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KalendKalendáářře ve fondu NK e ve fondu NK ČČRR

�� Signatura 55 Signatura 55 –– vyhrazena pro kalendvyhrazena pro kalendáářře   e   
a roa roččenky (dnes se jienky (dnes se jižž nedoplnedoplňňuje)uje)

�� JednotlivJednotlivěě ttééžž v jiných v jiných signaturovýchsignaturových
řřadadááchch
�� 49, 50, 52, 53, 56, 6549, 50, 52, 53, 56, 65

�� 54 (54 (ččeskeskáá kniknižžnníí produkce, kalendprodukce, kalendáářře pouze  e pouze  
z novz nověějjšíší akvizice)akvizice)



BudovBudováánníí fondu kalendfondu kalendáářůřů

�� Povinný výtiskPovinný výtisk
�� oznaoznaččovováán na titulnn na titulníí stranstraněě jako Povinný jako Povinný 

exemplexempláářř, , PflichtsxemplarPflichtsxemplar -- bez kolkubez kolku

�� neoznaneoznaččen, do r. 1900 ven, do r. 1900 vččetnetněě kolkkolkůů

�� PozdPozděějjšíší akviziceakvizice
�� nnáákupykupy

�� darydary



ZpracovZpracováánníí kalendkalendáářůřů

�� Systematicky od r. 2007, hotovo cca 75% Systematicky od r. 2007, hotovo cca 75% 
titultitulůů

�� Postup zpracovPostup zpracováánníí
�� 2007 2007 –– 1526 sv. (72 SE, 25 mono)1526 sv. (72 SE, 25 mono)

�� 2008 2008 –– 1544 sv. (64 SE, 7 mono)1544 sv. (64 SE, 7 mono)

�� 2009 2009 –– 1155 sv. (82 SE, 26 mono)1155 sv. (82 SE, 26 mono)

�� 2010 2010 –– 496 sv. 496 sv. (41 SE(41 SE, 13 mono), 13 mono)



ProblProbléémy pmy přři zpracovi zpracováánníí kalendkalendáářůřů

�� Podobnost nPodobnost náázvzvůů –– momožžnnéé chyby              chyby              
v pv půůvodnvodníích katalozch katalozííchch

�� GrafickGrafickáá podobnost podobnost –– momožžnnéé chyby           chyby           
v pv půůvodnvodníích katalozch katalozíích ch 

�� Chyby / zmChyby / změěny / nepravidelnosti                ny / nepravidelnosti                
v v ččííslovslováánníí roroččnnííkkůů



Podobnost nPodobnost náázvzvůů



Podobnost nPodobnost náázvzvůů



Podobnost nPodobnost náázvzvůů



GrafickGrafickáá podobnostpodobnost



GrafickGrafickáá podobnostpodobnost



ProvProváázanost jednotlivých zanost jednotlivých řřad ad 
kalendkalendáářůřů

�� RRůůznznáá vydvydáánníí kalendkalendáářůřů
�� VVěěttšíší / men/ menšíší vydvydáánníí

�� StejnStejnéé nnáázvy (vzvy (věěttššinou)inou)
�� RRůůznznéé nnáázvyzvy

�� VydVydáánníí lilišíšíccíí se podle jiných parametrse podle jiných parametrůů
(u(užživatelskivatelskéé ururččeneníí aj.)aj.)

�� JazykovJazykovéé verzeverze
�� RegionRegionáálnlníí verzeverze
�� KalendKalendáářře odde odděělenlenéé od pod půůvodnvodnííchch



VVěěttšíší/men/menšíší vydvydáánníí



JazykovJazykovéé verzeverze



JazykovJazykovéé verzeverze



RRůůznznéé typy vydtypy vydáánníí



RegionRegionáálnlníí verzeverze



KalendKalendáářř oddodděělený od jinlený od jinéého titulu ho titulu 



Monografický popisMonografický popis

�� MonografickyMonograficky
�� KalendKalendáářř vyvyššel pouze jednou / knihovna el pouze jednou / knihovna 

vlastnvlastníí pouze jeden svazekpouze jeden svazek

�� VelkVelkéé mnomnožžstvstvíí rozdrozdííllůů mezi jednotlivými mezi jednotlivými 
roroččnnííkyky

�� Výhody Výhody –– momožžnost podrobnnost podrobnéého ho 
popisupopisu

�� Nevýhody Nevýhody –– zahlcenzahlceníí katalogu katalogu 



PPřřííklad monografickklad monografickéého popisuho popisu
LDRLDR ----------namnam--a22a22----------------45004500
PJMPJM $a   $a   Podle GKI a Podle GKI a NosovskNosovskééhoho seznamu knih a seznamu knih a ččasopisasopisůů vyvyššel pouze jeden roel pouze jeden roččnníík k -- zpracovzpracovááno no 

monografickymonograficky
001001 kal02kal02
003003 CZCZ--PrNKPrNK
005005 20081111101155.020081111101155.0
007007 tata
008008 000229s1917000229s1917--------xrxr--acac------------------000000------czecze----
020020 #### $a$a (Bro(Brožž.).)
040040 #### $a$a ABA001ABA001

$b$b czecze
245245 0000 $a$a Komenský :Komenský :

$b$b kalendkalendáářř ččeských evangeleských evangelííkkůů na rok Pna rok Páánněě 1918 : spojen1918 : spojenéé kalendkalendáářře Orloj [a] Huse Orloj [a] Hus
246246 3030 $a$a KalendKalendáářř ččeských evangeleských evangelííkkůů na rok Pna rok Páánněě 19181918
260260 #### $a$a V Praze :V Praze :

$b$b SpoleSpoleččným nným náákladem Spolku Komenskkladem Spolku Komenskéého v Praze a Evangelickho v Praze a Evangelickéé matice,matice,
$c$c [1917][1917]

300300 #### $a$a [30], 111 s. :[30], 111 s. :
$b$b ilil., portr., portrééty ;ty ;
$c$c 25 cm25 cm

500500 #### $a$a Obsahuje pObsahuje přříílohu: Komenský : almanach na rok Plohu: Komenský : almanach na rok Páánněě 19181918
580580 #### $a$a KalendKalendáářř Komenský vznikl spojenKomenský vznikl spojeníím kalendm kalendáářůřů Orloj (Orloj (roročč. 46) a Hus (. 46) a Hus (roročč. 26), ale vy. 26), ale vyššel pouze r. 1918el pouze r. 1918
740740 0202 $a$a Komenský Komenský -- almanach na rok Palmanach na rok Páánněě 19181918
740740 0202 $a$a Almanach na rok PAlmanach na rok Páánněě 19181918
780780 0404 $t$t OrlojOrloj
780780 0404 $t$t HusHus
928928 9#9# $a$a Spolek KomenskSpolek Komenskééhoho
928928 9#9# $a$a EvangelickEvangelickáá maticematice



SeriSeriáálový popislový popis

�� SeriSeriáálovlověě
�� PouPoužžititíí pro vpro věěttššinu titulinu titulůů

�� Výhody Výhody –– menmenšíší zahlcenzahlceníí katalogukatalogu

�� Nevýhody Nevýhody –– mnoho informacmnoho informacíí v jednom v jednom 
zzááznamuznamu



PPřřííklad seriklad seriáálovlovéého popisuho popisu
LDRLDR ----------nasnas--a22a22----------------45004500
001001 kal13kal13
003003 CZCZ--PrNKPrNK
005005 20070629104120.020070629104120.0
007007 tata
008008 011208d18871888xr011208d18871888xr--arar------------------00------b0czeb0cze----
020020 #### $a$a (Bro(Brožž.).)
040040 #### $a$a ABA001ABA001

$b$b czecze
245245 0000 $a$a SionSion ::

$b$b kalendkalendáářř na rok Pna rok Páánněě ......
260260 #### $a$a V PardubicV Pardubicíích :ch :

$b$b Tiskem a nTiskem a náákladem F. & V. Hoblkladem F. & V. Hoblííka,ka,
$c$c 18871887--18881888

300300 #### $a$a 2 sv. ;2 sv. ;
$c$c 24 cm24 cm

310310 #### $a$a 1x ro1x roččnněě
362362 0#0# $a$a RoRočč. 1(1888). 1(1888)--roročč. 2(1889). 2(1889)
500500 #### $a$a SouSouččááststíí podnpodnáázvu je oznazvu je označčeneníí kalendkalendáářřnníího rokuho roku
500500 #### $a$a Oba Oba roročč. obsahuj. obsahujíí druhou druhou tittit. s. za kalend. s. za kalendáářřem a pem a přřehledem výroehledem výroččnníích trhch trhůů, podn, podnáázev zev 

na 2.na 2.tittit. s.: almanach na rok P. s.: almanach na rok Páánněě ......
928928 9#9# $a$a F. & V. HoblF. & V. Hoblííkk



Popis jazykových verzPopis jazykových verzíí

245245 0000 $a$a Velký Velký MarianskýMarianský kalendkalendáářř pro katolpro katolííky na obyky na obyččejný rok ...ejný rok ...
246246 3#3# $a$a Velký Velký MarianskýMarianský kalendkalendáářř pro katolpro katolííky na pky na přřestupný rok ...estupný rok ...
246246 1#1# $i$i NNáázev od r. 1883:zev od r. 1883:

$a$a Velký MariVelký Mariáánský kalendnský kalendáářř pro katolický lid na obypro katolický lid na obyččejný rok ...ejný rok ...
246246 3#3# $a$a Velký MariVelký Mariáánský kalendnský kalendáářř pro katolický lid na ppro katolický lid na přřestupný rok ...estupný rok ...

$a$a MarianskýMarianský kalendkalendáářř na rok ... na rok ... 
580580 #### $a$a V nV něěkterých letech vychkterých letech vycháázela souzela souččasnasněě polskpolskáá verze verze WielkiWielki kalendarzkalendarz MaryaMaryańńskiski, , 

nněěmeckmeckáá verze verze GroGroßßerer MarienkalenderMarienkalender, slovinsk, slovinskáá verze verze VelikiVeliki MarijinMarijin koledarkoledar, , 
slovenskslovenskáá verze verze MarianskýMarianský kalendkalendáárr, rus, rusíínsknskáá verze verze IljustrovanIljustrovanұұjj kalendarkalendar' ' presvpresv. . dděěvvұұ
MariMariěě, , ššpanpaněělsklskáá verze verze AlmanaqueAlmanaque Mariano, litevskMariano, litevskáá verze verze DidysisDidysis MarijosMarijos kalendoriuskalendorius
a maa maďďarskarskáá verze verze SteinbrenerSteinbrener Ker. Ker. JJáánosnos--fféélele szszüüzz MMááriaria naptnaptáárara

787787 0808 $i$i VychVycháázel i v rzel i v ráámci kalendmci kalendáářře:e:
$t$t Pravý domPravý domááccíí ppřřííteltel

787787 0808 $i $i V nV něěkterých letech vychkterých letech vycháázel souzel souččasnasněě::
$t$t Malý Malý MarianskýMarianský kalendkalendáářř

787787 0#0# $t$t WielkiWielki kalendarzkalendarz MaryaMaryańńskiski
787787 0#0# $t$t GroGroßßerer MarienkalenderMarienkalender
787787 0#0# $t$t VelikiVeliki MarijinMarijin koledarkoledar
787787 0#0# $t$t MarianskýMarianský kalendkalendáárr
787787 0#0# $t$t IljustrovanIljustrovanұұjj kalendarkalendar' ' presvpresv. . dděěvvұұ MariMariěě
787787 0#0# $t$t AlmanaqueAlmanaque MarianoMariano
787787 0#0# $t$t DidysisDidysis MarijosMarijos kalendoriuskalendorius
787787 0#0# $t$t SteinbrenerSteinbrener Ker. Ker. JJáánosnos--fféélele szszüüzz MMááriaria naptnaptáárara



VVííce nakladatelce nakladatelůů, zm, změěny                ny                
v v ččííslovslováánníí

245245 0000 $a$a Prorok ... :Prorok ... :
$b$b nový kalendnový kalendáářř pro zpro záábavu a dombavu a domáácnostcnost

260260 #### $a$a V Praze :V Praze :
$b$b Sklad a nSklad a nááklad B. Stýbla,klad B. Stýbla,
$c$c [1856[1856--1942]1942]
$f$f (Tisk Karla (Tisk Karla BellmannaBellmanna))

260260 3#3# $3$3 18611861--19421942
$a$a W Praze :W Praze :
$b$b Tisk a sklad BedTisk a sklad Bedřřich Stýblaich Stýbla

362362 0#0# $a$a RoRočč. 1 (1857). 1 (1857)--roročč. 48 (1904); po zm. 48 (1904); po změěnněě: : RoRočč. 36 (1922). 36 (1922)--roročč. 57 (1943). 57 (1943)
500500 #### $a$a SouSouččááststíí nnáázvu, od r. 1876 podnzvu, od r. 1876 podnáázvu je oznazvu je označčeneníí kalendkalendáářřnníího rokuho roku
500500 #### $a$a RoRočč.2 (1858) ti.2 (1858) tiššttěěn ve n ve VetterlovskVetterlovskéé knihtiskknihtiskáárnrněě (A. (A. RennRenn))
500500 #### $a$a RoRočč. 6 (1862) ozna. 6 (1862) označčen jako 2. en jako 2. vydvyd..
500500 #### $a$a RoRočč. 11(1867). 11(1867)--28(1884) a 32(1888) ozna28(1884) a 32(1888) označčeny kromeny kroměě prprůůbběžěžnnéého ho ččííslovslováánníí roroččnnííkkůů jeješšttěě

ččííslem roslem roččnnííkkůů rrůůzných vydzných vydáánníí; ro; roččnnííky 11.ky 11.--14. ozna14. označčeny zeny záároveroveňň jako jako roročč. 1.. 1.--4. 4. 
zlepzlepššenenéého 3. ho 3. vydvyd., od ., od roročč. 15 (1871) se ka. 15 (1871) se kažždý rok mdý rok měěnníí i i úúdaj odaj o vydvyd., ro., roččnnííky 15ky 15--22 22 
oznaoznaččeny jako 5.eny jako 5.--11. 11. roročč. 4.. 4.--12. zlep12. zlepššenenéého ho vydvyd., ro., roččnnííky 23ky 23--28 ozna28 označčeny jako 12.eny jako 12.--17. 17. 
roročč. 12.. 12.--17. zlep17. zlepššenenéého ho vydvyd., ., roročč. 32 ozna. 32 označčen jako 21. roen jako 21. roččnníík 21., zlepk 21., zlepššenenéého ho vydvyd..

500500 #### $a$a Od r. 1922 zmOd r. 1922 změěna na ččííslovslováánníí, za po, za poččáátek novtek novéé řřady pravdady pravděěpodobnpodobněě povapovažžovováán rok 1886, n rok 1886, 
podle podle NosovskNosovskééhoho Seznamu knih a Seznamu knih a ččasopisasopisůů se jednse jednáá o o ššpatnpatnéé oznaoznaččeneníí, spr, spráávnvněě mmáá
být: být: RoRočč. 1 (1857). 1 (1857)--roročč. 87 (1943). 87 (1943)


