic databases, semantic search, 
distributed search, inteligent personal 
agents



Jeho cieľom je, aby dáta obsiahnuté na 
webe boli strojom nielen spracovateľné, 
ale aj čitateľné, teda aby dostali jasný 
zmysel a sw agenti by mohli na webe 
vyhľadávať na základe významu 
informácií. 

T. Berners Lee v jednom zo svojich 
vystúpení hovoril o sémantickom webe 
ako o „zwebovanej relačnej databáze.“

Aby stroje mohli dáta na webe čítať 
potrebujú k tomu okrem iného ontológie

Sémantický web



Ontológia – pojem z filozofie
Jedná sa o určitým spôsobom formalizované 

reprezentácie zanlostí. 
Popis pojmov a ich vzťahov
Ontológie sú budované prevažne pre určitú doménu, 

kde slúžia danej komunite k vzájomnému 
porozumeniu sa. 

Môžeme si ich predstaviť ako zdieľaný slovník 
popisujúci danú doménu.

V tomto slovníku sú popísané jednotlivé typy objektov 
/pojmy/, ich vlastnosti a tiež vzťahy medzi nimi

Sémantický web - Ontológie



FRBR

Functional requirements for bibliographic records
Funkčné požiadavky na bibliografický záznam

ciele:
• poskytnúť jasne definovaný, štruktúrovaný rámec, ktorý uvádza do súvislostí údaje 

zaznamenané v bibliografických záznamov a ktorý vyhovuje potrebám používateľov 
záznamov

• doporučiť základnú úroveň funkčnosti pre záznamy vytvorené národnými 
bibliografickými agentúrami

entity (3 skupiny):
• dielo, vyjadrenie, prevedenie, jednotka
• osoba, korporácia
• pojem, objekt, akcia, miesto



FRBRFRBR

vzťahy:
• vzťahy medzi dielom, vyjadrením, prevedením a jednotkou
• vzťahy k osobám a korporáciám
• vecné vzťahy
ďalšie vzťahy:
• medzi dielami (pokračovanie, suplement, doplnok, sumarizácia, adaptácia, 

transformácia, imitácia)
• medzi vyjadreniami (toho istého diela: skrátenie, revízia, preklad, úprava; rôznych diel: 

pokračovanie, suplement, doplnok, sumarizácia, adaptácia, transformácia, imitácia)
• medzi prevedeniami (reprodukcia, alternatíva)
• medzi jednotkami (rekonfigurácia, reprodukcia)
• vzťahy – časť/celok

úlohy:
• nájsť       –      určiť      –       vybrať       –      získať



FRBR

DIELO

VYJADRENIE

PREVEDENIE

JEDNOTKA

je ilustrované

je realizované pomocou

je stelesnené v



FRBR

dielo Čachtická pani / 
Jožo Nižnánsky

je ilustrované ... jednotkou

vyjadrenie

slovenský originál

Čachtická pani / 
Jožo Nižnánsky

je realizované pomocou vyjadrenie

poľský preklad

Pani na Czachticach / 
Jožo Nižnánsky

vyjadrenie

ruský preklad

Krovavaja grafinja / 
Jožo Nižnánsky

je stelesnené v

prevedenie

Čachtická paní / 
Jožo Nižnánsky –
Praha : Petrklíč, 1991

prevedenie

Čachtická paní / 
Jožo Nižnánsky –
Praha : Petrklíč, 1996



FRBR
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Príklad



Príklad

väzba na originál (pole 765)



Príklad

osobné meno ako predmet 
(pole 600)



FRBR v praxi



CIDOC - CRM

CIDOC / Conceptual reference model
CIDOC / Model vzťahov medzi pojmami

ciele:
• umožniť výmenu informácií a integráciu medzi rôznorodými zdrojmi informáciami o 

kultúrnom dedičstve
• slúžiť špecialistom pri vývoji informačného systému ako návod pre pojmové 

modelovanie
• slúžiť ako spoločný jazyk pre odborníkov a IT špecialistov
• slúžiť ako formálny jazyk pre identifikáciu spoločného informačného obsahu

základ:
• entity
• vlastnosti



CIDOC - CRM

entity:
• dočasné entity, trvalé položky a primitívne hodnoty (napr. číslo, časový údaj, reťazec)
dočasné entity:
• fyzický stav
• obdobie, udalosť
trvalé položky:
• výtvor (fyzický výtvor – fyzický objekt, fyzický umelý výtvor, informačný objekt; umelý 

výtvor – fyzický umelý výtvor, pojmový objekt)
• aktér (skupina, osoba)
• označenie (označenie miesta, času, pojmu, aktéra, identifikátor objektu)

vlastnosti:
• súvisiace s identifikáciou, typom, časovým rozsahom, miestom konania,…



CIDOC - CRM

OZNAČENIE

OZNAČENIE

OZNAČENIE

OZNAČENIE

AKTÉR

OBDOBIE

FYZICKÝ 
VÝTVOR

čo sa stalo?

s kým súvisela?

kedy? kde?

s čím súvisela?

akého typu?

MIESTO

UDALOSŤ

POJMOVÝ 
OBJEKT

TYP

J. Mockerc

modifikácia

Křivoklát

Křivoklát1856



CIDOC - CRM

J. Mocker

1856

Křivoklát

Křivoklát

AKTÉR

OBDOBIE

FYZICKÝ 
VÝTVOR

čo sa stalo?

s kým súvisela?

kedy? kde?

s čím súvisela?

akého typu?

MIESTO

modifikácia

POJMOVÝ 
OBJEKT

TYP

na hrade Křivoklát (fyzický výtvor), ktorý leži v obci Křivoklát (miesto) začala v roku 1856 
(obdobie) rekonštrukcia (modifikácia), ktorú viedol J. Mocker (aktér)



Ako to môže vyzerať v praxi?









CIDOC - CRM

predmetom je...

Exteriérom
pre realizáciu je...

... je predmetom

Křivoklát
objekt (pamiatka)

predmetom je...

Čachtická pani / réžia Juraj Jakubisko
dokument (film)

Báthoryová, Alžbeta, 1560-1614
osoba

Čachtická pani / Jožo Nižnánsky
dokument (kniha)

poľský preklad

ruský preklad

český preklad

Praha : Petrklíč, 1991

Praha : Petrklíč, 1996

Praha : Petrklíč, 2000

slovenský originál

dielo

vyjadrenie

prevedenie

Hrad Křivoklát / 
Tomáš Durdík, Květa Křížová

dokument (kniha)

nemecký preklad

francúzsky preklad

český originál

dielo vyjadrenie



Záver

Dôsledné dodržiavanie štandardov 
= 

správny krok k webu x.x
Budúcnosť = sémantický web 

Základ sémantického webu = ontológie
- 

Príjmime výzvu – budujme ontológie



?
Čas pro otázky



www.cosmotron.cz

firma@cosmotron.cz

andrejcikova@cosmotron.cz

Pančava 11
695 01 Hodonín

+420 518 326 522-5

Ďakujem za pozornosť


