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LOKACE (SIGLA) - je součástí katalogizačního záznamu a obsahuje
informaci o uložení vyhledaného dokumentu, tedy v jaké konkrétní
knihovně se daný dokument nachází.
SIGNATURA - číselné nebo alfanumerické označení knihy, které udává
její pozici v knihovně
V naší knihovně tvoří signaturu u beletrie písmena:
K – Krásná literatura pro dospělé
M – Krásná literatura pro děti (M /, M //, M ///, M z, M m, M č)
U naučné literatury číslice - MDT
U dětské naučné literatury je v signatuře před MDT označení M (M 912)

MDT (Mezinárodní desetinné třídění) - systematické třídění věd pomocí
číselných kódů (vědy tříděny do 10 tříd od 0 do 9), které se používá k určení
obsahu dokumentů při jejich katalogizaci.
Základní
třídy

Příklad
hierarchického
rozvětvení tříd

0

Všeobecnosti

9

Zeměpis. Životopisy. Dějiny

1

Filosofie

902

Archeologie

2

Náboženství

908

Regionalistika

3

Společenské vědy

908(437.1)

Vlastivěda Čech

5

Matematika. Přírodní vědy

908(437.1/.3)

Vlastivěda ČR

6

Užité vědy. Lékařství. Technika

908(437.2)

Vlastivěda Moravy

7

Umění. Sport. Hry

908(437.6)

Vlastivěda Slovenska

8

Jazyky. Jazykověda. Literatura

91

Zeměpis. Výpravy. Expedice

9

Zeměpis. Životopisy. Dějiny

912

Mapy. Plány. Atlasy

913

Zeměpis jednotlivých zemí

ISBN - (International Standard Book Number, mezinárodní standardní
číslo knihy) je unikátní číselný kód, který se používá k jednoznačné
identifikaci konkrétního knižního vydání. Je určeno standardem ISO
2108, v Česku pak normou ČSN ISO 2108.

QR KÓD - Jde o obrázek, který nese zakódovanou textovou informaci.
Způsob zakódování je zcela odlišný od čárových kódů. Zatímco čárový
kód pojme 12 cifer, QR kód je schopen uložit ve své největší velikosti až
4300 znaků. Do QR kódu je možné uložit jakoukoliv textovou informaci.
Nejčastěji je používán pro uložení internetové adresy nebo kontaktních
údajů.

PROLONGACE VÝPŮJČKY - prodloužení řádné výpůjční lhůty
(před jejím uplynutím), dané knihovním řádem. Provádí se na vyžádání
uživatele, v knihovně nebo on-line.

VÝPŮJČNÍ PROTOKOL - je to výpůjční systém, prostřednictvím
kterého se evidují čtenáři a výpůjčky. Dříve se pracovalo s tzv.
„sáčkovým“ výpůjčním protokolem, dnes používáme elektronický
výpůjční systém např. Clavius, Clavius REKS apod.

MVS – Meziknihovní výpůjční služba - výpůjční služba, která

umožňuje kterékoliv knihovně vyžádat si a půjčit pro svého uživatele od
jiné knihovny v rámci ČR nebo ze zahraničí (Mezinárodní meziknihovní
výpůjční služba - MMVS) dokumenty, které nemá ve svém fondu, a
naopak půjčovat na vyžádání dokumenty z vlastních fondů jiným
knihovnám. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií
nebo elektronickou formou.

PK – Pověřená knihovna – knihovna, která na základě smlouvy
poskytuje regionální funkce neprofesionálním knihovnám

RF – Regionální funkce - krajská knihovna a další jí pověřené
knihovny (Městské knihovny) poskytují základním knihovnám v kraji
především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují
výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a
vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven

NK - Národní knihovna České republiky je centrální knihovna

České republiky, vykonává řídící funkce v systému českých státních
veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i
speciální sbírky a konzervační fond. Zřizovatelem je Ministerstvo
kultury. NK sídlí v Praze v Klementinu.
VISK – Veřejné informační služby knihoven je dotační program
Ministerstva kultury ČR na vybavení knihoven informační technologií

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky je dobrovolná organizace knihovníků a informačních
pracovníků. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně
knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to,
aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly
vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Sídlí v NK v
Praze.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

je Mezinárodní federace knihovnických institucí a organizací. Tato
přední nevládní a nekomerční organizace, která zastupuje zájmy
knihovnických a informačních subjektů, je partnerská organizace s
UNESCO. V současné době má IFLA téměř 1600 členů ve 150 zemích
ze všech světadílů. Jejím cílem je podporovat spolupráci knihoven a
prosazovat knihovnické zájmy na všech úrovních. Sídlí v Nizozemí v
Královské knihovně Haagu.

