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Ach tie zlomky



O čom budem hovoriť

• kultúrne dedičstvo a pamäťové 
inštitúcie

• nástroje pre spracovanie
schémy a formáty
pravidlá a validácie

• súčasná situácia a riešenie
• autority s pridanou hodnotou
• príklady



Kultúrne dedičstvo a jeho objekty

• výtvarné umenie
• literatúra

Čo majú spoločné?
• tvorca
• identifikačné údaje (datácia, názov)
• predmet/námet
• ....

• hudobné umenie
• úžitkové umenie
• ....

Súhrn kultúrnych vzťahov, diel a hodnôt, ktoré 
vznikli v minulosti, ale svojim významom 
presahujú dobu svojho vzniku a prispievajú k 
vytváraniu, upevňovaniu a pokroku súčasnej 
kulútry



Objekty kultúrneho dedičstva

• výtvarné umenie
• literatúra

Čo majú spoločné?
• tvorca
• identifikačné údaje (datácia, názov)
• predmet/námet
• ....

• hudobné umenie
• úžitkové umenie
• ....



Spracovanie
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Nástroje pre spracovanie

HW + SW + ŠTANDARDY

štandardy
• medatátové schémy
• autority, tezaury, slovníky
• pravidlá
• formáty pre výmenu dát



Schémy a formáty

• MARC-formáty
• EAD
• CDWA
• VRA Core
• TEI
• DC
• ISO 2709
• MARCXML



Pravidlá a validácia

• AACR2 (RDA), CCO, DACS, ISAD, 
ISAAR, ISBD

• národné autority
• oborové slovníky, číselníky a registre



Účel

• prístupnosť
• vyhľadateľnosť
• viacnásobné využitie -zdieľanie
• prepojiteľnosť
• kontrola prístupu
• správa a administrácia zbierok
• ...



Prostriedky - mapovanie
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intr

ometadata/metadata_element_sets.html



Prostriedky

MAPOVANIE

•CDWA, CCO, CDWA Lite, VRA 4.0 XML, 
MARC/AACR, MODS, DUBLIN CORE, EAD, 
OBJECT ID, CIMI, FDA Guide

•MARC21, Dublin Core

•CCO, MARC21

•…



Trocha matematiky

Materialisace 
(obraz)

Církev a blouznivci 
(kniha)

Váchal, Josef 
(maliar)

Váchal, Josef 
(spisovateľ)

Materialisace 
(obraz)

Církev a blouznivci 
(kniha)

Váchal, Josef Váchal, Josef

dielo



Autority+

• unifikované selekčné prvky
• rozšírená miera štrukturalizácie
• pridané vzťahy



Dôvod

• sématický web

• základ: ontológia (ISO 21127)



ISO 21127

Doménová ontológia pre informácie 
kultúrneho dedičstva. 

Ontológia - formálne, jednoznačné 
vymedzenie zdieľaných pojmov (Gruber 
1993)

Predstavuje formálnu reprezentáciu 
pojmovej schémy podriadenej 
databázovým aplikáciám a 
dokumentačným systémom

Jej cieľom je objasniť logiku, ako 
inštitúcie narábajú s faktografickými 
dokumentami



ISO 21127 - úloha a účel

Umožniť 

• výmenu a zdieľanie informácií 

• integráciu heterogénnych zdrojov

Umožňuje:

• vytvárať sémantické definície a 
vysvetlenia určené na transformáciu 
rôznorodých informačných zdrojov do 
súvislých globálnych zdrojov v intranete a v 
internete

•slúži ako formálny jazyk pre identifikáciu 
všeobecného informačného obsahu v 
rôznych údajových formátoch



ISO 21127

Entity -E63(začiatok existencie)

-E67(narodenie)

-E52(doba)

-E50(datum)

Vlastnosti

-P4(má dobu)

-P98(bola narodená)

-P1(je identifikovaná ako)

-P31(je identifikovaná ako)

Definičný obor a obor hodnôt 



1 príklad > 1000 slov

E21 Osoba E82 Označenie aktéra 
(Váchal, Josef)

P131 

je identifikovaná ako

E67 Narodenie ...
(23.9.1884)

P98 

narodila sa

E69 Smrť ...
(10.5.1969)

P100 

zomrela

E7 Akcia
E41 Označenie 

(Josef Váchal ve 
sbírkach...)

P1

je identifikovaná ako

E53 Miesto
...(Hradec Králové)

P7

prebiehala kde

E24 Fyzický umelý výtvor

P16 
využívala objekt



Prvé kroky

Projekt NKP + CITEM

postup
• vysvetlenie problematiky
• stanovanie spoločnej terminológie
• analýza problematiky
• návrh modelu fungovania
• definícia dátovej štruktúry
• dolovanie dát
• analýza a práca s dátami
• príprava pracovných formulárov



Súčasný stav

• dáta pred ručnými opravami
• dáta zharmonizované z NKP

21predmetové autority

801- - synchronizované s NKP

počet zázn.typ autority
2430autority múzeí a galérií
2415- osobné mená

15- korporácie

254odstránené duplicity

799geografické autority



Kam smerujeme

• www rozhranie pre sprístupnenie 
dát naprieč pamäťovými inštitúciami



Kam smerujeme







Čas pre Vaše otázky

?



Ďakujem za pozornosť

Ing. Nadežda Andrejčíková
andrejcikova@cosmotron.cz

Cosmotron Slovakia s.r.o.
Bratislavská 57

908 48 Kopčany
firma@cosmotron.cz

www.cosmotron.sk 
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