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Zpracováno podle 

 
 

 READ, Jane M. 

Cataloguing without tears : managing knowledge 
in the information society. With cartoons by 
Adrian Czajkowski. 

Oxford : Chandos, c2003. 236 p. 
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 NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací 

 a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády 

 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 
2. 3. Knihovnictví , archivnictví 

2.3.1 KNIHOVNÍK 

7. -11. platová třída 

 

Nařízení  
Nařízení vlády č. 130/2009 Sb.  

ze dne 4. května 2009 

Čl. I 

Příloha č. 1 

Platová tř. 7 – 11, rozdíl podle platového stupně  

(počet let započitatelné praxe) 

10 660 – 22 230 Kč  
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Katalogizátor                                   Metadata engineer 
• Jmenná, věcná, autoritní katalogizace 

• Pečlivost, trpělivost, píle, láska k dokumentům, počítači  

• Stále myslí na zákazníky knihovny a návštěvníky svého katalogu 

• Schopnost radovat se z dílčích výsledků 

• Odpovědnost náštěvníkům katalogu, současným i budoucím  

• Odpovědnost vůči celé knihovně 

• Schopnost týmové práce a respektování autorit 

• Schopnost samostatné organizace práce 
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Nutné znát a vyznat se v: 

• Ovládání katalogizačního software a hledání v OPAC instituce 

• Anglo-americká katalogizační pravidla 

• MARC21 – Bibliografický formát a formát pro autority 

• Národní katalogizační politice 

• Institucionální lokální politice 

• Referenčním katalogu pro inspiraci a kopírování záznamů 
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Katalogizační software? 

• speciální modul knihovnicko-informačního systému (KIS) – modul katalogizace 

•Historicky nejstarší část KIS 

•Lze nahradit MS/Excelem?  

              ….lepe než MS/Word 

•Kartotéka  

    …lepe než seznamem 

Ruská národní knihovna v Petrohradě 

http://www.nlr.ru:8101/e-

case/search_extendede.php   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
http://www.nlr.ru:8101/e-case/search_extendede.php
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Elektronický katalogizační záznam 

• Jmenná část 

• Věcná část – přednáška dr. Píškové 

• Vazba na autoritní záznam 

• Záznam jednotky (holding) 
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Prezentace 

KIS Aleph - katalogizační modul - jmenná část, vazba na 
autority a jednotková část 

 

Zobrazit záznam v OPAC 

 

Referenční záznam  

• Cocoa : úvod do programování počítačů Apple / Ondřej 
Čada. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2009. -- 199 s. : il. 
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• Anglo-americká katalogizační pravidla : druhé vydání, revize 
1998 : dodatky 2004 / [překlad Národní knihovna České 
republiky]. -- 1. české vyd. -- Praha : Národní knihovna České 
republiky, 2006. -- [62] l.  

• MARC 21. Bibliografický formát / Network Development and 
MARC Standards Office, Library of Congress, Standards and 
Support, National Library of Canada ; [z anglického originálu 
... do češtiny přeložily Ludmila Benešová ... et al.]. -- 1. české 
vyd.. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. -- 2 
sv.  
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• MARC 21 : formát pro autority / Network Development and MARC 
Standards Office, Library of Congress, Standards and Support, National 
Library of Canada ; [z anglického originálu ... do češtiny přeložily Marie 
Balíková a Edita Lichtenbergová]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Národní 
knihovna České republiky, 2004. -- 1 sv.  

 
• Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : korporace 

/ Svojmila Světlíková. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. -- 28 
s 

•   

• Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : osobní jména / Jan 

Luffer. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. -- 38 s  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
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• Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a 
příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů 
/ Marie Balíková, Hana Kubalová, Jaroslava Svobodová. --
 2., aktualiz. vyd.. -- Praha : Národní knihovna České 
republiky, 2008. -- 163 s.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
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 Katalogizace ve formátu 
MARC 21 : stručná instrukce a 
příklady pro knihy a některé 
typy pokračujících zdrojů 
/ Marie Balíková, Hana 
Kubalová, Jaroslava 
Svobodová. -- 2., aktualiz. vyd.. 
-- Praha : Národní knihovna 
České republiky, 2008. -- 163 
s.  
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• Úkol pro účastníky 

Najít na webu stránku národní katalogizační politiky 
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Katalogizační pravidla 

• Mají svou historií a historické mezníky 

Z historie v ČR:  
• Pravidla jmenného katalogu / Miroslav Nádvorník a kolektiv. -- 2., opr. a 

dopl. vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. -- 255 s.  

 

• UNIMARC manuál : Bibliografický formát / Přel. z angl. orig. UNIMARC 
manual Edita Lichtenbergová ; Odp.red. Bohdana Stoklasová. -- 1. české 
vyd.. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1996. -- 802 s. : příl. A-L  
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Kvalitní katalog je 

• Přesný  

• Srozumitelný 

• Konzistentní 
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Příklady těch nejmodernějších katalogů pro uživatele knihovnen  

(OPAC, multiprohlížeče) 

AquaBrowser 

Příklad instalace 

http://aqua.queenslibrary.org/ 

Primo 

Příklad instalace 

http://primo-7.kb.dk/primo_library/libweb/action/search.do 

LibraryThing 

http://www.librarything.com/ 
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Moderní katalogy pracují na principu  

Funkční požadavky na bibliografický záznam (FRBR) – 1989 

 

Funkce katalogu podle této studie: 

• najít entitu, která koresponduje s vyhledávacími kritérii stanovenými uživatelem  

• identifikovat entitu (potvrdit, že popsaná entita koresponduje s nalezenou entitou, nebo 
rozlišit mezi dvěma a více entitami s podobnými charakteristikami)  

• vybrat entitu, která odpovídá uživatelským potřebám (tj. vybrat entitu, která koresponduje s 
uživatelským požadavkem, s respektem k obsahu, fyzickému formátu, nebo odmítnout entitu 
pro nevhodnost)  

• získat přístup k popsané entitě (tj. získat entitu koupí, výpůjčkou apod., nebo získat 

přístup k entitě elektronicky online připojením ke vzdálenému počítači)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
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Základní schéma FRBR 
Duševní entity↓↓↓↓↓ 

DÍLO 
 Intelektuální počin (např. Hamlet) 
VYJÁDŘENÍ 
 Různé formy díla (jazyk, text/divadelní hra/film …) 
Fyzické entity ↓↓↓↓       
PROVEDENÍ 
 Konkrétní vydání díla (případně digitalizovaná kopie provedení s přidanou 

hodnotou OCR, metadata…)              
JEDNOTKA 
 Exemplář knihy, CD nosič 
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Kvalitní katalogizační záznam, který podpoří cíle FRBR 

• Musí obsahovat kvalitní selekční údaje – ideálně 
standardizované  „autority“ 

• Být přesný v popisných údajích 

• Největší chyba v katalogu je „nepravda“ 

• Největší nepřítel katalogu je „překlep“ 

• Na kontroly je třeba vyvinout stejné úsilí jako na vytváření, 
programátorské nebo lidské (oko a mozek) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
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Začít druhou lekci: 
Jak se dostane záznam o dokumentu do katalogu? 
• Zapsáním s knihou v ruce (metoda de visu) 
• Zkopírováním z jiného katalogu (de visu nebo podle předlohy) 
• Připojením záznamu o jednotce k již hotovému záznamu 
• Zpětné zapsání do katalogu – záznamy nebyly vytvořeny v 

elektronické podobě – retrospektivní katalogizace 
• Přepis de visu nebo podle katalogizačního lístku (nebo jiného 

zdroje – seznam) do katalogové databáze 
• Import z jiné databáze – např. Excel 
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Typy dokumentů z hlediska katalogizace 

• Monografie 

• Pokračující díla  
– Seriál (periodikum, nepravé periodikum) 

– Integrační zdroj 

• Kartografická díla 

• Elektronické zdroje 

• Části dokumentů (články, statě ze sborníků) 
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Selekční údaje - nejdůležitější část záznamu 

•autor 

•název 

•předmětová hesla 

•editor 

•ilustrátor, tiskař, nakladatel, překladatel... 
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Obohacený katalogizační záznam 

•abstrakt 

•obrázek - služba Obálky knih viz http://www.obalkyknih.cz nebo 
kopie obsahu - povoluje autorský zákon 

•link na video nebo audio soubor 

•hyperlink do plného textu dokumentu   

•hyperlink na související dokument např. recenzi např. 
prostřednictvím služby Google Book Search 

Příklad viz katalog NTK záznam http://bit.ly/4JCN1d 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
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Náklady na katalogizaci? Jak dlouho trvá jeden záznam? 

20 min. jmenná část + 20 min. věcná část + 20 min. jednotkový popis + 20 minut 
autoritní záznamy 

--------------------------------------- 

80 minut průměrná doba zpracování jednoho titulu 

Náročné úkoly 

•vzácné a historické tisky 

Nejméně náročné 

•kopírování záznamů - nutné implementovat z39.50 protokol do KIS    
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Děkuji za pozornost 

Dotazy? 

Nebo raději píšete e-maily? 

radka.rimanova@techlib.cz 

Nebo raději voláte? 

+420 232 002 410 

Nebo si to chcete ještě rozmyslet? 

Máte možnost. Uvidíme se za týden… 
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