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V poslední době hýbe českým knihovnictvím přechod na katalogizační pravidla RDA. Jsou pořádána školení, 

konference, probíhají diskuze. Ucelená publikace pojednávající o RDA dosud nevyšla, prozatím ji supluje řada 

článků. Autorkou jednoho z nich je Bc. Blanka Bayerová, vedoucí oddělení jmenné katalogizace v SVK HK. Její 

článek Malé nahlédnutí do pravidel RDA je zaměřen na dvě hlavní témata – vývoj RDA a změny, které s sebou 

jejich zavedení přináší.

V úvodní části příspěvku autorka shrnuje původ RDA, zmiňuje, na co katalogizační pravidla navazují, a připomíná 

datum jejich zavedení v České republice. Následně se její pozornost přesouvá k samotným změnám, které nová 

katalogizace zavádí. Na závěr odkazuje na další zdroje podrobnějších a aktualizovaných informací o RDA.

Na první pohled je patrné, že autorka sama už má s katalogizací dle nových pravidel značné zkušenosti. Snaží se 

alespoň letmo nastínit nejmarkantnější změny. Osvětluje kořeny RDA, včetně konceptuálních modelů. Uvádí také, 

kde je možné najít další informace, kam se obrátit s dotazy.

Článek působí mírně nevyrovnaně – někde zabíhá autorka do detailů, jinde je naopak příliš stručná. Dotkne se 

sice obou hlavních témat, avšak ani jedno z nich není úplné. Dozvíme se jména prvních knihoven, které v USA 

přešly na RDA, možná by ale pro naše knihovníky bylo zajímavější uvést údaje z Evropy. Změny tématu probíhají 

skokem, chybí plynulý přechod a upozornění na nové téma například samostatným odstavcem.

Obsah článku odpovídá názvu „Malé nahlédnutí…“. Je patrná snaha sdělit na malém prostoru co nejvíce o velice 

rozsáhlém tématu, které u nás zatím není uceleně zpracováno. S tímto úkolem si autorka poradila dobře. Stálo by 

ovšem za zvážení, zda text nerozdělit na dva samostatné články - první z nich popisující kořeny, vývoj a přechod 

na RDA, druhý rozebírající změny v katalogizační praxi. Nejvíce text postrádá patrný úvod a závěr, kde by bylo 

zodpovězeno, co je cílem článku či jaký je autorčin názor na RDA.
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Bc. Blanka Bayerová, vedoucí oddělení jmenného zpracování SVK v Hradci Králové, se ve svém článku zabývá 

novými katalogizačními pravidly RDA, která se stávají součástí katalogizační praxe v českých knihovnách.

Autorka popisuje historii jejich vzniku jako nástupce AACR2, rozšíření v USA i dalších zemích (včetně ČR – u nás 

termín přechodu až od 1. 5. 2015). V další části textu se věnuje rozdílům mezi stávajícími AACR2 a novými RDA 

pravidly (alternativní pravidla, interpunkce, změny v bibliografickém popisu dokumentů, jiná podoba některých 

údajů, nová pole a podpole, popis druhu dokumentu…). Závěr článku odkazuje na zdroje dalších, podrobnějších a 

průběžně aktualizovaných informací ke katalogizaci (Národní knihovna ČR).

Článek již svým názvem říká, že jde o „malé nahlédnutí“, první seznámení s danou problematikou. Autorka sama 

má (vzhledem k termínu přechodu na RDA v ČR) teprve první konkrétní zkušenosti s podrobnostmi použití 

v rutinním provozu.

Pro knihovníky, kteří přímo nekatalogizují, se jedná o stručný přehled dané oblasti. Pro katalogizátory zase jen o 



úvod, který bude, doufám, brzy doplněn a rozšířen podle praktických zkušeností o aplikaci výkladu jednotlivých 

částí pravidel RDA pro české prostředí.
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