Databáze Kongresové knihovny
Dostupná na: http://classificationweb.net/

Na této úvodní stránce vyberte možnost: „Quick Start Tutorial“.
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1. INTRODUCTION - Úvod

Vítejte na Klasifikačním webu, novém CDS produktu, který umožňuje komukoliv
s přístupem na web prohlížet a hledat úplné texty podle klasifikačních schémat Kongresové
knihovny (Library of Congress Classification - LCC). Tento produkt funguje na bázi
upravené verze programu Minaret®, tj. záznamového databázového řídicího programu
(MARC), který byl vyvinut společností Minaret. Je to stejný produkt, který používají při své
běžné práci zaměstnanci Kongresové knihovny, kteří provádějí třídění.
Klasifikační Web má následující znaky či charakteristiky:
-

Přístup k nejnovější verzi databáze LCC. Tato databáze je aktualizována
knihovnou každý týden – s Klasifikačním Webem tak nebudete nikdy používat
zastaralou verzi klasifikačních tabulek.

-

Prohlížeče a vyhledávače. Listujte katalogem nebo vyhledávaje v katalozích
podle názvu, rejstříkových hesel nebo klíčových slov. Využijte jednoduchých
vyhledávání nebo komplexního vyhledávání s pomocí Booleovy algebry.

-

Vysokorychlostní prohlížeč. Zahrnuje dynamické kalkulační funkce. Využijte
tuto možnost pro kombinování dat v tabulkách a klasifikačních schématech a
nechte si zobrazit zkalkulované třídníky společně s příslušnými názvy.

-

Hierarchizovaný prohlížeč. Prohlížejte katalogy na jakékoliv úrovni hierarchie od
nejobecnějších k velmi specifickým.

-

Poznámková funkce. Pište a ukládejte si svoje vlastní poznámky a hot linky na
jakékoli místo v katalogu.
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-

Předmětové korelace. Vyhledejte shody mezi předmětovými hesly a třídníky
klasifikace nebo naopak tak, jak jsou zobrazeny v bibliografických záznamech.

-

Předmětová hesla. Vyhledávejte záznamy v databázi Kongresové knihovny dle
věcných autorit.

Tento výukový web Vás rychle uvede do každé z těchto funkcí Klasifikačního webu tak,
abyste jej mohli začít využívat samostatně. Detailnější popis těchto funkcí je pak k dispozici
na všech úrovních Klasifikačního webu pod tlačítkem Help (nápověda). Zde získáte přístup
k širokému a na kontext citlivému systému nápovědy.
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2. GETTING STARTED – BROWSING AND NAVIGATING Začínáme – prohlížení a navigování
Hlavní menu (Main menu)
URL Klasifikačního webu je http://classificationweb.net/. Pokud jste se již jednou registrovali
pro přístup, otevřte tuto obrazovku a klikněte na tlačítko Main Menu (hlavní menu).

V této sekci výukové části webu se naučíte prohlížet třídníky klasifikace a pohybovat se
na prohlížených obrazovkách. Budete používat Standardní prohlížeč s rámci1. Než začnete,
klikněte na tlačítko Preferences (předvolby) na dolní části obrazovky hlavního menu a zvolte
následující možnosti:
-

u Frames (rámečky) se ujistěte, že rámeček nazvaný „Do not use frames“
(nepoužívat rámečky) není zaškrtnutý,

-

u Display Options (možnosti zobrazení) klikněte na tlačítko pro 25 záznamů na
stránku,

-

u Classification Browser Options (možnosti klasifikačního prohlížeče) klikněte
na tlačítko Standard browser (standardní prohlížeč).

ad b) Zobrazení prohlížeče (Browser Display)
Vzhled a funkčnost prohlížeče Klasifikačního webu se mírně liší pro Microsoft Internet
Explorer a Netscape. Zvolte příslušný link, abyste viděli, jak se klasifikační prohlížeč
zobrazuje v Internet Explorer nebo Netscape.
[ Select this link for Internet Explorer ] [ Select this link for Netscape ]
1

Standard Browser with frames
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Vzhled pro Microsoft Internet Explorer:
Z obrazovky Main Menu (hlavní menu) překlikněte na Browse Classificaion Schedules
(prohlížet Klasifikační katalogy). Otevře se bílá obrazovka pro prohlížení klasifikačních
schémat:

Obrazovka má bílé vstupní pole, do kterého můžete vepsat třídník, a začít s prohlížením.
Dále je zde série navigačních tlačítek. Vložte E838 do vstupního pole Class a pak klikněte na
Go (Jdi).
V případě Internet Exploreru uvidíte následující obrazovku:

Třídník, který jste vložili, a k němu přiřazené názvy jsou zvýrazněné. Všimněte si, že celá
hierarchie pro Vámi vybraný název se zobrazuje v rámečku nahoře obrazovky. Pomocí
dvojitého kliknutí na jakýkoliv název se zvýraznění přesune právě na tento zvolený název.
Rámeček pro dynamickou hierarchii se také změní, aby byla zobrazena hierarchie vždy pro
nový vybraný název. Pohybem posuvné lišty na pravé straně obrazovky směrem nahoru
můžete zobrazit předchozích pět řádků klasifikačního katalogu. Pohybem lišty směrem dolů
se pak zobrazí následující řádky, a to až do počtu řádků, který jste zvolili na obrazovce Main
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Menu (hlavního menu). V jakémkoli okamžiku se můžete vrátit do obrazovky Main Menu a
změnit počet řádků zobrazujících se na stránce. Provedete to tak, že kliknete na tlačítko
Menu.
Vzhled pro Netscape:
Z obrazovky Main Menu (hlavní menu) překlikněte na Browse Classificaion Schedules
(prohlížet Klasifikační katalogy). Otevře se bílá obrazovka pro prohlížení klasifikačních
katalogů:

Obrazovka má bílé vstupní pole, do kterého můžete vepsat třídník a začít s prohlížením. Dále
je zde série navigačních tlačítek. Vložte E838 do pole Class a pak klikněte na Go (Jdi).
Na Netscape uvidíte následující obrazovku:

Tlačítko předvolby na levém okraji identifikuje třídník, který jste vložili. Všimněte si, že celá
hierarchie pro Vámi vybraný název je zobrazená v rámečku v horní části obrazovky. Třídník
spolu s názvem pak vyberete vždy pomocí kliknutí na tlačítko předvolby na levém okraji
obrazovky, čímž se zaktualizuje celá hierarchie.
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Po posunutí lišty směrem dolů se zobrazí následující řádky až do počtu řádků, který jste
zvolili na obrazovce Main Menu (hlavní menu). V jakémkoli okamžiku se můžete vrátit do
obrazovky Main Menu a změnit počet řádků zobrazujících se na stránce. Provedete to tak, že
kliknete na tlačítko Menu.

ad c) Speciální funkce
Každý název v klasifikačních schématech nebo tabulkách je následován skupinou
písmen v hranaté závorce, např. [ H R B L S N ]. Když přesunete myš nad jakékoli písmeno,
Klasifikační web zobrazí v levém dolním rohu prohlížecího okna popis operace, kterou
můžete provést kliknutím na toto písmeno.
H - Display classification hierarchy (Zobrazení klasifikační hierarchie)
Kliknutí na H má stejný efekt jako dvojité kliknutí na název (Internet Explorer) nebo kliknutí
na tlačítko předvolby na levém okraji (Netscape), tzn. tento řádek je vybrán a jeho hierarchie
je zobrazena v rámečku hierarchie nahoře na stránce.
R - Display classification record (Zobrazení klasifikačního záznamu)
Po kliknutí na R se zobrazí plný MARC 21 záznam, který tvoří základ pro číslo a název, který
se zobrazuje v klasifikačním prohlížeči. Tento displej je přínosný hlavně pro ty, kteří jsou
zodpovědní za zadávání nebo aktualizaci záznamů v klasifikační databázi. Pokud jste již
jednou otevřeli plný záznam, můžete se vrátit na prohlížecí obrazovku tak, že kliknete na
tlačítko Close (zavřít) nahoře v okně plného záznamu.
B - Display bibliographic records with this number (Zobrazení bibliografických záznamů
pro daný třídník)
Kliknutí na B Vás zavede na obrazovku, která ukazuje linky na OPAC vybraných knihoven,
které souhlasily se svým zařazením na Klasifikační web, stejně jako linky na OPAC Vaší
nebo dalších knihoven, pokud jste je určili, když jste zadávali svoje preferenční volby. Když
vyberete jeden z těchto linků, Klasifikační web Vás zavede do online katalogu, který
vyberete, a ukáže seřazené bibliografické záznamy pro třídník, který jste vybrali.
L - Display LC subject headings for this number (Zobrazení předmětového hesla
Kongresové knihovny pro dané číslo)
Tato funkce je popsaná v sekci Předmětové heslo této části webu.
S - Display subject correlations for this number (Zobrazení předmětových korelací pro
daný třídník)
Tato funkce je popsaná v sekci Předmětové heslo a Korelace třídníků.
N - Edit the local notes for this record (Úprava místních poznámek pro daný záznam)
Tato funkce je popsaná v části Personal Notes and Hot Links (Osobní poznámky a Hot linky).
C - Display in classification browser (Zobrazení v klasifikačním prohlížeči)
Tento link se objevuje pouze u názvů, které se zobrazí jako výsledky vyhledávání. Kliknutím
na C se zobrazí vybrané třídníky na obrazovce klasifikačního prohlížeče. Číslo můžete
na obrazovce zobrazit také tak, že kliknete přímo na číslo samotné (spíše než na písmeno C).
T - Display secondary table (Zobrazení sekundární tabulky)
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Tento link se objeví pouze u názvů v tabulkách, kde je tato úprava aplikována. Viz popis
v sekci Hot links to Secondary Tables (Hot linky a sekundární tabulky).

ad d) Navigační tlačítka
•

V horní části prohlížecího okna je několik funkčních navigačních tlačítek:

Menu (Menu) - Toto tlačítko Vás vrátí na obrazovku Main Menu (hlavní menu)
Klasifikačního prohlížeče, kterou jste viděli, když jste se poprvé zalogovali.
Search (Hledej) – Tímto tlačítkem se dostanete na Search screen (vyhledávací obrazovka),
jejíž popis naleznete v následující sekci.
Tables (Tabulky) - Tímto tlačítkem vyvoláte tabulku prohlížecí obrazovky. Obrazovka je
identická s prohlížecí obrazovkou klasifikačního schématu až na to, že do vstupního rámečku
musíte zadat ID číslo tabulky. Například pokud chcete prohlížet tabulku H1, napište do
vstupního rámečku H1. Tímto se dostanete na začátek tabulky H1. Pokud si přejete začít
prohlížení tabulky na nějakém konkrétním čísle tabulky, zadejte ID číslo tabulky, poté mezeru
a číslo v tabulce, kde chcete zahájit vyhledávání, například H1 65. Pro návrat do prohlížeče
klasifikačního schématu, klikněte na tlačítko Schedules (Katalogy).
Logout (Odhlásit) - Tímto tlačítkem se odhlásíte z Klasifikačního webu.
Help (Nápověda) - Tímto tlačítkem se dostanete do kontextové nápovědy ke Klasifikačnímu
webu. Klikněte na toto tlačítko, kdykoliv budete potřebovat získat detailní informaci či pomoc
vztahující se k operaci, kterou právě provádíte.

•

Navigační tlačítka pro pohyb na stránce se nacházejí napravo od vstupního pole Class:

Ve většině případů se prvním tlačítkem nalevo dostanete na první stránku podtřídy,
kterou právě vidíte.
Ve většině případů se posledním tlačítkem napravo dostanete na poslední stránku
podtřídy, kterou právě vidíte.
Druhým, resp. třetím tlačítkem nalevo se dostanete na předchozí stránku nebo
na předchozí půlstránku vzhledem k aktuální stránce.
Čtvrtým, resp. pátým tlačítkem nalevo se dostanete na následující půlstránku
nebo na následující stránku vzhledem k aktuální stránce.
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Použitím tlačítka pro půlstránku se můžete dostat na následující obrazovku nebo zpět na
předchozí obrazovku, aniž byste ztratili kontext aktuální obrazovky.

ad e) Hot linky na srovnávací poznámky a odkazy
Do vstupního pole Class # napište GV854.9 a klikněte na Go (jdi).

Všimněte si pod názvem Biathlon na GV854.9.B5 poznámky „Cf. GV1177 Rifleshooting“
(střelba z pušky). Když kliknete na tento hot link, Klasifikační web zobrazí třídník GV1177
v jeho kontextu:

Pro návrat do původní obrazovky klikněte na tlačítko Back (zpět).
Pod názvem Dry slope skiing (lyžování na umělém svahu) na GV8549.D78 je odkaz na
Cross-country skiing (běžkování) viz GV855-855.52. Stejně jako Srovnávací poznámky jsou
odkazy (see reference) zároveň hot linky. Kliknutím na tento řádek se dostanete na třídník,
který je uveden v odkazu. Kliknutím na tlačítko Back (zpět) se vrátíte na předchozí
obrazovku.
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ad f) Hot linky a primární tabulky
Mnoho třídníků klasifikace nebo intervalů třídníků v LCC je utříděno do tabulek, které se
v tištěných verzích objevují buď na konci klasifikačního schématu, nebo jako „Under each“
tabulky v rámci textu. V klasifikačním webu je většina tabulek dostupná díky hot linkům. Do
vstupního pole Class # napište KF2971 a klikněte na Go (jdi).

Všimněte si, že interval KF2971-KF2980, který má název General (obecné), je následován
odkazem na Table KF2 (tabulku KF2). Pokud kliknete na tento odkaz, Klasifikační web
zobrazí tabulku KF2:

1

Tabulka ID KF2 nalevo od každého čísla v této tabulce jej identifikuje jako třídník z tabulky
spíše než třídník z klasifikačního schématu. V tabulce se můžete pohybovat a prohlížet
stejným způsobem jako v klasifikačním schématu. Když jste určili správné číslo z tabulky,
můžete se vrátit do klasifikačního schématu kliknutím na tlačítko Back (zpět).

ad g) Hot linky a sekundární tabulky
V některých klasifikačních schématech LCC jsou některé intervaly uspořádány v primárních
tabulkách a jiné v sekundárních tabulkách. Toto je běžné např. ve Třídě H (sociální vědy).
Jak primární, tak sekundární tabulky jsou přístupné z Klasifikačního webu přes hot linky. Do
vstupního pole Class # napište HD4971 a klikněte na GO (jdi).

Klikněte na link TABLE H5 (tabulka H5), který následuje pro názvu HD4971-5100.9.

1

Všimněte si písmena T v hranaté závorce, která následuje po názvu každé země. Je to
link na sekundární tabulku používanou k dalšímu uspořádání pro každou jednotlivou zemi.
Klikněte na T po názvu United States (Spojené státy).

Klasifikační web poskytuje výběr tří sekundárních tabulek: pro země se čtyřmístným
číselným kódem, pro země jednomístným číselným kódem a pro regiony s jednomístným
číselným kódem. Protože číselný kód pro Spojené státy je čtyřmístný (3-6), klikněte na hot
link pro tabulku HD4971/1 (pro země s čtyřmístnými číselnými kódy).

1

Sekundární tabulka je zobrazena.
Pro návrat na původní obrazovku prohlížeče klikněte třikrát na tlačítko Back (zpět).

ad h) Třídníky v hranatých a kulatých závorkách
Kulaté závorky okolo třídníků klasifikace nebo jejich intervalů - (LA2010-2014) - indikují, že
třídník byl platný, ale nyní je zastaralý. Ve většině případů je třídník v kulaté závorce
doprovázen odkazem nebo vysvětlivkou, které vedou uživatele k aktuálně platnému číslu,
které se zobrazuje jako hot link.
Lomené závorky - <KE25> - okolo třídníku nebo intervalu indikují, že Kongresová knihovna
poskytla tento třídník jako volitelný, ale sama jej ve svých třídicích materiálech pro své
vlastní sbírky nepoužívá. Ve většině případů je číslo v lomené závorce doprovázeno odkazem
na aktuální třídník, který Kongresová knihovna používá, nebo poznámkou vysvětlující úzus
Kongresové knihovny.
Hranaté závorky - [QL737.C42-.C427] - okolo třídníku nebo intervalu jsou používány pouze
na obrazovce, která ukazuje výsledky vyhledávání, ne na obrazovkách klasifikačního
prohlížeče. Jsou používány k určení intervalu, tj. prvního a posledního třídníku tématu
podřazeného zobrazenému názvu. Na aktuální obrazovce klasifikačního prohlížeče je tento
interval potlačen a místo něj se objevuje bílé místo.

ad i) Prohlížeče bez rámečků
Přestože klasifikační prohlížeč s rámečky nabízí bohatší obrazovku s více znaky než prohlížeč
bez rámečků, někteří uživatelé upřednostňují prohlížeč bez rámečků, protože je o něco
rychlejší a protože používají webový prohlížeč, který nepodporuje rámečky.
Můžete zvolit klasifikační prohlížeč bez rámečků s tím, že změníte nastavení v předvolbách.
Abyste to udělali, klikněte na Preferences (předvolby) dole v hlavním menu Klasifikačního
webu. Pod heslem Frames (rámečky) zaškrtněte nápis „Do not use frames“ (nepoužívat
rámečky).
Navigace ve Standardním prohlížeči bez rámečků (stejně jako na jiných prohlížečích bez
rámečků) je podobná jako na prohlížeči s rámečky, nicméně rozvržení a vzhled tlačítek je
trochu odlišný:

1

Prohlížeč bez rámečků nemá dynamické hierarchické rámečky, tudíž nemůžete vybrat nový
název z prohlížecí obrazovky a zobrazit jeho hierarchii nahoře na stránce. Můžete zobrazit
hierarchii dalšího názvu na obrazovce tak, že kliknete na H napravo od názvu. Tímto se ukáže
samostatné okno, které zobrazuje plnou hierarchii pro tento název. Kliknutím na OK zavřete
toto okno.

1

3. SEARCH - Vyhledávání
Vyhledávací obrazovka
Z obrazovky Main Menu (hlavní menu) klikněte na Classification Search (klasifikační
vyhledávání). Zobrazí se tato obrazovka:

Jednotlivá vstupní pole na obrazovce dovolují několik typů vyhledávání. Tato pole mohou být
používána samostatně nebo ve vzájemné kombinaci.

Vyhledávání podle názvu
Zde je příklad nejjednoduššího typu vyhledávání. Napište slovo Titanic do pole Caption
(název) a klikněte na Search (vyhledávání). Klasifikační web najde všechny třídníky v LCC,
jejichž názvy začínají slovem Titanic:

1

Protože toto nebylo klíčové slovo, vyhledány jsou pouze názvy, které začínají vyhledávaným
termínem. Pokud je jako vyhledávaný termín použita věta, budou nalezeny pouze názvy, které
začínají přesně touto větou.
Pokud kliknete na jakýkoli třídník klasifikace, který se objevil v seznamu vyhledaných
výsledků, Klasifikační web otevře nové prohlížecí okno, které jej ukazuje v kontextu
konkrétního klasifikačního schématu LC. Například pokud kliknete na druhý třídník odshora,
otevře se následující okno:

Pro zavření tohoto okna a návrat zpět k obrazovce s výsledky vyhledávání klikněte na Close
(zavřít).
Pokud provádíte takovéto jednoduché vyhledávání s využitím pouze jednoho vstupního pole
na obrazovce Classification Search (klasifikační vyhledávání), můžete kliknout buď na
tlačítko Search (vyhledávání) nebo na tlačítko Browse (prohlížení), které je umístěno
napravo od vstupního pole, které používáte. Výsledky vyhledávání jsou stejné v obou
případech, ale pokud použijete tlačítko Browse (prohlížení), Klasifikační web zobrazí
výsledky v kontextu sousedních termínů vzhledem k abecednímu pořadí a ne pouze v izolaci:
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Vyhledávání podle klíčových slov
Pokud si přejete najít specifické slovo nebo větu v LCC a neomezovat vyhledávání pouze na
první slovo či slova názvu, použijte vyhledávací pole Keyword (klíčové slovo).
Napište slovo hotlines (horké linky) do vyhledávacího pole Keyword (klíčové slovo) a
klikněte na Search (vyhledávání). Klasifikační web vyhledá jednu položku:

Všimněte si, že slovo, které jste hledali, není přítomno v názvu. Klikněte na [HF5382.7-.75]
pro otevření okna, které zobrazí tento třídník v jeho kontextu.
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Pod názvem se objeví poznámka Including job hotlines and computer networks (Obsahuje
pracovní horké linky a počítačové sítě). Vyhledávání dle klíčového slova nenajde pouze
termíny, které se objevují v názvech, ale také slova, která jsou v poznámkách nebo v dalších
textových polích v klasifikačních záznamech.
Klikněte na Close pro zavření tohoto okna.

Kombinace dvou voleb v jednoduchém vyhledávání
Předpokládejme, že chcete najít všechny třídníky pro slovo biografie v Q katalogu (Science –
Věda). Napište slovo biography (biografie) do pole Caption (název) a písmeno q do pole
Classification number (třídník klasifikace). Protože používáte více vyhledávacích polí při
jednoduchém vyhledávání, nemůžete použít tlačítko Browse (prohlížení). Klikněte místo toho
na tlačítko Search (vyhledávání). Klasifikační web najde seznam 42 položek, které mají
název, který začíná slovem Biography (biografie) a třídník začíná písmenem Q:

Protože většina názvů se skládá s více než jednoho slova Biography (biografie), bylo by
smysluplnější, kdyby každý název byl zobrazen v jeho plné hierarchii. V místě Display
Options (možnosti zobrazení) vyhledávací obrazovky (pod vyhledávacím polem), klikněte na
tlačítko předvolby entire hierarchie (celá hierarchie). Poté klikněte na tlačítko Redisplay
(znovu zobrazit) na spodní části obrazovky. Klasifikační web ukáže novou obrazovku, která
ukazuje celou hierarchii pro každý název:
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Různé možnosti zobrazení a varianty vyhledávání, které nabízí Klasifikační web, umožní
přizpůsobit vyhledávání Vašim specifickým potřebám.
Nyní si uveďme další příklad vyhledávání, které kombinuje dvě volby. Pokud si přejete najít
název France (Francie) v tabulce H1, napište France do pole Caption (název) a poté h1 do
pole Classification number (třídník klasifikace). V příkazu Include (obsahovat) v Display
Options (možnosti zobrazení), zapněte tlačítko předvolby tables (tabulky). Poté klikněte na
tlačítko Search (vyhledávání). Klasifikační web najde 4 položky, které mají název France
(Francie) a číslo tabulky, které začíná na H1.

Standardně Klasifikační web zkrátil Vaše vyhledávání a nalezl položky v tabulkách H1,
H10, H18 a H19. Pokud si přejete anulovat toto omezení a zúžit Vaše vyhledávání pouze na
tabulku H1, zaklikněte pole Exact match (přesné hledání), které se objevuje pod Search
options (možnosti vyhledávání). Pokud nyní znovu provedete vyhledání, Klasifikační web
najde pouze jednu položku v tabulce H1 s názvem Francie.
Pro více informací a tipů pro vyhledávání použijte tlačítko Help (nápověda).
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3. ENHANCED BROWSER – VYSOKORYCHLOSTNÍ
PROHLÍŽEČ
Jednoduchým kliknutím může tento prohlížeč kombinovat třídníky klasifikačního schématu a
třídníky tabulek a generovat obrazovku s plně zkalkulovanými třídníky společně s jejich
korespondujícími názvy.

Jednoduché kalkulace
Z obrazovky Main Menu (hlavní menu) Klasifikačního prohlížeče klikněte na Extended
Menu (rozšířené menu)/. Poté klikněte na Enhanced Classification Browser
(Vysokorychlostní prohlížeč)
Do vstupního pole Class # napište KF560 a poté klikněte na Go (jdi).

Sjeďte na interval KF566-570. Všimněte si, že klasifikační schéma uvádí, že tento interval je
tříděn dle tabulky KF3. Ve vysokorychlostním prohlížeči nejsou odkazy zároveň hot linky.
Místo toho se právě názvy, na které jsou tabulky aplikovány, objevují jako hot linky.
Klikněte na název General (Obecné). Výsledná obrazovka Klasifikačního webu kombinuje
názvy z tabulky KF3 s příslušnými zkalkulovanými čísly z intervalu KF566-570:
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Můžete využít navigační
se zkalkulovanými třídníky.

tlačítka

Klasifikačního

webu

k prohlížení

obrazovky

Pokud do vstupního pole Class # napíšete třídník, který se explicitně neobjevuje
v klasifikačním schématu, ale je platným třídníkem v tabulce, Klasifikační web automaticky
provede kalkulaci a zobrazí výslednou stránku. Například KF568 se explicitně neobjevuje
v klasifikačním schématu. Toto schéma obsahuje pouze interval KF566-570 dále členěný
v tabulce KF3. Nicméně pokud napíšete KF568 do vstupního pole Class #, Klasifikační web
vygeneruje toto číslo aplikováním tabulky KF3 na interval KF566-570 a zobrazí třídník a
k němu korespondující název. Podobně když napíšete první třídník z intervalu do pole Class #
- v tomto případě KF566, Klasifikační web zkalkuluje tento konkrétní třídník a zobrazí
výsledek. Chcete-li, aby Klasifikační web zobrazil celý interval spíše než zkalkulovaný
třídník z tohoto intervalu, pak při psaní prvního čísla do vstupního pole Class # přidejte
spojovník, v tomto případě to tedy bude KF566-.

Kalkulace s uplatněním sekundárních tabulek
V některých klasifikačních schématech, jako je H a N, jsou intervaly dále uspořádány do
primárních tabulek a poté každý zkalkulovaný třídník nebo interval je dále uspořádán do
sekundárních tabulek. Klasifikační web je schopen udělat obě tyto kalkulace. Do vstupního
pole Class # napište HD3281- (všimněte si spojovníku) a klikněte na GO (jdi).
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Klikněte na název By region or country (dle regionu nebo země) pro zkalkulování intervalu
HD3281-3410.9.

Všimněte se, že každá země se objevuje jako hot link a je jí přiřazeno buď jedno nebo čtyři
čísla. Například Kanada má přiřazen interval se čtyřmi čísly HD3287-3290. Klikněte na název
Canada (Kanada).
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Klasifikační web Vám dá na výběr sekundární tabulky ve vazbě na to, zda jste zvolili zemi se
čtyřmístným číselným kódem nebo s jednomístným. Jelikož Kanada je země se čtyřmístným
číselným kódem, klikněte na tabulku – Table HD3281/1. Zobrazí se sekundární tabulka, která
ukazuje zkalkulovaná čísla a k nim náležející názvy:

Kalkulace, kde se použijí tabulky se zvláštníni modifikacemi, které jsou
zobrazeny v textu tabulky
V některých oblastech LC klasifikace jsou zobrazeny tabulky se specifickými změnami, které
jsou zobrazeny v textu klasifikačního schématu. V těchto případech je odkaz na tabulku většinou
následován slovem „modified“ (změněno)/. Ve vysokorychlostním prohlížeči Klasifikační web
nadřadí tyto změny tabulek nad normální obsah tabulky a zobrazí je se žlutým zvýrazněním.
Do pole Class # napište PC2001- a klikněte na Go (jdi).
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Všimněte si, že u názvu Philology (filologie) se pod PC2001-2071 objeví odkaz na změněnou
tabulku - Table P-PZ1c modified. Změny této tabulky pro (PC2033), PC2070 a PC2071 se
objeví ihned níže, v klasifikačním schématu.
Klikněte na název Philology (filologie). Sjeďte dolů na stránku až na třídník PC2070.

Všimněte si, jak Klasifikační web nadřadil změněné třídníky PC2070 a PC2071 nad normální
tabulkové třídníky a názvy a zobrazuje je se žlutým zvýrazněním. Toto slouží jako
upozornění, že byly uplatněny změny tabulky.
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4. HIERARCHY BROWSER – Hierarchický prohlížeč
Hierarchický prohlížeč v Klasifikačním webu umožňuje vidět LCC v jakémkoli stupni
hierarchie od nejobecnějšího k nejvíce specifickému. S použitím tohoto prohlížeče můžete
získat přehled o rozvržení celého klasifikačního schématu a několika kliknutími zobrazit více
a více specifičtější třídění schématu. Při kalkulaci specifičtějších čísel je možno využit
vysokorychlostní prohlížeč.
Z obrazovky Main Menu (hlavní menu) klikněte na Extended Menu (rozšířené menu). Poté
klikněte na Hierarchy Classification Browser (hierarchický klasifikační prohlížeč) a do pole
Class # napište t a pak klikněte na Go (jdi). klasifikační web zobrazí Class T (třídu T) na
nejvyšší úrovni hierarchie a ukáže každou z hlavních podtříd.

Všimněte si, že v rámečku s hierarchií nahoře na stránce je ukázaná pouze jedna úroveň
hierarchie.
Když kliknete na jakýkoliv název, můžete zobrazit další úroveň hierarchie. Klikněte na
název Hydraulic engineering (hydraulické inženýrství) na TC1-1800.
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Všimněte si, že tento název je rozložen do druhé hierarchické úrovně, a že tyto dvě
úrovně jsou nyní zobrazeny v rámečku. Jakýkoli název, který se objevuje jako hot link, může
být dále rozložen do další úrovně pomocí kliknutí. Pokud jste dosáhli nejnižšího stupně
hierarchie, název se již nezobrazuje jako hot link.
V hierarchii můžete jít rovněž výše, pokud v rámečku kliknete na požadovanou úroveň
hierarchie. Například pokud v rámečku kliknete na Hydraulic engineering (hydraulické
inženýrství), Klasifikační web Vás vrátí na první úroveň hierarchie.
Stejně jako vysokorychlostní prohlížeč, i hierarchický prohlížeč kalkuluje třídníky a
zobrazuje názvy převzaté z tabulek. Děje se tak v případě, že kliknete na jakýkoliv
jednoduchý třídník nebo interval, ve kterém je specifikováno další uspořádání tabulky (viz
rovněž kapitola Vysokorychlostní prohlížeč).
Hierarchický prohlížeč je efektivní zejména tehdy, je-li používán s klasifikačními
schématy, která obsahují dlouhé tabulky geografických členění, jako je Class H a Class N
(třída H a třída N/. Třídníky pro konkrétní názvy v konkrétních zemích mohou být zjištěny
pouze pomocí několika kliknutí, aniž by bylo nutné listovat přes několik obrazovek s daty.
Do pole Class # napište ND1801- a klikněte na Go (jdi). (Stejně jako u
vysokorychlostního prohlížeče se doporučuje zahrnout pomlčku po třídníku, který napíšete do
vstupního pole v případě, že chcete zobrazit interval spíše než zkalkulovat jednotlivý třídník).
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Pro zjištění třídníku pro watercolor painting in India (malování vodovými barvami
v Indii), klikněte nejdříve na název Special countries (specifické země) na ND1801-2094.5.

Klikněte na název Asia. The Orient (Asie. Orient) na ND2037-2079.
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Klikněte na název Southern Asia (Jižní Asie) na ND2046-2051.6.

Třídníky pro watercolor painting in India (malování vodovými barvami v Indii) jsou
zobrazeny jako ND2047-2049 (interval 3 čísel). Pro zobrazení dalšího členění tohoto
intervalu klikněte na název India (Indie). Zobrazí se následující menu:
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Klikněte na ND1801/2 pro země s trojmístnými číselnými kódy. Rozložení pro malování
vodovými barvami v Indii se nyní zobrazí.

Je-li hierarchický prohlížeč používán v klasifikačních schématech v oblastech, kde jsou
použity změny tabulek, Klasifikační web zvýrazní změny tabulek žlutě tak, jako to bylo u
vysokorychlostního prohlížeče. Pro detailnější vysvětlení se podívejte na Calculations Where
Table Modifications Apply (Kalkulace s modifikacemi tabulek) v části Enhanced Browser
(vysokorychlostní prohlížeč) tohoto webu.
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5. PERSONAL NOTES AND HOT LINKS – Osobní poznámky a
hot linky
Klasifikační web umožňuje vytvořit si osobní poznámky na jakémkoliv místě a uložit je,
takže jsou Vám dostupné vždy, když jste přihlášeni do systému. Protože jsou Vaše osobní
poznámky propojeny s Vaším přihlašovacím ID a nejsou tedy ukládány na Váš lokální
počítač, mohou být zobrazeny na jakémkoli počítači, který je napojen na Klasifikační web s
použitím Vašeho přihlašovacího ID.
Zde je uveden příklad, jak vytvořit osobní poznámku. Na obrazovce Main Menu (hlavní
menu) klikněte na Browse Classification Schedules (prohlížet klasifikační schémata). Do
pole Class # napište E889 a klikněte na Go (jdi). Klikněte na písmeno N, které se objevilo
v hranaté závorce napravo od názvu Presidential campaign of 2000 (prezidentská kampaň
z roku 2000). Zobrazí se obrazovka Edit Local Notes (editovat lokální poznámky):

Do pole #1 pod názvem Note (poznámka) napište Use this number only for works about
the campaign, not for the actual election returns (používat toto číslo pouze pro díla o
kampani a ne pro současné volební výsledky). Poté klikněte na Save (uložit). Vrátí Vás to
zpět na obrazovku prohlížeče. Text Vaší poznámky se objeví červeně pod názvem pro E889:
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Můžete si vytvořit až čtyři různé poznámky pro každý název v klasifikačním schématu
s využitím polí #1-4 na obrazovce Edit Local Notes (editovat lokální poznámky).
Můžete si rovněž vytvořit vlastní hot linky z kteréhokoli třídníku klasifikace na kterýkoli jiný
třídník klasifikace. Klikněte znovu na N napravo u názvu pro E889. Otevře se obrazovka Edit
Local Notes (editovat lokální poznámky). Do pole #2 do sloupečku Notes (poznámky)
napište For election returns see (pro volební výsledky viz) a do sloupečku Span (přepnout)
napište JK1968. Pokud byste chtěli vytvořit hot link na třídník tabulky spíše než na třídník
klasifikačního schématu, napište ID číslo tabulky do sloupečku Table (tabulka) a číslo v
tabulce do sloupečku Span (přepnout). Pokud chcete vytvořit hot link na interval (spíše než
na jeden třídník), napište celý interval do sloupečku Span (přepnout); např. JK2311-JK2319.

Poté klikněte na Save (uložit)/ a budete vráceni zpět na obrazovku prohlížeče. Hot link, který
jste vytvořili, bude zobrazen po názvem pro E889:
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Pokud si přejete editovat poznámku nebo hot link, které jste dříve vytvořili, klikněte na N,
čímž se dostanete na obrazovku Edit Local Notes (editovat lokální poznámky), kde můžete
dělat jakékoli změny textu. Pokud si přejete smazat dříve vytvořenou poznámku, postupujte
podle instrukcí dole na obrazovce Edit Local Notes (editovat lokální poznámky).
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6. SUBJECT HEADING & CLASSIFICATION NUMBER
CORRELATION – Korelace předmětového hesla a třídníku
Klasifikační web Vám umožňuje rychle a jednoduše najít až 10 řetězců předmětových hesel,
které jsou úzce spojeny v katalogu Kongresové knihovny s jakýmkoliv třídníkem klasifikace
Kongresové knihovny. Jsou dvě cesty, které toto umožňují. Častěji budete pravděpodobně
v situaci, že najdete nějaký LC třídník, který se zdá být vhodný pro určitou položku, kterou
katalogizujete a pro kterou se snažíte najít správná předmětová hesla a přiřadit je k ní.
Na obrazovce Main Menu (hlavní menu) klikněte na Browse Classification Schedules
/prohlížet klasifikační katalogy/. Napište PN4778 do pole Class # a klikněte na Go (jdi).

Pro nalezení předmětových hesel, která jsou nejčastěji spojena s třídníkem PN4778, klikněte
na písmeno S, které se objevuje v hranaté závorce napravo od názvu The editor. Editing
(Editor. Editovat). Klasifikační web otevře obrazovku s korelacemi k předmětovým heslům.
Vámi vybraný LC třídník je nahoře na stránce:
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Pod tímto třídníkem je 10 řetězců předmětových hesel, která se nejvíce objevují jako první
předmětové heslo v bibliografických záznamech přiřazených pod toto číslo v katalogu
Kongresové knihovny. V některých případech, zejména u třídníků, které byly přiřazeny pouze
k relativně malému počtu položek, je zobrazeno méně než 10 názvů. Číslo v závorce za
každým názvem ukazuje, kolika položkám byl přiřazen tento název na prvním místě. V tomto
případě je jasné, že je zde silná vazba (54 položek) mezi třídníkem PN4778 a předmětovým
heslem Journalism--Editing (žurnalistika—Editovat) a že předmětové heslo Editorials
(/úvodníky) je rovněž často (ve 22 případech) přiřazeno na prvním místě k dílům zařazeným
pod PN4778.
Klikněte na tlačítko Close (zavřít) pro zavření okna Subject Correlations (předmětové
korelace) a pro návrat do obrazovky klasifikačního prohlížeče.
Můžete rovněž použít možnost předmětových korelací na obrazovce Main Menu (hlavní
menu). Klikněte na tlačítko Menu pro zobrazení obrazovky Main Menu (hlavní menu).
Klikněte na Subject Heading & Classification Number Correlations (korelace mezi
předmětovým heslem a třídníkem klasifikace) pro otevření okna Subject Correlations
(předmětové korelace):
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Můžete napsat jakýkoliv třídník klasifikace LC do pole Classification number ( třídník
klasifikace) a poté kliknout na Find (najít) pro zobrazení seznamu předmětových hesel
spojených s tímto číslem.
Můžete rovněž udělat „opačné“ vyhledávání dle předmětových hesel. Tímto můžete nalézt
třídník nebo třídníky LC, které jsou nejvíce spojené s daným řetězcem předmětového hesla.
Napište slovo Halloween do vyhledávacího pole Subject heading (předmětové heslo).
Klasifikační web vygeneruje seznam řetězců předmětových hesel, které začínají slovem
Halloween.

Pod každým předmětovým heslem je seznam třídníků klasifikace LC. Každý z nich je v
závorce následován počtem LC bibliografických záznamů, které jsou přiřazeny pod toto číslo
a které byly přiřazeny tomuto heslu na prvním místě.

3

Můžete napsat jedno slovo, více slov nebo dokonce celý řetězec předmětového hesla do
vyhledávacího pole. Klasifikační web vygeneruje seznam, který začíná slovem nebo slovy,
která jste napsali.
Upozornění: Volba „Korelace mezi předmětovými hesly a třídníky klasifikace“ je zcela
založena na asociacích mezi předmětovými hesly a číselnými třídníky ve stávajících
bibliografických záznamech v databázi Kongresové knihovny. Protože politikou Kongresové
knihovny je nedělat nové klasifikace jednotlivých položek v případě, že daný třídník se stává
zastaralým a je nahrazován novým, mnoho bibliografických záznamů v katalogu Kongresové
knihovny nese číselné třídníky, které jsou nyní zastaralé. Tato zastaralá čísla (číselné
třídníky) se mohou objevit ve výsledcích vyhledávání korelací. Uživatelům se doporučuje
verifikovat aktuální platnost jakéhokoliv číselného třídníku vygenerovaného dotazem na
korelace před jejich přiřazením novému bibliografickému záznamu.
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7. SUBJECT HEADINGS – Předmětová hesla
Vyhledávání dle předmětových hesel
Klasifikační web umožňuje vyhledávat nejen klasifikační data, ale rovněž předmětová hesla.
Hesla jsou zobrazena encyklopedickým způsobem, kdy každé heslo obsahuje odkazy na jeho
použití, pokud existuje, stejně jako jeho širší pojem, užší pojem a související pojmy. Můžete
hesla vyhledávat přímo nebo přes linky z třídníků.
Na obrazovce Main Menu (hlavní menu) klikněte na Subject Headings (předmětová
hesla). Otevře se obrazovka Subject Search (předmětové vyhledávání):

Pole Structured subject heading (strukturované předmětové heslo) vyžaduje, abyste
vytvořili dotaz ve stylu řetězce předmětového hesla Kongresové knihovny, včetně dvojité
pomlčky pro oddělení podhesel/zpřesnění. Vyhledávání je levostranné s automatickým
krácením, tzn. Klasifikační web zobrazí seznam k prohlížení, ve kterém první záznam začíná
termínem nebo termíny, které jste vložili. Seznam je utříděný strukturovaným způsobem;
nejdříve jsou uvedeny kombinace záhlaví heslo-podheslo, za nimi následují slovní názvy,
které začínají termínem nebo termíny, které jste vložili. Jako příklad napište termín taxation-law and legislation (zdanění--právo a legislativa) do pole Structured subject heading
(strukturované předmětové heslo) a klikněte na Browse (prohlížení). Klasifikační web
vygeneruje následující seznam k prohlížení:
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Pole Unstructured subject heading (nestrukturované předmětové heslo) Vám umožní
vkládat slova volně, bez ohledu na strukturu předmětového hesla Kongresové knihovny.
Nejsou potřeba dvojité pomlčky pro oddělení podhesel/zpřesnění. Vyhledávání jak
strukturovaných, tak i nestrukturovaných předmětových hesel je levostranné s automatickým
krácením. Nicméně seznam, který Klasifikační web vygeneruje, je řazen dle abecedy, slovo
za slovem. To znamená, že slovní názvy jsou sloučeny s názvy, které jsou tvořeny podhesly.
Pole Keyword (klíčové slovo) dovoluje hledat termíny kdekoli v řetězcích předmětových
hesel, spíše než jen první slovo nebo slova v heslech.
Pole Classification number (třídník klasifikace) umožňuje hledat dle třídníků Kongresové
knihovny, které jsou obsaženy v polích 053 předmětového rejstříku v záznamech. Například
pokud napíšete číslo E860 do pole Classification number (třídník klasifikace), klasifikační
web vygeneruje záznam předmětového rejstříku Watergate Affair, 1972-1974, protože číslo
E860 je obsaženo v poli 053 v tomto rejstříku.

Vyhledávání podle volně plovoucích pododdílů
Kongresová knihovna vytvořila samostatnou databázi autorit pro volně plovoucí pododdíly,
které jsou využívány v systému předmětových hesel Kongresové knihovny. Pole Structured
free-floating subdivision (strukturované volně plovoucí pododdíly) umožňuje vyhledávat
tyto záznamy autorit s použitím stejného strukturovaného přístupu, který se používá v případě
pole Structured subject heading (strukturované předmětové heslo). Napište například termín
taxation--law and legisalation (zdanění--právo a legislativa) do pole Structured freefloating subdivision (strukturované volně plovoucí pododdíly) a klikněte na tlačítko Browse
(prohlížet) na konci pole. Klasifikační web vygeneruje následující seznam:
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Všimněte si, že jste získali záznam pro pododdíly --Taxation--Law and legislation (zdanění-právo a legislativa) oproti předchozímu vyhledávání, které vygenerovalo záznamy pro název
--Taxation--Law and legislation (zdanění--právo a legislativa).
Pole Unstructured free-floating subdivision (nestrukturované volně plovoucí pododdíly)
umožňuje vyhledat záznamy pododdílů s použitím stejného nestrukturovaného přístupu, který
jste použili v případě pole Unstructured subject heading (nestrukturované předmětové
heslo).

Propojení z třídníků na předmětová hesla
Klasifikační web Vám také umožňuje najít předmětové heslo, zatímco prohlížíte klasifikační
schéma. Na obrazovce Main Menu (hlavní menu) klikněte na Classification Schedules
(klasifikační schémata). Do pole Class # napište RJ387. Klasifikační web vygeneruje
následující obrazovku:
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Toto je seznam různých imunologických nemocí postihujících děti. Klikněte na písmeno L,
které se objevuje v hranaté závorce za nadpisem AIDS na RJ387.A25. Klasifikační web
vygeneruje tři záznamy předmětových rejstříků, které mají pole 053 obsahující třídník
RJ387.A25:

Pokud kliknete na písmeno L u číselného třídníku, který není přítomen v poli 053 v žádném
záznamu v předmětovém rejstříku, Klasifikační web vygeneruje seznam předmětových hesel,
která začínají nejblíže odpovídajícím číselným třídníkem.

„Nerozbalené“ přehledy předmětových hesel
Pokud zakliknete zaškrtávací pole s názvem Start with a summary list of index headings
(začít se souhrnným seznamem rejstříku hesel) pod Display options (varianty zobrazení) na
obrazovce Subject Search (tematická rešerše) předtím, než začnete vyhledávat, Klasifikační
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web vygeneruje obrazovku, která ukazuje pouze rejstřík termínů bez odkazů na jejich
přidružené záznamy. Toto se někdy nazývá „nerozbalený“ přehled předmětových hesel.
Například napište termín taxation (zdanění) do pole Structured subject heading
(strukturované předmětové heslo), zaškrtněte výše zmíněné pole a klikněte na Browse
(prohlížet). Klasifikační web vygeneruje následující přehled:

Pokud kliknete na jakýkoli z těchto termínů, Klasifikační web vygeneruje „rozbalený“
přehled (přehled předmětových hesel s odkazy na jejich přidružené záznamy), který zobrazuje všechny
odkazy a záznamy. Všimněte si, že „nerozbalený přehled“ (přehled předmětových hesel bez odkazů na
jejich přidružené záznamy) je dostupný pouze tehdy, pokud kliknete na jedno z tlačítek Browse
(prohlížet) na obrazovce Subject Search (předmětové vyhledávání). Pokud totiž kliknete na
tlačítko Search (vyhledávání), Klasifikační web vygeneruje vždy „rozbalený“ přehled.
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8. LC/DEWEY CORRELATIONS – korelace mezi tříděním
Kongresové knihovny a Deweyho desetinným tříděním
Díky smlouvě o spolupráci s OCLC - Online Computer Library Center, Inc., se staly korelace
mezi LC (Kongresovou knihovnou, resp. jejími hesly) a Deweyho destinným tříděním
dostupné na Klasifikačním webu v červenci 2004.
Tuto funkci můžete využít, když vyberete jeden ze dvou linků, které se objevují na obrazovce
Main Menu (hlavní menu):
-

-

LC Subject Heading and Dewey Decimal Classification Correlations
(korelace mezi předmětovými hesly Kongresové knihovny a Deweyho
desetinným tříděním). Zde můžete vložit znak Deweyho desetinného třídění a
zobrazit seznam korespondujících předmětových hesel v Kongresové knihovně.
Nebo vložit předmětové heslo Kongresové knihovny a zobrazit seznam
korespondujících znaků Deweyho desetinného třídění.
LC Classification & Dewey Decimal Classification Correlations (korelace
mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho desetinným tříděním). Zde
můžete vložit třídník Kongresové knihovny a zobrazit seznam korespondujících
znaků Deweyho desetinného třídění nebo naopak.

Tyto korelace jsou odvozeny z bibliografických záznamů Kongresové knihovny a představují
aktuálně platné případy, kdy konkrétní publikace dostaly stejný znak dle Deweyho klasifikace
a třídník Kongresové knihovny nebo znak Deweyho desetinného třídění a předmětové heslo
Kongresové knihovny. Uživatelé by si měli být vědomi, že tyto korelace jsou přesné pouze do
té míry, do jaké katalogizační záznamy Kongresové knihovny podporují tyto korelace
(některé katalogizační záznamy Kongresové knihovny totiž odrážejí dřívější – zastaralou politiku katalogizace). Nicméně korelace poskytují vynikající startovní bod, který ukazuje
relevantní třídníky a předmětová hesla.
Abonenti služeb OCLC's WebDewey mohou propojit oba produkty a obdržet nejnovější
klasifikační data Deweyho desetinného třídění. Pro informace, jak si předplatit WebDewey, se
podívejte na stránku OCLC's Web na http://www.oclc.org/dewey. (Dewey a WebDewey jsou
registrovanými ochrannými známkami OCLC - Online Computer Library Center, Inc.).

Výhody pro knihovny používající klasifikaci Kongresové knihovny
Pokud využíváte katalogizační záznamy z jiné instituce nebo vlastní starší záznamy, můžete
mít někdy pouze znak z Deweyho desetinného třídění. Využitím LC Classification & Dewey
Classification Correlations (korelace mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho
desetinným tříděním) můžete najít ekvivalentní znaky Deweyho desetinného třídění tak, jak
jsou aplikovány v bibliografických záznamech Kongresové knihovny.
Pro využití této možnosti klikněte na link LC Classification & Dewey Classification
Correlations na obrazovce Main Menu (hlavní menu). Otevře se Vám následující okno:
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Napište třídník 995 Deweyho desetinného třídění do pole označeného Type the Dewey
Decimal classification number (znak Deweyho desetinného třídění) a klikněte na tlačítko
Find (najít) vedle tohoto okénka. Objeví se následující obrazovka:
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Obrazovka ukazuje výsledky korelačního vyhledávání. Je zde několik věcí, které stojí za
povšimnutí. První je seznam třídníků pod 995. Jde o třídníky Kongresové knihovny, které
byly aplikovány na stejný bibliografický záznam jako 995 v Deweyho desetinném třídění.
Čísla v závorkách u každého třídníku Kongresové knihovny představují počet případů, kdy
byl tento třídník Kongresové knihovny aplikován na stejný záznam jako znak Deweyho
desetinného třídění. Toto je užitečné, když určujete míru paralelního použití.
Můžete si rovněž všimnout příslušných hot linků. Pokud kliknete na DU29, dostanete se na
tento třídník v klasifikačních schématech Kongresové knihovny. Pokud kliknete na B napravo
od DU29, dostanete se na stránku s bibliografickými odkazy, kde můžete vidět aplikaci
třídníku DU29 v katalogu Kongresové knihovny nebo v jiných katalozích. Kliknutí na D
obrátí korelaci mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho desetinným tříděním a ukáže
obrazovku se seznamem Deweyho desetinných znaků propojených s třídníky Kongresové
knihovny.
Použití funkce LC Classification & Dewey Classification Correlation (korelace mezi
tříděním Kongresové knihovny a Deweyho tříděním) může také pomoci určit vhodné
předmětové heslo Kongresové knihovny, které je „spřízněno“ s třídníkem Kongresové
knihovny na výsledkové obrazovce. Když kliknete na L za třídníkem, dostanete se na
prohlížecí obrazovku s předmětovými hesly Kongresové knihovny, jež začínají nejbližším
předmětovým heslem, které má specificky kódovaný klasifikační link Kongresové knihovny
(asi 1/3 předmětových hesel Kongresové knihovny má kódované linky). Pokud kliknete na S,
dostanete se na obrazovku s korelacemi předmětových hesel Kongresové knihovny pro
konkrétní třídník Kongresové knihovny.
Kliknutím na L a S pod DU29 se zobrazí následující obrazovky:
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Přístup z prohlížecí obrazovky třídění (klasifikace)
Na této prohlížecí obrazovce se objevuje písmeno D vedle každého názvu třídění (klasifikace)
Kongresové knihovny (viz dále). Pokud kliknete na tento link, spustí se automaticky
vyhledávání korelace mezi klasifikací Kongresové knihovny a Deweyho desetinným tříděním.
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Výhody pro knihovny využívající Deweyho desetinného třídění
Knihovny využívající Deweyho desetinného třídění mohou využít obou možností korelací. Je
to užitečné pro nalezení korelací mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho desetinným
tříděním, stejně jako pro korelace mezi předmětovými hesly Kongresové knihovny a znaky
Deweyho desetinného třídění

Využití korelací mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho tříděním
Obdobně jako v prvním příkladu (knihovny využívající třídění Kongresové knihovny) bude
mít význam i využití opačné korelace mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho
desetinným tříděním. Jestliže např. využíváte katalogizační záznamy z jiné instituce nebo
máte vlastní starší záznamy, které obsahují pouze třídění Kongresové knihovny, rádi byste si
udělali představu o možných korespondujících třídnících Deweyho desetinného třídění.
Klikněte v tomto případě na link LC Classification & Dewey Classification Correlation
(korelace mezi tříděním Kongresové knihovny a Deweyho desetinným tříděním) na
obrazovce Main Menu (hlavní menu) Klasifikačního webu. Ukáže se Vám následující okno:
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Napište třídník klasifikace Kongresové knihovny HD50 do pole s názvem Library of
Congress classification number (třídník Kongresové knihovny) a klikněte na tlačítko Find
(najdi) vedle tohoto pole.
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Výše zobrazená obrazovka ukazuje výsledky vyhledávání korelací. Je zde několik věcí, které
stojí za povšimnutí. První je seznam Deweyho desetinných znaků pod HD56. Jsou to ty znaky
DDT, které byly aplikovány na stejné bibliografické záznamy Kongresové knihovny jako
třídník klasifikace Kongresové knihovny HD56. Čísla v závorkách vedle každého čísla
vyjadřují, kolikrát byl znak Deweyho desetinného třídění aplikován na stejný záznam jako v
případě třídění Kongresové knihovny. Toto pomůže určit míru paralelního použití.
Upozornění: Měli byste být opatrní a zkontrolovat přiřazený třídník Deweyho klasifikace
s dokumentací Deweyho desetinného třídění ještě předtím, než jej použijete. Tyto korelace
jsou založeny na katalogizačních záznamech, které nemusí odrážet současné použití. Abonenti
OCLC’s WebDewey mohou kliknout na link na WebDewey na dolní části obrazovky
zobrazující vyhledané korelace. Pokud nejste předplatitelem WEbDewey, měli byste
zkontrolovat poslední tištěnou dokumentaci k Deweyho desetinnému třídění.

Použití korelací mezi předmětovými hesly Kongresové knihovny a Deweyho
desetinným tříděním
Při katalogizaci můžete rovněž chtít vědět, která předmětová hesla Kongresové knihovny byla
přiřazena ke konkrétním znakům Deweyho desetinného třídění v katalogizačních záznamech
Kongresové knihovny. Toto může být užitečné při určování nejvhodnějších předmětových
hesel pro konkrétní publikaci.
Klikněte tedy na link LC Subject Headings & Dewey Classification Correlations (korelace
mezi předmětovými hesly Kongresové knihovny a Deweyho desetinným tříděním) na
obrazovce Main menu (hlavní menu) Klasifikačního webu. Objeví se následující okno:
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Napište znak Deweyho klasifikace 995 do pole Dewey® Decimal classification number
(Deweyho® desetinný znak) a klikněte na tlačítko Find (najdi) vedle okénka. Objeví se tato
obrazovka:
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Zde jsou zobrazeny výsledky pro vyhledané korelace. Je zde několik věcí, které stojí za
povšimnutí. První je seznam předmětových hesel Kongresové knihovny pod 995, což jsou
předmětová hesla, která byla aplikována na stejné bibliografické záznamy Kongresové
knihovny jako třídník Deweyho klasifikace 995. Čísla v závorkách vedle každého číselného
třídníku Kongresové knihovny představují počet aplikací předmětového hesla na ten stejný
záznam. Toto je užitečné při určování míry paralelního použití.
Také si povšimněte přiřazených hot linků. Pokud kliknete na L vedle Oceania (Oceánie),
budete navedeni na prohlížecí obrazovku předmětových hesel Kongresové knihovny:
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Toto Vám umožní zkontrolovat současné použití tohoto hesla.
Pokud kliknete na D vedle Oceania (Oceánie), dostanete opačnou korelaci (mezi tříděním
Kongresové knihovny a Deweyho tříděním), tj. plný rozsah znaků Deweyho desetinného
třídění, které byly užity s tímto předmětovým heslem:

Pokud kliknete na S, zobrazí se korelace mezi tímto předmětovým heslem Kongresové
knihovny a třídníky Kongresové knihovny:
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Několik poznámek:
1. Rozdíl mezi table a schedule: table se většinou překládá jako tabulka, schedule jako
schéma
2. Classification schedule = klasifikační schéma (přehled hlavních tříd a podtříd
klasifikačního schématu LC)
3. Existují jak třídníky z tabulek (Tables), tak třídníky z přehledu hlavních tříd a podtříd
klasifikačního schématu (Schedules)

5

