
  

Katalogizační pravidla RDA:
2 roky praxe



  

RDA – 2 roky praxe

Obecné změny:

- úplný rozpis – nepoužívají se zkratky

- zapisuje se vše, včetně chyb, které se dále dovysvětlí

- hranaté závorky pouze je-li informace převzata z pramene 
mimo dokument (pramenem popisu je celý zdroj)

- tři tečky se nenahrazují –
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Vše podstatné včetně příkladů najdeme

v příručce na webu NK

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
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Změna v terminologii (tvůrce, přispěvatel, zdroj, dílo, vyjádření, 
provedení, jednotka) viz příručka strana 18
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Kódované údaje:

většina nastavena v systému, poznáme podle nich, že je záznam vytvořen dle rda:

Návěští (000) – - pozice 18 – hodnota i (záznam obsahuje interpunkci ISBD) 
*jak je to v Claviu, když se předělává záznam z AACR do RDA, zasahuje se do KÚ?

Zdroj katalogizace (040) použitá pravidla popisu ($e): rda
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Častá chyba: „kočkopes“ – záznam napůl v RDA a napůl v 
AACR-např. zůstává pole 260 (hlavně když se předělává)

praxe v JVK: dodržujeme vročení od 2016 dle RDA (jiné SK 
stejně nepřijímá), jinak dle kvality záznamu v AACR

 



  

RDA – 2 roky praxe

Hlavní/vedlejší záhlaví pro osobní jména (100/700), Záhlaví – 
název (130) – viz autority 



  

RDA – 2 roky praxe

Název a odpovědnost (245)

Preferované PP: titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulní 
stránky a tiráž, není-li-odkudkoli z provedení

Forma zápisu viz obecné změny – přesně jak je, žádné zkratky, 
hranaté závorky pouze je-li převzat ze zdroje mimo popisované 
provedení
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Odpovědnost: nevynechává se název originálu jako dřív, je-li 
součástí fráze

uvádějí se všichni autoři z titulní strany (resp. preferovaného 
PP), nepoužívá se [et al.]

významní překladatelé a ilustrátoři mohou být dohledáni v 
celém zdroji a též uvedeni v odpovědnosti

příklady – příručka s. 72
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Chyba v názvu: nepoužívá se [sic], ale vysvětlení v poli Další název (246)

24510 $aEnergetiký sektor ČR

2461$iSprávný název je:$aEnergetický sektor ČR

Dříve: 24510 $aEnergetiký [sic] sektor ČR

 

příklady – příručka s. 72
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Unifikovaný název (240) – pouze když je autor, jinak Záhlaví – 
název (130) (např. u Bible, ale i např. leporela)

nově se sem uvádí i název originálu, původní Název originálu 
(765) se používá pouze ve vyjmenovaných případech (příručka 
s. 113)
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Častá chyba: ve 240 (název originálu) není jen název nejužší části

Např.: 245 10 $a Deník malého poseroutky. $p Psí život / $c Jeff 
Kinney

Správně:

240 10 $a Dog days. $l Česky

Špatně:

240 10 $a Diary of a wimpy kid. $p Dog days. $l Česky
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Vydání (250)

zapisuje se přesně jak je (i slovně – např. první vydání), zkratka vyd. 
jen když je to tak ve zdroji (příklady – příručka strana 76)

Častá chyba: stále tendence zkracovat na vyd. (případně zůstane při 
předělávání)
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Nakladatelské údaje atd. - (264 - zcela nové opakovatelné pole), 
indikátorem se v každém opakování odlišuje povaha obsahu 
(distributor, tiskař)

[Místo vydání není známé], [nakladatel není známý] – každý údaj 
má svoji závorku

Datum vydání vždy odhadnout
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Nakladatelské údaje atd. - (264)

velká písmena na začátku polí, uprostřed malá, např.:

V Praze : nákladem kněhkupectví I.L. Kobrova, 1920

[Německo] : [nakladatel není známý], [1977]

[Česko] : nákladem autora, 2015

I když není vyplněno 1. podpole, bude velké písmeno, např. údaj o tiskaři v dalším výskytu 
pole 264:

264#3  $bTiskem Dr. Ed. Grégra
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Nakladatelské údaje atd. - (264)

novinka, která se vyskytuje často: datum vydání odhadnuté z 
copyrightu

264  1 $a New York : $b Crown, $c [2016] 

264  4 $c ©2016
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Nakladatelské údaje atd. - (264)

Zápis vydavatele přesně tak, jak je:

264  1 $a Praha ; $a Mladkov : $b vlastním nákladem Zdeňky 
Boháčkové vydalo nakladatelství Marek Přikryl - Mare-Czech, $c 
2017
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Nakladatelské údaje atd. (264)

Časté chyby:

- lidová tvořivost u pevně daných formulací „místo vydání není známé“ atd. (např. 
místo neznámé, bez místa vydání, nakladatel neznámý…)

- používá se místo vydání není známé, i když lze snadno odhadnout aspoň zemi 
[Česko]

 - zapomíná se 2. indikátor (v AACR nebyl)
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Fyzický popis (300)

rozpis stran, listů atd., pokud není uvedeno (dopočet), ne hranaté závorky, ale výraz 
„nečíslovaných“ 

např. 67 stran, 38 listů, 64 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, portréty ; 23 cm, 
další příklady příručka strana 85-86

Nepoužívá se výraz 282 strany, ale všude jednotně stran

bejlkova
Zvýraznění
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Fyzický popis (300)

 i.e. = to je

když je chyba: 228 stran, to je, 282 stran

průběžné číslování: Strana 233-415 (na začátku pole – velké písmeno)

Častá chyba: stále se objevují hranaté závorky nebo zkratky (hlavně při předělávce)

bejlkova
Zvýraznění



  

RDA - monografie

Typ obsahu, Typ média, Typ nosiče (336, 337, 338)

zcela nová pole, obvykle přednastavena v systému dle typu dokumentu

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

336   $a statický obraz $b sti $2 rdacontent 

337   $a bez média $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier
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Edice (490) – v názvu se nic moc se nemění, zapisuje tak, jak je 
uvedeno (viz obecné změny)

Svazek:

Slovní označení – změna na arabské, římské číslice zůstávají, 
slova svazek, Band, volume, atd. se nezkracují (pokud ovšem 
nejsou na zdroji již jako zkratka uvedena)
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Poznámky atd. (5XX)

Pokud je samotný rejstřík, patří do obecné poznámky (500), pokud 
je (i) bibliografie nebo bibliografické odkazy, patří do pole 
Poznámka o skryté bibliografii atd. (504)

Častá chyba: 504 Obsahuje rejstřík

Správně: 504  $aObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a 
rejstřík, ale: 500 $a Obsahuje rejstřík
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Další ukázky chyb:

100 1 $a Bauman, Zygmunt, $d 1925-2017 $7 jn20000600669 $4 aut 

240 00 $a Strangers at our door $l Česky 

245 10 $a Cizinci před branami / $c Zygmunt Bauman. 

250   $a Vydání první 

264  1 $a v Olomouci : $b Broken Books, $c 2017. 

300   $a 94 stran. 

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění
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Chyby ve  SKAT (zobrazení MARC 21):

260    $aV Praze :$bMetafora,$c2017

300    $a192 strany :$bbarevné ilustrace ;$c25 cm

504    $aObsahuje rejstřík
*264 není nikde?-podnět pro Lanius?co se stane při stažení?

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění



  

RDA – 2 roky praxe

Chyby ve  SKAT (zobrazení MARC 21):

040 ## $aSKAT0$eAACR2$91$bcze

245 00 $a15 minut... :$baktivity pro děti /$ctranslation Lucie 
Purketová

246 13 $aAktivity pro děti

250    $aPrvní české vydání

260    $aPraha :$bSvojtka & Co. nakladatelství,$c2017

300    $a62 stran :$bbarevné ilustrace

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění
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Chyby ve  SKAT (zobrazení MARC 21):

260    $a[Praha] :$bSynergie,$c[2016],$cC2016

020    $a978-80-256-1743-4$q(vázané)

 

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění
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Chyby ve  SKAT (zobrazení MARC 21):

245 00 $a1000 nocí pod hvězdami /$c[text a fotografie Patrik Kotrba]

246 13 $aTisíc nocí pod hvězdami

260    $aS.I. :$bPatrik Kotrba,$c2016

300    $a157 stran :$bilustrace ;$c22 cm

500    $a[Vydal Patrik Kotrba vlastním nákladem i vazbou] 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006975098&local_base=SKC

 

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění
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Chyby ve  SKAT (zobrazení MARC 21):

264 #1 $aČesko :$bR.P.,$c2016

300 ## $a279 stran :$bilustrováno, mapy

 

bejlkova
Zvýraznění

bejlkova
Zvýraznění



  

RDA – 2 roky praxe

Věcná katalogizace

používáme hesla NK, v letech 2014-2016 pouze kosmetické 
změny
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Rozšíření doporučeného záznamu

Klasifikační znak MDT zapsaný v poli 080 MARC21, v poli 675 UNIMARC – 
fakultativní údaj nebo

Skupinu Konspektu zapsanou v poli 072 MARC21, v poli 615 UNIMARC – 
fakultativní údaj

Minimálně jeden tematický termín zapsaný v poli 650 MARC21, v poli 606 
UNIMARC s vazbou na autorizované systémy* 

Označení formy/žánru zapsané v poli 655 MARC21, v poli 608 UNIMARC
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Soubor autorit forma - žánr

Úpravy a upřesnění, některé termíny vyřazeny

Nadále se pracuje na zkvalitnění souboru, budou ještě další úpravy. Probíhají 
analýzy používání jednotlivých termínů
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Úpravy MDT

zrušen třídník 316.8…. pro rodinu a příbuzné záležitosti – nahrazeno 316.36 , 
totéž i v Konspektu

změny v oblasti školství 

  371 – školství nahrazeno 37.09 a opět na to navazují další témata 

Hudební nástroje byly vyčleněny  z třídy 681 (dříve Přesná mechanika. 
Hudební nástroje) a byly zařazeny do hudby – 780.6….
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Změny Konspektu

Na základě návrhů členů odborné skupiny pro věcné zpracování došlo k 
některým změnám konspektového schématu

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-
zpracovani-vecne-autority/konspekt-aktualizace-2016
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Změny související s RDA

K žádným podstatným změnám nedošlo, pouze jsou rozepsány zkratky v 
chronologických termínech (stol. na století)
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Tip na článek k přečtení:

JAK NA TO: Rok s pravidly RDA – časopis Čtenář, 1/2017
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Děkujeme za pozornost!

bejlkova@cbvk.cz

koldova@cbvk.cz

 

mailto:bejlkova@cbvk.cz
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