ZÁPIS Z

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO

SK ČR

7. 3. 2016 – CDH

PROGRAM
- Přivítání členů PS, zástupců systémů a hostů, seznámení s novými členy pracovní
skupiny (aktuální složení)
- PhDr. Eva Svobodová: Stav Souborného katalogu ČR – březen 2016
Součástí příspěvku je i podrobná zpráva o vytvoření Centrálního adresáře knihoven
a informačních institucí v ČR (CADR) sloučením báze ADR a Evidence knihoven
MK ČR roce 2015.
- PhDr. Jaroslava Svobodová: Rok s RDA
- PhDr. Hana Nová: RDA a seriály
- Mgr. Marie Balíková: Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky
- PhDr. Vít Richter: Příprava koncepce rozvoje knihoven na léta 2016-2020
(prezentace jsou uveřejněny na http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-osoubornem-katalogu-cr/rok-2013-1/pracovni-skupina-pro-sk-cr-praha-7.3.2016)

ZÁVĚRY JEDNÁNÍ
Pracovní skupina pro SK ČR schválila:
1) Od 1. 5. 2016 bude Souborný katalog ČR přijímat záznamy dokumentů s vročením
(rok vydání dokumentu) 2016 a výše zpracované pouze podle katalogizačních
pravidel RDA.
2) Od 1. 1. 2017 bude SK ČR přijímat pouze záznamy v kódování UTF-8.
3) UNIMARC bude SK ČR podporovat do konce roku 2017, dále bude podpora
poskytována pouze pro MARC21.
poznámka: Rok 2017 bude také posledním rokem pro získání VISK na podporu
přechodu z UNIMARC na MARC21 (na VISK sdělí PhDr. Vít Richter).
4) SK ČR bude usilovat o zajištění dalších způsobů, jak obohatit dříve dodané
záznamy o věcné zpracování.
poznámka: Aktuálně lze přes FTP větví oprav, SK ČR bude hledat další možnosti
(např. nabízet knihovnám každý týden na FTP v adresáři download aktualizované
soubory obsahující data pro potřeby doplnění věcného zpracování do lokálních bází
– podobně jako se řeší doplnění ČČNB do lokálních bází. Více informací
k doplňování ČČNB viz: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogucr/cislo-cnb-v-sk-cr )

5) Pracovní skupina vzala na vědomí případnou likvidaci lístkových katalogů CEZL
a RSZP.

Pracovní skupina pro SK ČR důrazně požaduje dodržování platných
standardů, včetně národních polí a podpolí MARC a UNIMARC ze strany
knih. systémů.
Úkoly pro Souborný katalog ČR
1) Zařídí funkčnost propojení z úvodní stránky portálu www.caslin.cz do báze ADR na
mobilních zařízeních.
2) SK ČR zjistí možnosti označování těch záznamů v bázi Seriály, které jsou již
zkontrolované podle pravidel RDA.
3) SK ČR bude hledat další možnosti zpětného obohacování záznamů o věcné
zpracování.

Diskuse
-

Ve VISK 3 je podmínka, že knihovny ve městech od určitého počtu obyvatel musejí
přispívat do SK ČR – stanovit pro tuto povinnost hranici nižšího počtu obyvatel?
Zamítnuto

-

Díla nedostupná na trhu, možnost zobrazovat digitální kopie – (na MK ČR návrh
nového autorského zákona) – diskuse o zdroji informace o vlastnictví tištěného
dokumentu.
Zůstává otevřené k dalšímu jednání

