Doporučení
pracovní skupiny pro analytickou bibliografii při sekci SDRUK pro bibliografii
k dalšímu vývoji článkové bibliografie v ČR v roce 2014 ze dne 24. 5. 2013
Pracovní skupina pro analytickou bibliografii při Sekci SDRUK pro bibliografii (dále jen PSAB)
se sešla na svém 2. jednání 24. 5. 2013 v Knihovně Akademie věd.
1/ V období duben až květen 2013 oslovila Bc. Ivana Novotná vybrané producenty
bibliografických databází s žádostí o spolupráci na doplňování báze ANL a provedla analýzu
excerpčních základen těch, kteří mají základnu volně přístupnou, nebo na výzvu zareagovali.
Několik z nich projevilo vážný zájem o spolupráci (Historický ústav AV ČR, Knihovna
Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Právnická fakulta MU v Brně, Ústav pro českou
literaturu AV ČR, Národní lékařská knihovna, Národní památkový ústav), někteří spolupráci
zvažují (Ústav pro jazyk český AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR). Zpracovatelé bibliografické
báze Geobibline spolupráci odmítli, prozatím žádná reakce nepřišla od PrF UK v Praze, FSS MU
v Brně, Národního filmového ústavu a České geologické služby.
Podmínkou zasílání záznamů článků do ANL je: popis článku podle pravidel AACR2 ve formátu
MARC21 na minimální úrovni (viz http://full.nkp.cz/nkdb/docs/mini2_ANL_M21.htm), včetně
používání souboru národních jmenných autorit, doplnění věcných údajů (předmětová hesla,
a/nebo klíčová slova), popř. dalších dohodnutých polí nutných pro použití v souborné bázi ANL
nebo propojení záznamů na elektronické plné texty.
2/ V dopise č.j. NK-189/KGŘ/13 ze dne 9. 1. 2013 informoval Ing. T. Böhm, gen. ředitel
Národní knihovny ČR, předsedkyni PSAB Mgr. E. Svobodovu, že „NK ČR bude jednat nadále
s vydavateli periodik ….. o zasílání elektronických verzí tiskových předloh jednotlivých čísel
periodik“. Bohužel již na zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii 16. 4. 2013 v Liberci paní
Mgr. E. Lichtenbergová členy sekce informovala, že NK ČR dohody s vydavateli v této
záležitosti v roce 2013 uzavírat nebude. Do jednání PSAB 24. 5. 2013 situace v této oblasti
nedoznala změny.
3/ Nedojde-li v roce 2014 ke zpřístupnění elektronických předloh tištěných periodik pro potřeby
bibliografického zpracování, doporučuje PSAB pokračovat v kooperativní tvorbě analytické
bibliografie v roce 2014 stejným způsobem, jak je popsáno v projektech na rok 2013 za finanční
podpory z VISK9/1 a rozpočtů kooperujících knihoven (30% nákladů). Dále se členové PSAB
dohodli, že ke spolupráci přizvou knihovny-producenty oborových databází dle bodu 1 a rozšíří
tak kooperační základnu o další členy.
4/ V kooperativním projektu v roce 2014 budou při přidělování titulů k excerpci zohledněny
dosavadní excerpční základny oborových bibliografií, jejichž producenti se zapojí do
kooperačního projektu. Cílem je odstranění duplicitního zpracování na poli analytické
bibliografie v ČR.
5/ Kooperativní projekty na rok 2014 zohlední úkol ze stanoviska ze dne 2. 1. 2013: „Prioritním
úkolem analytické bibliografie v rámci kooperativního systému je zajistit včasné, tj. souběžné
(v roce, ve kterém článek vyjde, jej i zpracovat) zpracování“ tak, že producenti oborových
databází a Knihovna Akademie věd budou zpracovávat vedle titulů vydaných v roce 2013 i tituly

vycházející v roce 2014, tedy budou provádět excerpci titulů v běžném roce. Krajské knihovny
se primárně zaměří na zpracování titulů vydaných v roce 2013. Teprve po jejich zpracování
přistoupí k excerpci titulů roku 2014. S definitivním odstraněním skluzu ve zpracování se počítá
v roce 2015. Do excerpční základny kooperativního projektu budou zařazeny také vybrané tituly
vycházející od roku 2011, popř. další významné oborové tituly, které odborní producenti
doporučí jako vhodné pro soubornou bázi.
6/ PSAB žádá Národní knihovnu ČR o prověření vzorků dat zaslaných z oborových databází do
báze ANL a o sepsání smluv o spolupráci na článkové bibliografii ANL s producenty oborových
databází, kteří o to projeví zájem.
7/ PSAB žádá Národní knihovnu ČR, aby zajistila tyto úkoly:
- koordinace tvorby článkové bibliografie v ČR, smlouvy o spolupráci,
- metodika článkové bibliografie,
- zajištění součinnosti mezi bibliografickými pracovišti a Souborným katalogem, kde je
spravována databáze ANL,
- vyjednávání smluv s vydavateli periodik o zasílání elektronických verzí tiskových předloh
článků do NK ČR,
- excerpce vybraných titulů periodik, např. využitím podprogramu VISK9/1.
Zpracovávat národní bibliografii a zabezpečovat koordinaci národního bibliografického systému
ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 257/2001 Sb. § 9 odst. (2) písm. b).
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