Příručka uživatele systému Museion

Převod přírůstku do systematické evidence

Realizace rutinních i méně častých pracovních činností při tvorbě a správě sbírkového fondu vyžaduje obvykle
řetězení jednotlivých úloh do opakujících se postupů. Ty nejběžnější shrnují uživatelské příručky, které tak mohou
posloužit jak začátečníkům při rychlém osvojení základů práce se systémem MUSEION, tak i pokročilejším
uživatelům, kteří si na popsaných postupech ověří, zda skutečně plně využívají všech možností, které MUSEION
poskytuje, a přistupují k jeho ovládání racionálně a ergonomicky.
Postupy a návody zde uvedené do značné míry kopírují informace prezentované v příručkách dostupných na
dokumentačním webu MUSEIONu. I přes maximální snahu se z důvodu rychlého vývoje systému mohou objevit
drobné anachronizmy a disproporce mezi oběma variantami, za které se všem čtenářům předem omlouváme.
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Standardizované postupy
Převod přírůstku do systematické evidence

V průběhu svého životního cyklu prochází sbírkový předmět postupně dvěma evidenčními fázemi. Po
přijetí do sbírek je to jeho zaevidování coby nového přírůstku do přírůstkové knihy, která se podle
způsobu uspořádání záznamů také označuje jako chronologická evidence nebo evidence I. stupně.
Zde jsou přírůstky zaevidovány tak, jak byly do sbírky přijaty, leckdy mnoho dílčích předmětů najednou
a s nedostatečným dokumentačním zpracováním. Přestože zejména v nejmenších muzeích a galeriích
může (po patřičném doplnění) zcela dostačovat, je víceméně pravidlem, že při následném odborném
zpracování se sbírkový předmět doplňuje podrobným popisem a zařazuje do systematicky uspořádané
struktury sbírky, která umožňuje jeho vyhledání a samozřejmě také vytváření kontextuálních vazeb k
dalším předmětům ve sbírce. Ačkoli nejde v pravém slova smyslu o nahrazení chronologické evidence
systematickou (jedná se o její doplnění), v běžně používané muzejní terminologii se často hovoří o
"převodu" přírůstku do systematické evidence a s tím spojeném "rozepsání" přírůstkového čísla do
čísel inventárních.
Převod přírůstku do systematické evidence sestává z těchto postupných kroků:
1. Nezbytným předpokladem je řádně zaevidovaný přírůstek s vyplněnými povinnými údaji,
zdokumentovaným původem a podchycenými informacemi o primárním kontextu.
2. Přírůstek musí být odborně předzpracovaný alespoň do takové míry, aby:
o bylo jasné jeho budoucí rozdělení na jednotlivé sbírkové předměty,
o identifikovány části sbírky kam budou tyto zařazeny,
o na základě toho vymezen rozsah inventárních čísel.
3. Z přírůstku se buďto postupně odštěpují dílčí části, které jsou opatřovány podrobným odborným
popisem a pod samostatnými inventárními čísly zařazovány do příslušných inventárních řad
(postup obvyklý u rozsáhlých přírůstků), nebo je menší a homogenní přírůstek najednou rozčleněn
na sbírkové předměty, kterým je přidělena série inventárních čísel a vytvořeny záznamy v
systematické evidenci. Extrémním případem je pak situace, kdy přírůstek sestává z jediného
sbírkového předmětu, kterému je pouze přiděleno inventární číslo a zpřesněn odborný popis (časté
např. ve sbírkách výtvarného umění).
4. Aby bylo zajištěno oboustranné propojení mezi chronologickou a systematickou evidencí, je každý
nově vytvořený záznam v systematické evidenci opatřen odkazem na přírůstek, ze kterého jím
dokumentovaný předmět pochází. Stejně tak musí být do přírůstkové knihy zavedena inventární
čísla všech sbírkových předmětů tohoto přírůstku.
5. Dokončení procesu katalogizace přírůstku zařazením všech jeho částí do systematické evidence
bývá označováno jako úplné rozepsání přírůstkového čísla. Tento stav je důležitý jak z hlediska
kurátorsko-dokumentačního (přírůstek je kompletně odborně zpracovaný, resp. zpracování může
stále probíhat, ale k přírůstku už obvykle nepřibývají další sbírkové předměty), tak i evidenčněprávního (u záznamu v přírůstkové knize se po doplnění všech inventárních čísel nepředpokládají
další změny, hlásí se do Centrální evidence sbírek MK ČR).
MUSEION umožňuje všechny výše uvedené kroky provést postupně, zřetězením úkonů v dílčích
agendách. Pro usnadnění katalogizační praxe a eliminaci možných evidenčních opomenutí je ale
možné využít průvodce Převod do systematické evidence.
Tento průvodce se zabývá jednou z nejobvyklejších kurátorských aktivit - systematickým zpracováním
přírůstku do podoby zdokumentovaného sbírkového předmětu (tzv. katalogizace sbírkového
předmětu).
Do dalšího kroku průvodce se lze přesunout vždy dvěma způsoby:
· kliknutím na tlačítko (Následující krok průvodce) v záhlaví levé dolní části pracovní
plochy,
· kliknutím přímo na název následujícího kroku průvodce v itineráři pod tímto záhlavím.
Obdobně se lze v průběhu cesty průvodcem vracet tlačítkem nebo kliknutím na název kroku
předchozího.
Právě aktivní krok v rámci cesty je indikován zvýrazněním jeho názvu tučným větším písmem.

1) Vyberte přírůstky k převedení
MUSEION nabídne seznam přírůstkových knih, tj. číselných řad, které jsou platné a odpovídají
oprávněním přihlášeného uživatele. Seznam je řazen podle sloupců Správce sbírky a Kód
řady a obsahuje v každém řádku následující údaje:
· přepínač k označení vybrané řady,
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· kód řady,
· název řady,
· rozbalovací menu pro výběr ročníku přírůstkové knihy.

Pokud je aktivní režim Zobrazovat data správců, ke kterým mám přístup, jsou
odpovídajícím (permisivním) způsobem nastavena přístupová práva a v systému je evidováno více
přírůstkových knih různých správců sbírek, pak je navíc zobrazen i sloupec:
· správce,
a přírůstkové řady jsou pak podle jednotlivých správců seskupeny.

Kliknutím na tlačítko PROVÉST nebo klávesou Enter se zobrazí zvolená přírůstková kniha. Kliknutím
na tlačítko ZRUŠIT nebo klávesou Esc se dialog ukončí bez jakýchkoli změn.
Data zobrazená v přehledu mohou být omezena dle horizontálních práv Správce sbírky a
Oddělení.
Pokud přístupovým oprávněním přihlášeného uživatele nevyhovuje žádná přírůstková řada, není
možné nabídnout k výběru ani jednu přírůstkovou knihu a systém zobrazí chybové hlášení:
CHYBA1: V systému není nadefinována platná řada, ke které
máte právo přístupu.
Pokud existuje pouze jediná řada s jedním obdobím, kam má uživatel přístup, pak se
nabídka pro výběr přírůstkové knihy vůbec nezobrazí a uživatel je přesměrován rovnou do
ní. Šikovným nastavením uživatelských práv tak lze urychlit práci např. krátkodobým
spolupracovníkům.

Na pracovní ploše se následně zobrazí přehled přehled přírůstků s nastaveným systémovým filtrem
na přírůstky, které je možné převádět. Nezobrazují se zde přírůstky, které nejsou zaevidované, jsou
v režimu oprava nebo jsou označené jako rozepsané. Zvolená přírůstková kniha (řada) je indikována
zkratkou v levé části podbarveného záhlaví tabulkového seznamu přírůstků. V případě, že tato část
přírůstkové knihy obsahuje již zapsané záznamy, lze aktuálně vybranou přírůstkovou knihu a její
ročník snadno identifikovat i z obsahu sloupců Rok a Přírůstková kniha.
Přírůstky, které chceme převést do systematické evidence (zkatalogizovat), je třeba označit ve
výběrovém sloupci tabulkového zobrazení (zcela vlevo). Lze provést i hromadný převod se
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seskupením - v takovém případě se označí pouze ty přírůstky, které se mají seskupit do jediné
výsledné karty v katalogu. Karta každého označovaného přírůstku musí být ve stavu: evidováno
nebo katalogizuje se, tj. nelze katalogizovat přírůstky dosud nezaevidované nebo již
zkatalogizované či vyřazené. Stejně tak nelze katalogizovat přírůstky v režimu opravuje se.

2) Nastavte parametry převodu
Je třeba vyplnit údaje, které poslouží pro správné vygenerování odpovídajících inventárních čísel v
rámci katalogizace.

Inventární kniha
Identifikace inventární knihy, do které bude nově katalogizovaný předmět zapsán. Hodnota musí
odpovídat některé z uživateli přístupné inventární knize, proto lze s výhodou použít číselník otevřený
v překryvném okně ikonou
. Zadání této hodnoty je povinné.
Po výběru inventární knihy se ve dvou podpolích informativně (bez možnosti úpravy uživatelem)
zobrazuje jí přířazené oddělení a název.

Interval
Pokud je inventární řada rozdělena na více intervalů, je třeba výběrem z roletky vybrat interval, do
kterého bude sbírkový předmět zařazen. Zadání údaje je povinné, ve většině případů ale bývá
dostupná jen jediná výběrová možnost.

Typ katalogizační karty
Pokud je ve vybrané inventární řadě povoleno více typů karet, je třeba vybrat typ karty, jaká má být
založena. Typ katalogizační karty musí korespondovat s typem karty v přírůstkové knize
(archeologické přírůstkové karty vyžadují převod do archeologických katalogizačních karet).
Pole určuje obsah katalogizační karty s ohledem na různost zadávaných údajů v jednotlivých
dokumentačních oborech. Výběrové možnosti jsou omezené obsahem roletky v poli, zadání je
povinné.
Správné zadání je kritické zejména z toho důvodu, že některé speciální údaje je velmi
obtížné nebo téměř nemožné zapsat do katalogizační karty příslušející jinému oboru - např.
pole Ráže se objevuje jen na katalogizační kartě militárií, taxonomické zařazení v rámci
biologického systému má smysl pouze na kartách přírodovědných sbírek apod.

Datum zápisu
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Datum provedení katalogizace. Automaticky se doplňuje dnešní datum, které lze ale změnit zadáním
data z klávesnice (v korektním formátu) nebo výběrem z kalendáře (přes ikonu
). Povinně
zadávaná hodnota.

Podsbírka
Podsbírka, do které bude nově zkatalogizovaný sbírkový předmět zařazen. Do pole lze zadat kód
podsbírky z klávesnice, nebo vybírat z číselníku podsbírek otevřeného v překryvném okně kliknutím
na ikonu

. Plný textový název podsbírky se následně zobrazí v needitovatelném podpoli Název.

Fond
Fond, do kterého bude nově zkatalogizovaný sbírkový předmět příslušet. Do pole lze zadat kód
fondu z klávesnice, nebo vybírat z číselníku podsbírek otevřeného v překryvném okně kliknutím na
ikonu

. Plný textový název fondu se následně zobrazí v needitovatelném podpoli Název.

Skupina
Skupina v rámci fondu, do které bude nově zkatalogizovaný sbírkový předmět příslušet. Do pole lze
zadat kód skupiny z klávesnice, nebo vybírat z číselníku podsbírek otevřeného v překryvném okně
kliknutím na ikonu
Název.

. Plný textový název skupiny se následně zobrazí v needitovatelném podpoli

Umístění do inventární řady
Touto volbou je možné nastavit zda nově přidávané sbírkové předměty budou svými čísly
přednostně obsazovat volná místa v inventární řadě, nebo se budou připojovat za poslední použité
číslo řady (bez ohledu na jakékoli mezery v předchozích úsecích).
Funkce umožňuje velmi efektivně využívat přidělený úsek inventární řady a zabránit vzniku
"děr" v evidenci, které jsou nepraktické při počítání ve sbírkách a koneckonců působí při
jakékoli kontrole nadřízeného orgánu krajně podezřele.

Typ převodu
Definuje jakým způsobem budou inventární čísla přidělována jednotlivým sbírkovým předmětům
přírůstku:
· jednoduchý převod - ke každému přírůstkovému číslu bude vytvořen jediný katalogizační záznam,
· převod s rozpadem dle doplňkových čísel - ke každému přírůstkovému číslu bude vytvořeno tolik
katalogizačních záznamů, kolik je v přírůstku doplňkových čísel,
· převod s rozpadem dle seznamu předmětů - ke každému přírůstkovému číslu bude vytvořeno tolik
katalogizačních záznamů, kolik je k přírůstku evidováno fyzických kusů předmětu přírůstku,
· převod se seskupením - ze všech označených přírůstkových čísel bude vytvořen jediný
katalogizační záznam (sloučení),
· převod s rozpadem dle zadaného počtu - přírůstkové číslo se rozpadne do tolika katalogizačních
záznamů, kolik je zadáno v následujícím poli, bez ohledu na počet kusů a předmětů na kartě
přírůstku.
.

Počet inventárních generovaných čísel z jednoho
přírůstkového čísla
Číselná hodnota udávající počet katalogizačních záznamů (inventárních čísel), které budou
vytvořeny v případě, že je vybrána poslední možnost typu převodu v poli výše.

Nastavovat u přírůstků příznak Rozepsáno?
Indikuje zda se mají katalogizované přírůstky označit jako plně zkatalogizované (rozepsané).
Příznak slouží k označení přírůstků, které už byly dokumentačně kompletně zpracovány
formou katalogizace v systematické evidenci.
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Přenést multimédia
V případě označení této volby budou do nově vytvářených katalogizačních záznamů automaticky
přenášeny všechny dokumenty (obrázky, texty, tabelární přehledy...) připojené k přírůstku.

vkládat vodoznak do obrázků?
Určuje zda mají být multimédia připojovaná ke katalogizačním záznamům automaticky doplněna
předdefinovaným vodoznakem instituce.
Nastavení vodoznaku lze provést ve volbě menu Parametry privátní části.

Způsob přenosu
Definuje nakládání s multimediálními soubory připojenými k přírůstku. V případě kopírování dochází k
zachování plné sady doprovodných médií připojených k přírůstku a paralelně jsou média
zkopírovaná k nově vytvářeným katalogizačním záznamům. Oproti tomu přesunutí znamená smazání
všech vazeb k multimédiím u přírůstku a vytvoření vazeb na straně nově katalogizovaných
sbírkových předmětů.
Kliknutím na tlačítko SMAZAT POLE dojde k vymazání všech nastavení provedených v tomto kroku.
Tlačítkem OK se parametry zachovají a převod do systematické evidence se zrealizuje na programové
a databázové úrovni.

3) Výsledek převodu
Vlastní převod chvíli trvá, protože dochází k poměrně složitému přeskupování údajů v
mnoha tabulkách propojených s přírůstkem i předměty v systematické evidenci. Zvláště u
většího počtu předmětů proto mějte trpělivost.
Zobrazí se informační okno s needitovatelnými údaji o počtech zpracovaných evidenčních čísel a
případných chybách při převodu vzniklých. Ve velmi zjednodušené nicméně snadno pochopitelné
schematické podobě popisuje převod poslední podpole Způsob převodu.
Kliknutím na tlačítko PROTOKOL se zobrazí podrobnosti o chybách převodu.

4) Vygenerované karty v systematické evidenci
Zobrazí se pracovní plocha úlohy Katalog - inventární řada se zapnutým systémovým filtrem
nastaveným na záznamy, které byly do katalogu s použitím průvodce právě přidány. Je možné
zkontrolovat a případně doplnit údaje k jednotlivým sbírkovým předmětům. Systémový filtr lze vypnout
kliknutím na tlačítko v záhlaví tabulkového zobrazení.
Až do úplného opuštění průvodce je možné systémový filtr zobrazující převedené záznamy
znovu zapnout výběrem posledního kroku (Vygenerované karty v systematické
evidenci) v levé dolní části pracovní plochy, kde je zobrazován průběh průvodce.
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