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Výkon regionálních funkcí a pověřené
knihovny



ANL (db)=Články v český novinách, 
časopisech a sbornících

Novinky ČNB  - měsíčně
• Systematický zdroj vzniklý v rámci kooperace1992-2011; součástí širší

kooperace je i NLK, záznamy však nejsou v ANL
• Kategorie titulů a úplnost zpracování
• Jednotnámetodika - pracuje se na přehlednější verzi
• http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm
• Budoucnost - začlenění pod JIB a/nebo SK, zajistit návaznost na 

dosavadní ANL ČNB
• Budoucnost - nová forma kooperace a zpracování (návaznost na 

Digitální knihovnu a plné texty, rozšíření kooperace)
• Budoucnost - zachovat kvalitu zpřístupnění článků a/nebo systematiku, 

plné texty s respektem k funkcím a poslání jednotlivých druhům 
knihoven

• Budoucnost - ?
• Kontakt: ivana.anderova@nkp.cz
• ANL a info o ANL - http://aleph.nkp.cz/F/
• Materiál Oddělení analytického zpracování a jeho perspektivy v 

NKČR -
• http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_ruseni.htm

2011, 
únor- ?



Podrobnější info k únoru 2011
Excerpční základna KOSABI, ANL, 

ČNB, ANL FULL

Stanovisko vedoucí oddělení anl. zpracování ke 
zrušení oddělení en block, nýbrž postupný přechod 
na nové metody v materiálu 

Oddělení analytického zpracování a jeho 
perspektivy na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_ruseni.htm
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Tradice článkové bibliografie v ČR
• Článková bibliografie má dlouhou tradici: r. 1947-1952 je 

uložen v kartotékách, 1953-1990 vycházely články 
v bibliografických sešitech. Jsou připraveny podklady pro 
digitalizaci těchto dokumentu - viz

• Českáčlánková bibliografie 1945-1990: návrh převední
do počítačové formy a hrubý odhad množství materiálu
na

• http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_ccc_retro.htm

• 1992 – db forma ANL, CD/DVD do r. 2008; od 2009 jako 
Novinky ČNB -
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_NovCNB_Uvod.htm

• Statistiky na 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_novinky.htm



Excerpční základna KOSABI, ANL

• Výběr zpracovávaných dokumentů je orientován na širší
odbornou veřejnost:

• A: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávanéAVČR 
a vysokými školami v ČR 

• B: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané
ostatními institucemi v ČR

• C: noviny (ústřední, regionální) a kulturn ě politické
časopisy

• D: populárně naučné časopisy
• Vyloučenaperiodika místní, závodní a zábavného 

charakteru, časopisy pro děti event. mládež



Úplnost excerpce a kategorie titulů v ANL; SKAT
• A: 1 (100-80 %)
• B: 1 (sborníky, ročenky), 1-2 (odbornéčasopisy) (100-

80-25 %)
• C: 2, 3 (80-25, někdy méně) %)
• D: 3 (25 – méně %)
• Excerpční základna NKČR a spolupracujících institucí

je na:
• http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_kooperace.htm
• http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_Seznam_OAZ.htm

• http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_kooper_svk.htm

• Excerpční základna SKAT -
http://www.vkta.cz/anish/c6ca.htm



Výběr typů článků
• Faktograficky přínosnéčlánky
• Články odborné, články s dokumentární a uměleckou  hodnotou
• Některé oficiální dokumenty (projevy …)
• Informace o kulturních, vědeckých aj. akcích (konferencích, 

seminářích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách aj.)
• Souhrnné a hodnotícíčlánky, závažnépolemiky, diskuze a 

komentáře, besedy
• Reportáže, biografickéčlánky (životopisné, jubilejní, nekrology, 

rozhovory, profily osobností, vzpomínky)
• Literární texty (básně, povídky aj. ještě nepublikované, nové

překlady), fejetony, sloupky, úvodníky (pouze hodnotné)
• Recenzepublikací různého zaměření, gramofonových desek, 

kompaktních desek, filmů, divadelních, rozhlasových a televizních 
inscenací apod.



Profil  ANL a ANL FULL
• Výběrové článkové databáze
• Obory: všechny (lékařství a sport okrajově, technika posílila)
• Typy seriálů: ANL – kategorie A,B,C,D (omezeně); ANL 

FULL zatím převažuje kategorie C 
• Úplnost excerpce(výběr článků vzhledem k typům seriálů). 
• Popis a formáty: ANL - MARC 21, AACR2, MDT-MRF, 

předmětové kategorie ANL /v NKČR), konspekt, hesla, klíčová
slova (někde), propojení na volné plné texty a bázi ANL FULL 
(přes 200 000 propojení), abstrakty

• Popis a formáty: ANL FULL  - UNIMARC, MARC 21,  
AACR2, MDT-MRF, předmětové kategorie, hesla, klíčová
slova; ANL FULL  navíc  DC, XHTML, XML

• ANL/ALEPH (cca 1 300 000 záznamů, r. 1991-)
• Cca 683 periodicky vycházejících titulů, cca 641 titulů s řídkou 

periodicitou, monografických a monotematických čísel seriálů, 
sborníků

• Cca 582 titulů je obsaženo v lokálních databázích (nejsou 
zasílány do ANL) 

• ANL FULL/linka zpracování bibliografických  záznamů z 
plných textu/TOPIC (130 000 plných textů s metadaty, 16 
titulů, r. 1997-2004)



Management báze ANL/SKA, ANL

• Aplikace pro příjem a automatizované zpracování dat od kooperujících institucí
(konverze, formálně logické kontroly - test na UNIMARC, test na MARC 21, test 
na duplicitu záznamů, globální úpravy) - na
http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init

• dílčí aplikace:
• upload předávání dat od kooperujících institucí do KOSABI, báze SKA;
• export dat z báze ANL/SKA, import dat  do báze ANL - ALEPH);
• kontrola na duplicity vn ě ALEPHu v bázi ANL/SKA - klí če
• http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init
• Upload předávání dat do Kooperačního systému článkové bibliografie – Nápověda 

–
• http://anl.nkp.cz:2100/docanl/odeslani_souboru_koo.htm
• Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) -Jak spolupracovat

v rámci Kooperačního systémučlánkové bibliografie (KOSABI) –
• http://anl.nkp.cz:2100/docanl/pozn_upl.htm
• Historie serveru anl.nkp.cz vi materiál Server anl.nkp.cz, aplikace pro 

Management Kooperačního systému článkové bibliografie – stav v r. 2004-2005, 
perspektivy  na http://full.nkp.cz/nkdb/docs/anl_sprav.htm

• Vývoj a stav kooperace -http://anl.nkp.cz:2100/docanl/pozn_tituly.htm



Management ANL FULL 1999-2004 
(projekty -

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_granty.htm)

• Linka zpracování bibliografických záznamů z plných 
textů - linka automatické indexace/extrakce ve 
spolupráci s Anopressem(akvizice plných textů z báze 
TamTam)

• Báze ANL FULL v systému TOPIC na serveru 
full.nkp.cz - http://full.nkp.cz

• Strukturovaný portál Periodika na WWW
• Historie serveru full.nkp.cz viz materiál Server 

full.nkp.cz, báze ANL FULL - stav v r. 2004 a 2005. 
Perspektivy. Návrh vývoje na 
http://full.nkp.cz/nkdb/docs/full_persp.htm



Linka zpracování bibliografických 
záznamů z plných textů - lokální stanice, 

později internetová linka s Marc 21 a 
napojením na autority

TamTam
dokumenty

TTSNK

TamTam Data Extractor

TTDE
extrakce dat

generování dat
editování dat

TTDE
extrakce dat

generování dat
editování dat

Formulář UNIMARC-A UNIMARC Dublin Core
Zobrazovací

hlavička
Indexovací

hlavička

Výstup
HTML, DC 
pro TOPIC+

UNIMARC MARC
pro ALEPH



Doplnění dat do formuláře – 1. strana ze 3. Po doplnění

dat odeslání dat do ANL a ANL FULL



Bibliografick á báze ANL. Zobrazení
plného textu přes bibliografický 

záznam ANL



Dotaz v rozšířeném formuláři s tématy - topik 
ekologie, životní prostředí, dotaz krajina na v 

bázi ANL FULL



Vyhledaný článek  na základě topiku ekologie, 
životní prostředí



Označení článků ke stažení z báze ANL FULL na 
počítač uživatele (v současné době pouze 

administrátor, důvod copyright)



Přístupnost plných textů

• Pro interní uživatele NKČR z počítačů
NKČR

• Pro externí uživatele pouze metadata



Výstup z linky koncem r. 2004 v bázi ANL FULL, pro 
externí uživatele v současnosti přístupná pouze metadata



Výstup z linky koncem r. 2004 v bázi ANL v 
Alephu, v r. 2011 aktualizace záznamu o konspekt 

(072)  a chronologické údaje (045; 648?)

• Konspekt (072) používají všechny kooperující knihovny
• pole 045- chronologický  kód - bude postupně zaveden 

v kooperaci 
• pole 648 - chronologický údaj - ? (patrně fakultativní)
• Pro kooperační systém článků bude vypracována 

instrukce pro použití chronologických údajů v únoru, 
březnu 2011

• pozn.  u chronologické zpřesnění v 650$y se již
nepoužívá zkratka pro rok r. 

• pozn: v záznamu v 024 (jiná standardníčísla) uvedeno 
číslo pro články „sici“, dnes se v ANL  neužívá, 
generovalo se v aplikaci pro bázi ANL FULL



Záznam v bází ANL/ALPEH s plným textem pro 
uživatele NKČR



Tentýž záznam v bázi ANL/ALPEH v MARC 21


