
Zápis z jednání k projektu Literární místopis Zlínského kraje 
 
Datum:  10. září 2009 
Místo jednání: Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín 
 
Přítomní:  Soňa Bosáková (KK), Michal Kovář, Marie Pokorná, Daniela Ptáčková 

(MVK), Miroslav Dohnal, Marta Doležalová (KBBB), Pavla Gajdošíková, 
Jana Gebrianová, Jan Kaňka, Lenka Linková, Hana Vašková (KKFB) 

 
Smlouvy o spolupráci na projektu byly odsouhlaseny všemi knihovnami, smlouvy jsou 
připraveny k podpisu a byly předány přítomným zástupcům knihoven s prosbou o předání 
svým ředitelům. 
  
1. Výběr „okresních“ osobností  

- KK: ze zaslaného „publikačního místopisu“ (celkem cca 920 jmen) je nutné udělat 
výběr osobností podle stanovených kritérií (odhadem asi 500 jmen) 

- MVK: seznam obsahuje 320 jmen na základě výběru podle kritérií 
- KBBB: zaslaný seznam obsahuje pouze 61 jmen, což je výrazně méně než ostatní 

okresy, nutné doplnit další publikačně činné osobnosti z daných oborů působení 
- KKFB: 727 jmen, při srovnání se seznamy z KBBB a MVK je překryv v záznamech 

cca 40–50 % 
 
2. Struktura a import záznamů 

- vzhledem k plánovanému provozu databáze literárního místopisu v prostředí systému 
KPwinSQL (jakožto podmnožina báze personálních autorit) je třeba, pokud možno, 
přizpůsobit strukturu dodaných záznamů struktuře používané v KKFB 

- odchylky od této struktury budou řešeny importem do pracovní dočasné báze, nad 
kterou budou provedeny potřebné úpravy (konverze, přesuny, naplnění polí), 
odstraněny duplicity a následně budou záznamy importovány do ostré báze KKFB 

- v rámci jednání bylo provedeno srovnání struktury záznamů jednotlivých knihoven 
s KKFB 

o MVK (KPwinSQL): převzali kompletně pracovní list personálních autorit od 
KKFB a postupně budou do svých záznamů doplňovat potřebná regionální 
pole.  

o KK a KBBB (Clavius): struktura záznamu je podobná, i když ne zcela totožná 
(odlišnosti např. v poli profese, obor, citace zdroje ad.) 

- KKFB zašle formou tabulky ve formátu XLS úplnou strukturu záznamu personální 
autority (jak pole MARC21, tak regionální pole nad rámec M21), do které KK, resp. 
KBBB doplní svá používaná pole – tak vznikne konverzní tabulka pro následný 
import záznamů 

 
3. Termíny 

- do 13. listopadu – KBBB a KK zaslat seznam regionálních osobností (pouze seznam 
záhlaví v textové podobě, tzn. např. Příjmení, Jméno, rok narození – rok úmrtí) 

- MVK bude průběžně pracovat na doplnění osobností – KKFB vyexportuje a poskytne 
své záznamy, které se překrývají s návrhy MVK 

 
Koordinátor: Mgr. Pavla Gajdošíková (gajdosikova@kfbz.cz, tel. 577 210 018 linka 132)  
Odborný garant: ing. Jan Kaňka (kanka@kfbz.cz, tel. 577 210 018 linka 115) 
 
17. 9. 2009 
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