
Zápis ze setkání „Pracovní skupiny pro historické fondy“
23.2.2011  Národní knihovna ČR 

Přítomní: M. Hejnová, T. Paličková (předsedkyně), Zd. Uhlíř, R. Krušinský, J. 
Holásková, J. Špinar, H. Kuchařová, J. Pavelková, J. Machová, V. Procházková, P. Bar
(zapisovatel), J. Sobotka

1. Ustanovení složení Pracovní skupiny   pro historické fondy  
Mgr. Přemysl Bar (Moravská zemská knihovna Brno)
PhDr. Miroslava Hejnová (Národní knihovna  ČR)
Mgr. Rostislav Krušinský (Vědecká knihovna v Olomouci)
Hedvika Kuchařová, PhD. (Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na
Strahově)
Mgr. Jitka Machová  (Moravská zemská knihovna Brno)
Mgr. Tereza Paličková (Národní knihovna ČR)
PhDr. Jindra Pavelková (Moravská zemská knihovna Brno)
PhDr. Veronika Procházková (NK ČR)
PhDr. Jan Sobotka (Národní knihovna ČR)
PhDr. Jindřich Špinar (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
PhDr. Zdeněk Uhlíř (Národní knihovna ČR)

Proběhlo hlasování o vedoucím pracovní skupiny, stala se jí T. Paličková.

2. Minimální záznam pro staré tisky ve formátu MARC21 pro spolupráci se 
Souborným katalogem
Diskuse nad návrhem minimálního záznamu, který vznikl na předchozích 
pracovních setkáních.
Navržené změny: 
- pole  PSP bude nahrazeno polem 903
- bude doplněno pole 080 (MDT) 

Diskuse se vedla i o slovu „minimální“ – neznamená, že všechna pole jsou povinná 
(např. 130 není nezbytné). Povinná pole určují obecně katalogizační pravidla. 
Minimální záznam zatím nebude obsahovat pole pro fingerprint. 
Starý tisk bude stále definován rokem 1800 včetně, ačkoliv se časová hranice různí 
podle institucí (muzea např. – r. 1860, HPB – r. 1830).  Šablona minimálního záznamu
pro staré tisky bude dostupná na webových stránkách oddělení historických fondů 
NK ČR a Souborného katalogu.

Na setkání byla přizvána dr. E. Svobodová z Oddělení Souborného katalogu, s níž se 
diskutovalo o nastavení importních filtrů. Skupina navrhne SK, která pole 
exemplářového popisu bude třeba odfiltrovat ze záznamů importovaných do SK. 

Přítomni byli pozváni na školení AACR2  zaměřené na staré tisky ve dnech  3. - 6. 5. 
2011. Školení povede dr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích.  Bližší informace budou dostupné na portálu SK.
3. Na příští setkání byla navržena tato témata: 



* Problematika spojená s projekty NK – spolupráce s Google, Knihopis a MZK – 
katalogizace jihomoravských klášterních knihoven.
* Fingerprint.

Úkoly:
- zjistit možnosti a podmínky spolupráce s HPB - T. Paličková

Zapsal Přemysl Bar
24.2.2011


