
Zápis z jednání k projektu Literární místopis Zlínského kraje 
 
Datum:  18. června 2009 
Místo jednání: Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín 
 
Přítomní:  Knihovna Kroměřížska (KK): PhDr. Šárka Kašpárková,  

Soňa Bosáková, Vladislava Záhořáková 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín (MVK): PhDr. Helena Gajdušková,  
Marie Pokorná, Michal Kovář, Jaroslav Sochor 
Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště (KBBB): Radovan Jančář, 
ing. Miroslav Dohnal, Marta Doležalová  
Krajská knihovna Františka Bartoše (KKFB): PhDr. Zdeňka Friedlová, 
Mgr. Pavla Gajdošíková, Jana Gebrianová, ing. Jan Kaňka, 
Mgr. Lenka Linková, RNDr. Helena Šimová, Hana Vašková  

 
V úvodu zástupci jednotlivých knihoven informovali o současném stavu zpracování údajů 
o regionálních osobnostech do databází a organizačním zajištění zpracování. Z. Friedlová 
informovala o ideovém záměru projektu Literární místopis Zlínského kraje a jeho cílech. 
J. Kaňka uvedl možnosti technického řešení. Zaměření projektu i způsoby řešení byly 
účastníky prodiskutovány. 
 
Zúčastnění se dohodli na těchto závěrech: 
 
Literární místopis Zlínského kraje 

- partneři: KKFB+KBBB+KK+MVK 
- koordinace projektu: KKFB 
- 2 výstupy:  

A. elektronická databáze (online přístupná jako podmnožina stávající báze 
personálních autorit KKFB, záznamy budou charakterizovány nějakým 
kódem, přístup k nim bude možný přes nové rozhraní vytvořené specificky 
pro literární místopis), 

B. tištěná publikace (nutný výběr osobností, který provede redakční rada ve 
spolupráci se zástupci všech čtyř okresů). 

 
Další jednání se týkalo pouze části A projektu – elektronické databáze 
 
Cíle části A 

- zachytit v krajské databázi údaje o osobnostech, které mají vztah ke Zlínskému kraji 
(narodily se, působily, zemřely) a byly publikačně činné v oblasti literatury, 
žurnalistiky, historie, vlastivědy a etnografie, 

- zpřístupnit tyto údaje pro uživatele prostřednictvím internetu, umožnit 
mnohahlediskové vyhledávání, 

- doplnit a případně revidovat regionální (okresní) databáze osobností, sladit autoritní 
záznamy s databází národních autorit, 

- zajistit průběžnou aktualizaci údajů všemi partnery projektu, 
- vytvořit informační základnu pro literární a jiné výstupy v budoucnu. 

 
Dílčí cíl 

- KKFB spolu s MVK bude usilovat u fy KP-SYS o zlepšení vyhledávacích nástrojů 
v rámci autorit  



Smlouva o spolupráci na projektu 
- návrh zašle KKFB partnerům během července 

 
Import a struktura záznamů  

- shoda na struktuře polí, sladění záznamů v oblasti regionálních (neMARCových) polí 
– nutná schůzka pracovníků zabývajících se zpracováním záznamů, 

- návrh na doplnění autorit do národní báze a následné získání národního čísla, stažení 
záznamů s národním číslem,  

- db bude obsahovat kód krajský i kódy okresní.  
 
Kritéria vymezení báze: 

- geografické – současné území Zlínského kraje, 
- obor působení – literáti (beletrie, poezie, drama apod.), autoři historických, 

vlastivědných, etnografických ad. publikací, publicisté, novináři  (rozdělit obory 
působení do více etap, v další mohou následovat např. osobnosti zabývající se 
uměleckou činnosti – ilustrátoři, hudebníci apod.) – kritéria pro zařazení osobností 
nutné přesně specifikovat, 

- žijící i zemřelé osobnosti (data v uvedená databázi musí být čerpána z veřejných 
zdrojů, pokud jsou data o žijících osobnostech z neveřejného zdroje – např. ústní 
sdělení – musí být zajištěn souhlas osobnosti, za ověření dat odpovídá knihovna, která 
data dodala,  KK zašle písemný formulář, který používá k ošetření souhlasu 
s publikováním). 

 
Diskutované problémy 

- nedůvěryhodnost zdrojů (nepřesné novinové články…), nutnost ověřování  
- výběr osobností, struktura záznamu, 
- aktualizace dat (pravděpodobně online editace podobně jako v adresáři knihoven), 
- provázání personálních a geografických (principiálně jakýchkoli) typů autorit 

navzájem (např. kvůli efektivnímu vyhledávání osobností dle obcí) – KPwin zatím 
neumožňuje. 

 
Termíny: 

- do 31. července – zaslat seznam regionálních osobností publikačně činných za 
jednotlivé okresy na e-mail: gajdosikova@kfbz.cz 

- červenec – KKFB zašle návrh smlouvy o spolupráci  
- srpen – schůzka zpracovatelů regionálních autorit  

 
Koordinátor:  Mgr. Pavla Gajdošíková (kontakty: gajdosikova@kfbz.cz, tel. 577 210 018 
linka 132)  
Odborný garant: ing. Jan Kaňka (kontakty: kanka@kfbz.cz, tel. 577 210 018 linka 115) 
 
 
 
 
Zapsaly Zdeňka Friedlová, Pavla Gajdošíková 
 
23. června 2009 
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