
Zápis ze setkání „Pracovní skupiny pro historické fondy“
19.2.2015 Národní knihovna ČR, Praha, Klementinum

Přítomní: T. Paličková, H. Kuchařová, J. Machová, J. Pavelková, R. Krušinský,
R. Šípek, J. Špinar
Hosté: M. Hálová (SVK Plzeň), A. Pokorná (SVK Hradec Králové), H. Beránková (KNAV), D. 
Mach, A. Císařová Smítková, J. Vackářová, P. Hofbauerová, J. Přibylová (všichni NK) 

Program: 

1. Knihopis – Mgr. David Mach
V krátkém vystoupení informoval současný redaktor Knihopisu českých a slovenských tisků
Mgr. David Mach o aktuálních změnách, které se týkají databáze Knihopis-Digital: 

Z důvodů  ukončení  spolupráce  mezi  Národní  knihovnou  ČR  (dále  jen  NK  ČR)  a
Kabinetem pro  klasická  studia  Filosofického ústavu  AV  ČR (dále  jen  Kabinet)  dochází  ke
změně provozovatele a správce elektronické databáze Knihopis-Digital. Ta bude na přelomu
února a března 2015 předána do NK ČR. 

Databáze bude následně zpřístupněna prostřednictvím knihovnického systému Aleph
jako jedna z  bází  NK ČR.  Dojde i  k úpravě názvu  z  dnešního Knihopis-Digital  na Knihopis
(zkratka  KPS).  Původní  Knihopis-Digital  přestane  existovat.  Stejně  tak  zanikne  webová
adresa: www.knihopis.cz nebo www.knihopis.org. Tato změna bude probíhat postupně. Obě
databáze  budou fungovat  souběžně  vedle  sebe,  až  do  doby,  než  bude v  NK  ČR zajištěn
bezproblémový provoz báze KPS. Až poté bude činnost Knihopisu-Digital a příslušné adresy
definitivně uzavřena. Kabinet se už nebude podílet na doplňování knihopisných Dodatků. 

Nová báze KPS v NK ČR bude dále propojena s Národními autoritami a případně více
provázána se současnými standardy pro knihovnické zpracování starých tisků. Další nástroje,
které  jsou  součástí  domény  www.knihopis.cz jako  např.  Incunabula  –  soupis  českých
prvotisků (1476-1500) od Emmy Urbánkové či Slovník knihtiskařů od Karla Chyby zůstávají
nadále ve vlastnictví Kabinetu.

- ze strany PS vznesen požadavek, aby byl pod NK převeden celý Knihopis,
- upozorněno na problém s neplatnými signaturami a již neexistujícími institucemi.

2. Přechod na katalogizaci dle RDA – viz prezentace
Předložen návrh minimálního záznamu pro staré tisky dle RDA.
Změny oproti stávají katalogizační praxi:
Návěští – pozice 18
Nová hodnota:
i = přítomna interpunkce ISBD (dříve a =  AACR2)

pole 040 Zdroj katalogizace
Nové podpole $e Pravidla (O)

pole 041 Jazyk popisné jednotky
Nové podpole $k - Kód jazyka překladu zprostředkujícího originální text (O) 
- pokud nebyl text přeložen z originálu

https://drive.google.com/file/d/0B8towBi-oExlOGMydHNfY2x0cGM/view?usp=sharing
http://www.knihopis.cz/
http://www.knihopis.org/
http://www.knihopis.cz/
mailto:David.Mach@nkp.cz


Nová pole 336 Typ obsahu, 338 Typ nosiče
- náhrada obecného označení druhu dokumentů, které bylo součástí údajů o názvu a 

odpovědnosti (245$h)
V rámci těchto polí nelze zaznamenat, že jde o rukopisný dokument (dříve se uvádělo 
v 245$h) – nově zápis v poli 340 Fyzický nosič podpole $d Informace o technice záznamu 

 340 ## $d rukopis

pole 245 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
- mění se preferované prameny popisu
- změna zápisu údajů 
- změna zaznamenávání údajů o odpovědnosti

Pole 250 Oblast údajů o vydání
- mění se preferované prameny popisu, změna zápisu údajů
-
Nové pole 264 Oblast nakladatelských údajů, údajů o vytvoření díla a údajů o autorských 
právech
- pro minimální záznam povinný alespoň jeden výskyt pole 246 (a to s indikátorem 1)
- problém se zápisem fiktivního impresa
- změna v zápisu data vydání

pole 300 Oblast fyzických údajů
- změna v zápisu údajů (čísla nejsou nikdy v hranatých závorkách, vždy celá slova - žádné 

zkratky)
- požadavek na rozšíření termínů používaných v podpoli b o frontispis
- požadavek na změnu zápisu chybné paginace z 212, to je, 221 na 212, správně 221

pole 5XX Poznámky
- nově: jako poznámka se uvádí správné znění údajů chybně uvedených na prameni 

popisu

pole 655 Označení formy/žánru
- nově součástí minimálního záznamu

pole 984 Místo vydání – staré tisky
- požadavek změnit popis podpole b Země na přesnější Stát

Autorizované vstupní prvky / Záhlaví
- změna: nerozlišujeme "současné" a jiné autory
-  autorská role – podpole $4 kód role – není povinné, ale doporučuje se
- větší důraz kladen na unifikovaný název ( u starý tisků lze unifikovaný název aplikovat jen

okrajově – u právnické literatury, Bible a klasických děl a u popisu inkunabulí)
- změna unifikovaného názvu Bible: místo zkratek „S.Z,“, „N.Z“ používáme celý výraz, 

při zápisu jednotlivých částí Starého/Nového zákona se uvádí rovnou jméno příslušné 
části ($a Bible. $p Starý zákon, $a Bible. $p Daniel)

- změna zápisu dat v záhlavích personálních autorit



3. Minimální záznam pro staré tisky podle RDA schválen hlasováním:
pro: 7 ze 7 přítomných, proti:0, zdržel se: 0

Úkoly:
Do půlky března vypracovat katalogizační minimum s příklady. (NK)

Zapsala Petra Hofbauerová a Tereza Paličková
23.2. 2015


