Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové
Popis projektu (program VISK 9 – rok 2005)
Cíl projektu
1) Harmonizovat, opravit a prověřit na duplicitu s využitím implementovaného Z39.50 update
database dalších 13 500 záznamů lokálních autorit a tím zároveň přispět kooperativní
formou k tvorbě souborů národních autorit (dále jen SNA).
2) Provedením redakce a oprav v přístupovém rejstříku lokálních autorit zrychlit a
racionalizovat zpracování knihovního fondu a zároveň usnadnit uživatelům přístup ke všem
záznamům téhož autora nebo o téže osobnosti.
Současný stav
V letech 2001 a 2002 bylo v SVK v rámci podprogramu VISK 9 celkem porovnáno,
harmonizováno a prověřeno na duplicitu více než 24 000 autoritních záznamů. Jednalo se o
záznamy, kde byl uveden alespoň 1 životopisný údaj (podpole 200f) a byla uvedena alespoň
minimální biografická poznámka (podpole 907a).
V letech 2003 a 2004 jsme začali systematicky pracovat se záznamy prozatímními, které jsou
v naší databázi označeny kódy PROZAT a PROZATR, případně nejsou označeny vůbec (byly
vytvořeny většinou v průběhu retrokonverze). Těchto záznamů bylo uloženo více než 19 000.
Způsob provedení projektu
V roce 2005 chceme pokračovat v práci se záznamy prozatímními, které jsou v naší databázi
označeny kódy PROZAT a PROZATR, případně nejsou označeny vůbec. Těchto záznamů
uložíme 9 000, což při normě 5 záznamů/1 hod představuje 1 800 hodin práce. Stanovená
norma zahrnuje i redakci a opravy v lokální bázi včetně kontroly propojení autoritního
záznamu na bibliografické záznamy v našem elektronickém katalogu a zohledňuje vyšší
obtížnost práce s prozatímními a tudíž často hůře identifikovatelnými záznamy. Na tuto práci
budou přijati pracovníci na dohody o pracovní činnosti. Rádi bychom využili možnost
přijmout i letos opět ty externí pracovníky, kteří se dobře zapracovali již v letech 2003 a 2004.
Lokální autoritní záznamy, které dosud nebudou zastoupeny v souboru národních autorit,
budou připraveny k předání do centrální báze. Na tuto činnost plánujeme 150 hodin a bude
rovněž hrazena z prostředků OON.
Dále porovnáme, harmonizujeme a prověříme na duplicitu se SNA dalších 4 500
prozatímních záznamů v rámci naší pracovní doby. To představuje 900 hodin práce, na kterou
uvolníme na Odboru doplňování a zpracování fondů po dobu trvání projektu 3/4 pracovního
úvazku. Tato činnost bude placena z našich mzdových fondů.
Přínos projektu
1) Budeme pokračovat v postupné harmonizaci a prověřování rozsáhlého souboru
prozatímních autoritních záznamů, které obsahují minimální a často neúplné údaje. Na konci
roku 2005 tak budeme mít v naší lokální bázi dalších 13 500 personálních autorit, které získají
status „definitivní“.
U nově vytvářených lokálních autoritních záznamů již k harmonizaci se SNA s využitím
Z39.50 dochází průběžně. (Úkolem zpracovatelů je prověřit každé nové jméno v SNA a
pokud najdou odpovídající záznam, zkopírovat jej do lokální báze. Pokud příslušný záznam
nenajdou, vytvoří v naší bázi prozatímní záznam autority. Záznam do definitivní podoby
dopracuje supervizor a zašle jej do báze SNA.)
2) Budou odstraněny duplicity v přístupovém rejstříku autorů a osobností. U ověřených
záznamů tak najdou uživatelé všechny bibliografické záznamy téhož autora nebo o téže

osobnosti najednou, ať již zvolí autoritní formu jména nebo některý z vyloučených tvarů.
Dojde tím i k usnadnění a zrychlení zpracování dokumentů.

