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•

1000 až 1400 – setkání supervizorů

Průběh akce
Přišlo se na to, že kód $r v podpoli $w pro varianty jmenného záhlaví, který byl zvolen vedením CASLIN jako příznak církevního jména, ve skutečnosti koliduje se specifikací moderního MARCU, už je použit pro něco jiného. Do budoucna tak bude třeba situaci řešit tím způsobem, že se do
poznámky v podpoli $i vyplní druh jména, neboť příznak neslouží k ničemu jinému než právě ke
generování poznámky. Jako oprava se uvažuje o hromadné konverzi $r na $k, zatím však ještě není
nic konkrétní. Poučení zní, držet se mezinárodní specifikace MARC21.

Dr. Bártl dále vyjádřil domněnku, že pokles meziročního přírůstku nových záznamů do báze
autorit je způsoben tím, že většina autorů už v něm je, a není tedy nutné zakládat nové záznamy.
To vyvolalo živou diskuzi o tom, jak kdo do souboru národních autorit přispívá, o náročnosti autoritního záznamu v rámci pravidel RDA, a jestli není důvod poklesu spíše v něčem jiném.
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Dále jsme se bavili o projektu centrální katalogizace beletrie. Existuje něco jako Centrální
cluster pro zpracování beletrie (Brno – Olomouc – Národní knihovna), který je ale poněkud pomalý.
Městská knihovna v Praze (MKP) se tedy rozhodla, že s katalogizací beletrie (detailní záznamy podle
RDA včetně anotací) pro všechny pomůže. Nicméně, protože měli knihovní systém Koniáš a nepoužívali MARC, tedy nebyli kompatibilní s ostatními, a zároveň nechtěli přecházet na nový knihovní
systém, museli si naprogramovat jakousi vlastní nástavbu sloužící ke konverzi, tedy systém MARC IPÁN. MKP vyčlenila tým specialistů na věcné zpracování a anotace, lektorů beletrie, kteří se budou
věnovat jenom této činnosti. Zároveň byla MKP zvednuta váha záznamů, aby se vyrovnala clusteru
(a záznamy tak byly přijímány do CASLIN jako primární). Projekt startuje 1. 1. 2019.

Do souborného katalogu přicházejí záznamy s neaktuálními záhlavími, tedy jejich původci zřejmě nemají aktualizované autority. Je tedy třeba pohlídat si aktualizace autorit. NK vystavuje na
webu soubor se změnami každou neděli večer.

Zároveň Dr. Bártl připomněl, že někteří zaostávají v povinnosti odesílat statistiky používání
báze autorit, a že se na to tedy zaměří.

Agentura spravující MARC uskutečnila některé zásadní změny v transliteračních tabulkách, co
to znamená pro nás, bude ještě upřesněno.

Uvažuje se, že se každé autoritě v národním souboru přiřadí jedinečný link, a tak se databáze
otevře sémantickému strojovému zpracování, zejména webovým vyhledávačům.

Nakonec přišla na přetřes poněkud bizarní záležitost. Jistý autor se domáhal, aby na základě
směrnice GDPR byla z fondu knihovny vyřazena jeho publikace a veškeré zmínky o ní a oněm, protože nedal souhlas ke zpracování třetí osobou. To je naprosté nepochopení předmětu této směrnice. Dr. Bártl si přeje, aby pokud se setkáme s podobnými případy u sebe, mu dali vědět, neboť situace je někdy nejistá a bylo by záhodno, aby knihovny zaujímaly jednotné stanovisko.
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