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 29. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII 

KRAJSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE 

25. – 26. DUBNA 2017 

 

 

ZÁPIS 

 
 

25. 4. 2017 

 

1. ZAHÁJENÍ   

 

Jednání zahájila Bc. Radomíra Kodetová, ředitelka KK Pardubice, a předsedkyně sekce 

SDRUK pro bibliografii Mgr. Eva Svobodová. 

 

 

2. KOOPERAČNÍ SYSTÉM ANL, VYHODNOCENÍ ZA ROK 2016  

(Mgr. Zdeňka Mikulecká) 

 

Projekty byly v roce 2016 podpořeny již po páté, zaměřeny na tvorbu nových bibl. záznamů 

bez vazby na plné texty. Záznamy zpracovávány podle pravidel RDA. Zapojeno 12 krajských 

knihoven, KNAV a Knihovna kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. 

Koordinaci zajišťovala SVK HK v rozsahu 200 hodin/rok. Do báze ANL bylo v roce 2016 

doplněno cca 20 000 záznamů z VISK 9/1 (o ca 400 záznamů více oproti plánu a o 500 více 

proti roku 2015). Bez projektu přispívalo do báze ANL dalších 9 odborných databází. Celkem 

bylo v roce 2016 naimportováno cca 54 000 záznamů. Záznamy se stále povětšinou 

zpracovávaly s ročním zpožděním, 10% záznamů bylo z aktuálního roku. Celkem je v bázi 

ANL více než 1,6mil. záznamů článků. Přes 390 000 záznamů odkazuje na plné texty (v roce 

2016 bylo propojeno více než 44 000 záznamů), ca 29 000 záznamů odkazuje do Kraméria 

NK. Každoročně chybějí záznamy z celostátního denního tisku, které je možno z velké části 

najít v databázi Anopressu. 

 

 

3. KOOPERAČNÍ SYSTÉM ANL, PROJEKTY V ROCE 2017, PŘIPOMÍNKY, PLÁN 

REALIZACE  

(Mgr. Zdeňka Mikulecká, Mgr. Eva Svobodová) 

 

Na rok 2017 žádalo o grant 12 krajských knihoven, KNAV + KKHH EÚ AVČR. 1 projekt 

byl vyřazen (KKHH EÚ AVČR) neboť žadatel v řádném termínu neprovedl finanční 

vypořádání veškerých dotačních prostředků, které mu byly MK poskytnuty v roce 2016;  

1 projekt byl krácen.  

 

Navíc nově o grant požádala Geografická knihovna PřF UK, která převezme tituly spadající 

do oboru, do exc. základny zařazena také nová oborová periodika. Projekty byly vypracovány 

stejně jako v loňském roce, tzn. tvorba nových originálních bibl. záznamů bez vazby na plné 

texty. Je v plánu vytvořit ca 20 000 záznamů článků a zvýšit procentuální podíl záznamů 

z aktuálního roku 2017. 
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Garantem pro rok 2017 zůstává Mgr. Eva Svobodová, SVK HK bude nadále zajišťovat 

koordinaci a metodickou pomoc.  

Žádost, aby účastníci projektu VISK 9/1 zapisovali údaje o excerpci do Souborného katalogu 

periodik.  

 

 

4. PŘÍPRAVA KOLOKVIA ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH 

BIBLIOGRAFŮ V ŘÍJNU 2017 V MZK – NÁVRHY TÉMAT 

 (Mgr. Eva Svobodová) 

 

Termín: 8. - 10. 10. 2017, MZK, Brno 

 

Témata: 

1) Srpen 1968 

2) Morava 

3) Hříšní lidé města… 

4) Textilní průmysl 

5) Regionální potraviny  

6) Heraldika a vexilologie  

 

Pozn.: Dodatečná úprava témat: 

- pravděpodobně budou vyškrtnuta témata Regionální potraviny, Textilní průmysl 

- doplněno: Bibliografie české/slovenské  literatury a exilová literatura, přednášky  

k jubileu 

 

 

Připravuje se kolektivní monografie s názvem Mezníky české a slovenské bibliografie, měla 

by vyjít před Kolokviem. Vydává MZK jejím nákladem. 

 

Obsah: 

Jiřina Kádnerová: Regionální bibliografie v letech 1967-1994 

Jiřina Kádnerová - Eva Svobodová: Bibliografická kolokvia 

Anna Kucianová: Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů uskutečněné na 

Slovensku v letech 1997-2016 

Václava Horčáková: Bibliografie dějin Českých zemí 

Vojtěch Malínek: Česká literární bibliografie 

Gabriela Hamranová: Bibliografie zahraničních slovacik vydaných po roce 1945 

Michal Přibáň: Bibliografie literárního exilu: rekapitulace, dluhy a vyhlídky 

Jaromír Kubíček: Česká retrospektivní bibliografie 

Jiří Mika: Bibliografie s přesahem 

Eva Svobodová: Co s ní? Česká analytická bibliografie v letech 1992-2016 

Gabriela Holečková -  Božena Klabalová: Analytická bibliografie: Výběrový soupis 

dokumentů z let 1989-2016 

Jan Kaňka: Jak je důležité míti bibliografii 

M. Kovačka 

B. Snopková 

I. Poláková 

 



3 
 

Datum, do kdy je třeba poslat názvy příspěvků a anotaci bude sděleno dodatečně. Hotové 

příspěvky stačí dodat do termínu Kolokvia. 

 

Návrh nového projektu: Bibliografie bibliografie 20. století (retrospektivní, personální, 

analytická, regionální) = soupis literatury (ne soupis bibliografií, ale literatury o ní) 

Je třeba časové vymezit a úkoly rozdělit mezi více institucí. 

 

 

 

5. SLOVNÍK ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ, STAV OPRAV HESEL A NOVÁ HESLA  

(Mgr. Zdeňka Mikulecká) 

 

Statistika k 31. 12. 2016: 

- celkem v bázi SČK celkem 747 hesel (o 160 více, než v r. 2014, kdy se data 

importovala do db NK) 

- nových hesel v roce 2016 - 115, 253 jich bylo opraveno 

 

Byly téměř dokončeny revize a aktualizace záznamů převzatých z původního systému. 

 

Spolupráce se studenty UISKu,  kteří 26 hesel zpracovali a 26 hesel opravili. 

 

Na počátku roku 2017 proběhly dvě softwarové změny: 

1) V databázi SČK se u biografických hesel osobností zobrazují fotografie knihovníků. 

2) Nové nastavení polí 100 (záhlaví) a 400 (odkazová forma). Tato pole byla propojena  

s autoritní databází, je třeba důsledně uvádět údaje do těchto polí podle db národních autorit. 

Pokud jsou k dispozici údaje, které se od db národních autorit liší, je potřeba nejdříve 

zpracovat návrhy na opravu v autoritní bázi (přes lokální supervizory, příp. návrh zaslat přímo 

Ing. Smetanové), teprve potom vytvářet heslo. Týká se zjm. životních dat a odkazových 

forem jména (např. jméno za svobodna, provdané jméno, pseudonymy atd.) Pokud tento 

postup nebude dodržen, budou údaje ve SČK do druhého dne přepsány údaji z autoritní báze, 

a (nové) údaje, které jsme získali při vyplňování dotazníků, nebudou využity. 

Cílem je sjednocení údajů v obou bázích, protože v loňském roce se tyto značně rozcházely 

(jednalo o 130 záznamů). 

 

Upozornění k metodice: 

1) Nesprávné a tudíž nefunkční odkazy do Souborného katalogu ČR a Databáze knihovnické 

literatury.  

 

Při propojení záhlaví s databází AUT10 (přidání podpole 7 s id. číslem autority) se odkaz do 

Databáze knihovnické literatury (KKL) vygeneruje automaticky při uložení záznamu, pokud v 

záznamu žádné pole 956 není.  

Další odkazy je nutné přidat ručně. Žádoucí je přidat odkazy Souborného katalogu ČR (SKC), 

příp. do katalogu Národní knihovny ČR (NKC), pokud se publikace autora v těchto 

databázích nacházejí.  

 

Příklady: 

 u http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KKL&ccl_term=wau=xx0013570 

 y Seznam prací v Databázi knihovnické literatury  

 

u http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=SKC&ccl_term=wau=xx0013570  

http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KKL&ccl_term=wau=xx0013570
http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=SKC&ccl_term=wau=xx0013570
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y Seznam prací v Souborném katalogu ČR  

 

Lépe odkaz nepřepisovat ručně, ale kopírovat (mít jej někde uložen, nebo si otevřít odkaz u 

jiného hesla, zkopírovat a změnit poslední část odkazu: wau=ID osoby z autoritní 

databáze) 

 

 

6. KONCEPCE NÁRODNÍHO SYSTÉMU ANALYTICKÉ BIBLIOGRAFIE A 

PŘÍPRAVA VZNIKU ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ V NKČR  

(PhDr. Petra Šťastná) 

 

Projekt Analytická bibliografie - koncepce národního systému a příprava vzniku odborného 

pracoviště v Národní knihovně České republiky (v rámci programu VISK1 na rok 2017) 

 

Projekt podával PhDr. Hanuš Hemola, podílí se na něm PhDr. Petra Šťastná. 

Cílem je vytvořit koncepci a funkční model nového národního systému analytické 

bibliografie, koncepci a funkční model vzniku odborného pracoviště v NK jako 

koordinačního centra národního systému analytické bibliografie, vyhodnotit a navrhnout 

inovovanou excerpční základnu a její institucionální pokrytí, navrhnout nákup el. licencí 

plnotextových českých zdrojů a vytvořit workflow naplňování báze ANL s napojením na 

existující plné texty. 

V současné době probíhá analýza excerpční základny, je mapováno analytické pokrytí 

impaktovaných a recenzovaných časopisů. 

Součástí projektu je také příprava koncepce pracoviště analytické bibliografie NK ČR, které 

by mělo zajišťovat koordinaci, částečně také excerpci (ale další kooperace bude žádoucí), 

digitalizaci, resp. využití digitalizovaných periodik pro zpracování na analytickou úroveň a 

mohlo by se věnovat tzv. e-born dokumentům a jejich zpracováním na analytickou úroveň.  

Co se týče personálního pokrytí, mohlo by mít pracoviště kolem 5 zaměstnanců.  

 

V r. 2018 už by měla koordinaci převzít PhDr. Šťastná, garantem by pro r. 2018 ještě mohla 

zůstat Mgr. Eva Svobodová. 

 

 

7. INFORMACE Z ČINNOSTI PSAB ZA ROK 2016 A ZÁMĚRY NA ROK 2017 – 

(Mgr. Eva Svobodová) 

 

23. 3. 2016 proběhlo jednání s pracovníky NK ČR nad koncepcí ANL, které moderoval A. 

Brožek. V prosinci r. 2016 NK ČR podala projekt na obnovu pracoviště ANL do programu 

VISK 1.  

Spolu se zástupci NK CŘ byla vytvořena definice centrální analytické bibliografie pro novelu 

knihovního zákona: Centrální analytická bibliografie je bibliografie, která soustřeďuje 

záznamy jednotlivých obsahově kompaktních a formálně oddělených částí dokumentů 

(např. články z periodik, sborníkové stati a kapitoly knih). 
 

Členové  PSAB navštívili ve dnech 9. – 10. května Slovenskou NK v Martině, aby se 

seznámili s použitými technologiemi a zkušenostmi se zpracováním článků v rámci 

digitalizace periodik. Zápis je vystaven na webu SDRUK (Mgr. Doležalová). 

 

Z. Mikulecká prezentovala v říjnu bázi ANL na Semináři českých oborových bibliografií 

v ÚČL AV ČR. Ze semináře bude zpracován sborník. 
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Vyhodnocení plnění koncepce analytické bibliografie 

 

1) Začlenění analytické bibliografie zpět do české národní bibliografie – nepodařilo se 

2) Indexovat a zpřístupňovat bázi ANL prostřednictvím portálu Knihovny.cz – plní se 

3) Koordinace a metodika analytické bibliografie v NK – plní se 

4) Analytická bibliografie v Koncepci rozvoje knihoven v ČR do r. 2020 – ano: 

V kapitole 3 jsou v souvislosti s analytickou bibliografií uvedeny tyto teze:  

- Podporovat kooperativní tvorbu národních, regionálních a oborových bibliografií 

s návazností na faktografické, plnotextové a multimediální zdroje 

- Systematicky retrospektivně zpracovávat dosud nezpracované knihovní fondy včetně 

analytického zpracování 

- Zabezpečit a institucionálně ukotvit procesy systému české centrální analytické 

bibliografie na všech úrovních jakožto jeden z klíčových rešeršních nástrojů 

vznikajících přímo v prostředí knihoven a sloužících také k propagaci publikačních 

výstupů české vědy a výzkumu i v českém jazyce 

- Vznik odborného pracoviště pro analytickou bibliografii v NK ČR 

 

Miniprůzkum o bibliografech v Krajských knihovnách – otázky: 

1) Jsou v KK samostatná bibl. oddělení?  

Bibliografové pracují ve všeobecných nebo regionálních studovnách či v informačních 

službách, málokde je samostatné oddělení bibliografie jako součást zpracování fondů. 

 

2) Počet pracovních úvazků na oddělení bibliografie v r. 1990 a v r. 2016, výrazné změny za 

dané období: 

Až na několik výjimek nesníženo, někde dokonce počet nepatrně vzrostl. 

 

3) Jaké je původní polování současných bibliografů, resp. jaké mají odb. vzdělání? 

Nejvíce je knihovníků, jsou to také historikové, ekonomové, učitelé, chemici, redaktoři, 

psychologové, archiváři, filologové, sociální pedagogové atd. Většina prošla knihovnickými 

rekvalifikačními kurzy. 

 

Typová pozice bibliograf  

V Národní soustavě povolání chybí a nelze se v této specializaci ani rekvalifikovat. 

V knihovnách je bibliograf zařazován buď jako katalogizátor nebo informační pracovník, 

resp. rešeršér. 

 

Chceme samostatnou typovou pozici bibliograf v národní soustavě povolání? Nebo 

přidáme k pozici katalogizátor i pozici bibliograf? 

Je třeba vše promyslet a k tématu se vrátit, zhodnotit a srovnat typové pozice. Např. 

katalogizátor pouze zpracuje zadaný úkol, ale bibliograf sám musí vybrat, co zpracuje, poté 

zpracovat a pak s tím může dál nakládat = přidaná hodnota. 

Obrátit se na p. Košťálovou.  

 

Doporučení MZK, aby byli bibliografové zařazeni na pozici referenční pracovník, ale ten 

nemá katalogizaci.  

 

Jste se svým zařazením v knihovnách spokojeni? Ano. Proběhne průzkum na to, jak jsou 

pracovníci v knihovnách zařazeni. 
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8. TIŠTĚNÉ BIBLIOGRAFIE ZA ROK 2016  

(A. Vitásková) 

 

Viz příloha č. 1 

 

 

26. 4. 2017 

 

9. ANL A DALŠÍ ČLÁNKOVÉ DATABÁZE A PORTÁL KNIHOVNY.CZ 

(Mgr. Pavlína Doležalová - SVK PK, Mgr. Lenka Maixnerová – NLK, Mgr. Petra Žabičková 

- MZK) 

 

Aktuálně CPK obsahuje samostatné báze s anl: 

 

ANL – Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících 

 

BMČ  – Bibliographia medica Čechoslovaca – národní registrující bibliografie, která 

v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné 

písemnictví vydávané na území ČR (do r. 1996 i na Slovensku) a práce českých autorů 

vydané v zahraničí. 

 

KKL – Databáze knihovnické literatury  - katalog knihovnické literatury (monografie, 

periodika) a kartotéka analytických záznamů z českých odborných periodik a výběrově 

z odborných slovenských. Výběrově záznamy z českých ostatních periodik a denního tisku do 

r. 2010, vše od r. 1990. 

 

Plné texty 

ANL – pole 856 = funkce E-verze 

BMČ – pole 856 = funkce E-verze, další vazby na plné texty řešeny nástroji AKS Dawinci 

KKL – vazba LKR ITM nebo pole HLD = funkce Půjčit (pole 994 a 996), pole 856 = funkce 

E-verze 

 

Katalogy s analytickými záznamy v CPK 

 

Ústav mezinárodních vztahů (pole 856 = funkce E-verze) 

 Národní technická knihovna (vazba LKR ITM = funkce Půjčit) 

 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (vazba LKR ITM= funkce Půjčit, pole 856 = 

funkce E-verze) 

 Městská knihovna v Praze 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (vazba LKR, ANA = funkce Půjčit, pole 856 = 

funkce E-verze) 

 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (pole 856 = funkce E-verze) 

Vědecká knihovna v Olomouci (vazba LKR ITM = funkce Půjčit, pole 856 =funkce E-verze) 

 Krajská vědecká knihovna v Liberci – pole 856 = funkce E-verze) 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

 

Oborové bibliografie 

 

Osloveno 19 oborových bibliografií 
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S 11 je jednáno konkrétně – domlouvá se způsob přenosu dat mezi bibliografií a portálem, 

protože ne všichni mají k dispozici protokol OAI-PMH. Někde se čeká na realizaci 

VISKových projektů. V některých případech testovací zapojení odhalilo nějaké odchylky od 

pravidel, interní duplicity vzniklé slučováním databází apod., proto se domlouvá a realizuje 

nezbytná úprava metadat před zapojením. Tři bibliografie jsou již připraveny k zapojení do 

produkce, jakmile se dořeší otázka podepsání smluv. 

V Případě 8 zdrojů se čeká na odpověď (zajišťuje Mgr. Lenka Maixnerová) 

 

Oslovené oborové bibliografie 

 

Česká geologická služba: Bibliografie životního prostředí a odpadového hospodářství, Česká 

geologická bibliografie 

 

Divadelní ústav - Bibliografická databáze Divadelního ústavu 

 

Etnologický ústav AV ČR - Muzikologická bibliografická databáze  

 

Národní památkový ústav – Bibliografie památkové péče 

 

Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta UK – Geografická bibliografie ČR online 

 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Výběrová bibliografie Ústavu pro soudobé dějiny 

 

KNAV – Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 

Bibliografie obsahuje kartotéční lístky s dodatečnými informacemi, na které bude odkazováno 

z CPK kvůli přidané hodnotě. CPK čeká na dodání přidaného pole, které rozliší, kdy do 

bibliografie linkovat. Bibliografii nebude deduplikována, protože jednotlivé záznamy se liší 

pouze v detailech, které nelze rozpoznat deduplikačním algoritmem. 

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – Pedagogická bibliografická 

databáze 

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR – Česká literární bibliografie 

 

Česká národopisná společnost - Bibliografie 

 

CPK čeká na odpověď: 

Národní filmový ústav 

Archeologický ústav AV ČR 

Bibliografie české lingvistiky 

Historický ústav AV ČR 

Ústav dějin a umění AV ČR 

Knihovnědná bibliografie 

Knihovna Antonína Švehly 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

 

Analyzované regionální bibliografie: 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 
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Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Olomoucký kraj 

Moravskoslezský kraj 

Zlínský kraj 

 

 

Bibliografie v CPK obecně 

 

Na jednání ET CPK 8. března 2017 padl návrh, že bibliografie budou zahrnuty hierarchicky 

do Instituce/Ostatní zdroje. 

 

Název zdroje by měl být pro srozumitelnější prezentaci v levém menu zjednodušen. V případě 

reg. bibliografií zřejmě dle názvu kraje. 

 

Předpoklad zahájení zapojování regionálních bibliografií je 2. pol 2017. 

 

Smlouvy – dva typy smluv: pokud má instituce zájem o plné zapojení, pak podepisuje s CPK 

standardní smlouvu. Pokud zapojuje jen bibliografii, pak je smlouva o poskytování dat 

jednodušší. 

 

Zapojení některých článkových zdrojů je stále nerozhodnuto. Jedním takovým je článkový 

SKAT – záznamy jsou často duplicitní k regionálním databázím krajských knihoven a ANL, 

záznamy jsou jednodušší, část je v UNIMARC = nutnost detailní analýzy. 

 

Testování Mediální databáze Anopress v letošním roce neproběhne, MZK nedostala podporu 

ve VISK 8/B na nákup. 

 

Nyní CPK  rozlišuje typ databáze – bibliografie bez možnosti objednávat dokumenty a typ 

báze – katalog s možností objednávat dokumenty. 

 

Jak řešit plné texty v bibliografiích, které neobsahují exemplářové údaje nebo odkaz 856 či 

911? Návrh na generování údajů o získání dokumentu dle shodnosti v 773txq9 s 245 a 996 

 

Diskuze: 

 Stále se předpokládá, že ANL bude agregátorem pro instituce, které se nechtějí 

připojovat do CPK přímo. Na starosti pak bude mít NK ČR – PhDr. Šťastná. 

 

 Tlak na to, aby záznam pro uživatele byl co nejjednodušší a v záznamu se zobrazovalo 

méně informací. 

 

 Malé knihovny mohou data zpřístupňovat přímo, ale musí mít OAI, nebo mohou data 

poslat do ANL – ale je nutné dodržovat pravidla. Oslovit knihovny regionu, aby 

zkusily zaslat záznamy do ANL. 
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 V CPK se také dělají kontroly záznamů, i zde si knihovny musí dávat pozor na kvalitu 

záznamů. 

 Možná strategie: menší knihovny s menším objemem záznamů by se měly snažit 

posílat data do báze ANL. Pokud mají specifické údaje, je lepší zajistit si OAI a 

posílat data přímo do CPK. 

 

 Pokud je sklízena celé databáze knihovny a část záznamů se zároveň posílá do ANL, 

v CPK pak vznikají duplicity. Výsledný záznam (ze sloučených duplicit) nevypadá 

dobře. Nebude problém se zobrazením záznamu duplicit? 

Řešení: Eliminovat duplicitu na straně knihovny před odesláním do CPK. Dá se 

nastavit, co se bude vystavovat přes OAI, do CPK už neposílat záznamy, které byly 

zaslány do ANL. 

 

 KNAV – posílat záznamy do CPK nebo přes ANL?  Záznamy v jejich bázi mají navíc 

pole LKR, a o toto pole záznamy zasílané do CPK  přes ANL přijde. 

 

 

 CPK má primárně sloužit knihovníkům nebo čtenářům?  

Určeno zjm. pro koncové uživatele. I katalogy byly původně pro uživatele, ale musí to 

být poučený uživatel. 

 

 Proč se do CPK nepřelévají články z celého souborného katalogu KNAV? 

 Každý ústav má svoji bázi, KNAV není vlastníkem dat. 

 

 MZK články vystavuje jen přes ANL, nemají vlastní článkovou databázi. Nedělají 

regionální bibliografii. 

 

 Spousta knihoven posílá do ANL všechny záznamy (jen menšina knihoven dělá 

výběr) – nutno vytvořit jednotná pravidla. 

 

 

 

10. PROPOJOVÁNÍ ANALYTICKÝCH ZÁZNAMŮ S PLNÝMI TEXTY 

V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ  

(Mgr. Lucie Jirků) 

 

Digitální knihovna SVK HK 

Stav k 20. 4. 2017: celkem: 1 164 138 (231 199 veřejně) stran, 1 548 monografií, 182 titulů 

periodik. 

 

Automatické doplňování odkazů do analytických záznamů – nelze, nutno dělat manuálně. 

 

Titul/ročník/číslo/článek? U regionálních/neodborných článků neefektivní. U odb. článků je 

jiná situace, tam lze pracovat s článkem jako s digitálním objektem. 

 

Tvorba plánu: Bude záznamy propojovat odd. digitalizace nebo bibliografie? Kmenoví 

zaměstnanci nebo na dohodu? 

 

Postup 

1) Výběr periodika k digitalizaci 
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2) Výpis článků z Alephu 

3) Tyto údaje se nasdílí do tabulky, kterou mají všichni k dispozici 

4) Podle 001 se vyhledá záznam v Alephu  

5) Z pole 773: ročník, číslo, strana 

5) Vyhledá se v DK , zda máme zdigitalizováno 

6) Propojení 

 

Persistentní URL z DK na číslo periodika, ve kterém se článek nachází - jinak v současnosti 

nelze (až po změně NDK standardu – metadata strany). Neodkazovat přímo na stránku, 

protože při změnách v Krameriovi se změní persistentní URL.  

 

V záznamu článku se vyplňuje pole 856, ind. 41 

podp. u: persistentní URL 

podp. y: Plný text 

podp. z: přístupný ve studovnách ve 4. a 5. NP (NK podp. z nepoužívá) 

 

LKR – doplnění automaticky, ručně se dopisuje podp. y 

 

Propojené články z periodik: Krkonoše, Královéhradecko, Jiskra Rychnovska, Český ráj, 

Noviny Jičínska, Krkonošské noviny, Pochodeň, Rodným krajem, Jiskra Rychnovska, Nový 

Čas; propojeno více než 6000 záznamů ročně.  

Další digitalizované tituly v r. 2017: Předvoj, Nový čas, Nové Hradecko, Krkonošská pravda, 

Zpravodaj MěNV v HK. 

 

Od r. 2015 propojeno celkem více než 14 000 článků. 

 

Zkušenosti 

Rozdíl excerpované (v Alephu) x digitalizované 

Chyby v záznamech (773, popř. 245) – nejčastěji špatné číslo strany, výtisku;  v DK se 

dohledá správná varianta a záznam se opraví – vedlejší přínos. 

Výpis z Alephu – řazení podle 001 anl. záznamů – jednodušší práce v DK. 

 

Napřed pro nabrání zkušeností záznamy propojovali pracovníci digitalizace, pak využití 

praktikantů (projekty Úřadu práce pro absolventy), a využití OON. 

Zpracováno průměrně 30 článků/hod – lze i 40. 

 

Je to velmi efektivní způsob, jak vytěžit a zhodnotit už existující zdroje – analytické záznamy 

máme +  zdigitalizované periodikum = stačí propojit 

 

Skenuje se hlavně retrospektiva, ale i novější roky; nedělá se souběh, vždy zpětně, až se 

zkompletuje celý ročník periodika, potom se teprve digitalizuje. 

SVK HK uzavírá smlouvy s vydavateli reg. periodik – k nahlédnutí na webových stránkách 

SVK HK (záložka Pro vydavatele - Akvizice elektronických zdrojů) 

 

11. BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST ČLENSKÝCH KNIHOVEN 

(Členové sekce) 

 

Viz příloha č. 2 
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