
Schůzka Pracovní skupiny pro historické fondy, Klementinum 2. 12. 2019

Přítomni:  T. Paličková, H. Kuchařová, J. Dufka, J. Machová, R. Krušinský,

R. Šípek, D. Mach, V. Procházková

Hosté: M. Hálová (SVK Plzeň), L. Bendová (ZČM Plzeň), A. Pokorná (SVK HK), V. 

Vráblíková (KNAV), V. Šícha (KNAV)

A. Císařová Smítková, J. Vackářová, M. Bendlová (všichni NK) 

1. David Mach (NK ČR) - informace o Knihopisu: 

- KPS se účastní projektu NAKI-Knihověda.cz (NK spolu s AV ČR), výsledkem internetový 

portál obsahující:

a) Encyklopedii knihy P. Voita (doplněnou)

b) interaktivní mapu knihtisku v Čechách

c) vyhledávač pro souběžné hledání v bázích KPS a BCBT

D. Mach s kolegou J. Fryjem zároveň revidují Dodatky Knihopisu a připojují je přímo 

k stávajícím el. záznamům, začali rokem 1501, nyní 1740, dodělají do cca 1780, do 1800 

určitě nestihnou = tištěné sešity Dodatků se nebudou muset používat. Záznamy KPS obsahují 

odkaz na SK.

Zastaralou signaturu v KPS lze nahradit novou, možno zasílat návrhy na opravy D. Machovi. 

Opravy a nové akvizice posílat spíše dávkově, ale u malých knihoven lze i jednotlivě (osobní 

domluva). Pro revizi signatur je možno po domluvě vyexportovat tabulku pro určenou 

knihovnu a určité (např. padesátileté) období; do této tabulky knihovna zapíše aktuální 

signatury a ty pak budou automaticky aktualizovány v databázi Knihopisu. Výhledově se 

uvažuje o zadávání nových přírůstků též přes podobnou tabulku.

2. Tereza Paličková (NK ČR) – manuál Pravidla katalogizace starých tisků dle RDA:

a) nejednotné přepisy: 

Pro přepis alfabety vydána příručka Doporučení pro přepis nelatinkových písem (2006) + 

návod na stránkách NK (Transliterace) x 

Špatné vyhledávání (u x ou, v latině někdy neznačené přídechy) = lze řešit opakovaným 

použitím pole 246.

Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. 2., dopl. vyd. Praha: Národní knihovna 
ČR, 2006. 47 s. Standardizace, č. 27. ISBN 80-7050-509-5.



https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/
transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem

http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/greek.pdf

b) inkunábule: není zpracováno katalogizační doporučení dle RDA

1. Uvádění rozsahu hlavně prvotisků. 

U inkunábulí se do kolace započítávají i nepotištěné listy na počátku, na konci a někdy i mezi 
jednotlivými oddíly.

2. Nepotištěné listy se občas vyskytují uvnitř bloků, ty se započítávají do rozsahu, ale u 
prvotisků často chybí. 
Uvádět v těchto případech tisk jako neúplný, když text je úplný? Existence nepotištěných listů
se samozřejmě uvádí v poznámce.

Do defektů se pak skutečně píše: chybí počáteční fol. a1 nepotištěné apod. Je z toho ale 
zřejmé, že nechybí text. Do rozsahu nepotištěná ff. započítává i Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke a celkový počet folií úplného exempláře by měl být tedy shodný s rozsahem 
uvedeným v této základní bibliografii. Nyní je dostupná v elektronické podobě a již tam 
většinou je i kolace s rozpisem složek a údaji o tom, která folia tisku byla nepotištěná.
https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/

 c) Užívání a harmonizace odkazů na bibliografické databáze v ČR i v zahraničí

- odkazy na bibliografické báze je možné formalizovat tak, aby bylo v budoucnu umožněno 

jejich automatizované přesměrování ze záznamů jednotlivých knihoven přímo do příslušné 

databáze. Zatím máme takto upravený odkaz pro Knihopis, bylo by dobré stanovit závazné 

používání i jiných bází ve stanoveném tvaru. 

Doporučeno používat podpole u pro permalinky do příslušných databází.

Úkol: Vytvoření seznamu doporučených citací jednotlivých databází (J. Dufka)

 

Odkazy na BCBT u tiskařských bohemik uvádět vždy, u obsahových bohemik odkaz na báze 

dle země vydání.

Harmonizace používání polí 856 a 510 pro odkazy na digitalizáty

- odkaz na digitalizát jiného exempláře uvádět do pole 510 podpole u, na vlastní exempláře do

pole 856

https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/greek.pdf


d) Při určování formátu počítáme listy ve složce a celkovou výšku knihy. - T. Paličková 

upravila v metodice

e) V. Šícha (KNAV): v poli 984 chybí číslo autority, chtějí s tím do budoucna pracovat.

- na stránkách NK ve vyhledávání AUT rejstřík „místo vydání – staré tisky“

Dle konzultace s p. Zahoříkem lze zařídit využívání rejstřík i s číslem autority. Prosím 

kontaktujte ho a domluvte se dle potřeby.

f) chybějící nakladatelské údaje doplňované do záznamu

RDA říkají: When supplying an element listed at 1.4 (nakladatelské údaje), record the 
supplied information in the most appropriate language and script.

Navrhuji tedy doplňovat v jazyce popisovaného dokumentu, popř. (není-li si katalogizátor jist 
v onom jazyce) doplnit ve tvaru podle zdroje, ze kterého se údaj přebírá.
Prosím o vyjádření k tomuto bodu.

Zapsala: A. Císařová Smítková Dne: 2. 12. 2019

Doplnila Tereza Paličková

mailto:Radovan.Zahorik@nkp.cz

