
RegionRegionáálnlníí informaceinformace
jako pjako přřidanidanáá hodnota katalogu hodnota katalogu 

krajskkrajskéé knihovny knihovny 

JiJiřříí MikaMika
StStřředoedoččeskeskáá vvěědeckdeckáá knihovnaknihovna

v Kladnv Kladněě
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Obsah prezentaceObsah prezentace
�� PoznPoznáámky k terminologiimky k terminologii

�� OhlOhléédnutdnutíí do historiedo historie
�� RegionRegionáálnlníí fond, kartotfond, kartotééky, databky, databáázeze

�� AutomatizovanAutomatizovanéé systsystéémy v krajských knihovnmy v krajských knihovnááchch
�� Integrace regionIntegrace regionáálnlníích informacch informacíí do knihovndo knihovníího ho 
systsystéémumu

�� ŘŘeeššeneníí SVK v KladnSVK v Kladněě
�� Struktura dat (pStruktura dat (přřííklady)klady)

�� Vazby uvnitVazby uvnitřř systsystéému a ven (pmu a ven (přřííklady) klady) 

�� Výstupy (pVýstupy (přřííklady)klady)
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PoznPoznáámky k terminologii 1mky k terminologii 1

�� RegionRegionáálnlníí informace v knihovninformace v knihovnááchch
�� VVššeobecneobecnéé informace se vztahem k urinformace se vztahem k urččititéému regionu, mu regionu, 
poskytovanposkytovanéé v rv ráámci vemci veřřejných informaejných informaččnníích sluch služžebeb

�� RegionRegionáálnlníí bibliografie, osobnosti, historie, kultura, bibliografie, osobnosti, historie, kultura, 
ppřříírodnrodníí zajzajíímavosti, spolemavosti, společčenský enský žživotivot…… (v men(v menšíší
mmíířře informace vee informace veřřejnejnéé sprspráávy)vy)

�� Katalog Katalog –– v v šširiršíším pojetm pojetíí::

�� Automatizovaný knihovnAutomatizovaný knihovníí systsystéém zahrnujm zahrnujííccíí online online 
katalog, bibliografii, soubory autoritkatalog, bibliografii, soubory autorit
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PoznPoznáámky k terminologii 2mky k terminologii 2

�� PPřřidanidanáá hodnotahodnota
�� TermTermíín n „„vypvypůůjjččenýený““ z ekonomie (viz napz ekonomie (viz napřř. Holman, R. . Holman, R. 
Ekonomie.Ekonomie. Praha, 2005, s. 429Praha, 2005, s. 429––430)430)

�� Hodnota pHodnota přřidanidanáá zpracovzpracováánníím, v nam, v naššem pem přříípadpaděě
zpracovzpracováánníím vstupnm vstupníích informacch informacíí (dokument(dokumentůů z z 
knihovnknihovníího fondu a dalho fondu a dalšíších informach informaččnníích zdrojch zdrojůů))

�� Hodnota informaceHodnota informace
�� Informace zInformace zíískskáávváá hodnotu ahodnotu ažž s existencs existencíí subjektu, subjektu, 
který ji vyukterý ji využžíívváá (Cejpek, J. (Cejpek, J. Informace, komunikace a Informace, komunikace a 
mymyššlenleníí. . Praha, 1998, s. 23)Praha, 1998, s. 23)

�� Viz vyuViz využžititíí regionregionáálnlníích informacch informacíí + u+ užživatelivateléé v zv záávvěěru ru 
prezentaceprezentace
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ZpracovZpracováánníí regionregionáálnlníích informacch informacíí
v krajských knihovnv krajských knihovnááchch

�� ZZáákon kon čč. 257/2001 Sb. . 257/2001 Sb. –– knihovnknihovníí zzáákon:kon:
�� KrajskKrajskáá knihovna zpracovknihovna zpracováávváá a zpa zpřříístupstupňňuje regionuje regionáálnlníí

informainformaččnníí databdatabááze a zabezpeze a zabezpeččuje koordinaci krajskuje koordinaci krajskéého ho 
bibliografickbibliografickéého systho systéému (mu (§§ 11, odst. 2)11, odst. 2)

�� Historicky:Historicky:
�� Tvorba regionTvorba regionáálnlníího fondu ho fondu –– z hlediska obsahovz hlediska obsahovéého, autorskho, autorskéého, ho, 

provenienprovenienččnníího (mho (míísto vydsto vydáánníí))……

�� Katalog regionKatalog regionáálnlníího fonduho fondu

�� RegionRegionáálnlníí povinnpovinnéé výtiskyvýtisky

�� BibliografickBibliografickéé roroččenky (Stenky (Střředoedoččeský kraj v tisku)eský kraj v tisku)

�� VýstVýstřřiižžky, kartotky, kartotééky (regionky (regionáálnlníí osobnosti, udosobnosti, udáálosti, pamlosti, pamáátkytky……))
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RegionRegionáálnlníí databdatabáázeze

�� SamostatnSamostatnéé databdatabááze obsahujze obsahujííccíí regionregionáálnlníí informaceinformace

�� SystSystéém CDS/ISISm CDS/ISIS

�� DatabDatabááze regionze regionáálnlníích osobnostch osobnostíí
�� REOS REOS –– na pona poččáátku 90. let v Kladntku 90. let v Kladněě, pak distribuov, pak distribuováána do na do 

daldalšíších knihoven v ch knihoven v ČČechecháách, ale i na Slovenskuch, ale i na Slovensku

�� REGO REGO –– vznikla paralelnvznikla paralelněě v Olomouci, postupnv Olomouci, postupněě zzááznamy znamy 
osobnostosobnostíí z celz celéé Moravy a SlezskaMoravy a Slezska

�� DatabDatabááze ze ččlláánkovnkovéé bibliografie bibliografie –– cca od r. 1992 ve vcca od r. 1992 ve vššech ech 
krajských knihovnkrajských knihovnááchch

�� DatabDatabááze regionze regionáálnlníí faktografie faktografie –– r. 1997 v Kladnr. 1997 v Kladněě jako jako 
rozrozšíšířřeneníí databdatabááze REOS o zze REOS o zááznamy pamznamy pamáátektek
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Integrace dat v automatizovanIntegrace dat v automatizovanéém m 
systsystéému knihovnymu knihovny

�� Od konce 90. let novOd konce 90. let novéé knihovnknihovníí systsystéémymy
((AlephAleph, Rapid , Rapid LibraryLibrary / ARL, / ARL, ClaviusClavius, , KpSysKpSys / / 
KpWinKpWin))

�� ZaZaččlenleněěnníí regionregionáálnlníích databch databáázzíí do tdo těěchto chto 
systsystéémmůů

Soubory autorit 
+ regionální osobnosti / faktografie

Katalog + katalog 
regionálního fondu

Regionální článková
bibliografie
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Integrace dat v rIntegrace dat v ráámci kooperace mci kooperace 
knihovenknihoven

�� Soubor NSoubor Náárodnrodníích autorit ch autorit –– autority knihoven (propojeny autority knihoven (propojeny 
ččííslem zslem zááznamu)znamu)

�� Souborný Katalog Souborný Katalog ČČR R –– katalogy knihoven (odkaz ze SK katalogy knihoven (odkaz ze SK 
do lokdo lokáálnlníího katalogu)ho katalogu)

�� DatabDatabááze ANL ze ANL –– ččlláánkovnkováá bibliografiebibliografie
v knihovnv knihovnáách (dch (dáávkovvkovéé importy)importy)

�� Protokol Z39.50 Protokol Z39.50 –– sdsdíílenlenáá katalogizacekatalogizace

�� DvojDvojíí popožžadavek:adavek:
�� UmoUmožžnit výmnit výměěnu dat nu dat –– jednotnjednotnáá struktura (UNIMARC / MARC 21) struktura (UNIMARC / MARC 21) 

+ jednotný z+ jednotný záápispis

�� Neztratit regionNeztratit regionáálnlníí informace informace –– specifickspecifickéé pro kapro kažždou knihovnudou knihovnu
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ŘŘeeššeneníí SVK v KladnSVK v Kladněě

�� Katalog SVK (vKatalog SVK (vččetnetněě regionregionáálnlníího fondu)ho fondu)

�� DatabDatabááze regionze regionáálnlníí literaturyliteratury
�� ZZááznamy znamy ččlláánknkůů se vztahem ke Sse vztahem ke SČČ kraji (kraji (ččlláánkovnkováá bibliografie)bibliografie)

�� ZZááznamy knih s regionznamy knih s regionáálnlníím obsahem (soubornm obsahem (soubornáá databdatabááze ze 
dokumentdokumentůů z fondz fondůů cca 20 stcca 20 střředoedoččeských knihoven)eských knihoven)

�� ZZááznamy seriznamy seriáállůů vydvydáávaných ve Svaných ve SČČ kraji od konce 19. stol. do kraji od konce 19. stol. do 
poloviny 20. stol.poloviny 20. stol.

�� Autority a regionAutority a regionáálnlníí faktografiefaktografie
�� Autority osobnAutority osobníích jmen + osobnosti z celch jmen + osobnosti z celéého Sho SČČ krajekraje

�� Autority korporacAutority korporacíí + pam+ pamáátky zattky zatíím 9 okresm 9 okresůů SSČČ krajekraje

�� Autority geografických nAutority geografických náázvzvůů + m+ míístopis zatstopis zatíím 9 okresm 9 okresůů SSČČ krajekraje

�� DalDalšíší typy autorit (bez regiontypy autorit (bez regionáálnlníích informacch informacíí))
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Standardní
pole
MARC 21

Interní pole
pro 
regionální
informace
(„přidaná
hodnota“)

Číslo záznamu národní autority

Odkazy na 
další záznamy
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Záznam regionální osobnosti

Odkazy na 
další záznamy
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Záznamy korporací / regionálních památek
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Náhledy fotografií
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Záznam článku

(Odkaz na záznam časopisu Posel z Budče v katalogu SVK)

Odkaz na záznam časopisu Posel z Budče v katalogu SVK
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Záznam knihy
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Záznam seriálu
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Záznam seriálu
v katalogu dokumentů SVK

Odkaz na digitální kopii dokumentu v systému Kramerius
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Kramerius:
článek J. Žofky ve 
Věstníku Městského 
musea na Kladně
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VyuVyužžititíí regionregionáálnlníích informacch informacíí

�� Online pOnline přříístupstup
�� z webu knihovny (z webu knihovny (http://www.svkkl.cz/http://www.svkkl.cz/) ) ––
katalog a databkatalog a databáázeze

�� prohlprohlíížženeníí, tisk, ulo, tisk, uložženeníí do souboru, edo souboru, e--mailmail

�� Výstupy pro uVýstupy pro užživateleivatele
�� rereššererššee

�� kalendkalendáárium, rium, „„pampamáátka mtka měěssíícece““

�� ČČlláánky, publikace, výstavynky, publikace, výstavy
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Publikace vydanPublikace vydanáá knihovnouknihovnou
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návštěvníci výstavy ~ uživatelé
regionálních informací

Výstava v Malé galerii knihovny



DDěěkuji za pozornost!kuji za pozornost!

JiJiřříí Mika, Mika, mika@svkkl.czmika@svkkl.cz

StStřředoedoččeskeskáá vvěědeckdeckáá knihovna v Kladnknihovna v Kladněě
http://www.http://www.svkklsvkkl..czcz//


