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Typy karet
1.1 Chronologická evidence
MUSEION umožňuje evidovat předměty v chronologické evidenci na 3 typech karet:
P - obecný přírůstek
PA - archeologický přírůstek
AR - rozšířená archeologická karty přírůstku
Karty se liší jen záložkou Nález. Obecná karta obsahuje pouze základní popis lokality,
Archeologické kartě podrobnější popis lokality nálezu, rozšířená archeologická karta je
připravena na načtení údajů z Archeologické mapy ČR.

1.1.1 Společné záložky
Většina záložek v chronologické evidenci je společná pro všechny typy karet, kromě záložky
Nález.
Záložky Nabytí a Nález obsahuje shodné údaje se systematickou evidencí a po převodu dat
jsou tyto záložky totožné.

1.1.1.1 Základní údaje
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1.1.1.2 Nabytí

1.1.1.3 Seznam předmětů

1.1.1.4 Dokumenty
Záložka obsahuje seznam všech kontextových dokumentů k předmětu.

1.1.1.5 Odkazy

1.1.1.6 Manipulace
Záložka obsahuje informace a odkazy na agendy a doklady spojené s manipulací - KR
dokumentaci, doklady depozitáře, agendu smluv, protokoly o stavu a historii inventarizací.
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1.1.1.7 Archiválie

1.1.1.8 Poznámka

1.1.1.9 Další údaje
Záložka Další údaje je společná pro všechny typy karet, ale uživatel si v parametrech aplikace
může sám pojmenovat jednotlivá pole a příznaky, takže se liší pro jednotlivé správce.
Nastavení je vždy platné pro celou instituci.
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1.1.2 Záložka Nález
1.1.2.1 P - obecná přírůstková karta

1.1.2.2 PA - archeologie
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1.1.2.3 AR - rošířená archeologická karta

1.2 Systematická evidence
V systematické evidenci jsou k dispozici karty pro předmět sbírky
P - obecné
PA - archeologické
VU - výtvarného umění
FO - fotografické
NU - numismatické
MI - militárií
BI - přírodovědné (obecná karty)
BO - botanické
ZO - zoologické
EN - entomologické
GE - geologické
PL - paleontologické
· a několik speciálních karet
DI - předmět divadelní sbírky
F1 - fotografie objektu
HM - předmět historie MMP
AU - předmět evidence nálezů AU SAV
BR - předmět typu kniha pro projekt BookReport
Karty v systematické evidenci se liší odborným popisem (záložkou Popis) a záložkou Nález,
která je pro archeologický typ karty společná pro přírůstky typu PA i AR, pro přírodovědné
karty je nahrazena záložkou Sběr a pro všechny ostatní je shodná s přírůstkovou kartou a
obsahuje stručný popis lokality původu předmětu.
Všechny ostatní záložky jsou shodné pro všechny typy karet:
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1.2.1 Společné záložky

1.2.1.1 Nabytí

1.2.1.2 Dokumenty
Záložka obsahuje seznam všech kontextových dokumentů k předmětu.

1.2.1.3 Odkazy
Záložka obsahuje subzáložky se seznamem přírůstkových čísel navázaných na předmět, jiná a
doplňková čísla a vazby na jiné předměty katalogu.

1.2.1.4 Manipulace
Záložka obsahuje informace a odkazy na agendy a doklady spojené s manipulací - KR
dokumentaci, doklady depozitáře, agendu smluv, protokoly o stavu a historii inventarizací.
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1.2.1.5 Uložení v depozitáři
Tato záložka může být skrytá pro uživatele, kteří namjí oprávnění vidět uložení předmětu v
depozitáři (pokud je skrytí nastaveno v parametrech aplikace).

1.2.1.6 Zveřejnění
Záložka, která obsahuje údaje k publikaci, naplní se až v procesu přípravy publikace předmětu.

1.2.1.7 Poznámka
Záložka obsahuje jediné pole - Poznámka.
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1.2.1.8 Základní údaje
Na záložce Základní údaje jsou hlavně evidenční údaje, údaje o hlášeni do CES, údaj o
odborném určení, a u výtvarného umění ještě fond a skupina.

1.2.1.9 Další údaje
Záložka Další údaje je společná pro všechny typy karet, ale uživatel si v parameterch aplikace
může sám pojmenovat jednotlivá pole a příznaky, takže se liší pro jednotlivé správce.
Nastavení je vždy platné pro celou instituci (správce).
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1.2.2 Záložka Popis
Záložka Popis se liší pro jednotlivé typy karet nejen uspořádáním, ale i jednotlivými
položkami. Některé jsou shodné (např. Popis), ale jinak karty obsahují pouze údaje
odpovídající příslušnému typu karty (podsbírky).

1.2.2.1 P - karta obecná
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1.2.2.2 PA - karta archeologie

1.2.2.3 VU - karta výtvarného umění
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1.2.2.4 FO - karta fotografie

1.2.2.5 NU - karta numismatická
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1.2.2.6 MI - karta militárií

1.2.2.7 BI - karta přírodovědná obecná
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1.2.2.8 BO - karta botanická
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1.2.2.9 ZO - karta zoologická
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1.2.2.10 EN - karta entomologická

1.2.2.11 GE- karta geologická
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1.2.2.12 PL- karta paelontologická

1.2.3 Záložka Nález / Sběr
Záložka Nález pro archeologický typ karty je společná pro přírůstky typu PA i AR, částečně se
sem přenášejí data při převodu, některá můsí uživatel doplnit (vybrat) při katalogizaci.
Na kartách typu P, VU, FO, MI, NU jsou na záložce Nález jen základní údaje o lokalitě původu.
Všechny hodnoty se přenášejí při převodu z chronologické evidence.
U přírodovědných karte je záložka Nález nahrazena záložkou Sběr.
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1.2.3.1 Nález - archeologie

1.2.3.2 Nález (původ) - historie
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1.2.3.3 Sběr - přírodověda
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