
Systém pro přebírání 
bibliografických záznamů z 

českých a zahraničních zdrojů

Martin LEDÍNSKÝ
Univerzita Karlova v Praze
Ústav výpočetní techniky
martin.ledinsky@ruk.cuni.cz

INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích
Praha, 25. - 27.5. 2004



Co nabízíme

• Službu, která českým knihovnám 
zdarma umožňuje přebírání 
bibliografických a autoritních
záznamů z různorodých informačních 
zdrojů přímo do prostředí 
automatizovaného knihovního 
systému, nezávisle na rozhraní JIB



Cíle

• Zefektivnit práci katalogizátorům a 
akvizitérům, kterým odpadne 
množství ZBYTEČNÉ práce a tím 
šetřit limitované finanční a lidské 
zdroje knihoven



Historie

• Služba je v provozu již od roku 2002, 
od té doby ji využívala asi desítka 
českých knihoven

• Původní verze neumožňovala 
konverzi formátů z 
UNIMARC do MARC 21 a naopak a 
byla tím ochuzena o řadu kvalitních 
zahraničních zdrojů



Konverze

• Dnes má konverze 
UNIMARC <-> MARC 21 pro ČR stěžejní 
význam - mnohé knihovny v těchto dnech 
přecházejí na MARC 21, některé již přešly

• Modul pro přebírání záznamů byl proto 
doplněn o funkci umožňující volitelnou 
konverzi mezi formáty prováděnou v 
reálném čase

• Navíc přibyla funkce, která umožňuje 
volitelnou konverzi znakových sad



Konverze

• ÚVT UK spolu s Národní knihovnou ČR 
vyvinul speciální konvertor, umožňující 
konverzi bibliografických a autoritních
záznamů

• Spolu s konvertorem vznikla i pravidla pro 
oboustrannou konverzi mezi formáty 
UNIMARC a MARC 21

• Služba přebírání záznamů s volitelnou 
konverzí formátů a znakových sad byla 
spuštěna na jaře 2004

• Dnes ji využívá přibližně 20 knihoven



Zdroje

• Přebírat záznamy je možno z 
libovolného zdroje, prohledatelného
v JIB a připojeného přes Z39.50

• Záznamy musí být ve formátu 
UNIMARC nebo MARC 21

• Možnost přebírání záznamů i z 
placených zdrojů (pokud k nim 
vlastníte licenci)



Co potřebujete pro 
využívání služby

• Přebírání záznamů pomocí JIB může 
zdarma využívat kterákoli česká 
knihovna disponující Z39.50 klientem 
integrovaným do automatizovaného 
knihovního systému, či externím 
Z39.50 klientem.



Jak vybrat zdroje

• Určete si seznam zdrojů, ze kterých 
chcete přebírat záznamy. Zdroje seřaďte 
podle důležitosti – na první místo umístěte 
zdroj, jehož záznamy se nejvíce blíží vaší 
kvalitě zpracování a který má podobný 
fond jako vaše knihovna

• Vyhledávání ve zdrojích probíhá 
sekvenčně – nejprve u prvního zdroje –
najdou-li se záznamy, vyhledávání už dále 
nepokračuje, pokud se záznamy nenajdou, 
pokračuje vyhledávání v dalších zdrojích v 
seznamu



Jak službu aktivovat

• Na adrese 
http://jib-info.cuni.cz/prebirani
vyplňte žádost s těmito údaji:

– zdroje, ve kterých chcete vyhledávat
– požadovaná znaková sada
– požadovaný formát záznamů

http://jib-info.cuni.cz/prebirani


Žádost
o vytvoření 
profilu



Jak službu aktivovat

• Na základě vyplněné žádosti pro vás 
připravíme profil, který poté zadáte 
jako databázi Z39.50 serveru JIB, 
jehož prostřednictvím budete 
záznamy přebírat

• S nastavením Z39.50 serveru JIB ve 
vašem AKS vám rád poradí váš 
dodavatel



Ukázka konverze

Konverze 
UNIMARC 
MARC 21

záznam z 
NK ČR



Ukázka konverze

Konverze 
UNIMARC 
MARC 21

detail 
záznamu



Ukázka konverze

Konverze 
MARC 21 
UNIMARC

záznam z 
Library 
of Congress



Ukázka konverze

Konverze 
MARC 21 
UNIMARC



Současná omezení

• U AKS (případně samostatných 
Z39.50 klientů) nepodporujících 
UNICODE zatím nelze zadávat dotazy 
s diakritikou – bude brzy vyřešeno

• Nelze přebírat záznamy ze zdrojů, 
které jsou připojeny jiným způsobem 
než přes Z39.50



Závěrem

• Děkuji vám za pozornost a věřím, že 
se rozhodnete naší službu využívat a 
že vám bude při vaší práci přínosem

• Případné dotazy pište na adresu 
jib-support@cuni.cz

mailto:jib-support@cuni.cz
mailto:jib-support@cuni.cz
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