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16. 5. 2022
1. ZAHÁJENÍ
Jednání zahájili Mgr. Ivo Kareš, ředitel JVK ČB, a Mgr. E. Svobodová, předsedkyně sekce
SDRUK pro bibliografii.
Do programu jsou navíc vloženy 2 body – témata na kolokvium, a návrh společné práce – např.
dějiny reg. článkové bibliografie v jednotlivých krajích.
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2. ČESKÁ LITERATURA V PŘEKLADECH
Bibliografie, databáze a specializované mapy
(Mgr. Lenka Pokorná Korytarová)
Výstupy z projektu Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech
1989–2020, realizováno 2018–2022, NAKI II
Řešitelé: Moravská zemská knihovna v Brně a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obecné zásady
Výstupy: databáze, bibliografie, specializované mapy
Časové rozpětí: 1989–2020 s přesahy
Jazyky:
- db bez omezení, latinková písma, nelatinková písma pouze okrajově
- bibliografie a specializovaná mapa Překladů české lit.: polština, francouzština,
angličtina, němčina
Typ dokumentu: monografie (výjimka monotematická a zvl. čísla periodik)
Žánry: umělecká lit, lit. pro děti a mládež, vybrané literární a filozofické, politické
a teologické eseje, rozhovory, výbory z korespondence, paměti atd.
Vydání – všechna dohledaná vydání, vč. opakovaných
S pojmy česká literatura a český autor pracováno v širším pojetí, na základě teritoriální
příslušnosti, vč. českých spisovatelů píšících německy
Zdroje dat
- základ – db české lit. v překladu, budována Institutem umění – Divadelním ústavem –
do správy MZK v r. 2017
- světové souborné katalogy – WolrdCat, Karlsruher Virtueller Katalog, Index
translationum
- katalogy nár. knihoven a souborné databáze podle jazykových oblastí
- bibliografie
Limity:
- častá chybovost dat v katalogizačních záznamech
- rozdílná kat. pravidla, různé úrovně naplnění kat. záznamu
- duplikování záznamů
- fyzicky bylo možné prohlédnout pouze omezené množství vydaných překladů – tradiční
bibl. přístup de visu šlo uplatnit omezeně
Databáze Překlady české literatury
Formát – MARC21, program Aleph, pravidla AACR2
Výsledkem spolupráce bibliografů, IT pracovníků a katalogizátorů
- IT – po domluvě s domácími i zahr. knihovnami import záznamů na základě protokolu
z39.50 nebo SRU protokolu – konvertování do formátu MARC21, pokud bylo třeba.
V první fázi hromadně podle přednastavených parametrů, v další fázi podle jmenného
seznamu
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-

bibliografové – dohledávání překladů, excerpce zpracovaných bibliografií, doplňování
a komparace dat, de visu
katalogizátoři – upravování stažených záznamů podle pravidel AACR2

Tištěné bibliografie
Bilingvní
Struktura: předmluva, odb. studie na téma překlady české lit. v daném jazyce a období,
metodický úvod k bibliografii, bibl. soupis. překladů, přehled českých autorů a jejich děl,
přehled antologií s texty českých autorů, doplňující literatura k tématu, jmenný rejstřík
Dílo Milana Kundery v překladech – odb. eseje, bibl. soupis členěný podle děl a v rámci díla
chronologicky podle jazyků
Specializované mapy:
Překlady české literatury – fasety: rok vydání, jazyk, autor, překladatel, ilustrátor, editor, název
díla v jazyce vydání, název díla v původním jazyce, nakl., místo vydání, žánr
Dílo Milana Kundery v překladech – fasety: rok vydání, název díla v češtině, název díla
v původním jazyce, název díla v jazyce vydání, jazyk vydání, místo vydání, nakl., překladatel,
téma, žánr
Pozn.: Nezachycuje jednotlivé texty v časopisech. Pouze např. tematické vydání
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3. OBOROVÁ ČLÁNKOVÁ EXCERPCE V PRAXI, ANEB LESK A BÍDA
ZPRACOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ LITERATURY
(Petr Savický)
-

Klady
-

109 zpracovávaných periodik, převážně pedagogické zaměření
Více než 130 tis. zpracovaných článků v db, budovaná od poč. 90. let 20. stol.
Tvorba pedagogického tezauru – systematického hesláře užívaného v poli 650
Cílovou skupinou jsou převážně čeští učitelé, studenti učitelství, výzkumníci v oboru
a historici pedagogiky

Obor s jasnou teoretickou, ale zjm. praktickou strukturou
Orientační rámec daný důrazem na českého čtenáře
Existence české terminologie
Téměř monopolní postavení knihovny – vlastní budování autorit atd.
Db a excerpce neztrácí účel, ač je ovlivněna rozvojem plnotextových badatelských db

Zápory
- Rozpitá hranice mezi odb., praktickou a publicistickou literaturou
- Terminologické změny v důsledku politické korektnosti a změn v jazyce – často
pod vlivem denního tisku
- Široké spektrum čtenářů a jejich potřeb
- Nepodchytitelné přesahy do/z jiných oborů
Struktura českého školství a prisma české pedagogiky usnadňuje analytický popis: prakticky
vždy je možné článek popsat stupněm školství (ZŠ, MŠ atd.), nebo dle vyučovaného předmětu.
Klasifikace tématu může být problematická – různé teorie, různé náhledy – máme však možnost
klasifikovat dle současné a historické struktury českého školství. Obrysy oboru jsou známy
všem, každý má zkušenosti se školstvím – to usnadňuje práci knihovníka – nepedagoga.
Terminologie, překlady a autority
- Překlady pojmů jsou důležité pro prakticky orientované čtenáře
- Důvěryhodné překlady pojmů jsou však také díky praxi povětšinou dostupné
- Vlastní řízený strukturovaný heslář – dává kontrolu nad autoritami (změny provádíme
s ohledem na obor), sjednocuje praxi mezi pracovníky (jedna podoba pojmu
pro všechna oddělení, dobrá znalost mezi pracovníky, stromová struktura daná oborem,
usnadňuje dohledání adekvátních deskriptorů
- Klasifikace musí být nejen zobecňující, ale také kontinuální
- Pojmy se vyvíjejí nejen s posunem v poznání, ale také se společenskými změnami
- Důraz na vlastní tezaurus může představovat také nevýhody – národní autority v poli
653, možné obtíže při vyhledávání v ANL apod.
Důraz na český rámec:
- Informace o českém školství
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-

Články ze zahraničí univerzálního charakteru
Články z konkrétních cizích zemí a problematice vztažitelné na české školství
Přehledy a zajímavosti

Nejen pedagogika:
- Psychologie, sociologie, lékařské vědy atd.
- Školní předměty žádají zpracování matematiky, fyziky, lingvistiky, historie
Hranice mezi obd., praktickým a publicistickým v pedagogické literatuře
- Učitelské týdeníky mohou pro badatele i učitele představovat důležitý zdroj, a to nejen
v obl. hitorie pedagogiky
- Mnohá periodika zveřejňují studie i prakticky zaměřené články
Knihovny vs. zahraniční databáze
Databáze odráží českou problematiku a náhled:
- Česká situace a zkušenost je vysoce důležitá pro praxi a má implikace pro výzkum
- Spojuje zpracování všech úrovní českého pedagogického tisku
- Odráží legislativní otázky čes. školství
Způsob popisu je konzistentní: je snazší udělat si přehled vývoje hl. témat, spojuje související
problematiku bez nutné znalosti všech termínů
Implementace
- Konzistenci značení udržuje kontrola všech nový záznamů mezi pracovníky oddělení
- Nové pojmy v tezauru vznikají dvěma způsoby – četný výskyt v poli 653, při zpracování
identifikovaný nový pojem/koncept
- Záznamy jsou tvořeny v AKS Verbis – online podoba Poratro
Tezaurus: v záznamech se jeví jako předmětový termín v poli 650, termíny mají i ang. podobu
Spojení práce na anl. popisu s prací na rešerších:
- Dává představu, jak je popis srozumitelný při rychlém čtení
- Seznamuje s potřebami čtenářů
- Negativně se projevuje na časových dispozicích
Jeden obor zlehčuje spolupráci a komunikaci v knihovně.
ANL může představovat důležitý zdroj, zjm. pokud jde o lokální problematiku a pokrytí
vztažných oborů.
Pozn.: NPMK do báze ANL přispívá, zároveň ji i používá, ale nestahuje z ní záznamy k sobě.
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4. MÁ SMYSL POKRAČOVAT VE VYTVÁŘENÍ DATABÁZE SLOVNÍK ČESKÝCH
KNIHOVNÍKŮ?
Ing. Aleš Brožek
Db NK ČR
Velikost katalogů a db NK ČR:
- SCK: 9 000 000 (skutečných zázn. 8 150 000)
- NKC: 2 460 000
- ANL: 1 907 000
- AUT: 1 145 000
- SLK: 640 000
- STT: 209 630
- KKL: 94 150
- NAK: 30 891 (5 500 aktivních nakladatelů
- KPS: 17 411 (3 300 hesel)
- KZK: 17 411 (5 361 zkratek) – pozn.: hesla a zkratky se ukládají do stejné db
- ADR: 8 165 (téměř. 8000 adres)
- SCK: 2 381 (2 348 osobností)
V bázi je 2 348 hesel k 15. 5. 2022 (k 15. 9. 2021 jich bylo 2 134); od poslední bibl. porady
přibylo 214 hesel, z toho 4 hesla založila smetda, 210 hesel brozal

Jsou ještě v knihovnách zpracovatelé hesel do db SČK?
Množství využitelných informací najdeme v digitálních knihovnách.
Archiválie umožnují upřesnit údaje v poli Životopis.
Díky spolupráci s knihovníky – badateli se lze dostat k některým zajímavých archiváliím.
V září 2020 se vyexportovalo z báze AUT 2 725 knihovnických autorit, na konci roku 2021
jich bylo už 3 191.
U novějších knihovnických autorit v bázi AUT chybí údaj o roku a místu narození.
Analýza údajů o 3 191 knihovnících v bázi AUT (3 191 zázn. vč. odkazových forem)
- Za dva roky přibyly údaje o 466 knihovnících
- 891 knihovníků už má heslo v SCK (pro 2 000 osob by se mohlo ještě vytvořit)
- Přes 1 400 knihovníků není v bázi AUT – vůbec nepublikovali, nebo jen časopisecky
- U 1 038 knihovníků chybí rok narození
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U 2 392 knihovníků chybí rok úmrtí
Nejvíce knihovníků se narodilo v roce 1950 a nejvíce jich zemřelo v roce 2016

Bude potřeba upřesnit pravidla vytváření hesla, resp. způsobu psaní medailí a ocenění, sladit
názvy knihoven v bázi SCK s bází AUT (nebo obráceně)
Z báze SCK může báze AUT převzít údaje o narození i úmrtí
Z báze AUT může báze SCK převzít způsob, jak hlásit chyby v záznamu
Web Informace pro knihovny
V bázi SCK je nyní 430 fotografií. Garant báze o ně má velký zájem – pokud lze
a knihovnická osobnost souhlasí se zveřejněním, je žádoucí je zasílat.
Pokud má smysl pokračovat ve vytváření db Slovník českých knihovníků, podaří se nám
vytvořit hesla o všech osobách, které zemřely před rokem 1960 a aspoň dva roky pracovaly
v knihovně – spravovaly knihovnu?
Pozn.:
- Wikipedie je prolinkovaná se SCK
- Udělat nový seznam, kdo se v daných kr. knihovnách o SCK stará
- Přidají se i oborové knihovny? Ústav dějin umění AV ČR; NM – navrhne v knihovně;
NPMK – navrhne vedení; Historický ústav AV ČR – systematicky nezpracovávali

Členové sekce – potvrdit spolupráci p. Smetanové: dana.smetanova@nkp.cz
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5. KOOPERAČNÍ SYSTÉM ANL
Mgr. Eva Svobodová
VISK 9/1 2021
13 knihoven, 11 KK, 2 knihovny AV ČR
10 131 hodin, 20 700 záznamů, 178 titulů periodik
Koordinace NK ČR
Kooperace již 10 let = 188 200 záznamů
Od října 2021 zřízeno v NK ČR 1 prac. místo pro ANL (metodika, koordinace projektů atd.)
Širší spolupráce ANL 2021 – 25 institucí, 45 513 záznamů
Db ANL k 31. 12. 2021
Celkem 1 875 482 záznamů
609 816 má odkaz na plný text
Zpráva dostupná na:
https://visk.nkp.cz/dokumenty/visk9/2021/visk_9_zprava_za_rok_2021.pdf
VISK 9/1 2022
Kooperativní projekty – 13 institucí
Již podruhé se nezúčastní MSVK v Ostravě
Nově – typ podpory: jednorázová, krátkodobá 3–5 let, dlouhodobá více než 5 let – nezávazné,
pouze informace o úmyslu pokračovat
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6. RŮZNÉ (BIBL. KOLOKVIUM, SPOLEČNÁ PRÁCE)
a) Témata na bibl. kolokvium – návrhy:
- Bibliografické a rešeršní služby v digitálním prostředí
- Jubilejní bibliografie měst (představit zpracovanou nebo rozpracovanou bibliografii,
úskalí a výzvy, struktura apod.)
- Významní nakladatelé a tiskaři v Čechách a na Slovensku do r. 1948
- Odraz regionu v krásné literatuře
- Vizualizace bibliografických dat
- Knihovny osobností, spolků, institucí
Bibl. kolokvium se uskuteční ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 16. – 18. října
2022.
b) Společná práce
Historie regionální článkové bibliografie v jednotlivých krajích
Dohledat zdroje, zda bylo na toto téma už něco napsáno, zda se tím někdo zabýval atd.
Zmapovat i městské knihovny. Jako inspirace doporučeno: České oborové bibliografie: sborník
z interdisciplinárního semináře. Série článků na toto téma by pak mohla vycházet např.
ve Čtenáři
Úkol: Na dalším jednání sekce si řekneme, co kdo zjistil.
Průzkum: odesílání zázn. článků do báze ANL:
Karlovy Vary – posílají vše
Plzeň – posílají cca půlku, výběr. Ze sborníků všechno, z novin výběr
Kladno – výběr
Zlín – výběr
Havl. Brod –vše
Č. Budějovice – výběr
Ústí n. Labem – vše (ale nedělají deníky)
Liberec – výběr
Olomouc – vše
Brno – vše
Hradec Králové – výběr
Úkol: Dohodnout, co budou KK posílat do báze ANL, zda výběr nebo vše – D. Veselý: posílat
lze všechno
Stanovit kritéria pro výběr – např. záznamy z novin, místní zpravodaje – NK ČR
Dupl. zpracování – některé k. knihovny excerpují stejné sborníky, jako jiné krajské nebo
oborové knihovny
Oborové knihovny – neimportovat své db do báze ANL (vše se najde na knihovna.cz)
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17. 5. 2022
Úvodní slovo náměstkyně generálního ředitele NK ČR Mgr. Lenka Maixnerová
V NK ČR vzniklo jedno místo pro anl. zpracování, koordinaci a metodiku, v odd. Souborného
katalogu; vznik dalšího místa není příliš reálný. Tato pozice vznikla zrušením jiné, celkem MK
ČR snížilo počet systemizovaných míst o 5. Budou potřeba místa nová kvůli el. povinnému
výtisku (cca 15 míst).
K místu pro anl. chybí systémový knihovník, řešeno OON (p. Kindl), snaha najít volný úvazek.
Do stavu, v jakém bylo anl. oddělení v NK ČR před jeho zrušením, se už NK nevrátí, je třeba
hledat jiné cesty.
NK ČR osloví nakladatele, aby se dala přijímat metadata.
NK ČR přivítá nápady, jak rozvíjet anl. bibliografii.
Pozn.: Návrh na vznik skupiny pro anl. bibliografii, která by se zabývala i vývojem, hledala
nové cesty, strojové učení atd. – Vybrat a skupinu svolat: D. Veselý
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7. METODICKÝ WORKSHOP
David Veselý
– vychází ze zaslané metodiky k připomínkování
Pole 773
Hlavní prvky, které rozlišují styl zápisu údajů:
- periodicita
- přítomnost platného ISSN
- nosič
Ind.: 0_
Pole opakovatelné, druhý výskyt pouze pro přílohy
Pravidla RDA se přímo tímto polem příliš nezabývají
Platné hodnoty ISSN ověřovat v NTK – portál ISSN
Podpole:
t – název, vždy
d – údaje o vydání – je-li za potřebí
x – ISSN, vždy, existuje-li
z - ISBN, vždy, existuje-li
g – inf. o propojení, vždy
h – údaje fyzického popisu – jen u el. formy vydání
k – údaj o edici – vždy, je-li uvedeno
q – strojově čitelné údaje o číslování, vždy, je-li použitelné
9 – strojově čitelné údaje o roku vydání, vždy
Obecné zásady
Pravá periodika
t – název odpovídá registrovanému názvu k ISSN, tento je neměnný, proto jej používat
x – ISSN uvádíme vždy jen v platné hodnotě, pokud hodnota ISSN není (neregistrovaná
periodika, reg. mutace celostátních deníků), použijeme pod d. U ISSN nutno dohledávat
správnou podobu.
z – ISBN – pravým periodikům nenáleží
d – údaje o vydání u deníků uvádíme jen v případě, že neexistuje platná hodnota ISSN
(neregistrovaná periodika, regionální mutace celostátních deníků)
Jedno ISSN má jedno 773t – udržujeme jednotný zápis 773 po dobu celé excerpce. Absenci
ISSN nahradíme 773d.
Pozn.: pokud se názvové údaje liší, dát přednost České národní bibliografii (ale měl by být
stejný i v db ISSN).
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Nepravá periodika, ročenky, sborníky, monografie atd.
t – název odpovídá zdrojovému dokumentu, nelze zapsat bez vyloučených znaků, zapisujeme
vše
x – ISSN uvádíme vždy jen v platné hodnotě
z – ISBN uvádíme vždy jen v platné hodnotě
d – údaje vydání vždy uvedeme do zápisu dle ISBD (místo : vydavatel, rok)
Do pole 773 neuvádíme podnázvy či variantní názvy. Pro variantní název užíváme národní
pole 951.
Pokud je název duplicitní (stejné názvy u různých periodik), lze uvádět i podnázev (pro
usnadnění vyhledávání).
Neuvádíme zde ani souběžné a variantní názvy. Zapisujeme do pole 951: a – variantní či
souběžný název, v = 773q, 9 = 773 9
Podpole g – informace o propojení
g – Ročník, číslo (rok), strana; podpole začíná velkým písmenem
Ročník/Svazek
Rok – deklarovaný rok vydání, nemusí být shodný se skutečným rokem vydání
Pokud se liší skutečný a deklarovaný rok vydání, uvádíme i podp. d
Ročník zapisujeme do podoby arabské číslice.
Zapisujeme, co je uvedeno, nic nedomýšlíme.
Pokud je dvojí ročníkování, zapisujeme oba ročníky způsobem 9(23) – mělo by to reflektovat
zdrojový dokument. Mezera být může, ale nemusí. Varianta bez mezer je lepší. Rovnítko
nepoužívat.
Dvojčísla (rok) s lomítkem.
Číslo uvedeno slovně – zachovat.
Pokud je uvedeno i číslo i měsíc, uvedeme č. 2 únor (RRRR) – zachováme oba tvary
Jako zdroj popisu – časopis jako celek
Rok v závorce (1.2.2018) – v přirozené podobě, nikoliv RRRRMMDD
Ročník, číslo, strana – lez rozepisovat nebo použít zkratku, zapisovat, jak je na zdrojovém
dokumentu
Doporučení z NK ČR: 773g – údaje ročník, číslo, strana rozepisovat (strana, nikoliv strany)
Nedopočítávat ročníkování
Podpole q
Ročník dvojtečka číslo, bez mezer 9:3
Vždy v arabských číslicích, nikde žádné mezery
Slovní vyjádření čísla: 9:únor, 9:2-únor (pokud je uvedeno číslo i název čísla, uvádíme
s pomlčkou). Pokud je název čísla dvouslovný, je mezera nutná, např. Speciální číslo.
– případně bude dořešeno
Pokud má speciální číslo číslo i slovní název – bude dořešeno a rozesláno
Podpole 9
Odpovídá závorkovém údaji v podpoli g (deklarované datum vydání)
15

Také u deníků zapisujeme do podp. 9 pouze rok (pozn.: Doplněno 6. 6. 2022 na základně
mailové komunikace)
Používáme lomítko, pokud je přelom dvou let, nikoliv pomlčku.
Přílohy
Samostatný dokument vložený do/k periodiku, samostatně nedistribuovaný. Nemá vlastní
ISSN. Ne vše, co má v názvu slov příloha, přílohou je.
Pokud má vlastní ISSN, zapíše se jako samostatný dokument.
Přílohu zapisujeme ji do 2. výskytu pole 773, v jiném případě druhý výskyt pole 773
nepoužíváme.
t – název přílohy; pokud není slovo příloha součástí názvu, je třeba dopsat na konec podole
do hranaté závorky [příloha]
g – informace o propojení, navazuje na první výskyt. Většinou obsahuje jen údaj o paginaci
q – pokud je příloha číslovaná, použijeme i toto podpole
9 – shodné s prvním výskytem
U deníků, týdeníků v poli 008 – podrobné datum; pokud není platné ISSN, musí být uvedeno
podp. d
Měsíčník, čtvrtletník a další – jedno datum RRRR
El. časopis – pole 007 cr-cn-, 773 podp. h online, pole 33x
Ediční řada – v podp. k,
Příloha deníku – v poli 910 rd
Zápis sborníků z konferencích – podp. a – je nutno zapisovat? Správně by tam toto podpole
být mělo. Není chybou ho tam mít, ani ho tam nemít. Pokud konference není předmětem
článku/stati, nepatří ani do polí bloku 6XX.
Zápis recenze
787
i – Recenze na: (pokud uvedeme jinou poznámku, stejně se přepíše). NK pracuje na nápravě.
a – Příjmení, Jméno – autoritní forma
Více autorů oddělujeme středníkem až do počtu tří.
Pokud je autorů více než tři, ostatní uvést do pole 944
t – název recenzovaného dokumentu
b – údaje o vydání (zjm. u odb. lit.)
h – údaj o počtu stran. Není povinný
d – nakl. údaje: Místo vydání : nakladatel, rok vydání
z – ISBN, zapsáno v platné hodnotě
4 – formát recenzovaného díla: kniha, sborník, film, zvukový záznam, televizní seriál, časopis,
článek, multimédium, divadelní inscenace
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Autor recenzovaného dokumentu v poli 600 s podpolem t (lze i napsat s ind. 4) nebo jen 600,
ind. 17 – pouze autor. Sdělení s podpolem t je přesnější, ale pokud se změní aut. záhlaví,
autorita pak nebude aktualizována
Editoři – do pole 787 nepatří, ale není chybou je do podp. a uvést, pokud je tato osoba
podstatná. Nelze striktně říci, že nepsat. Do podpole 600 patří (ale ne s posp. t)
Nepsat do závorky (ed.).

8. ZÁVĚR
Závěrečné slovo Mgr. Eva Svobodová
Informace o činnosti knihoven, prosíme, zaslat na e-mail zdenka.mikulecka@svkhk.cz
Jednání bibliografické sekce v roce 2023 proběhne pravděpodobně v Havlíčkově Brodě

9. ÚKOLY
a) Potvrdit spolupráci na SČK Ing. D. Smetanové (dana.smetanova@nkp.cz)
- členové sekce
T: 30. 6. 2022
b) Upozornit odd. Knihovnického institutu (Jaroslavu Citovou) na existenci sborníku z bibl.
kolokvia
- hotovo
T: 31. 5. 2022
c) Historie regionální článkové bibliografie v jednotlivých krajích – pokusit se najít zdroje
k tématu, zmapovat i městské knihovny. Jako inspirace doporučeny České oborové
bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře
- členové sekce
T: příští jednání sekce
d) Záznamy odesílané do báze ANL – stanovit kritéria pro výběr, např. záznamy z novin,
místní zpravodaje
- NK ČR
T: 30. 9. 2022
e) Založit skupinu pro anl. bibliografii, která by se zabývala i vývojem, hledala nové cesty,
strojové učení atd. Vybrat členy a skupinu svolat.
- D. Veselý
T:30. 9. 2022
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