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Holasovice, 5. května 2015 



Opava, Hradec, Vítkov 

• Podmínkou je aktuální verze Clavius s formátem MARC21 ! 

 

Po instalaci nové verze Clavius s podporou RDA se Vám při startu 
katalogizačního modulu nabídne okno obsahující možnost vyplnění 
data zahájení používání pravidel RDA pro monografie ve Vaší knihovně. 
Dokud datum nevyplníte, bude se toto okno objevovat při každém 
startu modulu katalogizace. 
 

http://lanius.cz/clavius/marc21.htm


Opava, Hradec, Vítkov 

• Jestliže pravidla zatím nebudete používat, uveďte datum 1.1.2016 
(nebo libovolné vyšší). Tento datum lze pak ještě kdykoliv změnit. 
Jakmile datum vyplníte, např. 1.5.2015, bude systém Clavius 
od tohoto data nově vložené záznamy ukládat s nastavením podle 
pravidel RDA. Záznamy zapsané před tímto datem budou naopak 
podle původních pravidel AARC2. Všechny tyto starší záznamy se 
nekonvertují a zůstávají v původní podobě podle AARC2. 

 



Doporučení firmy LANius 

• Pro většinu knihoven doporučujeme počkat cca 1 měsíc na ověřenou 
a dokonalejší podporu pravidel RDA.  

• Katalogizační praxe dle nových pravidel bude vyžadovat určité úpravy 
a změny a ty se promítnou i do systému Clavius zhruba v tomto 
časovém horizontu. 

•  Nové záznamy podle RDA budete moci stahovat a využívat s tím, že 
bude potřeba upravit vlastní texty v polích.   

 



Situace v Opavě  

• Plánovanou katalogizaci  přechod  na RDA předpokládáme  nejdříve 
8.6. 2015 

 

• Chytřejší budeme po setkání servisních bodů 20. - 21.5. 2015 

 

 



Všeliké kvaltování … 

• Verzi z RDA testovala ve zkušebním provozu Knihovna BBB v UH 

• Během dubna proběhlo další vyladění této verze 

• Dosud není dořešeno přebírání autorit RDA v systému Clavius, kvůli 
absenci metodických podkladů 

• Podle prvotních informací ze školení  Dr. Bartla bude metodika k 
autoritám RDA dodělána během června 

• Podle informací  Dr. Bartl již materiály vystavil, ovšem je nutno to 
zapracovat do systému Clavius , což je otázka několika dní 

 

 



Knihovny UNIMARC / zbytek okresu/ 

• Knihovny, které přebírají záznamy  z Opavy, musí mít po  aktuální verzi 

• Aktuální verze bude přednostně udělána Budišovu, Háji a Kozmicím, 
nutná kontrola nakladatelských údajů 

• Ostatní knihovny UNIMARC – nová verze Clavia, nutná kontrola 
nakladatelských údajů 

• Knihovny Clavius REKS beze změny, nemusí se o nic starat 

• Z ISHARE možno stahovat stále, stažený záznam si vždy zkontrolujte, 
zejména oblast nakladatelských údajů 

 



RDA 

• Problematiku RDA  najdete na 
stránkách Národní knihovny 

 

• http://www.nkp.cz/o-
knihovne/odborne-
cinnosti/zpracovani-
fondu/katalogizacni-politika/rda 
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Nebo na známých stránkách www.okpb.cz - 
Regionální funkce – informace pro knihovny 

http://www.okpb.cz/


Není třeba se bát, je to lehčí…. než například… 
najít na tomto obrázku Madame Grey 

 



Děkuji za pozornost 
 

 

Zuzana Bornová, okpb@opava.cz 


