
KNIHOVNA
A

JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM



KONTAKT:

Bc. Zdeňka Kratochvilová

kratochvilova.zdenka@npu.cz

466 797 71 0
724 663 670

OTEVÍRACÍ HODINY:

Pondělí 9:00 - 1 0:00
Úterý 9:00 - 1 0:00 1 2:30-1 5:00
Středa 9:00 - 1 0:00
Čtvrtek 9:00 - 1 0:00

Po telefonické domluvě je návštěva možná i v jiném čase.

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště

v Pardubicích

Zámek 5, 531 1 6 Pardubice

Knihovna je umístěna v objektu bývalé sýpky v druhém patře.

S asistencí knihovnice je možný bezbariérový přístup z prostor Galerie města Pardubic.



Odborná knihovna je zařazena v odboru EDIS.

Jedná se o specializovanou knihovnu, jejíž fond zahrnuje periodika a odbornou literaturu

z oblasti archeologie, architektury, dějin umění, dějin měst a obcí, dějin hradů a zámků,

metodiky památkové péče a restaurování,

publikace s tematikou řemesel, církevních i technických památek

a v neposlední řadě knihy o způsobu života našich předků.

Knihovna má v současnosti více než 7000 svazků,

tyto jsou k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti .

V badatelně je možné studovat též odbornou dokumentaci k objektům ve správě NPÚ.

(nutno předem objednat)



Fontes Nissae = Prameny Nisy
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ODEBÍRANÁ PERIODIKA A SERIÁLY



Tritius je katalogizační informační systém nové generace.

Je navržen pro evidenci jakýchkoli dokumentů v jakékoli sbírce.

Je nástupcem systému Clavius.

Používá formát MARC21 pro dokumenty i autority.

KATALOGIZAČNÍ SYSTÉM TRITIUS



Bibliografický záznam v Tritiu

1 . jmenný popis

názvové údaje - autoři - nakladatelské údaje - ISBN - fyzický popis - údaje o edici - poznámkový aparát - údaje pro souborný katalog



2. věcný popis

konspekt - předmětová hesla - žánr - volně tvořené termíny



3. lokalizace

vyplněním údajů propojíme záznam s konktrétním objektem v mapovém projektu územní identifikace

Mapový projekt je určený pro získávání potřebných identifikátorů pro jednoznačnou prostorovou / územní identifikaci v souvisejících
evidencích jako je Tritius.

K tomuto účelu slouží základní identifikační prvky paGIS (definiční body a polygony lokalit, městských částí a historických regionů a
definiční body objektů s odvozeným náhledem na definiční body KP se zobrazením základních identifikátorů ÚSKP).



4. svazky

přírůstkové číslo - signatura - čárový kód - místo uložení - cena - dodavatel - způsob půjčování



5. výstupy

tagový lístek - návěšťový lístek - ISBD lístek



PROSTOROVÁ IDENTIFIKACE

V JEDNOTNÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU PAMÁTKOVÉ PÉČE
Prostorová identifikace v IISPP je v současné době dvoustupňová.

Základem bodové identifikace jednotlivých objektů je datová sada tzv. objektů paGIS.
Objektem paGIS je potencionálně každý objekt reálného světa prostorově a konstrukčně oddělený. Prostorově a konstrukčně jednoznačně

neoddělitelné prvky jsou v paGIS vyznačovány jako části objektu.

Definiční body objektů paGIS byly primárně (v roce 2007) převzaty z datové sady budov s číslem domovním vedené v Registru sčítacích
obvodů (RSO) ČSÚ. Postupně jsou doplňovány o další objekty zájmu památkové péče, které se v RSO nevyskytují – budovy bez čísla

domovního (například kostely a kaple), drobné a liniové objekty (mariánské sloupy, sochy, boží muka, hradby), urbanistické prvky (ulice či
náměstí), prvky vody, zeleně a kulturní krajiny (parky, zámecké zahrady, aleje, rybníky, přehrady).

Převzatým i nově vytvářeným definičním bodů objektů paGIS je přiřazen jedinečný kód IDOB_PG (identifikační objekt památkového GISu).

Údaje pro vytvoření dosud chybějících bodů nebo opravy bodů existujících jsou v současné době sbírány pomocí návrhových
tzv. přírůstkových bodů , které resp. jejichž identifikátor prir_cis (přírůstkové číslo) je používán do doby vytvoření řádného definičního

bodu objektu paGIS v IISPP správcem GIS.

Pro přírůstkový bod může uživatel zadat jeho základní identifikační atributy (stejné jako u řádného definičního bodu objektu paGIS -
tzn. především název uličního a veřejného prostoru, druh objektu, název objektu etc.), takže je podle nich možno bezprostředně po vložení

přírůstkového bodu vyhledávat.

Druhým stupněm je prostorová identifikace lokalit (tj . sídelních lokalit typu město, městečko (městys), ves, víska, jejich dílů a čtvrtí),
pro něž je v paGIS zavedena datová sada obsahující jejich definiční body a polygonová vymezení. Jedinečným identifikátorem v rámci této

datové sady je kód CZ.

Třetí stupeň, prostorově větší území, jsou pak (prozatím jen v GIS části IISPP) identifikována pomocí tzv. historických mikroregionů
(tj. územních jednotek historické spádovosti). Tyto datové sady byly převzaty z databáze sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska CZ_RETRO
vytvořené Ing. arch. Karlem Kučou a ing. Štěpánem Mlezivou na základě spolupráce se Společností pro obnovu vesnice a malého města

(SOVAMM).

V MIS a stejně tak i v dalších evidencích v rámci IISPP jsou veškeré objekty zájmu památkové péče prostorově identifikovány pouze
základními identifikátory objektů paGIS nebo lokalit. Všechny ostatní územní atributy (adresa, katastrální území, obec atd.) j iž jsou

odvozovány z jejich prostorových vazeb na příslušné aktuální datové sady RSO (pomocí tzv. prostorové relace v GIS).

PŘEVZATO Z METODIKY NPÚ PROSTOROVÁ IDENTIFIKACE V PAMÁTKOVÉ PÉČI



Úvodní stránka mapového projektu Územní identifikace

Pomocí této ikony zadáme vyhledávání místa na mapě: město, případně celá adresa.



Dotaz

Dotaz byl zodpovězen, vybereme, poté se načte podrobná mapa místa.



Hledání objektu

Zorientujeme se a volíme objekt, v případě, že jsme zadali celou adresu, je šipkou označeno hledané místo.



Hledané dokumenty

Volíme druh hledaných dokumentů pro Tritius - "blesk", pro MIS "i"



Tritius - dokumenty pro objekt paGIS

Můžeme vybrat typy dokumentů, které chceme najít.



MIS - dokumenty pro objekt paGIS

V případě, že jsme zvolili vyhledávání v MIS, objeví se nejprve tato tabulka. Další informace získáme kliknutím na podtržené údaje.



1 . MIS - dokumenty pro objekt paGIS



2. MIS - dokumenty pro lokalitu



3. Seznam nemovitých památek



CARMEN

Carmen je webový katalog zpřístupňující naše data uživatelům.

http: //i ispp.npu.cz/carmen/

DOPORUČENÍ: HLEDAT V CELOÚSTAVNÍM KATALOGU.



Dokumenty pro paGIS 1 9601 93 - pro zámek Litomyšl

Roletky nabízejí klasické možnosti vyhledávání (název, autor ...) a také územně identifikační parametry.



Zvolená kniha Sgrafita zámku v Litomyšli



Záložka vazby = vstup do mapové části



http: //www.npu.cz/ http: //www.npu.cz/uop-pa/

http: //iispp.npu.cz/carmen/http: //monumnet.npu.cz/monumnet.php http: //gis.up.npu.cz/

Facebook:
Pardubičtí památkáři aneb novinky nejen z Příhrádku

Děkuji za pozornost. Bc. Zdeňka Kratochvilová




