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ČÁST I. SYSTÉMY SOUBĚŽNÝCH NÁRODNÍCH BIBLIOGRAFÍ
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1 Obecné otázky systémů souběžných národních bibliografií
Úvod

1.1

Systémy národních bibliografií (dále také zkr. NB) patří k základním typům dokumentografických
(bibliografických) informačních systémů. Jejich úkolem a základní funkcí je komunikace informací o národních
dokumentech / informačních zdrojích, tj. jejich zjišťování, zpracování/organizování, ukládání, propagace
a šíření, a to v univerzálním záběru registrovaných jednotek. Tvorba bibliografických záznamů, resp.
bibliografických metadat, popř. propojených otevřených dat, je v současných technologických a síťových
podmínkách doprovázena tvorbou, užitím a komunikací záznamů různorodých systémů organizace informací
(souborů jmenných autoritních záznamů, schémat předmětových heslářů, univerzálních klasifikačních schémat,
kódovníků jazyků, zemí apod.), které pomáhají efektivnějšímu zpracování a vyhledávání bibliografických
záznamů a návazně dokumentů či informačních zdrojů samotných.
Systémy národních bibliografií jsou zavedeny dnes v převážné většině zemí celého světa. V některých zemích
jsou označovány termínem „státní bibliografie“. Systémy národních bibliografií zaznamenaly výrazný rozvoj
v celosvětovém měřítku (včetně zemí tzv. třetího světa) zejména v poslední čtvrtině 20. stol., kdy vznikly a 25
let se rozvíjely programy Univerzální bibliografické kontroly (UBC)1 a Mezinárodního programu MARC
(IMP), jež se později sloučily do společného programu UBCIM2. Zcela nové možnosti se systémům národních
bibliografií otevřely v 90. letech 20. století díky velkému rozvoji tehdejších nových informačních technologií
(počítačové sítě, databáze na CD-ROM, online zpřístupňování přes první webová rozhraní aj.) Významným
rysem současného období v oblasti národních bibliografií je velmi úzká mezinárodní spolupráce, koordinace
a integrace činností. K novým směrům tohoto tisíciletí patří jednak intenzivní digitalizace úplných textů
národních dokumentů / informačních zdrojů, jejich ukládání v digitálních úložištích a jejich propojování
s bázemi bibliografických záznamů, jednak přímá registrace a také uchovávání a zpřístupňování novodobých
národních online dostupných elektronických informačních zdrojů. Posledních 6-7 let (2008-2014) nastupuje
další zcela nové paradigma v organizování a zpřístupňování bibliografických a souvisejících záznamů ve formě
propojených otevřených (meta)dat (angl. Linked Open Data, zkr. LOD) ve zcela nových komunikativních
strukturách (formátech RDF/XML, JSON, Turtle aj.), a to na bázi zcela volného zpřístupňování (Creative
Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

Vznik a vývoj systémů národních bibliografií

1.2

Vznik tradičních národních bibliografií spadá do 16. století a jejich rozvoj byl ovlivněn následujícími faktory:
1.

vytvářením novodobých národů

2.

vznikem novodobých státních útvarů

3.

formováním národního uvědomění a z toho vyplývajících potřeb zjišťování a propagace národních
kulturních hodnot

4.

intenzivním rozvojem knihtisku po jeho vynálezu v 15. století

Národní bibliografie se rozděluje do dvou dílčích typů (větví):
1. souběžná národní bibliografie (dále také čes. zkr. SNB, registruje aktuálně vydávanou národní literaturu,
dokumenty či informační zdroje včetně zdrojů elektronických)
2. retrospektivní národní bibliografii (dále také čes. zkr. RNB, registruje literaturu, dokumenty či informační
zdroje vydané v minulosti)
Historicky starší je retrospektivní národní bibliografie (vznikla již v 16. století), mladší je souběžná národní
bibliografie (vznikala v jednotlivých zemích postupně v 19. a 20. století).

1

ANDERSON, D. Universal Bibliograhic Control: a long term policy, a plan for action. Pullach bei München:
Saur, 1974. 87 s.
2

PLASSARD, Marie-France. The IFLA core programme for Universal Bibliographic Control and International
MARC (UBCIM): recent developments and Current state. In: Alexandria. 1994, 6(2), 145-152. ISSN 0955-7490.
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První retrospektivní soupisy národní literatury byly vytvořeny v 16. století. Byly charakterizovány snahou
zaregistrovat v úplnosti písemnictví či literaturu, která k danému datu vznikla (v případě rukopisů) nebo vyšla,
a také tím, že je vytvářeli jednotlivci (vědci, knihovníci aj.). K nejznámějším tištěným titulům patří následující
retrospektivní soupisy (dnes památky):
BALE, John, Illustrium Maioris Britanniae scriptorum [Soupis nejvýznamnějších spisovatelů Velké
Británie], 1548 (publikovaný v latině)
DONI, Anton Francesco, La Libraria [Knihovna], 1550 (publikovaná v italštině) - (její záznam z italské
národní retrospektivní bibliografie je na obr. č. 1/1)
GRUDÉ de la Croix du Maine, François, Bibliothéque Françoise [Francouzská knihovna], 1584, 1585
(publikovaná ve francouzštině)
Doni, Anton Francesco
Titolo:

Pubblicazione:
Descrizione fisica:
Note:
Impronta:
Lingua:
Luoghi:
Paese:
Marca:

Autori:
Editori:
Fonti:
Stato:
Identificativo:
Data di creazione:
Localizzazioni:

La libraria del Doni fiorentino. Nella quale sono scritti tutti gl'autori uulgari con cento discorsi sopra
quelli. Tutte le tradutioni fatte all'altre lingue, nella nostra et una tauola generalmente come si costuma fra
librari.
In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1550 (In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari,
1550).
70, [2] c. ; 12°
Var. B: nel titolo "dall'altre" in luogo di "all'altre".
alf- doO. eroo AlBE (3) 1550 (R)
Italiano
1. Venezia
Italia
1.Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora recante le iniziali G.G.F. Alla base dell'anfora due ali. ;
Motto: 1) Semper eadem. 2) De la mia morte eterna vita io vivo. (A117 - Z537) – sul front.
2.Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da globo alato recante le iniziali G.I.F ; Motto:
Vivo morte refecta mea. Semper eadem (Z543) – nel colophon.
1.Doni, Anton Francesco <1513-1574>
1.Giolito De Ferrari, Gabriele
BANAZ, BOGIO, BOSM, CHBEC, FIBOB, RIDON, SAMIU
Massimo
CNC 17682
01.01.1997
AA0000 Biblioteca estera Risorsa digitale Risorsa digitale
BA0018 Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari
BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo
BO0304 Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna
BS0026 * Biblioteca civica Queriniana - Brescia
EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano
FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze
FI0094 Biblioteca Riccardiana - Firenze
FI0211 Biblioteca di lettere e filosofia - Firenze
LU0022 Biblioteca statale - Lucca
MI0190 Biblioteca della Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia - Milano
MO0089 Biblioteca Estense Universitaria - Modena
PG0109 Biblioteca comunale Augusta - Perugia
PI0112 Biblioteca universitaria - Pisa
PI0266 Biblioteca della Scuola normale superiore - Pisa
PR0072 Biblioteca Palatina - Parma
PV0012 Biblioteca della Basilica collegiata di S. Pietro Apostolo - Broni
RM0290 Biblioteca Angelica - Roma
RM0267 Biblioteca nazionale centrale V. Emanuele II - Roma
VE0049 Biblioteca nazionale Marciana - Venezia
VR0059 Biblioteca civica - Verona
VR0061 Biblioteca del Seminario vescovile - Verona

Obr. 1/1: prezentační forma záznamu díla A. F. Doniho „La Libraria“ z roku 1550 včetně četných lokalizací starého tisku –
první z nich vede k již 2 digitalizovaným exemplářům (převzato z databáze italské retrospektivní národní bibliografie 16.
století EDIT16 [přepis z WWW rozhraní pořízen v roce 2014])

Od 17. stol. se rozvíjela i knihkupecká a nakladatelská registrace literatury, která vzhledem k neexistenci
souběžné národní bibliografie v té době plnila některé její funkce. V mnoha zemích tato bibliografická činnost
nahrazovala souběžnou národní bibliografii i ve 20. století.
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Souběžná národní bibliografie (angl. Current National Bibliography) vznikla až v 19. stol., a to postupně v:
Francii (1811)
Německu (1825)
Švédsku (1829)
Rusku (1837)
Dánsku (1843)
Polsku (1878) aj.
V Čechách vznikla souběžná národní bibliografie až v roce 1922 díky aktivitám Ladislava Jana Živného.

1.3

Pojem „národní bibliografie“

Pojem „národní bibliografie” se objevil poprvé ve Francii již v 18. století, byl však chápán v jiném smyslu než
dnes. V průběhu dalších století se objevovaly v teoretických pracích definice nové, které se různě proměňovaly,
a to v souvislosti s konkrétní historickou situací toho kterého národa či země.
V současnosti se pod pojem „národní bibliografie” zahrnují 4 existující reálné formy (principy) registrace
dokumentů (národních dokumentů, resp. informačních zdrojů) pro národní bibliografie:
1.

registrace podle teritoriálního principu (dokumenty vydané na území daného národa či státu, tento princip
v současném období převažuje a byl upřednostňován i v rámci programu UBCIM)

2.

registrace podle jazykového principu (dokumenty v národním jazyce vydané kdekoliv na světě)

3.

registrace podle autorského principu (dokumenty národních autorů vydané kdekoliv na světě)

4.

registrace podle obsahového principu (dokumenty, které se obsahově vztahují k danému národu či státu
bez ohledu na místo vydání)

Dokumenty, které jsou registrovány podle principu 2.–4., se v terminologii UBCIM označovaly jako exteriorika
(např. bohemika, slovacika, polonika, hungarika, germanika, austriaka apod.).
Řada systémů NB registruje dokumenty podle principu komplexního, uplatňuje tedy všechny principy najednou.
Podle zásad a doporučení bývalého programu UBC, resp. UBCIM, byla a stale je žádoucí primární registrace
dokumentů pro národní bibliografie (zásadně se uplatňuje metoda „de visu“, tj. s knihou v ruce) podle
jediného principu – teritoriálního s tím, že záznamy exteriorik je možné přebírat ze zahraničí. Z praktických
důvodů (stupeň automatizace a síťového propojení jednotlivých systémů nebyl v průběhu let optimální) prozatím
stále v měřítku mezinárodním dochází k mnohonásobné primární registraci řady dokumentů. Nově nastupující
technologie propojených otevřených dat dává větší šanci na volné automatické přebírání národních dat ze
zahraničních systémů, a to take díky novému právnímu charakteru tohoto přebírání.
V oblasti retrospektivních národních bibliografií je možné výše uvedené principy teoreticky aplikovat také,
ovšem z důvodů historického vývoje jednotlivých národů a států (posuny hranic, rozdělování, slučování, zánik
státních útvarů apod.) se v jejich praxi uplatňují nejrůznější modely registrace. Nejvíce se vyskytuje komplexní
princip.

1.4

Základní otázky budování systémů souběžných národních bibliografií

1.4.1 Úkoly a funkce souběžných národních bibliografií
Systémy souběžných národních bibliografií (SBN) by měly:
a) v maximální úplnosti a systematicky shromažďovat informace o dokumentech, resp. informačních zdrojích
za účelem jejich bibliografické registrace a efektivního a rychlého zpřístupňování potenciálním uživatelům
(tato úloha nabývá v současnosti v podmínkách technologie propojených dat značného významu)
b) být zdrojem pro potřeby statistiky tiskové produkce státu, země, národa (statistické ukazatele jsou
lokalizovány na webech systémů národních bibliografií nebo národních bibliografických agentur)
c) být zdrojovou databází pro budování jiných bibliografických a také knihovních systémů (v období
automatizace se báze dat SNB stávají běžně zdrojem záznamů pro budování lokálních i souborných
knihovních katalogů)
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Zabezpečování uvedených úkolů či funkcí systémů NB bylo v období tradičních metodik a technik práce (bez
automatizace) značným problémem. Poskytování informací se zpožďovalo, existovaly značné nedostatky
v informačním aparátu tradičních tištěných soupisů aj. Tyto problémy v jisté míře přetrvávaly i v období
počáteční automatizace. Zabezpečování knihovních katalogů záznamy SNB je ve vyspělých zemích, resp.
i v domácím prostředí dnes prakticky bez problémů. Objevil se take nový trend: SNB začínají registrovat,
uchovávat a zpřístupňovat elektronické zdroje včetně online dostupných. Národní bibliografie se začínají
integrovat se systémy digitálních archivů či knihoven.

1.4.2 Organizační zajištění SNB: národní bibliografické agentury
Provoz systémů SNB zajišťují dnes ve většině zemí zpravidla národní knihovny. Většinou existuje jediná taková
knihovna na území daného národa či státu. Pokud taková knihovna neexistuje, přebírá úkoly SBN knihovna
jiného typu (univerzitní, parlamentní apod.). Podle doporučení bývalého programu UBCIM se instituce, které
zajišťují funkce SNB, označují termínem národní bibliografická agentura. Jde v převážné míře o státní
instituce (financované státem, popř. z jiných doplňkových zdrojů). Někde jsou zapojeny i soukromé společnosti.
V některých zemích je systém SNB zajištěn legislativně (zákonem, vyhláškou apod.). Trendem dnešní doby je
také smluvně zajištěná kooperace několika institucí a tvorbě SNB.

1.4.3 Předmět registrace SNB a jeho zdroje
Na otázku předmětu registrace pro systémy SNB (co vše se má registrovat) není v mezinárodním měřítku
jednotný názor. V souvislosti s historickým vývojem jednotlivé systémy SNB registrují různé druhy a typy
dokumentů, resp. informačních zdrojů. Otázka předmětu registrace souvisí úzce s legislativou povinného
výtisku. Registrace základních druhů tradičních dokumentů se provádí běžně, dokumentů netradičních
(audiovizuálních dokumentů, čedé literatury, elektronických zdrojů aj.) nikoliv. Elektronické publikace vydané
na fyzickém nosiči jsou předmětem (i povinné) registrace již v řadě zemí. Problémová je zatím situace se
síťovými (online dostupnými) elektronickými zdroji. V rámci výzkumných aktivit zemí EU se např. již od roku
1998 registrují online publikace v Nizozemsku, SRN, Velké Británii, Finsku i jinde (elektronický povinný
výtisk). Řeší se otázky kódování a formátů, programových a technických prostředků, archivace dokumentů
v digitální formě, zpřístupňování elektronických publikací z hlediska autorských práv apod.
Registrace analytických dokumentů (článků, statí) v rámci univerzální SNB existuje v některých zemích
(zejména malých, kde tisková produkce není veliká, např. v ČR, SR a ve Finsku). Specifickou otázkou je
problematika registrace nepublikovaných dokumentů (šedé literatury, firemní literatury apod.) v rámci systémů
národní bibliografie. Některé SNB je registrují (např. SR). Nejčastěji se registrují disertační práce.
Povinný výtisk (PV) je v převážné většině zemí základním, popř. výlučným, zdrojem pro systémy SNB. Pokud
legislativa neexistuje, budování SNB je zpravidla problematické (viz historická období nebo i dnes praxe
některých států třetího světa). Existují ale i výjimky: registraci národních publikací může být kvalitně
zajišťována ve spolupráci se sférou nakladatelskou (například v Nizozemsku, kde je dobrovolný povinný výtisk).
Jednou ze základních funkcí PV je tedy funkce bibliografická (budování SNB). [PV měl v minulosti a i dnes má
také jiné funkce, např. cenzurní, evidenční, propagační, studijní/knihovnickou aj.].
Legislativa PV obecně obsahuje:
1.

Základní ustanovení

2.

Pravidla fungování PV (definuje se zpravidla velice přesně předmět a kritéria odevzdávání PV,
instituce, která odevzdává PV, příjemce PV a instituce, která uchovává PV)

3.

Systém plnění legislativy PV (kontrola, sankce apod.)

4.

Případné další využití PV (propagace v zahraničí, výstavy aj.)

Legislativa o PV může mít různý charakter a účinnnost. Může být schválena jako samostaný dokument (zákon,
vládní usnesení, ministerská vyhláška, nařízení apod.) a může být i součástí jiné tematicky šířeji formulované
legislativy (zákon o tisku, o publikacích apod.).
Dalším zdrojem systémů SNB může být systém CIP (katalogizace v publikacích, Cataloguing-In-Publications).
Na základě něho vznikají v bázích dat SNB předběžné záznamy o plánované tiskové produkci (tisknou se i sešity
tzv. perspektivní bibliografie – viz např. praxe německé SNB (v další části tohoto textu). Předběžné záznamy
jsou po získání PV okamžitě revidovány a doplňovány.
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1.4.4 Vstupní zpracování záznamů SNB (metodika a technologie)
Jde o složitou a také dynamickou oblast, která stála a stojí v centru pozornosti nejen národních aktivit
(kompetence národních bibliografických agentur), ale i mezinárodních (bývalý program UBCIM a současné
aktivity organizace IFLA aj.). Mezinárodní sjednocování modelů, metodik, technik a technologií zpracování
záznamů o dokumentech je stale nezbytným požadavkem bezproblémové směny dat mezi systémy.
V rámci této oblasti rozlišujeme 3 dílčí okruhy zpracování dat:
a)

Formální zpracování záznamů dokumentů (v souladu s přijatými pravidly popisu, technickými normami,
dalšími návaznými dokumenty, soubory jmenných autoritních dat, různými kódovníky apod.). Asociace
IFLA i ve spolupráci s dalšími subjekty vedla v minulosti řadu projektů v této oblasti (například tvorba
standardů bibliografického popisu ISBD, pravidel AACR2, pravidel RDA, konceptuální modely FRBR,
FRAD, FRSAD, systém autorizovaných dat VIAF aj.). Pro potřeby SNB bývají ve většině případů
definována specifika bibliografického záznamu (úplný, vyčerpávající záznam s detailními specifickými
údaji, např. údaj o tiskárně, včetně signatury v rámci národního konzervačního fondu aj.). Trendem doby je
volné zpřístupňování jmenných autoritních souborů dat a různorodých kódovníků pomocí techologie LOD
s možností globálního využití takových dat (například kódy jazyků, zemí, autoritních dat VIAF, trvalých
identifikátorů ISNI aj.).

b) Věcné zpracování záznamů dokumentů (v měřítku celosvětovém existuje značná nejednotnost ve
využívání systémů organizace znalostí – schémat předmětových hesel, klasifikačních schémat aj.).
Rozšířena jsou univerzální schemata předmětových hesel typu LCSH (z produkce Kongresové knihovny),
které existují v řadě vyspělých zemí (též v národní adaptaci), dnes v podobě automatizované, a dále
univerzální klasifikační schemata DDT, MDT nebo LCC (Třídění Kongresové knihovny). Existují také
vlastní zcela originální nebo adaptovaná klasifikační schémata. Trendem doby je také v tomto případě volné
vystavování předmětových heslářů a klasifikačních schémat pomocí techologie LOD.
c)

Komunikativní formáty záznamů. Aktuální stav využívání komunikativních formátů v jednotlivých
zemích je uveden v dalších kapitolách tohoto textu. Významné aktivity v této oblasti vedla dříve IFLA (též
dříve v rámci programu UMCIM). V řadě zemí se přešlo po roce 2000 od dříve podporovaného formátu
UNIMARC k harmonizačnímu formát MARC 21. Další nové projekty se týkají také formátů metadat pro
internetové zdroje s možností jejich převodu do formátů MARC. Trendem doby je ale přechod vyspělých
národních agentur na zcela nové struktury pro komunikaci meta(dat) v rámci technologie LOD (formáty dle
standardu MIME: application/rdf+xml, application/json, application/n-triples, text/turtle, text/n3, nebo
ještě také starší struktury application/mods+xml, application/mads+xml, application/marcxml+xml)

1.4.5 Zpřístupňování záznamů SNB
V tradičních podmínkách byly po desetiletí realizovány pouze tištěné výstupy (na základě základního
sekundárního fondu, který měl podobu rozsáhlé papírové kartotéky, resp. katalogu národního konzervačního
fondu). Šlo především o tištěné sešity a rozmnožování bibliografických lístků pro potřeby knihoven.
Závěry Mezinárodní konference pro zlepšení knihovnických služeb (Paříž, 1950 – viz text v další kapitole)
doporučilo tehdy realizaci následujících tištěných výstupů ze systémů SNB:
1. všeobecný soupis všech knih a brožur vydaných v dané zemi, jež jsou k dispozici na knižním trhu (může
a nemusí zahrnovat disertace a tzv. oficiální dokumenty)
2. soupis knih a brožur vydaných mimo knižní trh (jde zpravidla o oblast šedé literatury)
3. soupis statí a článků (analytická část SNB)
4. soupis map a atlasů
5. soupis tištěných hudebnin
6. soupis audiovizuálních materiálů
7. soupis nepublikovaných vědeckovýzkumných nebo technických zpráv
8. soupis vládních (oficiálních) publikací
9. soupis časopisů a novin
10. seznam vydavatelů a knihkupců v dané zemi a doplňkově
11. seznam vědeckých společností, knihoven a jiných institucí
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V průběhu vývoje jednotlivé SNB ve větší či menší míře realizovaly doporučený model. Země s velkou tiskovou
produkcí zpravidla nikdy nerealizovaly univerzální analytickou registraci článků, což souvisí také s vývojem
komerčních oborových bibliografických systémů, jejich databází, produktů, výstupů a služeb.
V současné době jsou na základě automatizovaných systémů SNB a jejich bází dat (charakteristickým znakem je
zpravidla existence společné báze dat pro národní bibliografii a záznamy dalších dokumentů, které národní
knihovna získává) realizovány, popřípadě také na komerční bázi zpřístupňovány:
1.

tištěné sešity (popřípadě pro každý druh dokumentu zvlášť)

2.

vybrané SNB v souvislosti s vydáváním SNB na CD-ROM nebo online již upustily a další upouštějí od
tištěné formy, popřípadě ji prezentují jako elektronický tištěný sešit na WWW (viz Francie, Německo,
Nizozemsko aj.)

3.

sady tištěných katalogizačních lístků (již jen zcela výjimečně)

4.

magnetopáskové služby se záznamy bibliografickými i záznamy autorit (pro potřeby budování knihovních
katalogů); poskytování dávek záznamů je ale dnes běžnější přes FTP

5.

online zpřístupňování:
v lokální síti samotné knihovny (PC jednotky)
v online katalogu NK, jehož součástí SNB je, pomocí OPACů v příslušném systému
prostřednictvím sítí (Internet) přes různé typy rozhraní (telnet, WWW)
v bázi SNB prostřednictvím komerčních databázových center a počítačových sítí (výjimečně)

6.

zpřístupňování bází SNB pomocí disků CD-ROM nebo DVD, poskytovány jsou jak záznamy
bibliografické, tak záznamy autorit (jmenné, popř. také předmětové hesláře, klasifikační schémata)

7.

zcela volné zpřístupňování výstupů SNB jako propojených otevřených dat (LOD), tedy záznamů
bibliografických i souvisejících záznamů systémů organizace znalostí (v licenci Creative Commons CC-0,
verze 1.0); některé systémy již nabízejí koncovým uživatelům také první aplikace pro vyhledání informací
(například Francouzská národní knihovna (data.bnf.fr – viz obr. 1/2), Britská knihovna (bnb.data.bl.uk))

8.

výstupy na mikrofiších (ustupují do pozadí)

9.

další služby (manuály, adresáře, publikace aj.)

Asociace IFLA v posledních letech na svých výročních fórech diskutuje intenzivně otázku prezentace záznamů
systémů národních bibliografié v současných podmínkách sítí a nových informačních technologií.

Obr. 1/2: úvodní webová stránka nejnovější služby pro zpřístupňování bibliografických a souvisejíchích metadat (LOD)
„data.bnf.fr“ Francouzské národní knihovny [převzato z webu služby data.bnf.fr, 2014]
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2 Mezinárodní spolupráce v oblasti bibliografie
Úvod

2.1

K významnému rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti bibliografické činnosti začalo docházet ve druhé
polovině 19. století. Byl ovlivněn zejména následujícími faktory:
1.

v širším rámci byly příznivě rozvíjeny mezinárodní kontakty v oblasti vědy a kultury

2.

došlo ke značnému nárůstu světové tištěné produkce (po zavedení strojové výroby v jednotlivých
zemích od počátku 19. století)

3.

zejména v oblasti vědy vzniká potřeba registrace vědecké literatury v celosvětovém záběru

4.

nastal intenzivní rozvoj knihovnictví, a to jak vědeckého, tak veřejného

5.

z oblasti knihovnictví se postupně v rámci procesu diferenciace a specializace činností vyčleňovala
bibliografická činnost, zejména na úrovni analytické (záznamy článků z periodik)

6.

nastal i další rozvoj bibliografie jako vědy (byly publikovány významné teoretické práce z tohoto
oboru)

7.

v řadě zemí vznikaly národní bibliografické společnosti (např. ve Francii aj.), které pořádaly
pravidelné bibliografické kongresy

K nejvýznamnější události (pro oblast knihovnictví a bibliografie, ale též oblast dokumentace či informatiky)
došlo koncem 19. století: v rámci konání Mezinárodní konference o bibliografii v roce 1895 v Bruselu byl
založen Mezinárodní bibliografický Ústav, který více jak 30 let silně ovlivňoval další rozvoj bibliografické
a dokumentační činnosti v Evropě, Severní Americe i jinde.

2.2

Mezinárodní bibliografický ústav (1895-1930)

2.2.1 Založení Mezinárodního bibliografického ústavu (MBÚ)
V roce 1895 byl při příležitosti konání Mezinárodní bibliografické konference založen Mezinárodní
bibliografický ústav v Bruselu (čes. zkr. MBÚ, fr. Institut
International de Bibliographie, fr. zkr. IIB, Bruxelles). Jeho
více než 30letá činnost (1895-1930) znamenala významný
mezník v oblasti mezinárodní spolupráce v bibliografii.
Činnost MBÚ a jeho výsledky předznamenaly významné
aktivity v této oblasti, které se odehrávaly postupně
v průběhu celého 20. století, zejména pak ale v průběhu jeho
druhé poloviny. Zakladateli MBÚ byli významní belgičtí
vědci Henri La Fontaine (1854-1943, viz fotografie vlevo
v tomto odstavci, převzatá z francouzské verze internetové
Wikipedie, http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_La_Fontaine) a Paul Otlet (1868-1944, viz fotografe vpravo
v tomto odstavci, převzatá z anlické Wikipedie, http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Otlet).

2.2.2 Univerzální mezinárodní bibliografie
Hlavním cílem a úkolem MBÚ bylo sjednocení úsilí bibliografů všech zemí a vybudování Univerzálního
bibliografického soupisu (UBS, fr. Répertoire Bibliographique Universel, RBU), který dostal později také
latinské pojmenování Bibliographia Universalis (Univerzální bibliografie). Bibliografie měla být úplným
(vyčerpávajícím) soupisem celosvětového písemnictví (mezinárodní bibliografie), měla zahrnovat dokumenty ze
všech vědních oborů (univerzální bibliografie) a za všechna historická období včetně doplňování záznamů
o nově vycházející produkci (retrospektivní a zároveň souběžná bibliografie). Zahrnuty měly být všechny tehdy
existující druhy a typy dokumentů (včetně dokumentů speciálních a dokonce i články z periodik).
Bibliografie byla budována v tradičních podmínkách v budově MBÚ (získávání záznamů pomocí pošty, jejich
rozstříhávání, třídění a ukládání v rozsáhlých kartotékách s papírovými lístky, rozmnožování lístků pomocí
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opisování záznamů, rozšiřování lístků směrem k zájemcům o ně apod. – viz obr. 2/1.). Bibliografické záznamy
byly získávány jak z nejrůznějších bibliografií (lístkových či tištěných), tak z katalogů knihoven (např.
Kongresová knihovna zasílala 2 kopie každého lístku svého katalogu), a to z dostupných zdrojů z celého světa.
Z hlediska struktury bibliografického záznamu byl UBS značně nekompatibilní.

Obr. 2/1: dobová fotografie pracovního sálu s kartotékami UBS a personálem v Mezinárodním bibliografickém ústavu
[převzato z webového sídla UDCC, http://www.udcc.org/themes/bootstrap/images/sallerepertoire.png, 2014]

Záznamy byly ukládány do řady hlavních i pomocných kartoték, dvě však byly nejdůležitější:
1. Jmenná kartotéka (řazení záznamů podle jmen autorů)
2. Systematická kartotéka (řazení záznamů podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT), které bylo při
této příležitosti v MBÚ vytvořeno a dále rozvíjeno3 – viz fotografie neoficiální předběžné verze Manuálu
Mezinárodního (přesněji Univerzálního) desetinného třídění, které tehdy ale vyšlo pod francouzským názvem
„Manuel du Répertoire Bibliographique Universel“ (v roce 1904).
Celkový počet lístků v kartotékách UBS dosáhl počtu zhruba
17 000 000. Obě kartotéky neobsahovaly úplně totéž (nešlo vždy
o dva přístupy ke stejným dokumentům), neboť jejich budování bylo
realizováno často na základě různých zdrojů.
MBÚ poskytoval bibliografické služby jednak na místě, jednak
existovala (i když ne dobře fungující) služba rozšiřování záznamů
zpět do jednotlivých zemí. Projekt UBS předpokládal existenci jeho
kopií v národních centrech všech zapojených zemí nebo institucí.
Tato idea, až na jisté výjimky odesílání určitých částí soupisu, však
nedošla svého naplnění.
MBÚ dosáhl největších úspěchů do roku 1912, poté začala jeho
činnost z mnoha důvodů stagnovat a slábnout. Navíc v letech 19141920 došlo z důvodu 1. světové války k přerušení činnosti vůbec. Po
válce byl MBÚ přejmenován na Mezinárodní ústav bibliografie
a dokumentace, v roce 1931 byl přestěhován do Haagu a byl znovu
přejmenován na Mezinárodní ústav pro dokumentaci. Jeho
proměna byla dokončena v roce 1938, kdy na jeho bázi vznikla
významná mezinárodní organizace FID (Mezinárodní federace pro dokumentaci). Tato federace, kromě jiného,
po dlouhá léta (až do roku 1992) zajišťovala údržbu a rozvoj MDT.

3

První vydání MDT ve francouzském jazyce vyšlo v roce 1905 [Institut International de Bibliographie. Manuel
du Répertoire bibliographique universel: Organisation, État des travaux, Règles, Classifications. [Bruxelles],
1905. 1 sv. (cca 2000 s. různě stránkovaných). Publication, no. 63. Vydal [jako 1. vydání] Institut International de
Bibliographie. Abecední rejstřík (Index alphabétique général) na 340 s. je na konci 3. části. Na obálce uveden
třídník MDT pro dané dílo: 011.1(021). Dostupné pouze k volnému vyhledávání v digitalizovaném textu (dle
exempláře Ohijské státní univerzity) ze systému HathiTrust: http://catalog.hathitrust.org/Record/100165119].
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2.2.3 Hlavní příčiny zániku MBÚ a projektu UBS
Příčiny zániku MBÚ lze shrnout následujícím způsobem:
1. V tradičních podmínkách práce nebylo možné vybudovat v rámci jediné organizace globální univerzální
bibliografii
2. Organizování, metodika a technika budování UBS zaznamenávala řadu problémů
3. Projekt se potýkal s nedostatkem finančních a technických prostředků (zejména pro rozmnožování lístků)
4. UBS představoval zvláštní „bibliografický hybrid“, většina záznamů byla sekundárního původu
a s narůstajícím množstvím narůstaly také komplikace při údržbě celého fondu kartoték
5. Problémy se vyskytovaly i u věcného indexování podle MDT, které nebylo v té době ještě dostatečně
propracované.

2.3

Rozvoj spolupráce v bibliografii po roce 1945

Po 2. světové válce se zvětšila potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti bibliografie. Začalo se vyvíjet úsilí
o vybudování globálních informačních systémů. Hlavní úlohu v těchto snahách vedlo UNESCO, Mezinárodní
federace knihovnických asociací a institucí (IFLA, International Federation of Library Associations and
Institutions) a Mezinárodní federace pro dokumentaci (FID, Féderation Internationale de Documentation).
V roce 1950 se konala významná Mezinárodní konference o zlepšení národních bibliografických služeb,
která se stala mezníkem pro rozvoj systémů národních bibliografií, jenž vedl až k programu Univerzální
bibliografické kontroly (UBC). V roce 1951 byl založen Mezinárodní konzultační výbor UNESCO pro
bibliografii, který se v roce 1961 stal Mezinárodním výborem pro knihovny, dokumentaci a archivy. Jeho
úkolem byla podpora organizování národních bibliografických středisek, informačních center, podpora
vědeckých výzkumů v oblasti bibliografie, knihovnictví a dokumentaci. Výbor úzce spolupracoval s IFLA a FID
(včetně finanční pomoci při zajišťování konferencí, seminářů, výzkumů apod.). V roce 1961 obě organizace
zajišťovaly významnou Mezinárodní konferenci o katalogizačních principech (International Conference on
Cataloguing Principles, ICCP, Paříž), jejíž závěry měly podstatný vliv na rozvoj instrukcí a metodiky
bibliografického popisu dokumentů.
V rámci organizace IFLA byla v roce 1965 založena Bibliografická komise. V roce 1967 založilo UNESCO ve
spolupráci s Mezinárodní radou vědeckých svazů program UNISIST (Universal System for Information in
Science and Technology).

2.4

Program Univerzální bibliografické kontroly (UBC)

2.4.1 Vznik UBC
V roce 1969 byla na Mezinárodním setkání katalogizačních expertů (International Meeting of Cataloguing
Experts, IMCE, Kodaň), kromě jiného, poprvé formulována myšlenka Univerzální bibliografické kontroly
jako široce založeného programu, jehož cílem mělo být vytvoření efektivního systému pro registraci a výměnu
záznamů o dokumentech v celosvětovém měřítku. IFLA vyhlásila program UBC v roce 1971 na svém
pravidelném zasedání.
V roce 1974 byl na Mezivládní konferenci o plánování národních dokumentačních, knihovnických
a archivních infrastruktur (Intergovernmental Conference on the Planning of National Documentation, Library
and Archives Infrastructures, 23- 27 September 1975, UNESCO, IFLA, Paříž) oficiálně schválen program
Univerzální bibliografické kontroly (UBC, Universal Bibliographic Control). Program byl vyhlášen pod
záštitou UNESCO (jeho Generálního informačního programu - General Information Programme - GIP,
a systému UNISIST) a organizace IFLA. Podstatou činnosti obou organizací v průběhu dalších 30 let (19742003) byl rozvoj národních bibliografických systémů v celosvětovém měřítku s důrazem na rozvoj systémů
v rozvojových zemích. V uvedeném období proběhla celá řada pracovních setkání a pracovních seminářů
(workshopů), konferencí či kongresů a byla publikována velká řada příruček (manuálů), průvodců
a mezinárodních standardů připravených pro realizaci uvedených aktivit. V roce 1974 byl založen také Úřad
UBC (UBC Office) se sídlem v Londýně (při Britské knihovně).
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2.4.2 Definice programu UBC
Program UBC byl v základních dokumentech i literatuře definován jako celosvětový systém kontroly
(registrace) a výměny bibliografických informací. Program počítal s registrací všech druhů a forem dokumentů,
publikovaných a nepublikovaných, tištěných, audiovizuálních či jiných, které tvoří celek lidského poznání.
Cílem systému mělo být univerzální a pohotové zpřístupňování bibliografických údajů o všech publikacích ze
všech zemí v mezinárodně přijatelné formě (předpokládala se automatizovaná, elektronická forma). Koncepce
UBC předpokládala také vytvoření globální sítě, která se by se skládala z národních částí, jež měly zahrnout
širokou řadu vydavatelských a knihovnických aktivit a služeb. Sítě měly být na mezinárodní úrovni integrovány
do systému globálního. V definici programu UBC jsou patrné dva významné aspekty: 1. nezbytnost zkoumání
toho, co vlastně vytváří všechny druhy dokumentů (materiálů), které zvětšují lidské poznání, a 2. pokus
o vytvoření co nejefektivnější cesty organizace těchto dokumentů (materiálů) a to systematickým způsobem.
Během dlouhého období existovala představa, že je možné vytvořit na světě několik málo center, které by ve
svém celku dokázaly registrovat veškeré existující dokumenty. Tato myšlenka se později ukázala být jako málo
realizovatelná. Schůdnější a praktickou se ukázala myšlenka, že cesta k optimální UBC vede přes integraci
existujících dálčích národních bibliografických kontrol s podmínkou existence takových kontrol ve všech
zemích světa, tedy i zemích rozvojových. Rozvoj národních bibliografických kontrol byl podporován UNESCO
již od 50. let 20. století (viz výše v textu).

2.4.3 Zásady programu UBC
Program UBC byl prakticky zaměřen na vyloučení duplicitního bibliografického zpracování dokumentů. Jeho
podstatu tvořily 2 zásady, které bylo nutné dodržovat:
1. každá země na světě byla nejlépe připravena (kvalifikována) na proces identifikace a registrace národních
publikací (tištěných nebo elektronicky zpřístupněných na území dané země) od národních autorů
2. všechny země byly ochotné při registraci národních publikací dodržovat mezinárodní bibliografické normy.
Pouze při splnění těchto zásad existovala praktická možnost vytvořit systém UBC. Program přijal zásadu, že
jednotlivé národní bibliografické systémy se budou různit co do rozsahu, nicméně kvalita systémů registrace
dokumentů měla být stejná.

2.4.4 Národní bibliografická kontrola (NBC)
Ve srovnání s cíli a zásadami UBC, měly „národní články“, tedy národní bibliografické systémy, v každé zemi
splňovat následující požadavky:
1. vytvořit nástroje k zajištění tvorby bibliografických záznamů všech nových publikací tak, jak vycházejí (jsou
publikovány); míněny byly především systémy povinných výtisků, popř. jiné obdobné legislativní předpisy,
nebo jiná dobrovolná ujednání
2. vytvořit administrativní systém, v rámci něhož mohl být bibliografický záznam vytvořen. Znamenalo to
vytvořit instituci, která měla plnit roli národní bibliografické agentury. Národní agentury měly:
a) připravit autorizovaný a úplný bibliografický záznam pro každou novou publikaci vydanou v dané zemi
podle mezinárodních bibliografických standardů
b) zveřejnit tyto záznamy v co nejkratší možné lhůtě prostřednictvím národní bibliografie v jakékoliv formě.
Systém národní bibliografie byl považován za základní a nejlepší nástroj zlepšení národní bibliografické
kontroly a dalšího rozvoje UBC.
V prvních fázích rozvoje programu UBC (v 70. letech) byla pochopitelně zvláštní pozornost věnována národním
bibliografiím, jejich celkovému zdokonalení prostřednictvím přijetí mezinárodních standardů, jejich obsahu
a prezentaci v tištěné podobě. Na Mezinárodním kongresu o národních bibliografiích (UNESCO / IFLA
International Congress on National Bibliographies, 1977, Paříž) byla v tomto směru přijata doporučení,
prezentovaná ve Směrnici pro národní bibliografickou agenturu a národní bibliografii (Guidelines for the
National bibliographic agency and the national bibliography). K základním doporučením přijatým v roce 1997
patřila následující:
Program UBC byl ustanoven jako dlouhodobý program
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Předpokladem rozvoje UBC bylo budování národních bibliografických kontrol (NBC)
Systémy národních bibliografií (SNB) byly základním nástrojem budování NBC
Legislativy povinných výtisků bylo nutné prověřit, resp. nově zavést tam, kde do té doby neexistovaly, a to
na základě předloženého modelu
Systémy SNB měly registrovat alespoň stanovené minimum co do druhů či typů dokumentů s tím, že bude
upřednostňováno teritoriální hledisko jejich registrace
Na výstupech měla být SNB prezentována sérií tištěných produktů v předepsané úpravě (např. A4 formát
apod.) a ve stanoveném uspořádání záznamů; bylo doporučeno zavedení systému CIP (katalogizace
v publikacích) a také tištění katalogizačních lístků
Bibliografický záznam měl být úplný a měl zahrnovat identifikační čísla (identifikátory popisovaných entit);
doporučeno bylo budování souborů autoritních záznamů
Součástí registrace SNB měly být tzv. oficiální tiskoviny mezivládních a mezinárodních nevládních
organizací
Rozvíjeny měly být bibliografické formáty s předpokládanou kompatibilitou
Bylo doporučeno řešit vztah systémů pro registraci seriálů ISDS (dnes ISSN) a systémů národních
bibliografií.
Národní bibliografická kontrola mohla zahrnovat mnoho spolupracujících organizací dané země, které se
nějakým způsobem zabývaly publikacemi, jejich výrobou, zpřístupňováním a registrací. Nakladatelé
a knihkupci, knihovny, profesionální organizace, normalizační instituce, agentury autorského práva (copyrightu)
- mohly přispět k národní bibliografické kontrole. Aktivity mohly být široké a nástroje k zlepšení bibliografické
kontroly se mohly lišit. Šlo např. o:
navržení efektivní legislativy povinného výtisku (pro získání publikace k registraci)
přípravu národních katalogizačních instrukcí (k vytváření kompatibilních národních bibliografických
záznamů)
organizaci národních souborných katalogů (prostředek k identifikaci dostupnosti dokumentu v rámci země)
zprovoznění národní agentury ISBN (národní i mezinárodní nástroj pro nakladatele i knihovny)
zavedení systémů CIP (Cataloguing-in-Publications), který předpokládal smluvní dohodu mezi národními
bibliografickými agenturami a nakladateli či vydavateli, na jejímž základě by nakladatelé v časovém
předstihu nahlašovali (pomocí formulářů nebo elektronicky) národní agentuře plánované tituly k vydání.
Záznamy o plánované produkci by byly profesionálně uloženy v bázích dat, byly by okamžitě dostupné
uživatelům a bylo by možné poskytnout zpět nakladatelům katalogizační lístek k jeho vytištění do
publikovaného dokumentu. Tyto systémy úspěšně fungují v řadě zemí Evropy i jinde
analýzu a identifikaci modelů národních jmen jako krok k identifikaci a popisu národních autorů.

2.4.5 Mezinárodní program MARC (IMP) a společný program UBCIM
K významným aktivitám konaným rámci programu UBC v oblasti bibliografického popisu dokumentů patřilo
vydávání příruček pro mezinárodní bibliografický popis ISBD (International Standard Book Description). První
vyšla v roce 1974 (ISBD pro monografie, M), další v letech následujících: ISBD pro seriály (S), mapy (MP),
hudebniny (PM), neknižní materiály (NBM), staré tisky a rukopisy (A), počítačové soubory (CF) - dnes
elektronické zdroje (ER) a analytické záznamy (CP), ISBD všeobecné (G, General). Vydávány a aktualizovány
byly též další doprovodné instruktivní materiály (soubory autorit apod.)
V souvislosti s rozvojem automatizovaného zpracování dokumentů po roce 1965 (vznik formátu MARC),
schválením normy ISO 2709 (1. vyd. 1972, 2. vyd. 1983) vznikla i v rámci programu UBC významná aktivita,
která vedla v přípravě univerzálního komunikativního formátu, jenž dostal název UNIMARC (Universal
MARC). Cílem bylo připravit mezinárodní převodník mezi jednotlivými národními formáty MARC za účelem
efektivní výměny dat.
V roce 1977 vznikla první verze formátu UNIMARC. Vzhledem k vzrůstajícímu významu automatizovaného
zpracování dokumentů a mezinárodní směny dat mezi knihovnami byl v roce 1980 založen Mezinárodní úřad
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MARC se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (při tehdejší Německé knihovně). V roce 1980 vznikl samostatný
program Mezinárodní program MARC (International MARC Programme, IMP). Jeho základním cílem bylo
vybudování mezinárodní sítě MARC, která by sloužila potřebám národních bibliografických agentur. Program
IMP byl chápán jako podpůrný program pro realizaci programu UBC.
V roce 1987 došlo nakonec ke sloučení obou programů UBC a IMP do programu jediného, který je znám pod
zkratkou UBCIM. V roce 1989 přesídlil program UBCIM oficiálně z Londýna do Frankfurtu nad Mohanem.
V rámci programu bylo v roce 1987 publikováno 1. vydání manuálu formátu UNIMARC 4. Jeho 2. vydání
pochází z roku 1991, dodatky pak z let 1986, 1988, 2000 a 2002. Formát UNIMARC zaznamenal v 90. letech
20. století velký rozvoj, byl podporován EU ve všech významných výzkumných aktivitách. Sledovány
a zkoumány byly i nové formy směny dat v prostředí prudce se rozvíjejících informačních technologií (CDROM a počítačové sítě jako Internet aj.).
V souvislosti s oficiálním ukončením programu UBCIM 5 v roce 2003 (viz další část této kapitoly) nastal
i odklon od podpory formátu UNIMARC ze strany IFLA (ve prospěch harmonizačního formátu MARC 21).
Řada zemí změnila svoji katalogizační politiku a v systémech národních bibliografií přechází na platformu
MARC 21. Formát UNIMARC však zcela nekončí, jeho další rozvoj si vzala na starost Portugalská národní
knihovna, která má v tomto formátu uložené záznamy celé národní retrospektivy a jiných databází6. Formát
UNIMARC je i nadále využíván v knihovnách a bibliografických databázích řady zemí. Poslední dodatky
k bibliografickému i autoritnímu formátu UNIMARC byly publikovány v roce 2012 na webu IFLA.

2.4.6 Ukončení programu UBCIM a nové aktivity IFLA (ICABS, ICADS)
Program UBCIM byl koncem 90. let 20. století věnován zejména následujícím činnostem:
1. Koordinaci činností v oblasti rozvoje systémů a standardů na národních úrovních a na koordinaci
mezinárodní směny dat
2. Profesionálním aktivitám, jako byly konference a odborné pracovní semináře (workshops), konané
zejména v zemích třetího světa
3. Údržbě a rozvoji formátů bibliografických a jiných dat, a to v rámci činnosti Stálé komise IFLA pro
UNIMARC (Permanent UNIMARC Committee IFLA)
4. Přípravě odborných publikací a jejich distribuci včetně zveřejňování na WWW (viz například stručné
manuály UNIMARC).
Jednou z nejvýznamnějších posledních akcí programu UBCIM bylo konání Mezinárodní konference
o národních bibliografických službách (ICNBS, International Conference on National Bibliographic Services),
která se konala v listopadu 1998 v Kodani7. Konference, kterou organizovala IFLA společně s Dánským
knihovnickým centrem, měla důležitý úkol: bilancovat a hodnotit období od konání předchozí konference v roce
1977 do současnosti a vyjádřit se zejména k otázce, jestli principy programu UBC jsou stále platné i v současné
době, tj. v období velkých změn v oblasti nových informačních technologií, zejména síťových, a jestli má smysl
i nadále tento program dále rozvíjet a když ano, jakým směrem. Základní závěry konference z roku 1998 - i ve
srovnání se závěry z konference z roku 1977 - zněly:
Principy UBC—NBC—NB platily i koncem 90. let 20. stol.
Zdůrazněn byl význam spolupráce jednotlivých institucí v rámci NBC (šlo o výrazný trend té doby)
Byly doporučeny nové revize a doplňky legislativ povinného výtisku, které měly již také zahrnovat
elektronické informační zdroje včetně síťových
4

UNIMARC manual. Edited by Brian P. HOLT, with the assistance of Sally H. McCALLUM a A. B. LONG. 1st
ed. London (UK): IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, British Library
Bibliographic Services, 1987. v, 482 s. ISBN 0-903043-44-0.
5

Materiály programu UBCIM jsou dostupné z archivu IFLA: http://archive.ifla.org/VI/3/ubcim.htm.

6

Aktivity Portugalské národní knihovny k formátu UNIMARC včetně jeho posledního vydání jsou prezentovány
na jejím webu (http://www.bnportugal.pt/). Další informace jsou na webu IFLA (http://www.ifla.org/unimarc).
7

International Conference on National Bibliographic services: ICNBS, Copenhagen, 25-27 November 1998
[online]. [S.l.]: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme (UBCIM). Last
rev. 2003-10-03 [2014-10-27]. Dostupný z archivu IFLA: http://archive.ifla.org/VI/3/icnbs/icnbs.htm.

16

Teritoriální princip registrace informačních zdrojů v SNB byl opět potvrzen i pro další období
V rámci variabilních forem výstupů databází SNB měla být stanovena jedna jako „archivní“ forma;
zdůrazněn byl opět požadavek včasnosti a aktualizace zpřístupňování informací
V oblasti standardů popisu informačních zdrojů byla zdůrazněna zejména potřeba podstatných revizí
katalogizačních pravidel s ohledem na novou situaci v oblasti elektronického publikování dokumentů;
doporučeno bylo rozvíjení identifikačních systémů pro digitální objekty (URN, DOI aj.), budování souborů
autorit se standardním číslem ISADN8 a také sledování rozvoje novodobých formátů metadat, neboť se
předpokládá jejich využívání v systémech SNB (například DC, Dublin Core)
Opět bylo doporučeno registrovat oficiální publikace v systémech SNB.
I přes potvrzení platnosti základních principů programu UBCIM na konferenci v Kodani byl tento program,
stejně jako řada dalších programů IFLA, oficiálně ukončen v březnu 2003, a to především z finančních důvodů.
V srpnu 2003 však byla mezi organizací IFLA (http://www.ifla.org) a národními knihovnami (zastoupenými
v Konferenci ředitelů národních knihoven CDNL, Conference of Directors of National Libraries) ustanovena
nová Aliance pro bibliografické standardy ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards), která
má navázat na výsledky programu UBCIM. Součástí záměrů aliance ICABS bylo navázat také na bývalý
program IFLA UDT (Universal Dataflow and Telecommunications). Třetí aktivitou, kterou měla ICABS
sledovat, bylo monitorování rozvoje v oblasti digitálních knihoven a jejich technologií. V alianci ICABS byly
kromě organizace IFLA a CDNL aktivní zejména Australská národní knihovna, Kongresová knihovna ve
Washingtonu, Britská knihovna, Královská knihovna v Haagu a Německá knihovna. K hlavním cílům ICABS
patřila: 1. Podpora, údržba a harmonizace stávajících standardů vztahujících se k bibliografické kontrole
informačních zdrojů, 2. Rozvíjení strategií pro bibliografickou kontrolu zdrojů a příprava nových doporučených
konvencí (v oblasti metadat, XML technologií, identifikátorů zdrojů) a 3. Sledování rozvoje v oblasti
dlouhodobého uchováníní elektronických zdrojů.
Činnost aliance ICABS byla ukončena v roce 20089. Místo ní vznikla v srpnu 2008 nová Aliance pro digitální
strategie ICADS (IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies (ICADS, http://www.ifla.org/icads). Začala
rozvíjet otázky budování a provozování digitálních fondů (digitalizace fondů knihoven, archivace webu aj.),
otázky dlouhodobé archivace digitálních a digitalizovaných fondů a komplexní otázky přístupu k těmto fondům.
I činnost této alliance ale byla ukončena v prosinci 2011. IFLA na svém výročním kongresu v tomto roce navrhla
obnovit program UBC. V roce 2013 byly hlavní principy UBC opět potvrzeny 10. Byly připomenuty úlohy
národních bibliografických agentur a odpovědnosti IFLAv dané oblasti (např. tvorba a propagace
bibliografických standardů, zajištění spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi působícími v dané oblasti
aj.). Na webu IFLA je k dispozici také doporučení pro národní bibliografické agentury k jejich činnostem
v digitální době (http://www.ifla.org/national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age), které bylo připraveno na
základě dříve publikované studie11.

Další použité informační zdroje
International guide to MARC databases and services: national magnetic tape, online and CD-ROM services. 3rd rev.
and enlarg. ed. München: Saur, 1993. 307 s.
Manual on bibliographic control. Compil by the IFLA International Office for UBC. Paris: UNESCO, 1983. vii, 85 s.
PGI-83/WS/8.

8

Tato aktivita později vedla ke vzniku projektu mezinárodního systému VIAF.

9

Materiály aliance ICABS jsou v současné době dostupné z webu Královské knihovny v Haagu
(http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/completed-projects/icabs).
10

Prohlášení je dostupné na webu IFLA: http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-statement-on-ubc.

11

National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. IFLA Working Group on Guidelines
for National Bibliographies. Edited by Maja Žumer. München: Saur, 2009. 140 s. ISBN 978-3-598-24287-8. ISBN
3-598-24287-5.
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3 Vybrané systémy západoevropských souběžných
národních bibliografií
3.1

Obecné otázky rozvoje systémů souběžných národních bibliografií

Proces automatizace systémů souběžných národních bibliografií (SNB), který probíhal v intencích světového
programu Univerzální bibliografické kontroly téměř 30 let, prošel v 90. letech 20. století významnou etapou
svého dalšího rozvoje. Prudký rozvoj nových informačních technologií (CD-ROM a aplikace služeb
počítačových sítí, zejména internetu a WWW aj.) znamenal pro oblast souběžných národních bibliografií nové
možnosti na cestě efektivního zpřístupňování informací směrem k uživatelům.
Evropské (hlavně západoevropské) systémy souběžných národních bibliografií, kterým je věnována tato
kapitola, dosáhly v posledních 18 letech významných úspěchů. Zásluhu na tom mají nejen jednotlivé národní
bibliografické agentury (zejména pak Britská knihovna, Německá národní knihovna a Francouzská národní
knihovna) a jejich konference CENL (Conference of European National Librarians, http://web3.nlib.ee/cenl/),
ale i výrazná podpora Evropské Unie (Komise Evropské Unie DGXIII/E), která v rámci své informační politiky
financovala řadu výzkumných projektů v této oblasti (např. CoBRA12, UseMARCON13 aj).
Vstup do 21. století znamená pro systémy národních bibliografií zahájení další významné etapy: na scénu
vstupují otázky efektivní registrace a také uchovávání elektronických (digitálních) publikací dostupných
v rámci sítě internet prostřednictvím nově budovaných depozitních knihoven nebo webových digitálních
archivů (digitálních repozitářů) národní produkce elektronických publikací. Tyto otázky byly v nedávné době
předmětem výzkumu zejména v rámci projektu NEDLIB, který finančně podporovala Evropská unie. Na
základě řady doporučení vzešlých z projektu NEDLIB 14 buduje v současné chvíli již několik národních knihoven
specifické archivy online dostupných elektronických publikací.
Text této kapitoly zahrnuje pouze vybrané evropské systémy souběžné národní bibliografie (slovenská SNB je
zařazena společně s českou v další 4. kapitole). Do výběru byly zahrnuty systémy SNB těch zemí, které v 90.
letech hrály a i nadále hrají důležitou roli v rozvíjení nových aplikací v dané oblasti, a to i rámci výzkumných
aktivit (EU aj.). Do výběru byly konkrétně zařazeny systémy SNB 7 zemí, které v dřívějším období
spolupracovaly zejména na prvním projektu aplikace SNB na CD-ROM: Velká Británie, Francie, Německo,
Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Portugalsko. V současné době národní knihovny těchto zemí spolupracují na
dalších projektech zpřístupňování informací prostřednictvím sofistikovaných WWW rozhraní a nejnověji
zpřístupňování propojených otevřených dat. Připojeno bylo dále Finsko (Finská národní knihovna), které
vyvíjelo například velkou aktivitu v oblasti síťových aplikací (bývalý projekt GABRIEL a jeho pokračovatel
projekt TEL – „The European Library“, http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/) a Španělsko (Španělská
národní knihovna). Příkladem spolupráce těchto knihoven je také infomační služba EUROPEANA
(http://www.europeana.eu/), pomocí které se vyhledávájí informace nad celým spektrem informačních databází
a zdrojů včetně zdrojů digitálních.
Text této kapitoly zahrnuje jednak úvodní obecnou část, jednak část věnovanou přehledu vybraných systémů
evropských souběžných národních bibliografií. Česká a slovenská SNB je prezentována v kapitole 4. Uspořádání
jednotlivých systémů v přehledu je prozatím dáno pouze významem jednotlivých systémů.
Popisy vybraných systémů zahrnují větší či menší rozsah informací, a to v souvislosti s možnostmi danými
dostupnými informačními prameny, které byly pro její přípravu použity. Informace o současném stavu stavu
systémů byly doplňovány či upravovány také podle publikovaných dokumentů z webových prezentací
producentů, resp. distributorů dat systémů SNB. Popisy včetně obrázků s příklady záznamů a ilustrací však vždy
zahrnují pět základních celků, které jsou věnovány níže uvedeným a komentovaným problematikám (body 3.1.13.1.5).

12

Archiv projektu je dostupný z: http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects/cobrap.html

13

Archiv dostupný z: http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects/usemarc.html; popis projektu a jeho výsledky
dostupné z: http://www.bl.uk/bibliographic/usemarcon.html
14

Publikace jsou v digitální formě dostupné z webu nizozemské Královské knihovny:
http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications.
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3.1.1 Národní bibliografická agentura (producent/vlastník dat)
Popis vybraných systémů SNB zřetelně dokládá, že v převážné míře je funkcí národní bibliografické agentury
(zkr. NBA), tak jak ji definoval a doporučoval celosvětový program UBCIM, pověřena národní knihovna dané
země. Většinou jde o jedinečné instituce, které v průběhu vývoje vznikly na bázi původních knihoven
královských – s tím koresponduje ve většině případů i legislativa o povinných výtiscích (první královské
dekrety). V případě Německa jde o specifickou situaci, kdy původní tři, dnes dvě instituce vytvářejí dnes jeden
celek Národní německé knihovny. Některé knihovny si pojmenování „Královská knihovna“ ponechaly do
dnešní doby (Nizozemsko, Dánsko aj.), plní však roli NBA.
V některých zemích plnily danou úlohu i knihovny univerzitní (dříve ve Finsku), ale často se vyskytuje situace,
že národní knihovna plní další důležité informační funkce pro sféru školství (zejména univerzitního) či
výchovy (Finsko, Dánsko, Nizozemsko aj.). V této souvislosti se často na konferencích či v odborném tisku
diskutuje otázka základních funkcí národních knihoven vůbec (mají být jen knihovnami konzervačními nebo
i knihovnami, které slouží uživatelům alespoň z vybraných skupin společnosti?). Specifická situace se vyskytuje
v Dánsku, kde je funkce národní agentury plněna na bázi smlouvy 2 institucemi, jednak Královskou knihovnou,
jednak soukromou společností (DBC), která má silnou vazbu na nakladatelskou sféru. Novým trendem, který
znamená i lepší možnost registrace maximálního počtu dokumentů vydaných na území určité země (to bylo
cílem a požadavkem programu UBCIM), je trendový kooperativní model tvorby souběžné národní
bibliografie (za účasti více rovnoprávných institucí), který se slibně rozvinul ve Velké Británii (srovnej také se
situací v ČR).
Národní bibliografické agentury prezentují již svoji činnost na WWW včetně interaktivních přístupů
k databázím. Skupiny vyspělých NBA již vystavují volně bibliografické záznamy jako propojená otevřená data.
Adresy URL jednotlivých webových sídel jsou součástí popisů v dílčích částech textu. Novým trendem doby je
v současnosti take formování systémů zjišťování, zpracování a uchování elektronických zdrojů včetně zdrojů
internetových (online dostupných) v rámci depozitních digitálních knihoven.

3.1.2 Zdroje tvorby záznamů systémů SNB
Ve většině vybraných zemí se jako hlavní zdroj tvorby záznamů pro souběžnou národní bibliografii jednoznačně
uplatňuje povinný výtisk (PV), zabezpečený nějakou formou legislativy (zákona, nařízení vlády, vyhlášky).
Země, kde tomu tak není (např. v Nizozemsku), musejí tudíž mít možnost zajistit tvorbu souběžné národní
bibliografie jiným způsobem. Zpravidla je taková situace řešena na úrovni určité spolupráce
s nakladatelskou/vydavatelskou sférou, a to na smluvním základě. Z druhé strany – nakladatelská sféra, popř.
knihkupecká, zajišťuje v jednotlivých zemích registraci základní skupiny knižních dokumentů také (neúplnost
zachycení všech monografií je objektivně daná), a to v rámci svých databází (a jejich výstupů), nazývaných
například Knihy v tisku (angl. Books in Print15).
V souvislosti s programem UBCIM a návaznými aktivitami mezinárodních knihovnických a jiných organizací se
také v průběhu posledních 30 let podařilo vybudovat a zprovoznit na bázi kooperace nakladatelů a národních
bibliografických agentur dobře fungující systémy „Katalogizace v tisku“ (CIP). Mezi nejlepší patří CIP
ve Velké Británii, Nizozemsku, Portugalsku a jinde. V Německu byl dlouholetý systém CIP v roce 2003
nahrazen jinou službou, kterou zajišťuje knihkupecká sféra. Systém CIP dobře funguje i v USA a Kanadě.
V některých zemích CIP neexistuje (například ve Francii). Systémy CIP mohou být, pokud existují,
alternativním zdrojem záznamů databází SNB.
Problematika legislativy o povinných výtiscích je neustále zkoumána z teoretického i praktického hlediska.
V některých zemích je legislativa na vysoké úrovni a odpovídá zcela aktuálním potřebám tvorby souběžné NB
(pochází buď již z 90. popř. 80. let minulého století, anebo jde o zcela novou legislativu nového tisíciletí),
a potažmo i informačním potřebám celé společnosti. Jmenujme situaci ve Francii (původní nařízení z roku 1995,
1996 a nově z roku 2006, které vychází ze specifického Zákoníku o kulturním dědictví z roku 2004), Německu
(původní nařízení z roku 1982 bylo nahrazeno novým zákonem z roku 2008), Jihoafrické republice (moderní
zákon již z roku 1997), Finsku (moderní zákon roku 2007 a jeho novela z roku 2013), Dánsku (zákon z roku
1998 a jeho novela z roku 2011) apod. V roce 2003 se podařilo schválit nový britský Zákon o povinném výtisku
knihovnám (po dlouhých 92 letech!), který zahrnuje již také elektronické online publikace. Řada dalších zemí se
chystá novelizovat legislativu o PV. Směrnice UNESCO pro legislativu o povinných výtiscích (Guideliness for
15

Příkladem může být systém na americkém serveru: http://www.booksinprint.com/, podporovaný vydavatelem
Bowker a společností ProQuest.

19

Legal Deposit Legislation), kterou připravil švéd Jean Lunn v roce 1981, byla v roce 2000 přepracována a
doplněna zejména o problematiku povinných výtisků online publikací (autorem je kanaďan Jules Larivière)16. Je
návodem a zároveň modelem optimální legistalivy PV v současnosti.
Jedním z podstatných momentů legislativy o PV je definování předmětu odevzdávání, který bezprostředně
souvisí s rozsahem druhů a typů dokumentů registrovaných v systémech souběžné NB. V tomto směru se
vyskytují různorodé situace. Všechny země v podstatě bez problémů registrují tradiční typy dokumentů – knihy
a seriály, popř. také tištěné hudebniny a mapy. Speciální druhy moderních zvukových a vizuálních dokumentů
se však do legislativ zatím v některých zemích nedostaly, a nejsou tudíž zatím registrovány, anebo jsou, a to
zpravidla, na bázi dobrovolného povinného výtisku zajištěného smluvně anebo na základě nákupu.
Požadavkem dne je v současné době také registrace elektronických dokumentů včetně síťově dostupných17
v souběžné národní bibliografii. Jde o často diskutovanou otázku. Mnohé systémy již v rámci stávajících
legislativ základní skupinu elektronických dokumentů registrují, byť neúplně, jiné se o to snaží. Nejlepší situace
je prozatím ve Francii (registrace již probíhá na základě nové legislativy o PV) nebo v Německu, a dokonce
i v Nizozemsku (dobrovolný povinný výtisk). Královská knihovna v Haagu zahájila i archivovaní zatím smluvně
získávaných PV elektronických časopisů a monografických publikací z produkce nizozemských komerčních
vydavatelů (např. společnosti Elsevier). Byla také proto jednou z institucí (vedle francouzské a španělské
národní knihovny), které byly odpovědné za řešení jedné z významných výzkumných úloh, financovaných
Evropskou komisí DG XIII C/E v rámci programu „Telematics for Libraries“ s názvem BIBLINK18, která byla
věnována otázkám propojování nakladatelů a národních bibliografických agentur v prostředí počítačových sítí.
Další, již výše zmíněný projekt NEDLIB rozpracovával podstatné otázky zpracování, ukládání a zpřístupňování
digitálních (elektronických) zdrojů v rámci formování systémů digitálních depozitních knihoven.
Zcela zvláštní kategorii pro registraci v systémech SNB tvoří skupina dokumentů označovaných termínem „šedá
literatura“. Neexistuje zatím jednotný názor na to, zda ji v souběžných NB registrovat či nikoliv. Pravdou však
je, že z důvodu relativně snadného získávání jednoho z typů této literatury (disertací) do národních knihoven, se
u řady systémů tento dokument oficiálně registruje. Zastáncem registrace některých typů šedé literatury
v souběžné NB byla i Britská knihovna, která v letech 1998-2003 (do přijetí nového zákona o PV) vydávala jako
jednu z řad souběžné Britské národni bibliografie (BNB) sešit s registrovanými tituly šedé literatury (v současné
době má opět, stejně jako před rokem 1998, registraci disertací a zpráv na starosti Centrum pro dodávání
dokumentů Britské knihovny; nově pak vznikly aktivity v oblasti digitálních repozitářů britských univerzit, jež
registrují a archivují tento typ materiálu).
Jen málo z vybraných systémů se zabývá registrací analytických popisných jednotek, především článků či
recenzí z tisku a periodik. Taková registrace se vede ve Finsku a Dánsku (srovnej též se situací v ČR nebo SR).

3.1.3 Vstupní zpracování dokumentů
Představené západoevropské systémy SNB zpracovávají dokumenty v podstatě všude podle pravidel, která v té
či oné míře přijala alespoň mezinárodní standard ISBD. Jde o různá národní pravidla popisu dokumentů
(materiálů), některá dokonce jsou buď zcela nebo téměř v úplné shodě i s dnes stále platnými pravidly AACR2
(např. dánská, portugalská a jiná pravidla). V posledních několika málo letech ale významné národní
bibliografické agentury začínají přecházet na nová pravidla RDA (Resource Description and Access) 19, která již
reflektují tvorbu záznamů v souladu s konceptuálními modely FRBR, FRAD a FRSAD. Pokud jde o budování
souborů jmenných autorit, situace se v posledních letech radikálně změnila. V některých systémech jsou již

16

LARIVIÈRE, Jules. Guidelines for Legal Deposit Legislation. A revised, enlarged and updated edition of the
1981 publication by Jean Lunn. Paris: UNESCO, 2000. 60 s. CII-00/WS/. Preprint. Dostupné také z:
http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm.
17

Tradiční termín „povinný výtisk“ je v kontextu nové online síťové komunikace předmětem proměny v zahraničí
i ČR; lze jej nahradit například termínem „povinný depozit“ (z angl. legal deposit), popř. „e-depozit“ aj. – viz
rozbor: MATUŠÍK, Zdeněk. Právní podmínky sběru povinného depozitu elektronických publikací, jejich
zpracování a zpřístupnění v knihovnách. In: Knihovna [online]. 2014, 25(1) [cit. 2014-10-31], 55-83. ISSN 18013252. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna141/141055.htm.
18

Archiv projektu je dostupný z: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/biblink/.

19

Informace o pravidlech RDA jsou dostupné například z webu Kongresové knihovny
(http://www.loc.gov/aba/rda/), kompletní text pravidel je dostupný z licencovaného webu: http://rdatoolkit.org,
dostupný je také v tištěné formě.
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k dispozici úplné soubory jmenných autorit v různých formách včetně formy propojených otevřených
(meta)dat (Francie, Německo, Velká Británie), v dalších se ještě užívají jednodušší seznamy autorizovaných
záhlaví. Tyto soubory ve svých záznamech řídí formy jmen (fyzických osob, korporací, zeměpisných míst,
názvů děl aj.).
Složitější situace je v oblasti věcného zpracování dat, což představuje relativní problém z hlediska mezinárodní
výměny dat. Některé země vybudovaly a již plně užívají po vzoru Kongresové knihovny automatizované hesláře
předmětových hesel anebo přímo využívají systém LCSH (např. Britská knihovna). V některých NBA došlo
k překladu a adaptaci souborů záznamů předmětových hesel (např. ve Francii, Portugalsku, Itálii) aj. Trendem
doby je transformace klasicky strukturovaných předmětových heslářů do podoby moderních „tezaurů“ (viz
například nově koncipovaný „Nuovo Soggettario“ v Itálii). Užívání univerzálních klasifikačních schémat ve
věcném popisu je realizováno sice všude, ale uplatňována jsou třídění různá schémata: DDT (jeho využívání
v současnosti roste – viz např. situaci v SRN, Francii, Itálii aj.), třídění Kongresové knihovny LCC, dále MDT
(například v Portugalsku, Španělsku, Finsku aj.), nebo vlastní třídění (např. v Dánsku, dříve v SRN aj.).
Výměna dat mezi uvedenými evropskými systémy ve strojem čitelných formách je v současné chvíli v zásadě
bezproblémová, protože všechny používají již v rámci interních počítačových systémů formáty typu MARC:
MARC 21, PICA MARC, FINMARC, IBERMARC, INTERMARC, italský formát SBN aj. Podstatné také je, že
ze všech národních formátů je, pokud je to nutné a potřebné, možné záznamy konvertovat do mezinárodního
formátu UNIMARC nebo nově do progresivního harmonizačního formátu MARC 21. Některé systémy
UNIMARC přímo adaptovaly do formátu národního (Portugalsko, Itálie). Konverze záznamů však není zcela
bezproblémová, ani pokud jde o strukturu, ani pokud jde o obsah. Problematikou konverzí dat mezi formáty typu
MARC užívaných evropskými NBA se v nedávné době věnoval i výzkumný projekt financovaný Evropskou
komisí DG XIII C/E v rámci programu „Telematics for Libraries“ s názvem UseMARCON, později se částečně
touto problematikou zabýval i projekt „CoBRA+“ (Computerized Bibliographic Record Action), který (kromě
jiného) akcentoval problematiku registrace a výměny záznamů elektronických dokumentů v prostředí sítí
(součástí tohoto projektu je i výše citovaný projekt BIBLINK).
Novým trendem je nasazování novodobých metadatových formátů pro potřeby komunikace dat o zejména
elektronických publikacích zpracovávaných v rámci národních bibliografických systémů. K významným patří
především Dublin Core (DC) jako sémantika a RDF (Resource Framework Description) jako struktura pro
komunikaci metadat. Připraveny jsou verze konverzních programů mezi datovými formáty typu MARC
a metadatovými formáty (např. MARC 21↔DC). V posledních 7 letech nastupují na scénu další nové formáty /
struktury, které umožňují bezproblémové zpřístupňování všech (meta)dat, které NBA zpřístupňují dohromady.
Jde o struktury otevřených propojených dat, jež jsou zpřístupňována na zcela volné bázi v licenci CC-0.

3.1.4 Báze dat systémů souběžných NB
Detailní informace o počítačových knihovnických či bibliografických programech užívaných ve vybraných
systémech NBA, o jejich struktuře, vnitřní organizaci jednotlivých souborů, jejich vazbách apod. jsou obtížně
dostupné. Na všeobecné úrovni lze konstatovat, že momentálně uplatňované systémy jsou různorodé. Patří k nim
jak známé komerční systémy, jako jsou například Voyager (Finsko), PICA (Nizozemsko, Německo aj.),
ALEPH (Česká republika, Velká Británie (Britská knihovna)) aj., tak vlastní systémy (např. ve Francii, Dánsku
nebo Itálii). Některé země již v průběhu let systém také již minimálně jednou změnily.
Za zmínku v této souvislosti stojí také jiná skutečnost, týkající se organizace tvorby bází dat souběžných NB.
V několika zemích se data souběžné národní bibliografie ukládají a zpřístupňují jako samostatné celky (viz např.
ve Finsku jednotlivé báze FENNICA, ARTO nebo báze souborného katalogu VIOLA, Britská knihovna,
Španělsko aj.). Typičtější je ukládání dat souběžné NB do společné báze katalogu národní či jiné knihovny, tj.
včetně zahraničních přírůstků (viz např. Francie, Německo, Dánsko v případě Královské knihovny aj.) nebo
dokonce pouze do společné báze národního souborného katalogu (viz báze PORBASE v Portugalsku, SBN
v Itálii nebo DanBib v Dánsku). V této souvislosti je někdy velmi obtížné zjistit přesný aktuální počet záznamů
patřících přímo do souběžné národní bibliografie, neboť oficiální dokumenty uvádějí často jenom globální údaje
o stavu celé báze dat (v případě katalogu). Z dalšího hlediska je zjišťování přesného počtu záznamů
komplikováno také skutečností, že v bázích dat se od 90. let 20. stol. scházejí dohromady v řadě případů jak
záznamy souběžné NB, tak i záznamy retrospektivní NB (z retrokonverzí katalogů). Nejpočetnější báze
národní bibliografie má v současné chvíli Velká Británie (cca 3 000 000 záznamů), Francie (2 600 000)
a Německo (26 000 000). Některé země již dosáhly úplného automatizovaného zpracování národní bibliografie
souběžné a retrospektivní, které se tak spojily v jeden celek (například databáze finské národní bibliografie
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FENNICA, která má v kompletní retrospektivě cca 950 000 záznamů). K tomuto cíli se v současné chvíli blíží
i země další.

3.1.5 Výstupní zpracování dat a jejich zpřístupňování (služby)
Tradiční papírové výstupy systémů souběžných NB sice ještě zcela nezmizely, ale převaha elektronických
výstupů je dnes, na počátku 3. tisíciletí, evidentní. U některých systémů se již přistoupilo k postupnému zrušení
těchto výstupů nebo je už vůbec nevedou. V řadě evropských systémů SNB byly již papírové sešity nahrazeny
elektronickými ekvivalenty (jde o simulace papírových výstupů, někde se označují jako „elektronické časopisy“
s naformátovanými a uspořádanými záznamy) – viz příklady britské, francouzské, německé a jiné SNB.
Poskytují se vždy zdarma přes WWW ve formátu PDF nebo HTML. Zpravidla je možné v nich prohlížet
záznamy standardně na základě daného univerzálního klasifikačního schématu i na základě doplňkových
rejstříků.
Některé systémy poskytují ještě výjimečně mikrofišové výstupy nebo i tištěné katalogizační lístky.
Online přístup k bázím SNB byl dříve v některých případech zajišťován také komerčním způsobem přes
profesionální databázová centra (šlo například o německou SNB, která data zpřístupňovala přes databázové
centrum STN International). V současnosti je online zpřístupňování zajišťováno přímo na serverech NBA nebo
na serverech partnerských institucí přes sofistikovaná webová rozhraní, a to zdarma (viz například finská,
portugalská, německá nebo česká SNB). U dalších je možné vyhledávání záznamů SNB pouze v rámci databází
katalogů nebo souborných katalogů (národních nebo mezinárodních). Přístup je zajišťován prostřednictvím
veřejných datových sítí, hlavně však přes Internet. Nejnovějším způsobem jsou bibliografická data a data
související nabízena ve vysoce strukturovaném formátu v podobě propojených otevřených (meta)dat (Linked
Open Data, LOD), také zcela zdarma (ve volné licenci CC-0 k novým použitím). Některé NBA přistoupily
k budování sofistikovaných rozhraní (viz Francie a poeket data.bnf.fr). Tato data přebírá například již služba
Google Books.
Ke nabídce služeb jednotlivých systémů patří také dávkové poskytování různě profilovaných
magnetopáskových výstupů, a to přímo jenom se záznamy SNB. V současné době řada systémů poskytuje
záznamy i přes službu FTP v rámci internetu. Některé NBA nabízejí přebírání dat také přes protokoly Z39.50,
SRU, popřípadě protokol OAI-PMH (volné stahování). Je nutné zdůraznit, že soubory dat odebírají zejména
institucionální uživatelé, tj. knihovny či sítě knihoven pro plnění svých katalogů (můžeme na tomto místě
zdůraznit významnou funkci SBN – zásobování katalogů bibliografickými záznamy v elektronické formě).
V elektronické formě byly poskytovány záznamy SNB i na discích CD-ROM nebo DVD. Většina NBA ale tyto
výstupy již zrušila ve prospěch online zpřístupňování.

3.2

Přehled vybraných systémů západoevropských souběžných národních
bibliografií

3.2.1 Spojené Království (United Kingdom)
3.2.1.1 Národní bibliografická agentura
Britská národní bibliografie (The British National Bibliography,
zkr. BNB, http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html) byla ještě do
počátku 90. let 20. stol. zpracovávána a zpřístupňována výlučně
Britskou knihovnou (British Library, zkr. BL, viz její nová budova na
fotografii vlevo http://www.bl.uk/). BL byla založena na základě Zákona
o Britské knihovně z roku 1972 (http://www.bl.uk/about/blact.html)
sloučením bývalé Knihovny Britského Muzea (The British Museum
Library) a některých dalších institucí. Od roku 1949 BL vykonává
funkci národní bibliografické agentury, a je tudíž označována také
termínem „národní knihovna“. Pravidelné publikování záznamů
dokumentů (v počátcích jenom knih a seriálů vydávaných ve Velké Británii) v BNB bylo zahájeno v roce
195020. Celkový objem všech informačních fondů BL (včetně zahraničních) je v současnosti více než
20

V roce 2010 bylo slaveno 60. výročí vzniku BNB.
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150 000 000 knihovních jednotek, každoročně je získáváno přibližně 3 000 000 jednotek nových.
V integrovaném katalogu BL je cca 57 000 000 záznamů.V databázi BNB se v roce 2014 nachází cca 3 000 000
záznamů. Hlavní sídlo BL je v Londýně, v roce 1997 byl zahájen provoz v nové budově na St. Pancras.
Odbor Národní bibliografické služby (The National Bibliographic Service, NBS), který zajišťuje provoz
systému britské BNB, je součástí Britské knihovny, ale sídlí mimo Londýn
– v Boston Spa (Wetherby, West Yorkshire). Jde o komplex budov, které
z větší části patří známému Centru pro dodávání dokumentů Britské
knihovny (British Library Document Suply Centre, BLDSC). Sídlí zde
také Úřad Britské knihovny pro povinný výtisk.
Od roku 1993 je BNB zpracovávána kooperativně v rámci Programu
sdílené katalogizace knihoven s povinným výtiskem (The Legal Deposit
Libraries Shared Cataloguing Programme21, LDLSCP). Jde o progresivní
model distribuované tvorby záznamů národní bibliografie, který se i nadále
úspěšně rozvíjí, a to nejen ve Velké Británii. Na tvorbě záznamů BNB se
podílí kromě BL i dalších 5 významných knihoven, které mají dle zákona právo získání povinného výtisku.
Každá z účastnických knihoven programu zpracovává záznamy z vymezené oblasti. Do systému LDLSCP patří:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

British Library. National Bibliographic Service; vytváří na základě dohody většinu (cca 70 %) záznamů
BNB (na základě povinného výtisku), které reprezentují dokumenty publikované vydavateli, jež se
podílejí na britském systému CIP (Cataloguing in Publications) v rámci celého území Velké Británie
a Irska
National Library of Scotland (Edinburgh)
National Library of Wales (Aberystwyth)
Trinity College Library (Dublin, Irsko)
Bodleian Library (University of Oxford)
Cambridge University Library (University of Cambridge)

Knihovny uvedené v bodě 2.-6. vytvářejí v režimu online záznamy dokumentů publikovaných vydavateli (se
sídlem v příslušném regionu), kteří nejsou součástí systému CIP. Národní knihovny ve Walesu, Skotsku a také
Irsku jsou též dle dohody odpovědné za uchovávání povinných výtisků ze svého území.
Přidělování čísel ISBN vydavatelům na území Velké Británie a Irska má na starosti Agentura ISBN UK (UK
ISBN Agency, http://www.isbn.nielsenbookdata.co.uk) se sídlem v Londýně. BL je pověřena také funkcí
národního centra ISSN (ISSN UK Centre, Londýn). Irské seriály zajišťuje centrum v Dublinu (Irish ISSN
Centre).
Vznik BNB je datován rokem 1950. BL je hlavním producentem a vlastníkem záznamů BNB. Tvorba záznamů
BNB a jejich zpřístupňování není ve Velké Británii povinností danou legislativně. V minulosti byly
strukturované záznamy předmětem licence, v současnosti jsou již zpřístupňovány různými způsoby zdarma
v řadě formátů, též jako propojená otevřená data.

3.2.1.2 Zdroje systému SNB
BNB je vytvářena na základě registrace publikací získaných na základě povinného výtisku od všech vydavatelů
nebo distributorů z Velké Británie a také z Irské republiky (požadován je 1 exemplář vydané publikace
odevzdaný nejpozději do 1 měsíce od zahájení jeho publikování, a to přímo do BL). Systém povinného výtisku
je zajišťován jednak Úřadem Britské knihovny pro povinný výtisk (Legal Deposit Office, the British Library)
sídlící v Boston Spa a také Úřadem Britské knihovny pro povinný výtisk novin (Newspaper Legal Deposit
Office, the British Library) v Londýně, jednak Agenturou pro knihovny s povinným výtiskem (Agency for the
Legal Deposit Libraries) v Londýně a Irskou agenturou pro copyright (Irish Copyright Agency) v Dublinu,
které zajišťují dodávání zbylých 5 exemplářů PV na požádání (v praxi vydavatelé často raději zasílají PV
agenturám přímo bez předchozího vyžádání).

21

Původní název programu před přejmenováním: Programu sdílené katalogizace knihoven s právem povinného
výtisku (The Copyright Libraries Shared Cataloguing Programme, CLSCP).
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Povinný výtisk22 vznikl ve Velké Británii již v roce 1662 (1 výtisk knih byl tehdy odevzdáván Královské
knihovně a univerzitním knihovnám v Cambridge a Oxfordu). Systém povinného výtisku praktikovaný do roku
2003 vycházel z téměř sto let starého britského Zákona o copyrightu (Copyright Act) z roku 1911 a Irského
zákona o copyrightu (Irish Copyright Act) z r. 1963 a jeho dodatku (Amendment) z roku 1987. Od 1. 1. 2004
platí nový Zákon o knihovnách s povinným výtiskem 2003 (Legal Deposit Libraries Act 2003)23, který byl
schválen 30. 10. 2003. Doplňkové Nařízení o knihovnách s povinným výtiskem netištěných děl (The Legal
Deposit Libraries (Non-Print Works) Regulations) je z roku 2013. Irský zákon z roku 2000 (Copyright And
Related Rights Act No. 28 of 2000) zahrnuje stejné principy, které jsou uplatněny v britském zákoně (jde např. o
zahrnutí elektronických publikací do registrace).
Stávající britská legislativa PV umožňuje v současné době registrovat jak všechny druhy tištěných tradičních
publikací (knihy a seriály), tak netištěných publikací včetně mikrodokumentů a elektronických dokumentů
(například na CD-ROM ale zejména síťové online publikace). Dle nového zákona i doplňkového Nařízení nejsou
předmětem PV zvukové a audiovizuální materiály (jenom pokud jsou součástí jiných odevzdávaných publikací).
Registrace nových typů publikací se řídí specifickými pravidly. Síťové online publikace jsou ukládány v rámci
Programu pro správu digitálních objektů (British Library Digital Object Management Programme), který je
lokalizován na depozitním serveru BL.
Dalším zdrojem záznamů BNB je ve Spojeném království dobře fungující systém Katalogizace v publikacích
(CIP). Do provozu byl uveden v roce 1975 a byl v té době realizován jenom v režii BL. V 90. letech 20. stol.
nastala změna: tvorba předběžných záznamů systému CIP byla převedena na externí soukromé společnosti.
V roce 1991 to byla nejprve firma Bookdata, Ltd., v roce 1993 se této role ujal známý britský vydavatel
J. Whitaker & Sons (v rámci nového projektu sdílené katalogizace). Od listopadu 1995 byla tvorbou záznamů
CIP i celkovou koordinací prací systému CIP na základě kontraktu pověřena skotská specializovaná nezávislá
společnost Bibliographic Data Services, Ltd. (BDS, Dumfries, Skotsko, http://www.bibliographicdata.co.uk/),
založená v roce 1994. Provizorní ale kvalitně zpracované záznamy jsou v režimu online ukládány přímo do
hlavní databáze dat BL, zpravidla s předstihem 6-12 týdnů před vydáním dokumentů.

3.2.1.3 Zpracování záznamů
3.2.1.3.1

Jmenné zpracování

Záznamy pro BNB byly na počátku (v roce 1950) zpracovávány podle Anglo-amerických pravidel. Od roku
1981 byly záznamy zpracovávány plně v souladu s pravidly AACR2 (2. vyd., druhá úroveň popisu). Dnes (od
1. 4. 2013) se záznamy zpracovávají již podle nových pravidel RDA24, a to v provizorně přímo do formátu
MARC 21. Starší záznamy zůstávají zpracovany podle pravidel AACR2. Pro jmenné zpracování byl dříve
využíván Seznam jmenných autorit Britské knihovny (British Library Name Authority List, BNNAL), který
vykazoval řadu odlišností od souboru autorit USA. Od dubna 1997 se ale již využíval společný soubor jmenných
autorit AAAF (Anglo-American Authority File), který byl součástí programu NACO (program kooperativní
katalogizace v USA). V rámci spolupráce byla postupně sjednocována všechna doposud rozdílná jmenná záhlaví
(cca 1 300 záznamů). S přechodem na formát MARC 21 a nový knihovnický software přešla BL zcela na užívání
souborů autorit budovaného v rámci programu NACO. V roce 2014 se využívá Jmenných autoritních záznamů
RDA v rámci programu NACO (RDA Name Authority Records for NACO) – viz příklad na obr. 3/3.

3.2.1.3.2

Věcné zpracování

V době zrodu BNB byly záznamy pořádány podle Deweyho desetinného třídění. V letech 1971-1987 používala
BL systém Předmětových hesel Kongresové knihovny (LCSH)25. Od roku 1988 do roku 1990 byl pro
22

Podrobnější informace o povinných výtiscích ve Velké Británii jsou dostupné z webu BL:
http://www.bl.uk/aboutus/legaldeposit/index.html
23

Úplné znění zákona o PV je dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/28/contents.
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Kompletní text pravidel je dostupný z licencovaného webu: http://rdatoolkit.org, dostupný je také v tištěné
formě. Britská knihovna je aktivním účastníkem dalšího rozvíjení těchto pravidel prostřednictvím Komise pro
RDA CILIP/BL (CILIP/BL Committee on RDA).
25

Library of Congress. Library of Congress Subject Headings. Prepared by Subject Cataloging Division,
Processing Department. Washington (D.C.): The Library of Congress, 1975- . Ročně. ISSN 1048-9711. ISSN-L
0361-5243. 35. vydání z roku 2013 bylo poslední v papírové formě. 36. vydání z roku 2014 je poskytováno již
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předmětové zpracování ale již využíván automatizovaný systém „zřetězených hesel“ PRECIS (Preserved
Context Index System) připravený Austinem Derekem26. V letech 1991-1996 jej pak nahradil systém
COMPASS (COMPuter Aided Subject System), který byl jednodušší verzí systému PRECIS. Ale již v roce
1994 byla opět předmětová hesla systému LCSH znovu začleňována do záznamů BNB (Britská knihovna se
stala významným účastníkem kooperativního programu SACO). Definitivně byl odklon od systému PRECIS
a přechod k systému LCSH potvrzen v roce 1997. V současnosti jsou tedy záznamy v zájmu bezproblémové
výměny dat indexovány opět (po několikaleté přestávce) podle Předmětových hesel Kongresové knihovny
(LCSH). Záznamy jsou tradičně i nadále věcně zpracovávány podle Deweyho desetinného třídění, v současné
době již podle nejnovějšího 23. vydání27. V letech 1950-1987 bylo využíváno také Třídění Kongresové
knihovny (Library of Congress Classification, LCC)28 a v letech 1968-1987 dokonce také MDT (tj. Univerzální
desetinné třídění, Universal Decimal Classification, UDC).
Database Copyright (c) 1998 by British Library.
All rights reserved
001
008
015.00:0/0
043.00:0/0
050.00:0/0
082.00:0/0
083.00:0/0
100.10:0/0
245.14:0/0
260.00:0/0
300.00:0/0
082.00:0/0
350.00:0/0
503.00:0/0
651.00:0/0
651.00:0/2
690.00:0/0
691.00:0/0
692.00:0/0
900.10:0/0
900.10:0/1

0946352437#
880309$ar19871980$ben$e0$f0$g0$h0$i1$lcze$nb$pW#
$ab8820056#
$ae-cs---#
$aDB2232#
$a943.7$b043$c19#
$aCzechoslovakia. Political events#
$aPithart$hPetr$c1941-#
$aOsmašedesátý$dPetr Pithart#
$aPurley$bRozmluvy$c1987#
$a314p$c18cm$epbk#
$a943.7$b043$c19#
$aNo price#
$aOriganally published: under the name J.
Sládeček. Köln : Index, 1980#
$aCzechoslovakia$xHistory$yIntervention, 1968-#
$aCzechoslovakia$xPolitics and gevernment$y1968-#
$z11030$dCzechoslovakia$z20030$apolitical events#
$a0121843#
$a0442003#
$aSládeček$hJ.$c1941-$uOsmašedesátý$xSee
$aPithart, Petr,$x1941-$z100#
$aSládeček$hJ.$c1941-$uOsmašedesátý$xSee also
$aPithart, Petr,$x1941-$z100#

Obr. 3/1: záznam autorského bohemika z roku 1987 z databáze BNB v bývalém formátu UKMARC (řádková vstupní
struktura) s předmětovými hesly LCSH, hesly systému PRECIS (pole 690), třídníky klasifikace DDT a LCC [převzato z disku
CD-ROM, 1989]

3.2.1.3.3

Formát

Záznamy BNB byly od roku 1968 zpracovávány ve formátu BNBMARC. Pro komunikaci dat byl dlouhá léta
využíván bývalý národní formát UKMARC (UKMARC Exchange record format, poslední vyd. z roku 1997) –
viz příklad záznamu na obr. č. 3/1. BL prováděla běžně konverze záznamů z/do formátu MARC 21. Po dlouhé
diskusi (od roku 1995) se Britská knihovna v roce 2001 oficiálně připojila k harmonizačnímu formátu
MARC 21 a od roku 2004 jej plně využívá pro zpracování i komunikaci dat prostřednictvím systému ALEPH.
Formát MARC 21 je využíván i v současné chvíli (provizorní řešení), kdy se přešlo na pravidla RDA (viz výše
pouze v elektronické formě zdarma v 28 souborech z:
http://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/freelcsh.html.
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v textu). Záznamy dokumentů i autorit jsou pro uživatele konvertovány do série nových struktur
(application/rdf+xml, application/json, text/turtle aj. – viz záznam na obr. č. 3/2 a 3/4). Připravuje se též nový
formát BIBFRAME pro zpracování a komunikaci všech dat.
Trvalý hyperlink bibliografického záznamu z báze BNB: http://bnb.data.bl.uk/doc/resource/008131950
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:elements="http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/"
xmlns:blterms="http://www.bl.uk/schemas/bibliographic/blterms#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:linked-data="http://purl.org/linked-data/api/vocab#"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#">
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/008131950">
<bibo:isbn10>0946352437</bibo:isbn10>
<dct:title>Osmašedesátý</dct:title>
<elements:P1053 xml:lang="en">314p.</elements:P1053>
<blterms:bnb>GB8820056</blterms:bnb>
<dct:description xml:lang="en">Originally published: under the name J. Sládeček. Köln : Index, 1980.</dct:description>
<rdfs:label>Osmašedesátý / Petr Pithart</rdfs:label>
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource"/>
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Book"/>
<owl:sameAs rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/GB8820056"/>
<dct:subject rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/lcsh/CzechoslovakiaHistoryIntervention1968-"/>
<dct:subject rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/ddc/e19/943.7043"/>
<dct:subject rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/lcsh/CzechoslovakiaPoliticsandgovernment1968-"/>
<dct:subject rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/place/lcsh/Czechoslovakia"/>
<dct:creator rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/person/PithartPetr1941-"/>
<dct:spatial rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/place/Czechoslovakia"/>
<blterms:publication rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/008131950/publicationevent/PurleyRozmluvy1987"/>
<dct:language rdf:resource="http://lexvo.org/id/iso639-3/ces"/>
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bookmashup/books/0946352437"/>
<foaf:isPrimaryTopicOf rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/doc/resource/008131950.rdf"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/lcsh/CzechoslovakiaHistoryIntervention1968-">
<rdfs:label>Czechoslovakia--History--Intervention, 1968-</rdfs:label>
<rdfs:label>Czechoslovakia--History--Intervention, 1968 -</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/lcsh/CzechoslovakiaPoliticsandgovernment1968-">
<rdfs:label>Czechoslovakia--Politics and government--1968-</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/person/PithartPetr1941-">
<rdfs:label>Pithart, Petr, 1941-</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/place/Czechoslovakia">
<rdfs:label>Czechoslovakia</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/008131950/publicationevent/PurleyRozmluvy1987">
<rdfs:label>Purley : Rozmluvy, 1987</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/concept/place/lcsh/Czechoslovakia">
<rdfs:label>Czechoslovakia</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/doc/resource/008131950.rdf">
<foaf:primaryTopic rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/008131950"/>
<rdfs:label>Osmašedesátý / Petr Pithart</rdfs:label>
<linked-data:definition rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/api#resource"/>
<void:inDataset rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/void"/>
<linked-data:extendedMetadataVersion
rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/doc/resource/008131950.rdf?_metadata=all%2Cviews%2Cformats%2Cexecution%2Cbinding
s%2Csite"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Obr. 3/2: záznam autorského bohemika z roku 1987 z databáze BNB v nové struktuře RDF/XML (srv. se záznamem na obr. č.
3/1) [převzato z WWW systému zpřístupňování propojených otevřených dat, 2014]

Trvalý hyperlink autoritního záznamu z báze BNB: http://bnb.data.bl.uk/doc/person/PithartPetr1941<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
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xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:blterms="http://www.bl.uk/schemas/bibliographic/blterms#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:bio="http://purl.org/vocab/bio/0.1/"
xmlns:linked-data="http://purl.org/linked-data/api/vocab#"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#">
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/person/PithartPetr1941-">
<foaf:familyName>Pithart</foaf:familyName>
<foaf:name>Petr Pithart</foaf:name>
<foaf:givenName>Petr</foaf:givenName>
<rdfs:label>Pithart, Petr, 1941-</rdfs:label>
<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/>
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/Agent"/>
<blterms:hasCreated rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/008131950"/>
<owl:sameAs rdf:resource="http://viaf.org/viaf/39436573"/>
<bio:event rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/person/PithartPetr1941-/birth"/>
<foaf:isPrimaryTopicOf rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/doc/person/PithartPetr1941-.rdf"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/resource/008131950">
<rdfs:label>Osmašedesátý / Petr Pithart</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/id/person/PithartPetr1941-/birth">
<rdfs:label>1941</rdfs:label>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://bnb.data.bl.uk/doc/person/PithartPetr1941-.rdf">
<foaf:primaryTopic rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/id/person/PithartPetr1941-"/>
<rdfs:label>Pithart, Petr, 1941-</rdfs:label>
<linked-data:definition rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/api#person"/>
<void:inDataset rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/void"/>
<linked-data:extendedMetadataVersion rdf:resource="http://bnb.data.bl.uk/doc/person/PithartPetr1941.rdf?_metadata=all%2Cviews%2Cformats%2Cexecution%2Cbindings%2Csite"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Obr. 3/3: autoritní záznam českého autora z databáze jmenných autorit Britské knihovny v nové struktuře RDF/XML
[převzato z WWW systému zpřístupňování propojených otevřených dat, 2014]

3.2.1.4 Báze dat
Záznamy tradičních dokumentů (knihy a periodika) BNB byly po dlouhá léta zpracovávány a ukládány do
základní databáze provozované v bývalém americkém programovém systému WLN (Washington Library
Network). Záznamy byly zpracovávány v Boston Spa do báze, která byla provozována na počítačích mimo
Boston Spa. Báze dat BNB obsahuje celou retrospektivu od roku 1950 a počet jejích záznamů je v roe 2014 cca
3 000 000. Záznamy knižních dokumentů vydaných před rokem 1968 byly do báze importovány na základě
projektu retrokonverze tištěného katalogu British Library Catalogue (BLC), který připravila firma Saztec.
V současné době je v BL již plně v provozu nový Integrovaný knihovnický systém (Integrated Library System,
ILS), který nahradil všechny staré programové systémy užívané v akvizičních a katalogizačních agendách BL.
Základem nové aplikace je software ALEPH a jeho nadstavba MetaLib. Rutinní spuštění systému proběhlo
v červnu 2004. Databáze BNB je součástí celého systému katalogu a je na WWW zpřístupňována také
samostatně (http://bnb.bl.uk/).

3.2.1.5 Výstupní zpracování dat a přístup k záznamům
3.2.1.5.1

Tištěné výstupy a jejich elektronická náhrada

BNB zpřístupňovala do roku 2010 menší počet jednotlivých typůtištěných výstupů. K základnímu výstupu patřil
tradiční sešit Britské národní bibliografie (BNB) vydávaný v letech 1950-2009:
„British National Bibliography, a weekly list of new books and forthcomming items in the United Kingdom
and the Republic of Ireland“: BNB, 1950- , ISSN 0007-1544.

Sešity zahrnovaly záznamy knih a nových seriálů včetně záznamů systému CIP. Po zavedení nové legislativy
v roce 2003 byly zahrnovány také záznamy elektronických publikací. Sešity vycházely v týdenní periodicitě
s čtvrtletní a roční kumulací. Sešity obsahovaly rejstříky autorské, názvové a předmětové.
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Druhý specifickým výstupem systému BNB byl sešit:
British National Bibliography for Report Literature: BNBRL, 1998-2003, ISSN 1460-0390.

Byl zaveden v roce 1998, jeho ukončení však nastalo v souvislosti se schválením nového zákona o PV v roce
2003. Výzkumné a technické zprávy a disertace, získávané na základě povinného výtisku se vrátily do
zpracovatelské linky Centra pro dodávání dokumentů BL, jejich záznamy jsou dostupné prostřednictvím
integrovaného katalogu BL.
Třetím výstupem systému britské NB byl sešit:
„British National Film and VideoGuide“ : BNFV, 1995-2002, ISSN 1357-0048.

Byl zaveden v roce 1995, obsahoval záznamy odborných filmů a videozáznamů, které externě připravoval
Britský filmový ústav (British Film Institute), a to na bázi dobrovolných povinných výtisků. Rovněž vydávání
této řady bylo v souvislosti s novou legislativou PV zastaveno (filmy a videozáznamy nejsou předmetem
povinného odevzdávání).
K dalším tradičním výstupům BL (nikoliv však již jako součástí vlastního systému BNB) patřil sešit:
Serials in the British Library (SBL), 1981- , ISSN 0260-0005

Šlo o katalog všech domácích i zahraničních seriálů z fondů BL. Vycházel 4x ročně s roční kumulací. Tento
výstup byl doplňován výstupem, který zaznamenával nové získané seriály do fondů BL:
Current Serials Received (CSR), ISSN 0959-4914

Od roku 2010 jsou zpřístupňovány obsahy papírových sešitů už pouze v elektronické formě (BNB New Titles Weekly Files ve formátu PDF anebo základním formátu RDF/XML), a to dokonce se 14 denním předstihem.

3.2.1.5.2

Výstup BNB na CD-ROM

BNB byla v letech 1989-2008 zpřístupňována také na CD-ROM pod názvem BNB on CD-ROM. Vyhledávání
na tomto médiu bylo připraveno již konce 80. let 20. stol. v projektu podporovaném EU. V rámci ročního
předplatného vydání zahrnovalo 1. Disk 1: se záznamy uzavřené retrospektivy 1950-1995 a 2. Disk 2: se
záznamy souběžné registrace (retrospektivně 1996-2008, vycházel měsíčně). Výstupy na CD-ROM přestaly
vycházet v roce 2008, v prosinci téhož roku ale nastoupilo náhradou nové online zpřístupňování v rámci
speciálního subsetu Integrovaného katalogu BL (http://bnb.bl.uk/).

3.2.1.5.3

Dávkové zpřístupňování

BL prostřednictvím akreditovaných britských i zahraničních dodavatelů zpřístupňovala v letech 1969-1998 na
základě licence záznamy BNB nových knih a časopisů v počítačové formě v týdenních dávkách BNB Weekly
File na magnetických páskách (9-stopých) v původním formátu UK MARC, později ve formátu MARC 21.
Nabízeny byly také retrospektivní záznamy BNB (Retrospective BNB data, retrospektiva od r. 1950- ). Záznamy
BNB byly a jsou zdrojem pro tvorbu katalogů řady zahraničních i britských knihoven a sítí knihoven:
souborného katalogu OCLC, katalogu Kongresové knihovny, katalogů britských knihoven a jejih sítí. Tato
služba byla v roce 1998 zrušena a náhradou nastoupilo zpřístupňování záznamů přes server FTP.
Nově jsou strukturované záznamy ve formátu MARC 21 poskytovány zdarma pro nekomerční účely také přes
protokol Z39.50 (uživatelé musejí mít klientskou aplikaci Z39.50 a musejí se předem v BL registrovat).

3.2.1.5.4

Online přístup

Celá retrospektiva databáze BNB byla v letech 1988-2000 zpřístupňována v režimu online přes vlastní
databázové centrum BLAISE-LINE. V roce 2000 však toto zpřístupňování definitivně zaniklo.
Od roku 1997 zahájila BL zpřístupňování záznamů BNB prostřednictvím prvního webového uživatelského
rozhraní BLPC (The British Library Public Catalogue). V současné době je již plně v provozu nové rozhraní
typu OPAC systému ALEPH. Data BNB jsou součástí jednak celého online dostupného integrovaného katalogu
(http://catalogue.bl.uk), jednak prostřednicvím subsetu BNB tohoto katalogu přímo (http://bnb.bl.uk/). OPAC
BL je navíc zahrnut i do širšího rozhraní souborného katalogu Konsorcia britských univerzitních knihoven
COPAC (http://copac.ac.uk/).
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3.2.1.5.5

BNB jako Propojená otevřená data (LOD)

BL vyvinula novou verzi BNB, která je dostupná jako propojená otevřená data (Linked Open Data, LOD).
Poskytovány jsou prozatím soubory bibliografických dat o knihách a seriálech registrovaných v BNB včetně
souvisejích dat autoritních. Vyhledávání je dostupné z adres: http://bnb.data.bl.uk.
Vyhledané záznamy jsou k dispozici v prezentačním formátu HTML (viz obr. č. 3/4) s možností jejich
reformátování do řady formátů typu XML (application/xml, application/rdf+xml, application/json, text/turtle aj.
– viz nabídky v horní části obrázka č. 3/4). Na obr. 3/2 a 3/3 je zobrazen bibliografický a autoritní záznam
získané přes toto nové rozhraní.

Obr. 3/4: záznam autorského bohemika z roku 1987 z databáze BNB ve výstupním formátu (srv. se záznamem na obr. č. 3/1
a 3/3) [převzato z projektu zpřístupňování propojených otevřených dat, 2014]

3.2.2 Francie (France)
3.2.2.1 Národní bibliografická agentura
Francouzská národní bibliografie (Bibliographie nationale française, fr.
zkr. BgNF, http://bibliographienationale.bnf.fr/) byla do roku 1994
vytvářena a zpřístupňována Národní knihovnou v Paříži (Bibliothèque
nationale, fr. zkr. BN), jež byla pověřena funkcí národní
bibliografické agentury od roku 1925. Od roku 1994 je touto funkcí
pověřena Francouzská národní knihovna (Bibliothèque nationale de
France, fr. zkr. BnF, http://www.bnf.fr/), která vznikla 3. 1. 1994
sloučením bývalé Národní knihovny a tehdy nově postavené
„Bibliothèque de France“ (nová budova je na fotografii vlevo v tomto
odstavci). Systém souběžné bibliografické registrace dokumentů je
novou legislativní povinností podle nového Zákoníku o kulturním dědictví (Code du patrimoine) z roku
2004. BnF je producentem a vlastníkem záznamů francouzské národní bibliografie a zpřístupňuje je v současné
době především bezplatně, a to v rámci elektronických sešitů zpřístupňovaných na WWW, v rámci knihovního
OPACu a nejnověji také v moderní aplikaci jako propojená otevřená data (http://data.bnf.fr). Francouzská
souběžná NB vznikla jako institucionální systém již v roce 1811 (byla první na světě, v roce 2011 oslavila 200

29

let své existence29). V rámci tvorby národní bibliografie BnF spolupracuje s Národním centrem pro film
a animovaný obraz (Centre national du cinéma et de l'image animée, http://www.cnc.fr/web/fr) a Národním
ústavem pro audiovizuální materiály (L'Institut national de l'audiovisuel, http://www.ina.fr/), které jsou
příjemci povinných výtisků některých speciálních druhů dokumentů. Celkový počet záznamů v databázi
francouzské národní bibliografie je cca 2 900 000.
Přidělování čísel ISBN má na starosti jednak BnF (pro publikace oficiálních vydavatelů a nakladatelů), jednak
specializovaná agentura AFNIL (fr. Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre,
http://www.afnil.org/) pro publikace ostatní. BnF je pověřena i funkcí národního centra v systému ISSN
(Centre ISSN-France) a centra budování národního souborného katalogu (Catalogue Collectif de France,
CCFR, http://ccfr.bnf.fr/).

3.2.2.2 Zdroje systému SNB
Francouzská SNB registruje dokumenty/informační zdroje tradičně na základě propracované moderní legislativy
o povinném výtisku30. Registrovány jsou všechny druhy dokumentů včetně elektronických, vydaných,
tištěných nebo rozšiřovaných na území Francie a na územích spravovaných Francií v zámoří.
Systém povinného výtisku patří ve Francii k nejlepším na světě. První legislativní opatření (L'Ordonance de
Montpellier) vzniklo ve Francii již v roce 1537 (bylo také první na světě). Podle něho musel být odevzdán
1 exemplář každé knihy tehdejší Královské knihovně. Koncem 18. stol. byla legislativa přeformulována a nově
ustanovena v roce 1810 v souvislosti se zahájením provozu souběžné národní bibliografie v roce 1811.
Legislativa postupně zahrnovala každý nový typ dokumentu, který se objevil.
Systém povinného výtisku je v současné době koordinován Odborem bibliografických a digitálních informací
(Département de l'Information bibliographique et numérique) BnF a také Vědeckou radou pro povinný výtisk
(Conseil scientifique du dépôt légal, CSDL), která byla vytvořena již v roce 1992 na základě tehdy platného
Zákona o povinném výtisku (také z roku 1992). Jejím sídlem je Francouzská národní knihovna. Povinný výtisk31
je v současnosti realizován na základě již výše zmíněného komplexního Zákoníku o kulturním dědictví (Code
du patrimoine), který vešel v platnost 20. února 2004. Povinného výtisku se konkrétně týkají články L131-1 až
L133-1 a R131-1 až R133-1. Text zákoníku je doplněn dříve vydanými nařízeními z roku 1995, 1996 a 2006.
Předmětem povinného odevzdávání a registrace ve francouzské národní bibliografii jsou knihy, seriálové
publikace a specializované druhy dokumenty: plakáty, známky, grafika, fotografie, obrazy (např. pohlednice),
mapy a plány, tištěné hudebniny a choreografie, filmy a zvukové záznamy, záznamy televizního a rozhlasového
vysílání, počítačové programy, multimediální dokumenty, databáze, expertní systémy a jiné systémy umělé
inteligence, jež jsou veřejně dostupné.
Od roku 2006 Národní francouzská knihovna v souladu s hlavním Zákoníkem o kulturním dědictví a také
doplňkového nařízení z roku 2006 archivuje také francouzký web. Sklízení vybraného digitálního obsahu je
realizováno pomocí počítačového robota Heritrix (volná licence Archivu Internetu). Podle nejnovějšího nařízení
z prosince 2011 (Le décret n° 2011-1904) podléhají všechny fyzické a korporativní osoby, které poskytují online
služby v doméně .fr bez ohledu na jejich obsah nebo způsob přístupu, povinnosti poskytnout povinně své
digitální materiály. Obsahy si BnF sklízí sama (nejméně jednou ročně) a na základě zákona má právo vyžádat si
i přístupová hesla a nezbytnou technickou dokumentaci z důvodu dlouhodobé archivace daných zdrojů.
Povinné výtisky jsou zpracovávány, ukládány a uchovávány v depozitářích BnF (v rámci oddělení PV,
Département du dépôt legal) a vybrané typy materiálů také v depozitářích Národního centra pro film
a animovaný obraz a Národního ústavu pro audiovizuální materiály.
Vydavatelé základních druhů dokumentů mohou nově odevzdat povinné výtisky prostřednictví elektronického
systému (https://depotlegal.bnf.fr/), kde je nutné se nejdříve zaegistrovat.

29

KOSKAS, Mathilde. Bibliographie nationale française et dépôt legal: 200 ans d'édition. In: Bulletin des
Bibliothèques de France, 2011, 56(6),101-105. Dostupné také z: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-06-0101001.pdf.
30

Systém CIP ve Francii nebyl a není zaveden (vydavatelská a knihkupecká sféra vydává vlastní počítačovou
registraci publikací typu „Knihy v tisku“ s názvem ELECTRE (http://www.electre.com).
31

Informace o povinném výtisku ve Francii jsou podrobně prezentovány na dílčím webu BNF v sekci
profesionálních informací: http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html.
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3.2.2.3 Zpracování záznamů
3.2.2.3.1

Jmenné zpracování

Záznamy pro francouzskou SNB jsou zpracovávány podle francouzských norem AFNOR (Association française
de normalisation) pro popis dokumentů, které jsou v souladu se standardy IFLA (ISBD a návazné dokumenty).
Pro zpracování knih platí norma Z 44-050 (úplný popis). Jiné knihovny užívají varianty této základní normy –
Z 44-072 (minimální popis), Z 44-073 (střední popis). Pro zpracování dalších druhů dokumentů pak existuje
dalších 8 norem. Dalších 6 norem je věnováno záhlavím a odkazům. Jedním ze specifik zpracování dokumentů
je víceúrovňová katalogizace (u vícesvazkových publikací). Pro jmenné zpracování se zcela využívá záznamů ze
souboru jmenných autorit (Fichiers d'autorité auteurs-titres), který je volně dostupný na WWW
(http://noticesautorites.bnf.fr)32. Nově je soubor jmenných autorit dostupný ve formě propojench otevřených
dat, a to buď pro koncové uživatele (v aplikaci CubicWeb), nebo pro programy 33.

3.2.2.3.2

Věcné zpracování

Záznamy BgNF jsou zpracovávány od roku 1980 podle známého schématu předmětového hesláře RAMEAU
(Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié)34 – informace o něm jsou k dispozici na
webu knihovny (http://rameau.bnf.fr/). Heslář RAMEAU vznikl na základě adaptace předmětového hesláře
Lavalské Univerzity v Québecu (Kanada)35, který je zase překladem a adaptací předmětového hesláře LCSH
(Library of Congress Subject Headings). Heslář RAMEAU je dnes široce využíván ve francouzských
knihovnách a jejich sítích. Soubor předmětových hesel (autorit) je v databázi katalogu plně integrován. Nově je
heslář RAMEAU dostupný ve formě propojených otevřených dat, (viz obr. č. 3/7) a to buď pro koncové
uživatele (v aplikaci CubicWeb), nebo pro programy 36.
Francouzská SNB dříve (v letech 1975-1999) využívala Mezinárodní desetinné třídění (CDU)37, od roku 2002
je však u nových dokumentů zavedena indexace podle Deweyho desetinného třídění 38 (jeho zavedení souvisí
i s novým stavěním fondů v nové budově BnF).

32

Bibliothèque nationale de France. Autorités BnF [online]. Paris: BNF, [cit. 2014-10-30]. Dostupný volně přes
vstupní stránku katalogu knihovny (funkce autorité BNF): http://catalogue.bnf.fr/ nebo přímo:
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_bnf.jsp.
33

Bibliothèque nationale de France. Autorités BnF [online]. Paris: BNF, [cit. 2014-10-30]. Dostupný jako
otevřená propojená data (LOD) volně ve formátech rdf.xml, rdf.nt, rdf.n3, json z webové aplikace data.bnf.fr (SW
CubicWeb): http://data.bnf.fr/liste-auteurs a http://data.bnf.fr/liste-oeuvres. Soubory dat různě profilované lze
získat také z portálu (port 21):http://echanges.bnf.fr/ (id: databnf, heslo: databnf).
34

Bibliothèque nationale de France. BnF-RAMEAU: Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique et
Alphabétique Unifié [online]. Paris: BNF, [cit. 2014-10-30]. Dostupný volně přes vstupní stránku katalogu
knihovny (funkce RAMEAU): http://catalogue.bnf.fr/ nebo přímo:
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_rameau.jsp.
35

Université Laval. Bibliothèque. RVM: Répertoire de vedettes-matière [online]. Québec: Université Laval, [cit.
2014-10-30]. Komunikace v portálu vedena v angličtině a francouzštině. Soubor dostupný pouze na základě
licence z: https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/. Dostupný komerčně také na CD-ROM.
36

Bibliothèque nationale de France. BnF-RAMEAU: Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique et
Alphabétique Unifié [online]. Paris: BNF, [cit. 2014-10-30]. Dostupný jako otevřená propojená data (LOD) volně
ve formátech rdf.xml, rdf.nt, rdf.n3, json z webové aplikace data.bnf.fr (SW CubicWeb): http://data.bnf.fr/listerameau. Soubory dat různě profilované lze získat také z portálu (port 21):http://echanges.bnf.fr/ (id: databnf, heslo:
databnf).
37

UDC Consortium. Classification décimale universelle: édition moyenne internationale. Jacques BURLET,
éditeur. 2e éd. Liège: Éditions du CEFAL, 1990-1995. 3 sv. (673, 628, 549 s.). Standardní (střední) vydání UDC
ve francouzštině připravené na základě počítačového souboru „UDC MRF“. ISBN 2-87130-024-0 (sv. 1). ISBN 287130-037-2 (sv. 2). ISBN 2-87130-048-8 (sv. 3).
38

V současnosti je užíván francouzský překlad 22. vydání DDT: DEWEY, Melvil, conçue. Classification
décimale Dewey et index. 22e édition par Joan S. MITCHELL aj. Version française sous la coordination de
Raymonde COUTURE-LAFLEUR aj. Montréal: Éd. Asted, 2007. 4 sv. ISBN 978-2-923563-19-0 (soubor).
Projekt ve spolupráci: Asted, la Bibliothèque nationale du Canada, la Bibliothèque nationale de France et la
Bibliothèque nationale du Québec.
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3.2.2.3.3

Formáty dat

Záznamy BgNF jsou od roku 1970 zpracovávány ve vlastním formátu BnF nazvaném INTERMARC (struktura
podle ISO 2709). Od října 2001 je zavedena nová verze tohoto formátu nazvaná „INTERMARC integré“
(Integrovaný INTERMARC). Je také znám pod označením INTERMARC, verze 3.0. Pro komunikaci dat je
pak využíván v národním a mezinárodním kontextu především formát UNIMARC, do kterého jsou data
z formátu INTERMARC konvertována (viz příklad na obr. č. 3/5). Seriály jsou též konvertovány do formátu
ISSN pro potřeby mezinárodního systému ISSN. Francie vyžívá normy ISO 646 (základní latinka) a ISO 5426
(rozšířená latinka, Latin 1).

Obr. č. 3/5: záznamy elektronické verze BgNF s odkazy“m“, které vedou k možnosti jejich exportuve formátu
UNIMARC – viz výřez menšího okna (převzato w WWW, 2007)

3.2.2.4 Báze dat
Záznamy BgNF byly dříve (společně se záznamy zahraničních dokumentů) zpracovávány a ukládány ve formátu
INTERMARC do dvou základních bází dat (od roku 1987, celkový počet záznamů zahrnuje i záznamy získané
v procesu retrokonverze knihovních katalogů):
1. Báze BN-OPALE, která obsahovala záznamy základních druhů dokumentů (knih a seriálů včetně oficiálních
dokumentů a starých tisků a od roku 1994 také počítačových dokumentů) domácí provenience; v bázi jsou dále
přítomny záznamy zahraničních přírůstků BNF a integrovaně i záznamy jmenných a předmětových autorit. V
posledních letech byly do báze zařazovány i nové záznamy, jež vznikly na základě sdílené katalogizace do báze
BN-OPALE v asi 15 spolupracujících fr. univerzitních a specializovaných knihovnách. Rozšíření této základní
báze (tzv. BN-OPALE PLUS) o retrokonvertované záznamy s retrospektivou před rokem 1970 znamená její
celkový objem cca 12 500 000 záznamů. Celkový objem všech záznamů BnF se stal základním jádrem
národního souborného katalogu Francie (CCF, Catalogue Collectif de France), který zahrnuje cca 18 miliónů
záznamů.
1.

Báze BN-OPALINE obsahuje záznamy dokumentů specializovaných oddělení BnF včetně záznamů autorit.
Konkrétně zahrnuje záznamy: a) map a plánů, atlasů a glóbů (zahrnuje již i dokumenty vydané před rokem
1815), b) grafiky, plakátů a fotografií, c) zvukových, vizuálních dokumentů a multimédií, d) tištěné
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hudebniny, e) medaile a mince. Báze je udržována ve vlastním systému BNF na počítači domácí firmy
BULL s retrospektivou od roku 1982.
Obě databáze jsou v současnosti již spojeny v rámci jednotné programové aplikace domácí provenience.
V databázi je cca 2 900 000 záznamů.

3.2.2.5 Výstupní zpracování dat a přístup k záznamům
3.2.2.5.1

Tištěné výstupy a jejich elektronická náhrada

Tištěné sešity BgNF byly vydávány téměř 200 let od roku 1811. Sešity na papírovém nosiči vycházely až do
dubna 2000 pod společným názvem Bibliographie nationale française v níže uvedených řadách:
1.

Livres (knihy, 1x za 14 dnů, 3x ročně kumulovaný rejstřík na mikrofiši, roční kumulovaný rejstřík)

2.

Publications en Série (seriály včetně edic, 1x měsíčně, roční rejstřík)

3.

Publications officielles (oficiální publikace fr. institucí a mezinárodních se sídlem ve Francii, 6x ročně,
roční index)

4.

Musique (tištěné hudebniny, 3x ročně)

5.

Atlas, cartes et plans (Atlasy, mapy a plány, 2x ročně).

S definitivní platností bylo tištění papírových výstupů zrušeno v dubnu 2000 (důvodem byly především
z finanční důvody). Po zrušení papírových sešitů se BnF rozhodla, že bude od poloviny roku 2001 zpřístupňovat
záznamy souběžné národní bibliografie zdarma přes Internet/WWW v podobě, která nahrazuje tištění sešity
(ve formátu HTML). Záznamy knižních a seriálových publikací jsou v různých výstupních sestavách k dispozici
na adrese: http://bibliographienationale.bnf.fr/. Záznamy jsou zobrazovány standardně v podobě katalogizačních
záznamů, využít však lze i funkci jejich konverze do ISO formátu za účelem stažení do lokální databáze
uživatele (viz obr. č. 3/5). Doplňkově je možné záznamy BgNF vyhledávát pomocí systému Google.

3.2.2.5.2

CD-ROM výstup (ukončeno k 31.12.2003)

Záznamy francouzských knih, oficiálních publikací, seriálů a elektronických dokumentů, získaných na bázi PV
a uložených v bázi národní biblografie s retrospektivou od roku 1970 (ve formátu UNIMARC), byly pod
názvem:
„Bibliographie nationale française - Livres, publications en série et documents électroniques“

do konce roku 2003 dostupné na 2 discích CD-ROM (v systému TREVI/CARAVAN francouzské společnosti
BIBLIOPOLIS).
Část databáze BN-OPALINE na CD-ROM se záznamy speciálních druhů dokumentů (zvukových, vizuálních,
multimediálních a elektronických dokumentů) s retrospektivou od roku 1983 vycházela pod názvem:
„Bibliographie nationale française - Documents sonores, audiovisuels et multimédias sur CD-ROM“

Od 2. poloviny 2001 byly do tohoto výstupu zahrnuty i záznamy tištěných hudebnin (s retrospektivou od roku
1990).
Záznamy souborů autorit (jmenných a předmětových) byly k dispozici také na na CD-ROM pod názvem:
„Notices d'autorité de BN-OPALE sur CD-ROM“.

Všechyny uvedené výstupy však byly definitivně zrušeny k 31.°12. 2003. Francouzská národní knihovna se již
soustřeďuje pouze na přístupňování dat v elektronické formě.

3.2.2.5.3

Online přístup a dávkové zpřístupňování

Databáze francouzské národní bibliografie (včetně katalogů knihovny) byly v dřívějším období přístupné v
online režimu prostřednictvím francouzského databázového centra QUESTEL (střediska v Nanterre u Paříže) ve
vyhledávacím systému QUESTEL Plus na dílčím serveru SBN (Serveur bibliographique national). Databáze
BN-OPALE sloužila v té době pro sdílenou katalogizaci a byla také jedním z největších francouzských
souborných katalogů. Zpřístupňování národní bibliografie touto formou bylo zastaveno po roce 2000.
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Nově jsou strukturované záznamy ve formátu INTERMARC a UNIMARC poskytovány zdarma přes FTP
server.
Záznamy bází BgNF jsou také přístupné bezplatně v rámci různých částí elektronického katalogu. V současné
době je hlavní přístup ke katalogům k dispozici na adrese: http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/catalog.htm

3.2.2.5.4

BNB jako Propojená otevřená data (LOD)

Francouzská národní knihovna přístupňuje od roku 2012 bibliografické i autoritní záznamy jako propojená
otevřená data (Linked Open Data, LOD). V rámci rozsáhlého projektu jsou prozatím prioritně zpřístupňovány
záznamy domácí literatury, zejména té, která byla již digitalizována v národní digitální knihovně Gallica.
Vyhledávání je dostupné v rozhraní pro koncové uživatele (softwarové aplikaci CubicWeb) z adresy:
http://data.bnf.fr (úvodní stránka systému j prezentována na obr. č 1/2). Bibliografické záznamy jsou
prezentovány podle konceptuálního modelu FRBR. Bibliografické záznamy jsou identifikovány pomocí trvalého
identifikátoru ARK.
Vyhledané záznamy jsou k dispozici v prezentačním formátu HTML s možností jejich reformátování do formátů
typu XML (application/rdf+xml a application/json). Na obr. 3/6 je zobrazen bibliografický záznam a na obr. 3/7
autoritní záznam předmětového hesla.
Dílo „Bibliotheca Universalis“ reprezentované záznamem ve formátu HTML na URL:
http://data.bnf.fr/12125507/conrad_gesner_bibliotheca_universalis/
s trvalým identifikátorem ARK: http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071
má ve struktuře RDF.XML: http://data.bnf.fr/12125507/conrad_gesner_bibliotheca_universalis/rdf.xml data
uvedená na obr. č. 3/6.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <rdf:RDF xmlns:bnf-onto="http://data.bnf.fr/ontology/bnf-onto/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:rdarelationships="http://rdvocab.info/RDARelationshipsWEMI/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb33992624b">
<rdarelationships:workManifested rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb352808128">
<rdarelationships:workManifested rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35280810k">
<rdarelationships:workManifested rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb305024286">
<rdarelationships:workManifested rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb34332580d">
<rdarelationships:workManifested rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071">
<foaf:focus rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" />
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071" />
<skos:prefLabel xml:lang="fr">Bibliotheca universalis</skos:prefLabel>
<bnf-onto:FRBNF rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">12125507</bnf-onto:FRBNF>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35280811x">
<rdarelationships:workManifested rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121255071#frbr:Work">
<rdfs:label>Bibliotheca universalis</rdfs:label>
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/12125507/conrad_gesner_bibliotheca_universalis/studies" />
<rdf:type rdf:resource="http://rdvocab.info/uri/schema/FRBRentitiesRDA/Work" />
<dcterms:title xml:lang="fr">Bibliotheca universalis</dcterms:title>
<dcterms:creator rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11904766p#foaf:Person" />
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Obr. č. 3/6: záznam díla Conrada Gesnera „Bibliotheca Universalis“ ve struktuře rdf.xml na serveru data.bnf.fr
[převzato z WWW, 2014]
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Dílo „Bibliotheca Universalis“ vytvořil Conrad Gesner (1516-1565), jehož autoritní záznam ve formátu HTML
je k dispozici na URL: http://data.bnf.fr/11904766/conrad_gesner/. Záznam má také trvalý identifikátor ARK:
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11904766p. Mezinárodní identifikátor C. Gesnera ISNI již byl přidělen také
Mezinárodní agenturou ISNI (http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000121318163). Záznam C. Gesnera je ve struktuře
RDF.XML dostupný na adrese: http://data.bnf.fr/11904766/conrad_gesner/rdf.xml.
Záznam díla G. Gesnera „Bibliotheca Universalis je propojen se záznamem formálního předmětového hesla
„Bibliographie internatonale“ z hesláře RAMEAU. Jeho prezentace ve formátu HTML je na U|RL:
http://data.bnf.fr/12455464/bibliographie_internationale/
Záznam předmětového hesla má přidělen trvalý identifikátor ARC: http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q.
Jeho reprezentace ve struktuře RDF.XML: http://data.bnf.fr/12455464/bibliographie_internationale/rdf.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <rdf:RDF xmlns:bnf-onto="http://data.bnf.fr/ontology/bnf-onto/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb330791251">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb352808128">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb33905949c">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35280810k">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37445673x">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb409269607">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb409281866">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb32410907f">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37446253f">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q">
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
<skos:prefLabel xml:lang="fr">Bibliographie internationale</skos:prefLabel>
<skos:scopeNote xml:lang="fr">Définitions extraites du Manuel de bibliographie de Marcelle Beaudiquez : Bibliographie
internationale, "documents publiés dans divers pays et dans plusieurs langues" ; Bibliographie universelle, "terme utilisé
jusqu'au 19ème siècle pour qualifier les bibliographies internationales" ; Bibliographie générale internationale, recense
des documents qui traitent de tous les sujets</skos:scopeNote>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://data.bnf.fr/vocabulary/scheme/r166" />
<skos:closeMatch rdf:resource="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85013866" />
<skos:closeMatch rdf:resource="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85013871" />
<skos:altLabel xml:lang="fr">Bibliographie universelle</skos:altLabel>
<skos:altLabel xml:lang="fr">Bibliographie internationale -- Méthodologie</skos:altLabel>
<skos:altLabel xml:lang="fr">Catalogues universels</skos:altLabel>
<skos:altLabel xml:lang="fr">Bibliographie générale internationale</skos:altLabel>
<owl:sameAs rdf:resource="http://stitch.cs.vu.nl/vocabularies/rameau/ark:/12148/cb12455464q" />
<bnf-onto:FRBNF rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">12455464</bnf-onto:FRBNF>
<skos:broader rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11957779s" />
<skos:broader rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133183242" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb377291085">
<dcterms:subject rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12455464q" />
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Obr. č. 3/7: záznam předmětového hesla „Bibliographie internatonale“ ve struktuře rdf.xml na serveru
data.bnf.fr [převzato z WWW, 2014]
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3.2.3 Německo (Deutschland)
3.2.3.1 Národní bibliografická agentura
Německá národní bibliografie (Deutsche Nationalbibliographie, DNB), je vytvářena Německou národní
knihovnou (Die Deutsche Nationalbibliothek, D-NB, http://www.d-nb.de/ – její nová budova ve Frankfurtu nad
Mohanem je na fotografii vlevo). Knihovna má od roku 2006
nové jméno podle nového Zákona o Německé národní
knihovně z 22. června 2006 (Gesetz über die Deutsche
Nationalbibliothek (DNBG), Vom 22. Juni 2006). Je ústřední
archivní knihovnou a národním bibliografickým centrem SRN
(§ 1, odst. 1). Předcházející Zákon o Německé knihovně
z roku 1969 byl zrušen. Německá národní knihovna byla po
sjednocení tvořena trojicí institucí: Německou knihovnou ve
Frankfurtu nad Mohanem (Deutsche Bibliothek, Frankfurt am
Main, D-NB-F, založena v roce 1947 v bývalém Západním Německu, má cca než 12 000 000 knihovních
jednotek), Německou knihovnou v Lipsku (Deutsche Bücherei, Leipzig, D-NB-L, založena v roce 1913, bývalá
národní bibliografická centrála předválečného Německa a poválečné NDR, má cca 12 000 000 knihovních
jednotek) a Německý hudební archiv v Berlíně (Deutsches Musikarchiv, Berlin, DMA, založen v roce 1970, má
cca 1 200 000 knihovních jednotek). V současné době D-NB tvoří jenom knihovna ve Frankfurtu a Lipsku
Německý hudební archiv bylpřipojen ke knihovně v Lipsku. Hlavním sídlem Německé národní knihovny je
Frankfurt nam Mohanem. Frankfurtská knihovna sídlí od roku 1997 v nové moderní budově.
Zpřístupňování záznamů DNB obstarával zejména Spolek knihkupců (Buchhändlers.de, GmbH). Německá
knihovna ve Frankfurtu nad Mohanem je pověřena funkcí národní bibliografické agentury (od r. 1946). Je
pověřena rovněž funkcí národního centra systému ISSN (Nationales ISSS Zentrum für Deutschland). Od r. 2000
se centrála ve Frankfurtu stala také provozovatelem národního souborného katalogu seriálových publikací ZDB
(http://www.zeitschriftendatenbank.de/). Lipská knihovna plní náročné úlohy v oblasti retrospektivní národní
bibliografii. Německá národní bibliografie byla jako první automatizována, a to v roce 1966.
Současný systém německé národní bibliografie vznikl v roce 1947. Od roku 1969 byl legislativně zajištěn na
základě předchozího Zákona z roku 1969 a dalších návazných předpisů. Současný systém se zajištěn již podle
nového zákona z roku 2006. Bibliografické a související autoritní záznamy jsou v současnosti zpřístupňovány
především volně přes WWW rozhraní katalogu knihovny (http://dnb.d-nb.de) včetně formy propojených
otevřených dat. Hlavní přístup k DNB je k dispozici na URL: http://www.dnb.de/EN/nationalbibliografie. DNB
je co do různorodosti výstupů a forem jednou z nejbohatších národních bibliografií na světě.

3.2.3.2 Zdroje systému DNB
Německá národní bibliografie registruje různorodé typy dokumentů a informačních zdrojů jednak na základě
Zákona o Německé národní knihovně (DNBG) z 22. 6. 2006 (Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek
vom 22. Juni 2006), jednak na základě Nařízení o povinném výtisku publikací Německé knihovně
z 17. 10. 2008 (PflAV, Pflichtablieferungsverordnung vom 17. Oktober 200839). Doplňková Směrnice ke
sběrnému programu Německé národní knihovny byla vydána 1. 6. 2009 (Sammelrichtlinien, Stand 1. Juni 2009).
DNB registruje všechny dokumenty v tištěné i elektronické formě vydané na území Německa. Navíc jsou
získávány také dokumenty v německém jazyce publikované v zahraničí (jde o jazykový princip registrace
dokumentů). Před rokem 1969 byl základem pro tvorbu národní bibliografie dobrovolný povinný výtisk (na bázi
smluv s vydavateli). V současnosti je dobrovolný povinný výtisk německých publikací vydaných v jiných
zemích (Rakousko, německy hovořící část Švýcarska a další) rovněž do národní bibliografie zahrnován.
Předmětem zájmu jsou i všechny zahraniční překlady z němčiny a publikace o Německu (cizojazyčná
germanika). Dva exempláře povinného výtisku jsou určeny k tvorbě národní bibliografie a zároveň k budování
dvou paralelních národních fondů (dokumenty mají identické signatury) ve Frankfurtu nad Mohanem a Lipsku.
V současné době jsou již také registrovány videozáznamy a síťové elektronické dokumenty (od roku 1998). Od
tohoto roku buduje D-NB ve spolupráci s knihovnami německých univerzit také systém digitálního archivu pro
zpracování, ukládání a zpřístupňování úplných textů disertačních a habilitačních prací v elektronické podobě.

39

Nařízení je dostupné z : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pflav/gesamt.pdf.
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Jsou ukládány (archivovány) jak na serverch univerzit, tak na speciálním serveru depozitní knihovny D-NB.
Záznamy elektronických disertací jsou součástí národní bibliografie a také katalogu knihovny.
Významným zdrojem záznamů DNB byl do roku 2003 systém CIP (CIP-Dienst), který byl v Německu
provozován od roku 1974 (byl jedním z prvních systémů CIP na světě) na základě dobré spolupráce s nakladateli
v Německu i zahraničí. Spolupracovalo na něm asi 5 500 vydavatelů, ročně bylo zaregistrováno asi 50 000 titulů
(tj. zhruba 40-50 % všech nových přírůstků DDB). Záznamy byly publikovány zhruba 4 týdny před vydáním
dokumentů v řadě „N“ německé národní bibliografie. Od ledna 2003 je systém CIP zrušen. Místo něho
nastoupila služba oznamování nových publikací (Der Neuerscheinungsdienst), kterou má na starosti
Marketingová a vydavatelská služba Spolku knihkupců (MVB, Marketing- und Verlagsservice des
Buchhandels GmbH, http://www.mvb-online.de/). Tato služba bude i nadále vytvářet databázi typu „Books in
Print“ (vytvářela ji i doposud), tj. něm. Verzeichnisses Lieferbarer Bücher (VLB), ovšem na základě smlouvy
s Německou národní knihovnou budou záznamy ještě nevytištěných publikací vytvářeny na základě standardů
stanovených národní knihovnou tak, aby je bylo možné využít při zpravování povinných výtisků. Databáze
ovšem již nebude součástí systému německé DNB, na její výstupy bude ale národní knihovna odkazovat (přístup
na základě licence, http://www.vlb.de/).

Obr. č. 3/8: záznam seriálu (řady „A“ německé národní bibliografie) v prezentačním formátu HTML s trvalým
hyperlinkem http://d-nb.info/998466212 [převzato z WWW, 2014]
Trvalý hyperlink bibliografického záznamu z báze DNB: http://d-nb.info/998466212
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:sf="http://www.opengis.net/ont/sf#" xmlns:isbd="http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/"
xmlns:gndo="http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:marcRole="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
xmlns:lib="http://purl.org/library/" xmlns:umbel="http://umbel.org/umbel#" xmlns:rdau="http://rdaregistry.info/"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
<rdf:Description rdf:about="http://d-nb.info/998466212">
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Periodical" />
<dcterms:medium rdf:resource="http://rdvocab.info/termList/RDACarrierType/1018" />
<owl:sameAs rdf:resource="http://hub.culturegraph.org/resource/DNB-998466212" />
<bibo:issn>1869-3946</bibo:issn>
<bibo:issn>1869-3946</bibo:issn>
<dc:identifier>(DE-600)2532426-3</dc:identifier>
<umbel:isLike rdf:resource="http://ld.zdb-services.de/data/2532426-3" />
<dc:identifier>(OColc)643867522</dc:identifier>
<foaf:isPrimaryTopicOf>http://www.d-nb.de/service/zd/dnb.htm</foaf:isPrimaryTopicOf>
<dcterms:language rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger" />
<dcterms:accrualPeriodicity rdf:resource="http://marc21rdf.info/terms/continuingfre%23w" />
<dc:title>Deutsche Nationalbibliografie</dc:title>
<dcterms:contributor rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/10140798-1" />

37

<rdau:P60163>Leipzig</rdau:P60163>
<rdau:P60163>Frankfurt, M.</rdau:P60163>
<dc:publisher>Dt. Nationalbibliothek</dc:publisher>
<rdau:P60333>Frankfurt, M. : Dt. Nationalbibliothek, 2010</rdau:P60333>
<rdau:P60261 rdf:resource="http://ld.zdb-services.de/data/2131230-8.rdf" />
<dcterms:subject rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/4070370-8" />
<dcterms:subject rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/4013134-8" />
<dcterms:issued>2010-</dcterms:issued>
<dcterms:title>Deutsche Nationalbibliografie / Reihe A, Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels :
wöchentliches Verzeichnis</dcterms:title>
<bibo:contributorList>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/10140798-1" />
</rdf:Seq>
</bibo:contributorList>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Obr. č. 3/9: záznam seriálu (řady „A“ německé národní bibliografie) ve struktuře RDF.XML nabízené v rámci
propojených otevřených dat na serveru Německé národní knihovny (trvalý hyperlink http://d-nb.info/998466212)
[převzato z WWW, 2014]

3.2.3.3 Zpracování záznamů
3.2.3.3.1

Jmenné zpracování

Záznamy pro DNB byly zpracovávány podle pravidel RAK-WB40 a dalších standardů pro speciální druhy
dokumentů (např. RAK-NBM, RAK-Musik nebo i Doporučení pro pokračující integrační zdroje (Empfehlungen
für Continuing integrating resources) aj.). Německá pravidla byla uvedena v soulad s ISBD. Jedním ze specifik
zpracování dokumentů byla víceúrovňová katalogizace pro vícesvazkové publikace. V současné době (od
1. 7. 2013) přešla Německá národní knihovna plně na tvorbu záznamů podle pravidel RDA 41 (prozatím do
formátu MARC 21). Připravuje se přechod na nový formát BIBFRAME 42, Německá národní knihovna se
intenzivně podílí na jeho vývoji.
Pro potřeby jmenného zpracování bibliografických záznamů se po dlouhá léta využívaly soubory záznamů
jmenných autorit: a) pro fyzické osoby (Personennamendatei, PND) a b) pro korporace (Gemeinsame
Körperschaftsdatei, GKD). Oba soubory byly sloučeny a to také se soubory předmětových hesel a jsou
v současnosti nabízeny pod označení GND (Gemeinsame Normdatei)43 i volně ve struktuře propojených
otevřených dat.

3.2.3.3.2

Věcné zpracování

Záznamy DNB jsou zpracovávány podle Pravidel pro předmětový katalog (RSWK - Regeln für den
Schlagwortkatalog, 3. Aufl., 1998, 2002). Pro předmětovou indexaci se využíval národní soubor záznamů
předmětových hesel (Schlagwortnormdatei, SWD). Ten se stal v nedávné době součástí výše zméněného
komplexního souboru GND (Gemeinsame Normdatei). Knihovna využívala od roku 1982 svůj vlastní
klasifikační systém Věcné skupiny Německé národní bibliografie (Sachgruppen der Deutschen
Nationalbibliographie v zatím poslední verzi z roku 1994). Třídění obsahovalo 79 věcných skupin, vytvořených
v souladu s tříděním MDT. Stejně jako Francouzská národní knihovna, i Německá národní knihovna se rozhodla
k zavedení Deweyhoo desetinného třídění pro věcné zpracování materiálů DNB. V roce 2000 bylo vytvořeno
40

Regeln für die alphabetische Katalogisierung. Bd. 1, Regeln für wissenschaftliche Bibliotheken, 2. überarb.
Ausg., 2002.
41

Informace o pravidlech RDA jsou dostupné například z webu Kongresové knihovny
(http://www.loc.gov/aba/rda/), kompletní text pravidel je dostupný z licencovaného webu: http://rdatoolkit.org,
dostupný je také v tištěné formě.
42

Library of Congress. BIBFRAME Overview [online]. Washington (D.C.): Library of Congress, 2012- [cit. 201410-30]. Dostupné z: http://www.bibframe.org/.
43

Die deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei (GND) [online]. Frankfurt am Main: DNB, [cit.
2014-10-30]. Dostupný jako otevřená propojená data (LOD) volně ve formátech rdf.xml (rdf.gz) a ttl.txt (ttl.gz) ze
serveru Datendienst: http://datendienst.dnb.de/cgi-bin/mabit.pl?userID=opendata&pass=opendata&cmd=login.
Informace o GND dostupné z WWW stránky DNB: http://www.dnb.de/gnd.
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Konzorcium německých knihoven, které mělo za úkol připravit německého vydání DDT (DeweyDezimalklassifikation Deutsch http://www.ddc-deutsch.de/). Projek byl realizován v letech 2002-2004, v roce
2005 byl německý překlad 22. vydání DDT publikován vydavatelstvím Saur 44. Od ledna 2006 je DDT využíváno
pro potřeby DNB.

3.2.3.3.3

Formát

Záznamy DNB byly od roku 1972 zpracovávány ve vlastním formátu MAB1 (Machinelles Austauschformat für
Bibliotheken - viz příklad na obr. č. 3/10). Od ledna 1996 knihovna přešla na vyšší verzi MAB2. Tento formát
byl využíván jako formát výměnný do 1. 7. 2013. V současné chvíli je využíván formát MARC 21. Pro výměnu
dat slouží v současnosti také specifikace oai_dc, a struktura RDF. Pro potřeby zpracování elektronických
disertačních a habilitačních prací (včetně jejich ukládání či archivace) připravila D-NB nový formát (specifikaci)
metadat METADISS, který je založen na specifikaci Dublin Core.
Deutsche Bibliographie 1.0
© 1989 Buchhändler-Vereinigung GmbH
_
_
_
_
_
_
a
_
s

331
335
359
410
412
435
540
700
902

Meyers Taschenlexikon
in 2 Bänden
hrsg. U. bearb. Von Meyers Lexikonred.
Mannhein ; Wien ; Zürich
BI-Taschenbuchverl.
21 cm
ISBN 3-411-02941-2 kart. : DM 19.80
03
(1) Enzyklopädie
*****n....10*****...4507
09.........n.th.292----3-411-02941-20...n.....1
...z............37......

_
_
_
a
a
-

089
331
425
433
540
544
568

Bd. 1.
A - Math
1989
432 S. : Ill., graph. Darst.
ISBN 3-411-02942-0 kart. : DM 9.90
D 89/38176
89,N33,0008
*****n....10*****...4507
09.........n.th.292----3-411-02942-00..b......2
...z..............1989..

_
_
_
a
a
-

089
331
425
433
540
544
568

11684000190032289,A45,00
......................r.
z...........de........z.
...551575034............

11684000290032289,A45,00
........................
............de........z.
....891020187551575034..

Bd. 2.
Mati -Zz
1989
S. 433 - 864 : Ill., graph. Darst., Kt.
ISBN 3-411-02943-9 kart. : DM 9.90
D 89/38176
89,N33,0008
*****n....10*****...4507
09.........n.th.292----3-411-02943-90..b/.....2
...z..............1989..

11684000390032289,A45,00
........................
............de........z.
....891020217551575034..

Obr. č. 3/10: záznam vícesvazkové publikace DNB v původním formátu MAB1 (řádková vstupní struktura); převzato z báze
na CD-ROM (zahrnuje společný záznam a dva rozpisové záznamy pro svazky; atypické návěští se vypisuje pod záznamy)

Záznamy vícesvazkového dokumentu na obr. 3/10 lze v současnosti z databáze DNB získat i v nové struktuře
propojených otevřených dat ve volné licenci CC-0 ve formátu RDF.XML (viz obr. č. 3/10):
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DEWEY, Melvil, begr. Dewey-Dezimalklassifikation und Register. DDC 22, hrsg. von Joan S. MITCHEL aj.
Deutsche Ausg. hrsg. von Der Deutschen Bibliothek. München: K. G. Saur Verlag, 2005. 4 sv. ISBN 978-3-59811651-3 (Saur). ISBN 978-3-11-094541-6 (de Gruyter).
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Trvalý hyperlink bibliografického záznamu z báze DNB: http://d-nb.info/551575034
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:sf="http://www.opengis.net/ont/sf#" xmlns:isbd="http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/"
xmlns:gndo="http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:marcRole="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
xmlns:lib="http://purl.org/library/" xmlns:umbel="http://umbel.org/umbel#" xmlns:rdau="http://rdaregistry.info/"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
<rdf:Description rdf:about="http://d-nb.info/551575034">
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Collection" />
<dcterms:medium rdf:resource="http://rdvocab.info/termList/RDACarrierType/1044" />
<owl:sameAs rdf:resource="http://hub.culturegraph.org/resource/DNB-551575034" />
<bibo:isbn10>3411029412</bibo:isbn10>
<dc:identifier>(OColc)720294166</dc:identifier>
<dc:title>Meyers Taschenlexikon</dc:title>
<rdau:P60163>Mannheim</rdau:P60163>
<rdau:P60163>Wien</rdau:P60163>
<rdau:P60163>Zürich</rdau:P60163>
<dc:publisher>BI-Taschenbuchverl.</dc:publisher>
<dcterms:subject rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/4014986-9" />
<rdau:P60493>in 2 Bänden</rdau:P60493>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Trvalý hyperlink bibliografického záznamu z báze DNB: http://d-nb.info/891020187
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:sf="http://www.opengis.net/ont/sf#" xmlns:isbd="http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/"
xmlns:gndo="http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:marcRole="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
xmlns:lib="http://purl.org/library/" xmlns:umbel="http://umbel.org/umbel#" xmlns:rdau="http://rdaregistry.info/"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
<rdf:Description rdf:about="http://d-nb.info/891020187">
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Document" />
<dcterms:medium rdf:resource="http://rdvocab.info/termList/RDACarrierType/1044" />
<owl:sameAs rdf:resource="http://hub.culturegraph.org/resource/DNB-891020187" />
<bibo:isbn10>3411029420</bibo:isbn10>
<dc:identifier>(OColc)722249031</dc:identifier>
<dcterms:language rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger" />
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/551575034" />
<dc:title>Meyers Taschenlexikon</dc:title>
<isbd:P1053>432 S.</isbd:P1053>
<dcterms:issued>1989</dcterms:issued>
<rdau:P60493>Bd. 1. A - Math</rdau:P60493>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Trvalý hyperlink bibliografického záznamu z báze DNB:http://d-nb.info/891020217
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:sf="http://www.opengis.net/ont/sf#" xmlns:isbd="http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/"
xmlns:gndo="http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:marcRole="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
xmlns:lib="http://purl.org/library/" xmlns:umbel="http://umbel.org/umbel#" xmlns:rdau="http://rdaregistry.info/"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">
<rdf:Description rdf:about="http://d-nb.info/891020217">
<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Document" />
<dcterms:medium rdf:resource="http://rdvocab.info/termList/RDACarrierType/1044" />
<owl:sameAs rdf:resource="http://hub.culturegraph.org/resource/DNB-891020217" />
<bibo:isbn10>3411029439</bibo:isbn10>
<dc:identifier>(OColc)722249070</dc:identifier>
<dcterms:language rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger" />
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/551575034" />
<dc:title>Meyers Taschenlexikon</dc:title>
<isbd:P1053>S. 433 - 864</isbd:P1053>
<dcterms:issued>1989</dcterms:issued>
<rdau:P60493>Bd. 2. Mati - Zz</rdau:P60493>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
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3.2.3.4 Báze dat
Záznamy DNB byly od roku 1993 zpracovávány a ukládány do společné báze hlavního katalogu knihovny
(Zentralkatalog) v novém integrovaném knihovnickém systému ILTIS (Integrierte Literatur- , Tonträgerund Musikalien-Informations-System), který byl variantou nizozemského knihovnického systému PICA.
V současnosti knihovna používá vlastní systém. Původní retrospektiva daná rokem 1972 (pro knihy a seriály)
byla prodloužena až k roku 1913 (na základě realizace projektu retrokonverze tradičních záznamů). K roku 2014
báze obsahuje více než 28 000 000 záznamů. Kromě knih a seriálů báze obsahuje záznamy disertací (rovněž od
r. 1945), rukopisy, mapy, vizuální dokumenty, grafiku, fotografie, mikroformy, elektronické publikace i online
dostupné, hudebniny a zvukové dokumenty.

3.2.3.5 Výstupní zpracování dat a přístup k záznamům
3.2.3.5.1

Tištěné výstupy a jejich elektronická náhrada

Tištěné sešity německé národní bibliografie jsou vydávány od roku 1913 pod společným názvem Deutsche
Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschprachigen
Veröffentlichungen. Jejich vydávání (stejně jako vydávání na CD-ROM) zajišťuje Marketingová a vydavatelská
služba Spolku knihkupců (MVB - Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, http://www.mvbonline.de/) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.
K základním řadám (Reihen) patří následující:
A. Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels. Bücher, Zeitschriften, nicht-musikalische
Tonträger, weitere AV-medien, Mikroformen und elektronische Publikationen. (Monografie
a periodika dostupná na knižním trhu. Knihy, časopisy, nehudební zvukové dokumenty, další AV
dokumenty, mikrodokumenty a elektronické publikace; 1947-, 1x týdně, od roku 2004 jsou do této řady
zahrnována také cizojazyčná germanika a překlady německých děl, které vycházely dříve jako samostatná
řada G)
B. Monografien und Periodika ausserhalb des Verlagsbuchhandels. Bücher, Zeitschriften, nichtmusikalische Tonträger, weitere AV-medien, Mikroformen und elektronische Publikationen
(Monografie a periodika dostupná mimo knižní trh. Knihy, časopisy, nehudební zvukové dokumenty, další
AV dokumenty, mikroformy a elektronické publikace; 1947-, 1x týdně)
C. Karten (Mapy; 1965-, 4x ročně)
H. Hochschulschriftenverzeichnis (Soupis disertací a habilitací; 1972-, 1x měsíčně)
HJV.

Halbjahrverzeichnis (Kumulace titulů z řad A, B a C, 2x ročně)

MJV.

Mehrjahrverzeichnis (Kumulace půlročních kumulací a titulů z řady H, 1x za 3 roky)

Záznamy řad A, B, C a H jsou nově vydávány a zpřístupňovány zdarma také v elektronické formě (ve formátu
HTML a PDF) prostřednictvím interaktivního vyhledávání v databázi katalogu (http://dnb.d-nb.de/).
V seznamech krátkých záznamů lze vybírat a zobrazovat záznamy úplné ve výstupním katalogizačním formátu.
Navíc jsou v této formě a tomto formátu připravovány ještě další dvě řady (jejich papírová forma byla zrušena;
v tomto případě je k dispozici i formát PDF):
M. Verzeichnis der Musikalien und Musikschriften (Soupis hudebnin a děl o hudbě; 1976-, 1x měsíčně)
T. Musiktonträgerverzeichnis (Soupis zvukových hudebních dokumentů; 1974-, 1x měsíčně).
Řada N pro záznamy z bývalého systému CIP (Vorankündigung Monographien und Periodika), věnovaná
předběžným oznámením o knihách a periodikách ze strany Německé národní knihovny, byla od ledna 2003
definitivně zrušena. Náhradou je volné zpřístupňování záznamů jednotlivých řad na serveru D-NB, které vždy
zahrnují novinky připravené v systému CIP.

3.2.3.5.2

CD-ROM a DVD výstupy DNB

Bibliografické záznamy DNB byly delší dobu k dispozici i na CD-ROM. CD- ROMy v rámci projektu
„Evropské NB na CD-ROM“ vydával a rozšiřoval Spolek knihkupců (Buchhändler-Vereinigung GmbH,
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http://www.mvb-online.de/). Později byla k dispozici i retrospektiva záznamů ze všech řad na DVD nosiči (do
roku 2002).
Zpřístupňování na nosiči CD-ROM a DVD bylo již zrušeno.

3.2.3.5.3

Dávkové zpřístupňování

D-NB zpřístupňovala od roku 1977 na základě kontraktu bibliografické záznamy DNB pod názvem
Magnetbanddienst der Deutschen Bibliothek (http://datendienst.ddb.de/) na magnetických páskách (ve formátu
MAB2, UNIMARC nebo MARC 21). V současnosti lze záznamy získat i prostřednictvím protoloku FTP přes síť
Internet.
Dávky záznamy DNB jsou významným zdrojem pro všechny německé regionální knihovnické sítě:
Bibliotheksverbund Bayern (http://www.bib-bvb.de/bvb.htm)
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (http://www.kobv.de/)
Hessisches BibliotheksInformationsSystem (http://www.hebis.de/)
Gemeinsamer Bibliotheksverbund (http://www.gbv.de/)
Hochschulbibliothekszentrum des Landes NordRhein-Westfalen (http://www.hbz-nrw.de/)
Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (http://www.swbv.uni-konstanz.de/)
Záznamy jsou rovněž poskytovány na bázi kontraktu do zahraničí (např. do katalogu sítě OCLC aj.).

3.2.3.5.4

Online přístup

Celá retrospektiva databáze národní bibliografie (od roku 1945-) byla na bázi licence přístupná v režimu dialogu
v databázovém centru STN International (c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe, http://www.stninternational.de/), které databázi zpřístupňoval ve vyhledávacím systému MESSENGER. Její komerční název
byl BIBLIODATA. Zpřístupňování touto formou bylo již také zrušeno.
Německá národní knihovna nabízí uživatelům strukturované záznamy v dávkách prostřednictvím protokolu
Z35.50. Registrovaní uživatelé vstupují do systému prostřednictvím WWW formuláře pro přihášení. Mohou pro
své vlastní databáze a katalogy přebírat záznamy ve výměnných formátech (MAB2, UNIMARC, USMARC a
MARC 21).
Záznamy DNB online dnes vyhledávat i bezplatně v rámci společného katalogu Německé národní knihovny
prostřednictvím OPAC přes WWW rozhraní, dostupné přímo z hlavní stránky knihovny:
http://www.d-nb.de/

3.2.3.5.5

DNB jako Propojená otevřená data (LOD)

Stejně jako jiné velké evropské národní knihovny také Německá národní knihovna zahájila v roce 2012
zpřístupňování záznamů ve formě propojených otevřených dat (Linked Open Data, LOD). Poskytovány jsou data
bibliografická i autoritní. Vyhledávání je dostupné z adresy hlavní stánky knihovny: http://www.d-nb.de/. Po
nalezení záznamů je možné jeho převzetí volně ve formátu RDF.XML (viz obr. 3/8).

4 Systém české a slovenské souběžné národní bibliografie
Tato část textu je věnována stručnému vývoji a současnému stavu jednak českého systému souběžné národní
bibliografie (podrobnější úroveň), jednak systému slovenského. Slovenská národní bibliografie patří od roku
1993 oficiálně do zahraničních (evropských) systémů národních bibliografií, informace o ní jsou však do této
části zařazeny společně s domácí českou národní bibliografií z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je zejména
společný vývoj obou systémů v tradičním „papírovém“ období a také aktuální kooperační vazby obou systémů,
resp. jejich bibliografických agentur při budování novodobých systémů automatizovaných (projekt CASLIN
a jiné aktivity).
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4.1

Systém souběžné národní bibliografie v České republice

Česká národní bibliografie je základním informačním systémem, který registruje v relativní úplnosti veškerou
bohemikální literární produkci. K jejím základním funkcím náleží:
1. funkce registračně evidenční (zaznamenává existenci dokumentů a zabezpečuje úplnost
informací o národní literární produkci, resp. o dalších informačních zdrojích)
2. funkce kulturně historická (dokumentuje kulturní aktivity společnosti jako celku
i jednotlivých dílčích nebo specializovaných komunit) a
3. funkce informačně komunikační (zpřístupňuje informace o české literární produkci); je
předpokladem budování a rozvíjení dalších návazných informačních služeb zejména
v současném období síťové elektronické komunikace informací (budování systémů souborných katalogů,
služby dodávání úplných textů apod.)
Bibliografickou agenturou pro systém české souběžné národní bibliografie je Národní knihovna České
republiky (dříve Národní knihovna v Praze, http://www.nkp.cz).

4.1.1 Vývoj tradičního systému české souběžné národní bibliografie
Česká souběžná národní bibliografie vznikla v první čtvrtině 20. století a v tradičních
podmínkách práce se rozvíjela více jak 50 let. U jejího zrodu stál významný český pedagog,
bibliograf a knihovník Ladislav Jan Živný (1872-1949), který své první myšlenky
o povinných výtiscích a organizačním zajištění souběžné registrace dokumentů formuloval již
v prvním desetiletí 20. století. Na základě svých kontaktů s Mezinárodním bibliografickým
ústavem v Bruselu dospěl Živný k myšlence založení národního bibliografického ústavu
(Českého bibliografického ústavu), pro který v letech 1916-1917 předložil velkorysý program.
Český bibliografický ústav (ČBÚ, založen v roce 1917 na půdě pražské Městské knihovny)
zahájil ještě v průběhu války vydávání lístkového Českého katalogu bibliografického. Po vzniku republiky byl
v roce 1919 ČBÚ postátněn a přiřazen k Veřejné a univerzitní knihovně (oficiální název byl Československý
ústav bibliografický při Veřejné a univerzitní knihovně). V roce 1925 ztratil ČBÚ samostatnost definitivně v souvislosti se vznikem Národní knihovny (vznikla na bázi tehdejší Veřejné a univerzitní knihovny, jež přestala
existovat).
V roce 1922 ČBÚ v podmínkách neexistence celostátního povinného výtisku (knihovna dostávala povinné
výtisky pouze z území Čech podle starého rakouského tiskového zákona) zahájil vydávání tištěného výstupu
československé souběžné národní bibliografie pod názvem Bibliografický katalog Československé republiky
(název produktu v sobě integroval jak jeho funkci bibliografickou, tak lokalizačně knihovnickou - u záznamů se
uváděly signatury Národního konzervačního fondu). Katalog obsahoval záznamy jak produkce české tak
i slovenské (stručný vývoj slovenské národní bibliografie je zachycen v podkapitole 4.2.), a to knih, map,
hudebnin a některých dalších tisků vydávaných na našem území. Vzhledem k tomu, že do roku 1935 neměla
knihovna právo povinného výtisku, nebyla snaha zpracovatelů o dosažení úplnosti příliš úspěšná. Záznamy
v sešitech byly pořádány podle třídění připraveného na základě Masarykova vědního třídění (tedy nikoliv podle
MDT, jak si přál L. J. Živný - byl jeho neúnavným propagátorem v Čechách45).
Přelomem ve vývoji české SNB byl rok 1935, kdy došlo k vydání první legislativy, která zajistila celostátní
povinný výtisk pro potřeby SNB. Šlo o Vládní nařízení č. 118 a 119 o povinných výtiscích. V roce 1947 vyšla
modifikace této legislativy - ale bez velkých změn - Zákon č. 20 o povinných výtiscích. Pro budování
retrospektivní národní bibliografie 20. století je proto období let 1922-1934 obdobím kritickým, protože v této
době nebyla zajištěna její úplnost. Na doplňování záznamů (do základní databáze) se budou v budoucnu podílet
zřejmě i další instituce, které vlastní dokumenty nezaregistrované v národní bibliografii.
Od roku 1937 vycházela nová řada Bibliografického katalogu - Hudebniny.

45

Mezinárodní desetinné třídění (přesně podle originálu Univerzální desetinné třídění) vyšlo poprvé jako
zkrácené vydání v roce 1948 s předmluvou L. J. Živného: International Federation for Documentation.
Mezinárodní desetinné třídění (MDT): zkrácené vydání. [Předmluvu napsal Ladislav Jan ŽIVNÝ]. V Praze:
Technické knihkupectví a nakladatelství, 1948. 181 s. Publikace Mezinárodní federace dokumentační, sv. 211.
Věcný rejstřík.
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Po okupaci Československa nacistickým Německem a po vytvoření samostatného Slovenského státu byla
vyloučena z bibliografické registrace slovenská tisková produkce. Po osvobození v roce 1946 byla národní
registrující bibliografie rozšířena opět o slovenskou část.
V letech 1945-1948 dochází k obnově bibliografické práce. Byla výrazně posílena bibliografická činnost
vědeckých knihoven. Základnou české národní bibliografie byla v letech 1945-1959 Národní knihovna, která
pokračovala ve vydávání předválečných řad Bibliografického katalogu ČSR (České knihy a České hudebniny).
Příklad podrobného záznamu české publikace z roku 1960 z tištěného sešitu BK viz na obr. č. 4/1.
K uvedeným řadám se postupně v dalších letech přičlenily další části:
1951 Noviny a časopisy v českých krajích
1953 Články v českých časopisech (České časopisy) (analytická výběrová řada)
Od poloviny 50. let vycházely zvláštní sešity při řadě České knihy:
1956 Soupis českých bibliografií
1957 Zahraniční bohemika v roce ...
1958 Česká grafika a mapy v roce ...
1963 Soupis literatury pro nevidomé za rok ...
(vycházel 1x ročně v rámci posledního čísla řady České knihy)
1964 Československé disertace
V 60. letech byly provedeny rozsáhlé práce při doplnění české národní článkové bibliografie za léta 1945-1952
(byla tak vytvořena rozsáhlá bibliografická kartotéka). V roce 1963 a následně v roce 1964 byla vydána nová
legislativa pro povinné výtisky Vyhláška MŠ a K č. 140/64 o povinných výtiscích, která v některých částech
(paragrafy týkající se periodické literatury) vlastně s jistými omezeními platí dodnes.
V 70. letech došlo ke změně v organizaci Státní knihovny ČSR a garantem SNB se stal jeho Sektor bibliografie
a informací (SBI). Článková národní bibliografie byla rozšířena díky vybudované soustavě regionálních
bibliografií.

4.1.2 Automatizace systému české SNB v 80. letech 20. století
Automatizace české národní bibliografie byla zahájena projektovou přípravou v letech 1976-1980. Technický
projekt ASNB-K (Automatizovaný systém národní bibliografie - Knihy) byl připraven také na základě
zkušeností z automatizace bibliografických procesů v bývalé ÚVTEI/ÚTZ (Ústředí vědeckých, technických
a ekonomických informací / Ústřední technická základna) a automatizace slovenské národní bibliografie (práce
na počítačovém zpracování SNB tam byly zahájeny dříve než v ČR). Ověřovací fáze automatizovaného provozu
české SNB knižní (off-line systém) proběhly v roce 1982, kdy také vyšly první experimentální sešity tvořené již
na bázi digitalizovaných záznamů (z magnetické pásky). V roce 1983 byl zahájen rutinní provoz zpracovatelské
linky. Data o dokumentech byla pořizována zpracovateli do papírových formulářů (zavedený formát byl
jednoduchý ale v korespondenci s normou ISO 2709), následně byla zapsána v jednoduchém editovacím
programu na disketu a poté byla v konečné fázi zpracována na externím počítači OVC vysokých škol
v Praze 6. Na základě magnetické pásky byly v 80. letech připravovány na fotosázecím stroji Digiset
v nakladatelství Svoboda tištěné výstupy (sešity).
Systém byl prioritně zaměřen na počítačové zpracování tištěných výstupů (pro budoucí využití byly záznamy
kumulovaně ukládány na magnetických páskách). V souvislosti s tím byla řešena důležitá metodická stránka
zpracování dat. Česká SNB přešla od roku 1982/83 na nová pravidla popisu bez ohledu na tehdy platnou normu
ČSN 01 0195 (interní instrukce tehdejší Státní knihovny ČSR, které byly v souladu s ISBD). Bibliografický
záznam byl co do počtu údajů úplný. Nové bylo i věcné pořádání záznamů podle MDT oproti dřívějšímu třídění
vytvořenému podle ruského třídění „BBK“ (Bibliotečno-Bibliografičeskaja klassifikacija). Záznamy byly také
indexovány předmětovými hesly podle tradiční metodiky.
Ke konci 80. let přešla Státní knihovna ČSR (dnešní NK ČR) ke zpracování souběžné NB v systému CDS/ISIS.
Byl připraven a postupně realizován projekt MAKS (Modulární automatizovaný knihovnický systém),
v rámci něhož se zpracovávaly záznamy všech základních druhů dokumentů. Základním výměnným formátem
byl Československý výměnný formát MAKS (VF). Na základě digitalizovaných záznamů byly připravovány
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nejen tištěné výstupy, popř. lístkové katalogizační výstupy, ale i výstupy na disketách, a posléze byla data
v systému ISIS v 90. letech zpřístupněna v režimu online (v budově NKP, dnes NK ČR) a také jako produkt na
CD-ROM (Albertina icome Praha). Záznamy periodik (projekt PE) a článkové literatury (projekt ANAL) byly
a jsou připravovány ve spolupráci s regionálními knihovnickými centry a vybranými ústředními oborovými
knihovnami.
Po revoluci v roce 1989 byla připravena a vydána v ČR (stejně tak v SR) i nová legislativa o povinných
výtiscích: Zákon č. 106 ČNR ze dne 27.2. 1991 o neperiodických publikacích, resp. jeho změněná a doplněná
verze Zákon č. 281 ČNR z 18.6. 1991.
Tištěné výstupy české souběžné národní bibliografie realizované na konci 80. let:
1. Bibliografický katalog ČSR. České knihy, 1x měsíčně
2. Bibliografický katalog ČSR. České hudebniny a gramofonové desky a CD disky, 4x ročně
3. Bibliografický katalog ČSR. Noviny a časopisy v českých krajích, 1x ročně
4. Bibliografický katalog ČSR. Články v českých časopisech, 12x měsíčně
Výběrová řada:
5. Bibliografický katalog ČSR. Zahraniční bohemika v roce ..., 1x ročně
6. Bibliografický katalog ČSR. Česká grafika a mapy v roce ..., 1x ročně
7. Bibliografický katalog ČSR. Soupis českých bibliografií za rok ..., 1x ročně
Pozn.: registrace nejrůznějších samostatných i skrytých bibliografií všech typů, knihovnické, knihkupecké
i nakladatelské seznamy.
8. Bibliografický katalog ČSR. České disertace, 1x ročně.

4.1.3 Rozvoj automatizace systému české SNB v 90. letech 20. století
Česká souběžná národní bibliografie (stejně jako další systémy provozované NK ČR, jako je národní souborný
katalog CASLIN aj.) prošla v 90. letech 20. století řadou zásadních změn, které byly dány jednak změnou
technické základny (hardware od firmy Digital aj.), napojení na síť PASNET a CESNET), jednak změnou
knihovnického systému (nově se implementoval izraelský knihovnický systém firmy Ex Libris ALEPH, verze
A300 a ke konci 90. let verze A500). V rámci systému ALEPH se postupně připravil provoz i dalších částí
souběžné národní bibliografie (nejen knižní) a také části retrospektivní (báze STT).
Základními normativními dokumenty, které byly zavedeny pro automatizované zpracování SNB, jsou stale ještě
výměnný formát UNIMARC pro bibliografické záznamy (verze 1994 s doplňky z let 1996-2000)
a UNIMARC/A pro záznamy autorit (rozvíjí se provoz databáze národních českých autorit). Od roku 2003 se
NK ČR po vzoru zahraničních národních agetur chystá na přechod k formátu MARC 21. Jak základní
katalogizační standard byla přijata pravidla AACR2 (postupně jsou připravovány jejich české interpretace), řada
mezinárodních norem ISBD a Mezinárodní desetinné třídění (MDT) – první vydání na CD-ROM vyšlo v roce
1997, poslední 5. vydání pak v roce 2003 díky společnosti Albertina icome Praha46. Databáze MDT je dostupná
take volně přes WWW rozhraní v systému TORNADO (http://aip.nkp.cz/mdt/)47 a nově take na serveru
Konsorcia UDC48. V oblasti předmětového selekčního jazyka byla a je problematika složitější a stále se řeší na
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UDC Consortium. MDT = UDC: Mezinárodní desetinné třídění [elektronický zdroj]. 5. vyd. Praha: Národní
knihovna České republiky; Beroun: Albertina icome Beroun, 2003. 1 CD-ROM. Elektronické vydání založené na
počítačovém souboru „UDC MRF“. Původní elektronická verze Konsorcia MDT (UDC Consortium). Překlad NK
ČR, software AiP Beroun „UDC-P018“. Anglicko-české vydání souboru znaků MDT obsahuje více než 66 000
znaků a jejich slovní ekvivalenty.
47

UDC Consortium. MDT = UDC: Mezinárodní desetinné třídění [online]. Česká verze. Praha: Národní
knihovna České tepubliky; Beroun: Albertina icome Beroun, © 2001-2003. Online elektronické vydání založené
na počítačovém souboru „UDC MRF“. Vyhledávání v systému Tornado. Dostupné volně z:
http://www2.nkp.cz/mdt/index.htm.
48

UDC Consortium. České MDT Online [online]. [Připraveno] ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Den
Haag: UDC Consortium, © 2014. Online elektronické vydání založené na počítačovém souboru „UDC MRF“.
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odborných jednáních. Definitivně byla odmítnuta tvorba předmětových hesel podle starší metodiky dané
příslušnou normou ČSN (invertované tvary víceslovných hesel aj. principy) a postupně se přechází na tvorbu
nového předmětového selekčního jazyka (adaptace řízeného hesláře LCSH), který bude budován na bázi
přirozeného jazyka (lexikálních jednotek) v rámci souboru předmětových autorit.
Dokumenty, resp. další informační zdroje pro českou národní souběžnou bibliografii jsou do národní agentury
dodávány od 1. 1. 1996 na základě nové legislativy o povinném výtisku Zákona č. 37 ze dne 8.2. 1995
o neperiodických publikacích [Česko, 1995]. Povinný výtisk periodik je realizován v současné době podle
paragrafu 9 (povinné výtisky) nového Zákona č. 46 ze dne 22. února z roku 2000 o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) [Česko, 2000, § 9]. Realizace
systému povinného výtisku zaznamenává stále řadu problémů známých již z minulosti. Např. výtisky nejsou
odevzdávány včas nebo nejsou vůbec odevzdány. Na základě analýz z poloviny 90. let bylo zjištěno, že
v registraci SNB na úrovni národní agentury není registrována řada titulů, které jsou ale zachyceny v katalozích
regionálních knihoven.
I proto byly na základě již dříve osvědčené dobré spolupráce vyhlašovány další nové projekty, které měly do
budoucna zajistit maximálně úplnou a včas publikovanou českou souběžnou národní bibliografii. Od roku 1996
je vyhlášena nová koncepce jejího budování v rámci Kooperativního zpracování souběžné české knižní
produkce (KKČK): záznamy jsou vytvářeny na bázi spolupráce s dalšími knihovnami - státními vědeckými
knihovnami v regionech. Mezi hlavní patří Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) a Vědecká knihovna
v Olomouci (dříve SVK), které mají podle legislativy z roku 1995 právo celostátního povinného výtisku. Další
knihovny, které mají právo regionálního povinného výtisku, zajišťují zejména záznamy regionálních publikací.
V roce 1996 proběhlo testování záznamů dodaných ze spolupracujících knihoven (vytvořených nebo
konvertovaných do formátu UNIMARC). Záznamy totiž ve většině případů (kromě systému Aleph, s nímž
pracuje NK ČR a Moravská zemská knihovna) vznikaly na bázi velmi různorodých knihovnických systémů
(MAKS, KIMS, SmartLib, KP, RAPID, Tinlib aj.), proto bylo nutné metodiku a technologii neustále zlepšovat
a sjednocovat. V roce 1997 proběhla provozní etapa daného projektu a rutinní provoz byl zahájen 1.1. 1998.
Záznamy české SNB, které pocházejí z regionálních knihoven, jsou opatřeny příslušnou siglou dané knihovny:
BOA001
CBA001
HKA001
KLG001
LIA001
OLA001
OSA001
PNA001
ULG001

Moravská zemská knihovna Brno
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Středočeská vědecká knhovna v Kladně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Vědecká knihovna v Olomouci
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Pro rozvoj české souběžné národní bibliografie mají význam i další projekty, z nichž uveďme jednak vybudování
národních (českých) souborů autorit, jednak vybudování databáze veškeré produkce českých dokumentů za celé
20. století, a to k roku 2000. Poslední projekt se již ale vlastně týká tvorby retrospektivní národní bibliografie.
Jeho podstatou je převod záznamů knižních dokumentů z tištěných sešitů bývalého Bibliografického katalogu
pomocí metody retrokonverze (firmy COMDAT, ČR) do strojem čitelné podoby (ve formátu UNIMARC) a to
na základě spolupráce partnerských organizací (NK ČR a všech SVK). K roku 2002 je v bázi dat „NKC“
(elektronický katalog NK ČR) obsažen v úplnosti fond záznamů české SNB za léta 1983-2002 (záznamy
dokumentů vytvořené přímo v počítačové formě) a fond záznamů dokumentů vydaných v rozmezí let 19901982. Retrospektivní zpracování české národní bibliografie proběhlo v rámci projektu Zpřístupnění české knižní
produkce 20. století. Byl ukončen v roce 2001a jeho výstup byl publikován na CD-ROM:
Czech books published in the 20th century [elektronický zdroj] = České knihy 20. století. Verze
Ck2000a, [rozšířené vydání]. Praha : Národní knihovna ČR ; Albertina icome, © 2000. 1 CD-ROM
+ 1 brožura. Cca 565 000 záznamů. ISBN 80-7050-381-5 (v publikaci neuvedeno). ISBN 80-7050369-6 (chybné).

Dostupné pouze na základě licence z: http://cz.udc-hub.com/cs/login.php. Dostupné také ze základního portálu
UDC Online z: http://www.udc-hub.com/.
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Obr. č. 4/1a: záznam publikace z tištěné verze Bibliografického katalogu ČSSR z roku 1960

Obr. č. 4/1b: záznam publikace z obr. 4/1a po retrokonverzi jeho současná podoba v rámci OPACu databáze
ČBN [převzato přes WWW rozhraní systému Aleph, 2014])
Na obr. č. 4/1a a 4/1b je na jednom příkladu ilustrován výše zmiňovaný proces retrokonverze. Představuje
převod papírového záznamu do strojem čitelné podoby. Porovnání obou záznamů poukazuje na některé
drobnější i větší problémové otázky konverze a zařazení daného záznamu do celkového systému báze dat
z hlediska jeho online vyhledávání (viz například otázka převodu předmětových hesel tvořených podle původní
české metodiky, nezobrazování anotace z uloženého záznamu a drobné odlišnosti v bibliografickém popisu,
které jsou dány užíváním různých pravidel popisu dokumentů.).
V devadesátych letech publikoval producent české SNB, tj. Národní knihovna ČR, níže uvedené tištěné výstupy
realizované na základě databází. Typické byly časté změny názvů tištěných výstupů (některé byly doprovázeny
také výstupy na disketách) a přesunovaní některých typů dokumentů z jedné řady do jiné řady. Vydávání všech
tištěných výstupů bylo ukončeno nejpozději k roku 2000. K papírovým výstupům patřily (údaje záznamů jsou
připraveny podle české databáze ISSN):
Knihy
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Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Praha: Panorama, 1990-1993. ISSN 0862-9218. 1x týdně. Předchozí
název: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy, 0323-1615. Následný název: Národní bibliografie České
republiky. Knihy, ISSN 1210-888X.
Národní bibliografie České republiky. Knihy. Praha: Národní knihovna České republiky, 1993-1994. ISSN 1210888X. 1x měsíčně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR. České knihy, 0862-9218. Následný název:
Česká národní bibliografie. Knihy, ISSN 1210-8898.
Česká národní bibliografie. Knihy. Praha: Národní knihovna České republiky, 1994-2000. ISSN 1210-8898. 1x
měsíčně. (viz. obr. č. 4/2). Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Knihy, ISSN 1210-888X.
Vydání na jiném nosiči: Česká národní bibliografie. Knihy (Floppy), 1210-8901.
Česká národní bibliografie. Knihy (Floppy). Praha: Národní knihovna České republiky, 1994-1999.
Magnetooptický disk. ISSN 1210-8901. 1x měsíčně. Vydání na jiném nosiči: Česká národní bibliografie. Knihy
(Floppy), 1210-8898.

Obr. č. 4/2: záznam tištěné verze knižní řady ČNB z databáze ČNB [převzato přes WWW rozhraní systému Aleph, cit. 200705-12]

Grafika (dříve společně s mapami)
Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Česká grafika a mapy za rok .... Praha : Panorama, 1991-1993. ISSN
0862-9226. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Česká grafika a mapy za rok ...,
ISSN 0323-1712. Následný název: Národní bibliografie České republiky. Grafika a mapy, ISSN 1210-8936.
Národní bibliografie České republiky. Grafika a mapy .... Praha : Národní knihovna České republiky, 1996-1996.
ISSN 1210-8936. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Česká grafika a mapy za
rok ..., ISSN 0862-9226. Následný název: Česká národní bibliografie. Grafika, ISSN 1211-1341.
Česká národní bibliografie. Grafika. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996-1998. ISSN 1211-1341.
1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Grafika a mapy¨..., ISSN 1210-8936.

Hubebniny (dříve společně s gramofonovými deskami a kompaktními disky)
Bibliografický katalog ČSFR. České hudebniny, gramofonové desky a CD. Praha : Panorama, 1992-1994. ISSN
0862-8580. 4x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. České hudebniny a gramofonové desky, ISSN
0323-1569. Následný název: Národní bibliografie České republiky. Hudebniny, ISSN 1210-8855.
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Národní bibliografie České republiky. Hudebniny. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995-1995 . ISSN
1210-8855. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR. České hudebniny, gramofonové desky a CD,
ISSN 0862-8580. Následný název: Česká národní bibliografie. Hudebniny, ISSN 1211-1236
Česká národní bibliografie. Hudebniny. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995-1999 . ISSN 1211-1236.
1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Hubebniny, ISSN 1210-8855.

Zvukové dokumenty (gramofonové desky a kompaktní disky dříve v rámci hudebnin)
Bibliografický katalog ČSFR. České hudebniny, gramofonové desky a CD. Praha : Panorama, 1992-1994. ISSN
0862-8580. 4x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. České hudebniny a gramofonové desky, ISSN
0323-1569. Následný název: Národní bibliografie České republiky. Zvukové dokumenty, ISSN 1211-1384.
Národní bibliografie České republiky. Zvukové dokumenty. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995-1995.
ISSN 1211-1384. 1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Zvukové dokumenty, ISSN
1211-1384.
Česká národní bibliografie. Zvukové dokumenty. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996-1997. ISSN
1211-1333. 1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Zvukové dokumenty, ISSN 12111384.

Kartografické dokumenty (dříve společně s grafikou)
Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Česká grafika a mapy za rok .... Praha : Panorama, 1991-1993. ISSN
0862-9226. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Česká grafika a mapy za rok ...,
ISSN 0323-1712. Následný název: Národní bibliografie České republiky. Grafika a mapy, ISSN 1210-8936.
Národní bibliografie České republiky. Grafika a mapy .... Praha : Národní knihovna České republiky, 1996-1996.
ISSN 1210-8936. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Česká grafika a mapy za
rok ..., ISSN 0862-9226. Následný název: Česká národní bibliografie. Katografické dokumenty, ISSN 1211-1368.
Česká národní bibliografie. Kartografické dokumenty. Praha : Národní knihovna České republiky, 1997-1997.
ISSN 1211-1368. 1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Grafika a mapy ..., ISSN 12108936.

Zahraniční bohemika
Bibliografický katalog ČSFR. Zahraniční bohemika .... Praha : Národní knihovna České republiky, 1992-1995.
ISSN 1210-4523. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy Zahraniční bohemika a
slovacika ..., ISSN 0323-1917. Následný název: Národní bibliografie České republiky. Zahraniční bohemika, ISSN
1210-8987.
Národní bibliografie České republiky. Zahraniční bohemika .... Praha : Národní knihovna České republiky, 19951995. ISSN 1210-8987. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Zahraniční
bohemika ..., ISSN 1210-4523. Následný název: Česká národní bibliografie. Zahraniční bohemika ..., ISSN 12114375.
Česká národní bibliografie. Zahraniční bohemika .... Praha : Národní knihovna České republiky, 1996-1998. ISSN
1211-4375. 1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Zahraniční bohemika, ISSN 12108987.

Soupis českých bibliografií
Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Soupis českých bibliografií. Praha : Národní knihovna České republiky,
1990-1994. ISSN 0862-9234. 4x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Soupis
českých bibliografií, ISSN 0323-1860. Následný název: Národní bibliografie České republiky. Soupis českých
bibliografií, ISSN 1210-8944.
Národní bibliografie České republiky. Soupis českých bibliografií . Praha : Národní knihovna České republiky,
1995-1995. ISSN 1210-8944. 1x ročně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR. České knihy. Soupis
českých bibliografií ..., ISSN 0862-9234. Následný název: Česká národní bibliografie. Soupis bibliografií, ISSN
1211-1325.
Česká národní bibliografie. Soupis bibliografií. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995-1998. ISSN
1211-1325. 1x ročně. Předchozí název: Národní bibliografie České republiky. Soupis českých bibliografií ..., ISSN
1210-8944.
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Články z českých časopisů (analytická řada)
Bibliografický katalog ČSFR. Články v českých časopisech. Praha : SOVA, 1991-1993. ISSN 0862-9269. 1x
měsíčně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. Články v českých časopisech, ISSN 0006-1115. Následný
název: Česká národní bibliografie. Články v novinách a časopisech (Floppy), ISSN 1210-8952.
Česká národní bibliografie. Články v novinách a časopisech (Floppy). Praha : Národní knihovna České republiky,
1994-1996. Magnetooptický disk. ISSN 1210-8952. 1x měsíčně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSFR.
Články v českých časopisech, ISSN 0862-9269. Následný název: Česká národní bibliografie. Články, statě
v českém tisku (Floppy), 1212-3927.
Česká národní bibliografie. Články, statě v českém tisku (Floppy). Praha : Národní knihovna České republiky,
1997-1999. Magnetooptický disk. ISSN 1212-3927. 1x měsíčně. Předchozí název: Česká národní bibliografie.
Články v novinách a časopisech (Floppy), ISSN 1210-8952.

4.1.4 Stav zpřístupňování záznamů české národní bibliografie po roce 2000
Ve zpřístupňování záznamů české souběžné národní bibliografie nastal ke konci 90. let významný posun, resp.
přímo obrat ve prospěch elektronických forem. Ze scény dějin vlivem mnoha faktorů odcházejí papírové formy
zpřístupňování záznamů (k roku 2000 bylo definitivně zastaveno vydávání měsíčních sešitů pro české knihy,
sešity článkové bibliografie přestaly vycházet již v roce 1992). Papírové výstupy SNB zřejmě již nebudou
uživateli vůbec využívány a stanou se z nich archivní exempláře. Plně je nahradilo zpřístupňování záznamů přes
CD-ROM a hlavně online vyhledávání přes Internet, resp. WWW rozhraní. Specifickým rysem tohoto období je
rovněž integrace dříve rozdělených větví národních bibliografií - nastává jejich sjednocování na úrovni
společných bází dat, které zahrnují záznamy národního písemnictví jako celku. Vlivem procesů retrokonverze
tyto báze v současnosti zaznamenávají značné přírůstky.

Obr. č. 4/3: záznam ČNB na CD-ROM v katalogizačním formátu z databáze ČNB [převzato přes WWW rozhraní systému
Aleph]
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4.1.4.1 Záznamy české národní bibliografie (ČNB) na CD-ROM a DVD-ROM
V květnu 1994 byla ve spolupráci s firmou Albertina icome zpřístupněna poprvé báze dat národní bibliografie na
CD-ROM (viz záznam na obr. č. 4/3). Vzhledem k tomu, že báze bude narůstat i retrospektivně, byl pro tuto
formu zpřístupňování zvolen název „Česká národní bibliografie“. Periodicita aktualizace se měnila,
v posledním roce vydávání na CD-ROM roce 2003 byla čtvrtletní. SNB byla vydávána v posledním roce již na 3
discích CD-ROM:
CD-ROM 1: zahrnuje knižní publikace publikované do roku 1982
CD-ROM 2: Články v českých novinách, časopisech a sbornících publikované do roku 1998
CD-ROM 3: zahrnuje knižní publikace publikované od roku 1983 a články publikované od roku 1999Báze české NB na CD-ROM byla vybavena od roku 2000 vlastním vyhledávacím programem Tornádo, který
umožňoval účinné a pohodlné vyhledávání, práci se záznamy, zobrazování a export do běžných formátů
(UNIMARC, ISO 2709 a CDS/ISIS a tisk záznamů a přehledů).
Od roku 2004 vychází báze dat na nosiči DVD-ROM. Báze konkrétně zahrnuje:
1. České knihy
Zahrnuje jak záznamy nových přírůstků (povinné výtisky nové produkce), tak záznamy pořízené v procesu
retrokonverze (od počátku 20. stol.)
2. Články v českých novinách, časopisech a sbornících
Zahrnuje retrospektivu od roku 1989
3. Disertace a autoreferáty
Obsahuje záznamy o doktorských disertačních, kandidátských a habilitačních pracích a autoreferátech za
roky 1989-1996
4. Periodika vydávaná na území ČR
Obsahuje retrospektivu od listopadu 19895. Speciální dokumenty
Zahrnuje záznamy grafických dokumentů, zvukových záznamů, hudebnin a kartografických dokumentů;
připojovány jsou od roku 1998 i záznamy elektronických zdrojů (viz záznam na obr. 4/3 nebo záznam na obr.
4/4, který již míří k elektronickým dokumentům na WWW - jejich vyhledávání je ale více funkční v režimu
online vyhledávání z elektronického katalogu NKC než z CD-ROMu) a nově i zahraniční bohemika
6. Národní autority
Obsahuje záznamy národních autorit (retrokonverze záznamů jmen autorů z různých zdrojů).

4.1.4.2 Online zpřístupňování záznamů ČNB přes WWW
Záznamy ČNB (knižní a také neknižní materiály) jsou v současné době dostupné v samostatné datábázi – vstup
do ní je možný přes hlavní stránku přístupu ke všem databázím (http://aleph.nkp.cz/F/). Po retrokonverzních
procesech jde již o retrográdní charakter databáze ČNB, to znamená, že zahrnuje retrospektivu 20. století, jsou
do ní zařazovány nové záznamy aktuální literatury a zároveň je postupně doplňována o záznamy literatury
z 19. století. Příklady záznamů monografických dokumentů z databáze ČNB viz. na obr. 4/1-4/3.
Online jsou záznamy dále dostupné také přes webové grafické rozhraní (OPAC) systému ALEPH v rámci
elektronického katalogu NKC (resp. také souborného národního katalogu). Databáze katalogu je doplňována
neustále o záznamy jak nových přírůstků domácí literatury tak o záznamy starší literatury z retrokonverze.
Záznamy článků z českých časopisů jsou přístupné z databáze ANL (analytika) rovněž přes webové rozhraní
systému ALEPH (ale již verze 500) - viz příklad na obr. č. 4/4.
Záznamy z bází dat lze zobrazovat v různých formátech. Záznamy jsou postupně propojovány na úplné texty
digitálních dokumentů. Záznam na obr. 4/4 představuje již bezproblémové propojení na volně dostupné
webové dokumenty (funkčnost hypertextového odkazu zajišťuje vyplněné pole 856 formátu UNIMARC, které
není vidět ve standardním výstupu, v poli Zdrojový dokument, tj. 461 je místo stránkování uvedena opět URL
adresa). Připravuje se propojování na elektronické texty z databází externích dodavatelů (firma ANOPRESS aj.)
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Obr. č. 4/4: záznam článku z internetového časopisu z databáze české národní článkové databáze ANL ve standardním
výstupním formátu; záznam obsahuje odkaz na úplný text [starší aplikace systému Aleph]

4.2

Systém souběžné národní bibliografie ve Slovenské republice
Systém národní souběžné slovenské bibliografie plní obdobné funkce jako systém český.
Bibliografickou agenturou pro systém slovenské národní bibliografie je Slovenská
národní knihovna (Slovenská národná knižnica, http://www.snk.sk/) v Martině (její
budova je na fotografii vlevo).

4.2.1 Vývoj tradičního systému slovenské národní bibliografie
Po vzniku Československé republiky byla slovenská literatura průběžně registrována za pomoci Univerzitní
knihovny v Bratislavě v rámci Živného Bibliografického katalogu Československé republiky (viz kapitola
4.1.1). Vývoj slovenské souběžné národní bibliografie byl tedy v první fázi společný s českou. K přerušení
registrace došlo v průběhu existence Slovenského státu v průběhu 2. sv. války. Po roce 1945 se na registraci
slovenských dokumentů podílel nově založený Bibliografický ústav při Knihovně Slovenské univerzity v
Bratislavě (později Univerzitní knihovny). Od roku 1954 (po vydání zákona o Matici slovenské) přešly
kompetence Bibliografického ústavu na bibliografický odbor Matice slovenské. Od té doby byla souběžná
bibliografie vytvářena v oddělení souběžné bibliografie bibliografického odboru MS. Dle Zákona o povinných
výtiscích z roku 1947 dostávala Matica slovenská povinné výtisky z celé republiky (podle legislativy z roku
1935 MS celostátní povinný výtisk nedostávala). Slovenské dokumenty byly registrovány pro příslušné 3 části
společného Bibliografického katalogu ČR:
1. Slovenské knihy, 1x měsíčně
2. Články v slovenských časopisoch, 1x měsíčně
3. Slovenské hudobniny, 1x za dva roky (od roku 1956)
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4.2.2 Automatizace systému SNB
Značný rozvoj zaznamenala slovenská národní bibliografie po vzniku federace v roce 1968/69 a zejména pak
v letech sedmdesátých. V rámci státních úkolů byl řešen široce založený projekt Automatizovaného systému
slovenské národní bibliografie (AS SNB). Úkol se řešil v následujících etapách:
1. 1971-1973
Testování alternativ pro řešení vstupních, výstupních a zpracovatelských operací, ověřování možností
jednotlivých navrhovaných programových a technických prostředků
2. 1974-1975
Ověřování struktury automatizovaného systému třídění informací v systému ASTI-MODIF
3. 1975-1976
Ověření zásad kompletního bibliografického a počítačového zpracování jednotlivých druhů dokumentů na
reprezentativních vzorcích bibliografických záznamů
4. 1976-1980
Zpracování konkrétních projektů (zpracování
informačního systému SNB (AIS SNB)

jednotlivých

druhů

dokumentů)

automatizovaného

5. 1977-1981
Postupné zavádění projektů do rutinního provozu.
V letech osmdesátých byly řešeny další výzkumné úkoly, především projekt IKIS KZK (Integrovaný
Knižnično-Informačný Systém Kooperačného Združenia Knižníc), v rámci něhož měla slovenská národní
bibliografie v podobě digitalizovaných záznamů hrát důležitou úlohu. Projekt nebyl naplněn z mnoha
objektivních důvodů (nedostatek technických, síťových a programových prostředků sehrál podstatnou úlohu).
Nicméně slovenská NB dosáhla (v předstihu před českou NB) významných úspěchů a zkušeností. Do registrace
NB se podařilo zařadit nejen tradiční typy dokumentů, ale i netradiční a dokonce i dokumenty nepublikované či
polopublikované. Podstatná byla skutečnost, že SNB měla již na začátku 80. let k dispozici několik desítek tisíc
digitalizovaných záznamů.
Slovenská souběžná národní bibliografie byla do roku 1997 vytvářena na základě legislativy o povinnému
výtisku dle Zákona č. 378/90 SNR z 13. 9. 1990 o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií. Zákon
a návazné předpisy ukládaly výrobci (tiskaři či nakladateli) odevzdat určité množství bezplatných exemplářů vytištěných nad stanovený náklad - v určené lhůtě (před předáním do knižní distribuce) stanoveným institucím
včetně Matice slovenské.
Od roku 1997 se odevzdávání povinných výtisků na Slovensku řídí novou legislativou - Zákonem č. 212
z 3. července 1997 o povinných výtiscích periodických publikací, neperiodických publikací a rozmnoženin
audiovizuálních děl [Slovensko, 1997]. Legislativa, ve srovnání s Českou republikou, nabyla významných rysů.
Zákon sice snížil počet příjemců PV a také jeho počty, nicméně jde stále o počty relativně velké (rozhodně větší
než v ČR). Podstatnou novinkou je rozšíření předmětu odevzdávání na audiovizuální díla. Velmi významné je
definování pojmu rozmnoženina (chápán jako dílo vydané nezávisle na způsobu zpracování či výroby), neboť
vede k progresivnímu ustanovení odevzdávání digitálních (elektronických) publikací jako povinných výtisků.
Na paragrafy 3 a 4 daného zákona, které ustanovují bližší informace o odevzdávání, těsně navazují speciální
předpisy - Vyhláška Ministerstva kultury Slovenské republiky ze 16. ledna 1998 o povinném výtisku periodické
publikacee a neperiodické publikace v elektronické formě, které zpřesňují základní ustanovení. Vyhláška
specifikuje elektronické formáty, které jsou prozatím předmětem odevzdávání (pro elektronické texty PDF, pro
hypertexty HTML a SGML a pro faximile GIF a TIFF). Text vyhlášky zároveň podrobněji rozvádí technické
detaily odevzdávaných elektronických publikací a ustanovuje také jejich příjemce (UK Bratislava a SNK
v Martině). Nejnovějším doplňkem zákona z roku 1997 je Zákon č. 535 z 7. listopadu 2003 [Slovensko, 2003].
Současná souběžná SNB je zpracovávána Slovenskou národní knihovnou Matice slovenské ve středisku
automatizovaného systému SNB. Je zpřístupňována pomocí několika forem tištěných a automatizovaných
výstupů. Záznamy základní registrační řady (série A. Knihy) a analytické (rozpisové) řady (série Články),
registrační řady (série B-J), které byly dříve zpracovávány v programu CDS/ISIS, jsou nyní již zpracovány
v programovém systému ALEPH.
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Záznamy ve všech řadách jsou uspořádány systematicky do deseti tříd upraveného MDT49 a opatřeny
podrobným desetinným třídníkem MDT. Záznamy registrační řady série A. Knihy a rozpisové řady série Články
jsou navíc doplněny předmětovými hesly. V rámci automatizovaného systému se užívá nově slovenská
modifikace formátu UNIMARC (a pravidla AACR2R).

4.2.3 Aktuální stav zpřístupňování záznamů slovenské národní bibliografie
4.2.3.1 Tištěné výstupy slovenské souběžné národní bibliografie
Na základě báze dat jsou v rámci souběžné bibliografie, která nese souborný název Slovenská národní
bibliografie, realizovány následující tištěné výstupy:

Registrační řady (série)
Slovenská národná bibliografia. Séria A, Knihy. Martin: Matica slovenská, 1970- . ISSN 0231-9780. 1x
měsíčně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. Slovenské knihy. ISSN 0583-6204.
Dokumenty patřící do řad (sérií) B-S jsou registrovány a čtvrtletně vydávány ve společném sešitě:
Slovenská národná bibliografia. Séria B-J. Martin: Matica slovenská, 1970- . ISSN 0231-973X. 1x
měsíčně. Předchozí název: Bibliografický katalog ČSSR. Slovenské knihy. ISSN 0583-6204.
Do tohoto sešitu jsou zařazovány záznamy periodic, map, disertací, speciálních tisků, firemní literatury, grafiky,
hudebnin, oficiálních dokumentů, AV dokumentů, publikací pro nevidomé, a normyOficiálne dokumenty
Podobně jako v souběžné české národní bibliografii i ve slovenské je na základě báze dat publikována analytická
část:
Rozpisové řady:
Slovenská národná bibliografia. Články. Martin : Matica slovenská, 1970- . ISSN 0231-9748. 1x
měsíčně. Předchozí název: Bibliografický soupis ČSSR. Články v slovenských časopisoch.
Dále jsou publikovány:
Zahraničné slovaciká, 1x ročně

4.2.3.2 Zpřístupňování slovenské národní bibliografie na CD-ROM
Stejně jako česká, vycházela také slovenská národní bibliografie na CD-ROM na základě dohody Albertiny
icome Bratislava a Slovenské národní knihovny. První ročník byl publikován v roce 1997, poslední v roce 2004:
Slovenská národná bibliografia. Albertina icome Bratislava; Matica slovenská - Slovenská národná
knižnica. Martin: Matica slovenská, 1997-2004. Elektronické optické disky (CD-ROM). ISSN 13352202. Nepravidelně.
Jednotlivé části slovenské národní bibliografie byly součástí 4 disků (v roce 2004).

4.2.3.3 Online zpřístupňování slovenské národní bibliografie
Záznamy Slovenské národní bibliografie nejsou v současné době zpřístupňovány v rámci samostatné databáze.
Záznamy lze ale získat z databází katalogů Slovenské národní knihovny, která je od nedávné doby zpřístupňuje
v systému Virtua americké společnosti VTLS v rámci projektu KIS3G (https://www.kis3g.sk/).
V rámci Online katalogu SNK http://www.snk.sk/?on-line-katalog-snk

49

Aktuálně platné vydání MDT je dostupné online ze serveru SNK na bázi licence: UDC Consortium. MDT:
Medzinárodné desatinné triedenie [online]. Verze 2008. Martin: Slovenská národná knižnica, © 1998-2012 [cit.
2014-10-24]. Online elektronické vydání založené na počítačovém souboru „UDC MRF“. Zahrnuje slovenské
a anglické ekvivalenty. Technologické zabezpečení prostřednictvím systému Proflib – Webis zajišťuje společnost
CEIT (Centrum eko – informácií a terminologie). Dostupné pouze licenčně z: http://mdt.snk.sk/. Starší verze je
dostupná online zdarma z: http://proxy.ceit.sk/webisnt/mdt.htm.
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5 Úvod
V současné době neexistuje žádný dokumentografický informační systém, který by systematicky
v univerzálním záběru registroval všechny druhy dokumentů/informačních zdrojů bez ohledu na
místo a zemi jejich vydání (tj. v mezinárodním záběru). Není zatím k dispozici ani žádná mezinárodní
či světová univerzální registrace samotných knižních dokumentů 50. Existují pouze mezinárodní
univerzální registrace jiných vybraných druhů dokumentů (například seriálů, překladů, patentových
dokumentů, technických norem aj.).
Pokud jde o knižní materiály, lze nicméně uvést, že jejich světovou bibliografickou registraci
v současné době do určité míry zastupují jednak katalogy velkých světových knihoven (například
Kongresové knihovny ve Washingtonu, Britské knihovny, Francouzské národní knihovny, Německé
národní knihovny aj.), zejména však souborné katalogy velkých knihovnických sítí mezinárodního
(například sítě OCLC) nebo národního charakteru (nizozemské sítě PICA, dánské sítě DanBib,
francouzský souborný katalog CCFR aj.). Primární fondy, které tyto katalogy reprezentují, mají
relativně úplný univerzální a mezinárodní charakter. Mezinárodní nebo národní univerzální
katalogy a souborné katalogy mohou, vedle záznamů knih, zahrnovat také záznamy dalších
základních druhů dokumentů (seriálů/pokračujících zdrojů, zvukových a vizuálních dokumentů,
hudebnin, kartografických materiálů, počítačových souborů, disertačních prací aj.). Termíny
„mezinárodní“ nebo „národní“ ve spojení s termínem „katalog“ se vztahují k účastnickým
knihovnám, které se na budování katalogu podílejí.
Uvedené dva typy velkých katalogů či souborných katalogů plní primárně svoji funkci lokační,
z druhé strany však plní také funkci bibliografickou, která s postupujícím rozvojem automatizace
(zdokonalující se technika, programy, projekty retrokonverzí apod.) a narůstajícím počtem záznamů
v bázích dat nabývá na stále větším významu. Báze dat těchto katalogů slouží jako významné zdroje
bibliografických záznamů pro budování dalších katalogů, mohou však sloužit i k zajišťování
doplňkových bibliografických rešerší a jiných bibliografických služeb nebo služeb návazných či
přidaných. Trendem dneška je také propojování těchto univerzálních bází dat s dalšími bázemi,
například úplných textů za účelem vytvoření sofistikovaných hybridních a virtuálních systémů (portálů,
bran apod.).
Další kapitoly v této části textu jsou věnovány třem nejvýznamnější systémům univerzálního
charakteru v USA: specifickému dokumentografickému systému Úřadu pro Copyright (v tomto případě
jde o registraci bibliografického charakteru na úrovni „tvůrčích děl“), dále katalogizačnímu systému
jedné z největších knihoven světa – Kongresové knihovny ve Washingtonu (Library of Congress, angl
zkr. LC) a také systému největší knihovnické sítě světa OCLC.

6 Dokumentografické systémy a databáze Kongresové
knihovny ve Washingtonu
6.1

Dokumentografický systém Úřadu pro copyright USA

6.1.1 Základní charakteristika Úřadu pro Copyright USA
USA nemají zavedený žádný systém národní bibliografie, jako tomu
je v převážné většině zemí světa. A doposud ani nebyla potřeba
takový systém zavést. Systém národní bibliografie je z jedné strany
suplován registrací děl (popř. dokumentů) v rámci amerického
systému ochrany autorských práv na rozmnožování a rozšiřování děl
ve společnosti (Copyrightu), který zajišťuje Úřad pro copyright
USA (United States Copyright Office, http://www.copyright.gov),
50

Neexistuje ani centralizovaná databáze záznamů všech knih, kterým byl přidělen identifikátor ISBN. Je však
pravděpodobné, že se takovou bibliografií může časem stát světový katalog WorldCat (OCLC), do kterého již
přispívá 45 národních knihoven. Záznamy z tohoto katalogu byly v nedávné době převzaty do systému Google
Books.
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jenž je jednou z největších servisních jednotek Kongresové knihovny (oficiálně se Úřad stal
samostatným oddělením v roce 1897). Ze strany druhé zpracováním dokumentů v rámci katalogu
Kongresové knihovny (Library of Congress Catalog) která má ve svém fondu na základě povinného
copyrightového exempláře, nákupů, darů a výměny relativně všechny dokumenty publikované v USA.
Do značné míry přispívá k registraci (tj. bibliografickému zpracování) dokumentů a informačních
jiných zdrojů z území USA i dobře zavedený systém CIP (Cataloging in Publication Program,
http://www.loc.gov/publish/cip/), který má již od ledna 2007 nově zavedenou také elektronickou verzi
(Electronic CIP, https://ecips.loc.gov/pls/ecip/pubs_signon?system=cip).

Registrace děl v Úřadu pro Copyright USA a systém CORDS
Systém copyrightu (doslova právo ke kopírování), tj. systém ochrany autorského práva včetně práva
k rozmnožování a rozšiřování autorského díla, je v USA realizován na základě 17. článku americké
ústavy (U.S. Code, Article 17) a dále zejména na základě Zákona o copyrightu USA (Copyright Law
of the United States of America), jehož poslední verze je z roku 1976 (je doplněna o řadu dodatků,
aktuální úplné znění zákona z prosince 2011 je k dispozici na webu Úřadu pro copyright,
http://www.copyright.gov/title17/). Podle zákona je možné požádat o získání ochranného práva
(copyrightu) pro díla publikovaná, ale i díla nepublikovaná, a to domácí (vytvořená v USA) i
zahraniční. Znamená to, že v rámci sekundárního fondu (včetně databáze), který je provozován v
rámci Úřadu pro Copyright, nemusí být produkce samotných USA zachycena v úplnosti, protože ne
všichni autoři musejí žádat o ochranu autorských práv. V tomto směru tedy nelze hovořit o existenci
národní bibliografie USA. Navíc jsou v registraci databáze Úřadu pro copyright obsaženy i záznamy
zahraničních děl (ovšem taktéž nikoliv v úplnosti).
V rámci systému Úřadu pro copyright jsou dle zákona registrovány následující typy autorských děl:
literární díla
hudební díla
dramatická díla
pantomimy a díla choreografická
výtvarná díla (obrazy, grafika, sochy)
filmy a audiovizuální díla
zvukové záznamy
architektonická díla
Díla, která jsou vydána na území USA, se musejí na základě zákona povinně odevzdat v jednom (např.
filmy) nebo dvou exemplářích (např. knižní publikace, čísla seriálů, zvukové záznamy, disky CD-ROM
aj.) jako povinný copyrightový výtisk (Copyright Deposit) pro potřeby budování fondů Kongresové
knihovny (kromě samotné registrace). Platí ale jisté výjimky: místo počítačových programů se
například odevzdává jeho papírový výpis a místo soch a architektonických děl se odevzdává jejich
zobrazení. Publikace musejí být odevzdány v „nejlepším“ exempláři a do 3 měsíců od jejich
publikování.
Registrace copyrightového práva obnáší proces vyplnění a odeslání přihlášky žadatelem o přidělení
ochrany (zpravidla jde o vydavatele díla, který na základě souhlasu přímého autora (autorů) získává
práva k rozmnožení a distribuci publikovaného díla ve společnosti), zaplacení poplatku ve výši 85 USD
za klasické papírové podání (tento zvýšený poplatek platí nově od 1. 5. 2014, dříve byly poplatky nižší)
a posléze odevzdání povinného copyrightového výtisku. Od 1. 7. 2007 je pro zájemce ale k dispozici
i možnost vyplňování elektronické přihlášky včetně elektronického podpisu (v tomto případě je
cena pro žadatele jenom 35 USD za jednu žádost, http://www.copyright.gov/docs/fees.html). Podávání
elektronických žádostí se realizuje prostřednictvím specifického rozhraní Registračního systému eCO
(eCO Registration System, http://copyright.gov/eco/). Ročně se podává a vyřizuje přibližně 550 000
žádostí (v roce 2013 jich podle statistiky bylo 496 599). Po přezkoumání žádosti a dalším
administrativním řízení je žadateli zasíláno poštou osvědčení.
V rámci procesu vyřizování žádostí o přidělení copyrightu dochází také k základnímu
bibliografickému zpracování (registraci) copyrigtovaných jednotek (entit). V Úřadu pro copyright
je v současné době provozován počítačový systém, jehož jádrem je databáze záznamů, budovaná od
roku 1978. Záznamy jsou v rámci databáze vytvářeny v jednoduchém tvaru ve specifickém
počítačovém formátu. Záznamy zahrnují následující základní údaje:
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Identifikační registrační číslo záznamu díla (identifikátor)
Název a podnázev díla a jeho tvůrci
Údaj o vydání
Nakladatelské údaje
Poznámky
Základní fyzické údaje o publikování díla
Žadatel o přidělení copyrightu (Claimant)
Název adaptovaného díla
Datum podání přihlášky
Datum publikování díla
Datum přidělení copyrightu
Jiné specifické systémové kódované údaje
Příklad záznamu ve výstupním formátu ze staršího období je na obr. 6/4, z období současného na obr.
č. 6/1.

Obr. č. 6/1: záznam beletristického díla A. Clarka ze souboru COHM databáze Úřadu pro copyright USA (žádost
o copyright byla zaregistrován 28. března 1997) [získáno z WWW, 2014]

Úřad pro copyright má však i obrovský tradiční lístkový fond záznamů. Lístkový katalog, který
zahrnuje historické období let 1790-1977 obsahuje zhruba 42 000 000 záznamů. Období let 1790-1870
je k dispozici pro uživatele na mikrofiši (cca 150 00 záznamů). Období let 1871-1897 a 1898-1977 je
k dispozici v papírovém katalogu označovaném zkratkou CCE (Catalog of Copyright Entries).
Počítačová báze, vedená od roku 1978, má tři základní soubory: COHM, COHS a COHD (viz také
text další části). Celkový objem této elektronické databáze je v roce 2014 20 000 000 záznamů.
Úřad pro copyright zahájil již v roce 1993 přípravu budování elektronického systému pro copyright
CORDS (Copyright Office electronic Registration, recordation & Deposit System), jehož cílem byla
jednak elektronizace celého procesu podávání a vyřizování žádostí o copyrightu (včetně elektronického
podpisu), jednak postupné budování digitálního elektronického archivu chráněných dokumentů v
digitální formě (viz schéma na obr. č. 6/2). První experimenty probíhaly v letech 1996-1997 za
podpory amerických nadací a organizací DARPA a CNRI. V letech 1998-2001 bylo vyřízeno a do
digitálního fondu uloženo cca 40 000 dokumentů: vybraných disertačních prací, elektronických
časopisů, počítačových programů a zvukových záznamů hudebních děl. Šlo o publikace, které vznikly
přímo jako digitální (angl. „born digital“). Pokud jde o elektronický formát publikace, zastoupeny
byly tehdy formáty HTML, ASCII, PDF a MP3 (u zvukových děl).
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Obr. č. 6/2: schéma původního projektovaného systému elektronického přihlašování, registrace a depozitního
ukládání dokumentů Úřadu pro copyright [převzato z dokumentace na WWW, 2002]

Obr. č. 6/3: jedna ze stránek vnitřního registračního systému eCO Úřadu pro copyright – přehled vyplnění
bibliografických údajů (metadat) o díle (Review Submission) [převzato z dokumentace PPT na webu, 2014]

V lednu 1999 podepsala Kongresová knihovna smlouvu se společností UMI (University Microfilms
International, dnes je součástí společnosti ProQuest), která stanovila že autorsky chráněné digitální
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texty disertačních prací budou ukládány přímo do digitálního skladiště (repozitáře) společnosti UMI
(copyrightové řízení studentům vstřícně nabízí a za stanovený poplatek dnes zařizuje přímo společnost
ProQuest). V červnu 2001 prošla kompletním elektronickým copyrightovým řízením s uložením do
repozitáře první elektronická kniha (E-Book). Uplatnily se při tom dva ze základních programů:
CORDS Helper Application pro vyplňování přihlášky ke copyrightu a CORDS Batch Submit pro
elektronické podání a odeslání přihlášky.
Původně projektovaný systém CORDS (adresa byla: http://www.copyright.gov/cords/) je nyní nahrazen
novým Registračním systému eCO (eCO Registration System, http://copyright.gov/eco/) – příklad
vyplňování údajů o díle je na obr. č. 6/3.

6.1.2 Výstupy z databáze Úřadu pro copyright USA
Počítačová databáze Úřadu pro copyright je v současné době přístupná v režimu online přes internet
přes webové rozhraní (viz příklad na obr. 6/1). Nové WWW rozhraní pro vyhledávání je k dispozici od
dubna 2002 (http://www.copyright.gov/records/). Vyhledávat je možné ze tří dílčích souborů:
COHM (Copyright Office History Monograph File); – zahrnuje monografické jednotky (knihy viz obr. č. 6/1, filmy, hudebniny, mapy, zvukové záznamy, počítačové programy (viz záznam obr.
č. 6/4), multimediální zdroje, obrazy, sochy aj.) s retrospektivou od roku 1978. Je aktualizován
týdně
COHS (Copyright Office History Serial File) – zahrnuje seriálové dokumenty (periodika,
časopisy, noviny aj.) s retrospektivou od roku 1978. Je aktualizován 2 x ročně
COHD (Copyright Office History Documents File) – zahrnuje dokumenty vztahující se k
vlastnictví copyrightu (například ke změnám jmen apod.). Je aktualizován týdně

Obr. č. 6/4: záznam počítačového programu ze souboru COHM báze Úřadu pro copyright (žádost o autorská
ochrana pro společnost Unicorn Multimedia Corp. byla zaregistrována v 1. 9 1993) z dřívějšího rozhraní [získáno
v režimu telnet, 1999]

6.2

Systém katalogu Kongresové knihovny ve Washingtonu

6.2.1 Základní charakteristika Kongresové knihovny a jejích fondů
Kongresová knihovna ve Washingtonu (Library of Congress, LC,
http://www.loc.gov/index.html) patří k největším knihovnám světa (na
fotografii vlevo je hlavní studovna pro čtenáře v budově
T. Jeffersona). Byla založena v roce 1800. Její fond čítá v roce 2014
přes 158 000 000 knihovních jednotek, z toho cca 36 000 000 knih a
jiných tištěných materiálů, 69 000 000 rukopisů, 3 600 000 zvukových
záznamů, 14 500 000 vizuálních materiálů (fotografií, posterů, kreseb
aj. materiálů), 1 700 000 filmů, 5 500 000 map, 17 000 000
mikrodokumentů, 6 700 000 hudebnin aj.), 3 300 000 dalších jednotek
včetně počítačových souborů. Knihovna týdně získává přibližně 22 000 jednotek a do fondu zařazuje
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cca 10 000 jednotek. Již velké množství dokumentů z historických sbírek bylo převedeno do digitální
formy v rámci projektu Americká Paměť (American Memory, http://memory.loc.gov/). Jde o digitální
archiv s celkovým počtem zhruba 9 000 000 digitalizovaných jednotek. Většina fondu knihovny je
získávána prostřednictvím Úřadu pro Copyright, který je její servisní součástí (viz předchozí část
textu). Dalšími zdroji akvizice jsou nákupy, dary, dodávka materiálů z jiných státních úřadů (státních,
federálních nebo lokálních) a výměna s knihovnami v USA i zahraničí. Velké množství zahraničních
materiálů (cca z 60 zemí) pomáhají Kongresové knihovně od roku 1962 zajišťovat také zahraniční
úřady Kongresové knihovnyv Dillí (Indie), Káhiře (Egypt), Rio de Janeiru (Brazílie), Jakartě
(Indonésie), Nairobi (Keňa) a Islamabádu (Pakistán). Tyto materiály jsou získávány jménem všech
knihoven USA v rámci Programu kooperativní akvizice (Cooperative Acquisitions Program). Zhruba
50 % materiálů, zastoupených ve fondu, je v jiném jazyce než anglickém (celkem ve 460 jazycích).
Knihovna zaměstnává zhruba 3 200 zaměstnanců a má roční rozpočet kolem 600 000 000 USD.
Specifickou částí Kongresové knihovny je Právnická knihovna (The Law Library), která zahrnuje
přes 4 000 000 jednotek z oblasti práva včetně všech materiálů z Kongresu USA. Bohaté jsou také dílčí
fondy materiálů z Afriky a Blízkého a Středního Východu (cca 950 000 svazů v nelatinkovém
písmu), dále asijských materiálů (cca 3 000 000 dokumentů z Číny, Koreje, Japonska, Tibetu aj.),
dokumentů z Ruska (cca 950 000 dokumentů) a materiálů z Latinské Ameriky a Karibiku (cca
11 000 000 jednotek). Sbírka starých tisků (včetně prvotisků) zahrnuje cca 750 000 knihovních
jednotek.
Kongresová knihovna je kromě jiného významným bibliografickým centrem v národním
i mezinárodním kontextu a pro území USA plní funkci univerzální národní knihovny. V celkovém
informačním systému Kongresu USA zpřístupňuje velký počet bibliografických a faktografických
databází (některé jsou vytvářeny přímo v rámci Kongresu USA). Nejdůležitější databází je ovšem její
katalog (LC Catalog) - dnes automatizovaná databáze, která je zdrojem záznamů pro individuální
i institucionální uživatele z celého světa.

6.2.2 Katalogizace v Kongresové knihovně
V letech 1942-1949 vydala Kongresová knihovna poprvé (v tehdy rekordním čase) katalog svého
fondu v tištěné podobě. Vyšel ve 167 svazcích pod názvem Katalog knih vydaných k 31. červenci
1942, reprezentovaných Kongresovou knihovnou na tištěných lístcích (Catalog of books represented
by Library of Congress printed cards issued to july 31, 1942). Obsahoval 2 000 000 záznamů. Od roku
1956 začaly do katalogu přispívat záznamy dokumentů ze svých fondů i další americké a kanadské
knihovny. Katalog tehdy nabyl povahy souborného katalogu a byl posléze přejmenován na Národní
souborný katalog (National Union Catalog (NUC)). Od roku 1965 se datuje proces automatizace
Kongresové knihovny (projekty MARC I a MARC II proběhly v letech 1965-1969). Byl zahájen
provoz automatizované báze dat. Tištěný katalog NUC vycházel na základě počítačové databáze až do
roku 1983. Po tomto roce byly ještě realizovány výstupy (kromě počítačových) na mikofiších, a ty byly
zastaveny v roce 2002.
Katalogizační proces je v Kongresové knihovně řízen Ředitelstvím akvizice a bibliografického
přístupu (Acquisitions and Bibliographic Access Directorate, http://www.loc.gov/aba/). Katalogizační
politiku konkrétně zajišťuje Kancelář katalogizační politiky a podpory (Cataloging Policy and
Support Office, http://www.loc.gov/catdir/cpso/queries.html). (Katalogizační proces Úřadu pro
copyright a jeho politiku zajišťuje jeho specifické oddělení).
Kongresová knihovna je jako hlavní knihovna USA zapojena do Programu kooperativní
katalogizace PCC (Program for Cooperative Cataloging, http://www.loc.gov/aba/pcc/), a to ve všech
jeho dílčích programech:
Kooperativním programu pro záznamy jmenných autorit NACO (Name Authority Cooperative
Program, http://www.loc.gov/aba/pcc/naco/)
Kooperativním programu pro záznamy předmětových autorit (schématu předmětových hesel)
SACO (Subject Authority Cooperative Program, http://www.loc.gov/aba/pcc/saco/)
Kooperativním programu pro bibliografické záznamy BIBCO (Monographic Bibliographic
Record Cooperative Program, http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/) a
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Programu CONSER (Cooperative Online Serials Program, http://www.loc.gov/aba/pcc/conser/),
jehož databází provozuje centrum sítě OCLC.

Obr. č. 6/5: záznam americké knižní publikace v dřívějším vstupním formátu USMARC [převzato
z báze katalogu Kongresové knihovny na CD-ROM v roce 1992]
Zdrojem pro budování databáze katalogu Kongresové knihovny je zejména povinný
copyrightový výtisk, dále nákupy, výměny a dary knihovny a konečně i systém CIP (je
v provozu od roku 1971, http://www.loc.gov/publish/cip/). Od ledna 2007 je
provozován
již
v elektronické
verzi
(Electronic
CIP,
https://ecips.loc.gov/pls/ecip/pubs_signon?system=cip).
Databáze katalogu Kongresové knihovny obsahuje záznamy dokumentů publikovaných na celém světě
ve velkém počtu jazyků. Zpracována je i celá retrospektiva katalogu (v databázi PreMARC).
Konkrétně katalogizační databáze obsahuje :
soubor záznamů knih (s retrospektivou od roku 1968- )
soubor záznamů počítačových souborů / elektronických zdrojů (od roku 1990- )
soubor právě zpracovávaných knih (CIP, v průměru jde o 250 000 záznamů)
soubor JACKPHY (záznamy japonských, arabských, čínských, korejských, hebrejských a
perských knih katalogizovaných Kongresovou knihovnou (dříve také s pomocí sítě RLG (od
roku 1987- )
soubor záznamů rukopisů (od roku 1973- )
soubor záznamů zvukových záznamů a záznamů hudebnin (od roku 1984- )
soubor záznamů map a jiných kartografických materiálů (od roku 1968- )
soubor záznamů vizuálních materiálů včetně fotografií a filmů (od roku 1985- )
soubor PreMARC (záznamy všech dokumentů
automatizace v Kongresové knihovně)

katalogizovaných před

zahájením

soubor záznamů seriálů (od roku 1973- ; po dohodě se systémem CONSER zůstaly v základní
databázi pouze záznamy seriálů lokalizovaných ve fondu samotné Kongresové knihovny,
dříve báze zahrnovala i záznamy seriálů lokalizovaných v dalších knihovnách USA a Kanady)
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soubor jmenných autorit
soubor předmětových autorit
Celkově je k roku 2014 v databázi katalogu Kongresové knihovny (jde o jednu fyzickou databázi)
cca 18 000 000 bibliografických záznamů. Online katalog je od roku 2000 provozován
v knihovnickém systému VOYAGER (vyvinutého původně americkou společností Endeavor
Information Systems, Des Plaines, IL, USA, v současné době po fúzi je nabízen již společností
Ex Libris, http://www.exlibrisgroup.com/). Původní verze rozhraní pro online vyhledávání je stále
k dispozici na adrese: http://catalog2.loc.gov/. V červenci 2014 byl spuštěn provoz online katalogu
v novém flexibilnějším rozhraní. Je k dispozici na adrese URL:
http://catalog.loc.gov/
V rámci portálu autoritních dat „LC Authorities“ (http://authorities.loc.gov/) lze dále samostatně
vyhledávat cca 9 800 000 záznamů jmenných autorit51. V nové struktuře propojených otevřených dat
(konkrétně například ve formátech application/rdf+xml, application/json, application/x-ntriples aj.) jsou
tyto záznamy nabízeny ve volné licenci z virtuálního serveru http://id.loc.gov)52. V citovaném portále
je nabízeno také cca 425 000 záznamů předmětového hesláře LCSH53 (ve struktuře propojených
otevřených dat jsou tyto záznamy nabízeny také ve volné licenci z virtuálního serveru
http://id.loc.gov/)54. Oba autoritní soubory jsou využívány v katalogizaci.
Katalog Kongresové knihovny obsahuje záznamy pro 7 základních druhů dokumentů. Dokumenty byly
dříve zpracovávány v národním formátu USMARC (viz starší záznamy na obr. č. 6/5, 6/6), dnes již
v harmonizovaném formátu MARC 21 (http://www.loc.gov/marc/). Nově ale Kongresová knihovna
zpřístupňuje
veřejnosti
bibliografické
záznamy
také
ve
struktuře
MARCXML
(http://www.loc.gov/standards/marcxml/) a MODS (http://www.loc.gov/standards/mods/) – viz příklad
na obr. 6/7. K vystavování bibliografických záznamů ve strukturách propojených otevřených dat
(Linked Open Data, LOD) prozatím nedošlo. Autoritní záznamy jsou k dispozici vedle formátu
MARC 21 také ve formátu MARCXML a MADS (http://www.loc.gov/standards/mads/), navíc pak ve
výše zmíněných strukturách propojených otevřených dat. Doposud uplatňovaná pravidla AACR2 jsou
nahrazována už novými pravidly RDA55, která nejsou prozatím ale kompletně hotova. Ukládání dat
podle pravidel RDA je zatím náhradním způsobem realizováno v rámci formátu MARC 21
(http://www.loc.gov/marc/RDAinMARC.html). Pro ukládání a zejména pro komunikaci dat se však
připravuje formát zcela nový – BIBFRAME56.
Pro potřeby zcela nové katalogizace dat připravila Kongresová knihovna (též pro potřeby jiných
knihoven z celého světa), vedle výše zmíněných souborů jmenných a předmětových autoritních dat,
dopředu také jiná autorizovaná data ve strukturách propojených otevřených dat. Jsou ve volné licenci
51

Library of Congress. Name Authority Headings. In: Library of Congress Authorities [online]. Washington
(D.C.): The Library of Congress, 2012-12-07 [cit. 2014-10-30]. Soubor jmenných autorit dostupný volně ze
společného portálu všech autorit LC: http://authorities.loc.gov/. Strukturovaná verze LNC ve formátu MARC 21
(Authorities) je dostupná licenčně z webu CDS LC: https://classificationweb.net/.
52

Library of Congress. Library of Congress Names [online]. Washington (D.C.): The Library of Congress, 201403-10 [cit. 2014-10-30]. Library of Congress Linked Data Service. Authorities and Vocabularies. Dostupné v 9
dalších formátech (RDF, JSON, MADS aj.). Dostupné z (URI): http://id.loc.gov/authorities/names.
53

Library of Congress. Subject Authority Headings. In: Library of Congress Authorities [online]. Washington
(D.C.): The Library of Congress, 2012-12-07 [cit. 2014-10-30]. Heslář LCSH dostupný volně ze společného
portálu všech autoritních záznamů LC: http://authorities.loc.gov/. Strukturovaná verze LCSH je dostupná licenčně
z webu CDS LC: https://classificationweb.net/.
54

Library of Congress. Library of Congress Subject Headings [online]. Washington (D.C.): The Library of
Congress, 2014-03-10 [cit. 2014-10-30]. Library of Congress Linked Data Service. Authorities and Vocabularies.
Dostupné v 9 dalších formátech (RDF, JSON, MADS aj.). Dostupné z (URI): http://id.loc.gov/authorities/subjects
nebo (URL) http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
55

Informace o pravidlech RDA jsou dostupné například z webu Kongresové knihovny
(http://www.loc.gov/aba/rda/), kompletní text pravidel je dostupný z licencovaného webu: http://rdatoolkit.org,
dostupný je také v tištěné formě.
56

Library of Congress. BIBFRAME Overview [online]. Washington (D.C.): Library of Congress, 2012- [cit. 201410-30]. Dostupné z: http://www.bibframe.org/.
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vystavena na specifickém portálu. Jde například o: soubory kódů jazyků (podle ISO 692-2)57, kódů
zemí58, kódů geografických oblastí59 aj.

Obr. č. 6/6: záznam americké knižní publikace v bývalém výměnném formátu USMARC (MIME: application/marc)
(převzato z katalogu Kongresové knihovny na CD-ROM v roce 1992); [Pozn.: ve formátu USMARC definovaný oddělovač
pole nebyl zobrazitelný, v textu je nahrazen znakem @; oddělovač záznamu je prezentován znakem ; pro správné zobrazení
mezer je vidět ve formátu WORD]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mods xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd"
version="3.5">
<titleInfo><title>Letters to Horseface, being the story of Wolfgang Amadeus Mozart's journey to Italy, 1769-1770,
when he was a boy of fourteen</title></titleInfo>
<name type="personal" usage="primary"><namePart>Monjo, F. N.</namePart></name>
<name type="personal"><namePart>Bolognese, Don</namePart>
<role><roleTerm type="text">ill.</roleTerm></role></name>
<name type="personal"><namePart>Raphael, Elaine</namePart><role>
<roleTerm type="text">ill.</roleTerm></role></name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">bibliography</genre>
<originInfo> <place><placeTerm type="code" authority="marccountry">nyu</placeTerm></place>
<place><placeTerm type="text">New York</placeTerm></place>
<publisher>Viking Press</publisher>
<dateIssued>1975</dateIssued>
57

Library of Congress. ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages - Part 2: Alpha-3 Code
for the Names of Languages [online]. Washington (D.C.): The Library of Congress, [cit. 2014-10-30]. Library of
Congress Linked Data Service. Authorities and Vocabularies. Dostupné v 9 dalších formátech (RDF, JSON aj.).
Dostupné z (URI): http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2.
58

Library of Congress. MARC List for Countries [online]. Washington (D.C.): The Library of Congress, modified
2011-04-26 [cit. 2014-10-30]. Library of Congress Linked Data Service. Authorities and Vocabularies. Dostupné
v 9 dalších formátech (RDF, JSON aj.). Dostupné z (URI): http://id.loc.gov/vocabulary/countries.
59

Library of Congress. MARC List for Geographic Areas [online]. Washington (D.C.): The Library of Congress,
modified 2011-04-26 [cit. 2014-10-30]. Library of Congress Linked Data Service. Authorities and Vocabularies.
Dostupné v 9 dalších formátech (RDF, JSON aj.). Dostupné z (URI):
http://id.loc.gov/vocabulary/geographicAreas.
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<edition>1st ed.</edition>
<issuance>monographic</issuance>
</originInfo>
<language><languageTerm type="code" authority="iso639-2b">eng</languageTerm></language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<extent>91 p. : ill. ; 24 cm.</extent></physicalDescription>
<abstract type="Summary">While journeying through Italy in 1770, fourteen-year-old
Mozart relates his experiences in letters to his sister.</abstract>
<targetAudience authority="marctarget">juvenile</targetAudience>
<note type="statement of responsibility" altRepGroup="00">by F. N. Monjo ;
illustrated &amp; designed by Don Bolognese &amp; Elaine Raphael.</note>
<note type="bibliography">Bibliography: p. 91.</note>
<subject authority="lcsh"><name type="personal"><namePart>Mozart, Wolfgang Amadeus</namePart>
<namePart type="date">1756-1791</namePart></name><topic>Juvenile fiction</topic></subject><subject
authority="lcsh"><name type="personal"><namePart>Berchtold zu Sonnenburg, Maria Anna (Mozart)
Reichsfreiin von</namePart><namePart type="date">1751-1829</namePart></name><topic>Juvenile
fiction</topic></subject>
<subject authority="lcshac"><name type="personal"><namePart>Mozart, Wolfgang Amadeus</namePart>
<namePart type="date">1756-1791</namePart></name><topic>Fiction</topic></subject>
<subject authority="lcshac"><name type="personal"><namePart>Berchtold zu Sonnenburg, Maria Anna (Mozart)
Reichsfreiin von</namePart><namePart type="date">17511829</namePart></name><topic>Fiction</topic></subject>
<subject authority="lcshac"><geographic>Italy</geographic><topic>Fiction</topic></subject>
<classification authority="lcc">PZ7.M75 Le</classification>
<classification authority="ddc">[Fic]</classification>
<identifier type="isbn">0670427381</identifier>
<identifier type="lccn">74023766</identifier>
<recordInfo><recordContentSource authority="marcorg">DLC</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">741024</recordCreationDate><recordChangeDate
encoding="iso8601">19830505000000.0</recordChangeDate><recordIdentifier>3151676</recordIdentifier
>
<recordOrigin>Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl
(Revision 1.96 2014/04/22)</recordOrigin>
</recordInfo>
</mods>

Obr. č. 6/7: záznam americké knižní publikace v novém formátu MODS (MIME: application/mods+xml);(převzato z online
katalogu Kongresové knihovny v roce 2014)

Pro věcnou organizaci bibliografických záznamů používá Kongresová knihovna dvě univerzální
klasifikační schémata. Prvním je schéma LCC (Library of Congress Classification) 60, které se využívá
i pro stavění ve fondech Kongresové knihovny. Druhým schématem je schéma DDT (Dewey Decima
Classification)61, které udržuje a rozvíjí síť OCLC (http://www.oclc.org/dewey/). Jak bylo zmíněno
výše, hlavním užívaným předmětovým systémem je heslář předmětových hesel LCSH
(http://www.loc.gov/aba/cataloging/subject/).

6.2.3 Výstupy katalogu Kongresové knihovny
Databáze katalogu Kongresové knihovny je zdrojem velkého množství dílčích bibliografických i jiných
výstupů a služeb. Celkově poskytované služby zajištuje Katalogizační distribuční služba (Cataloging
Distribution Service, http://www.loc.gov/cds/). Patří k nim:
a) online zpřístupňování katalogu
přes WWW rozhraní systému WebVoyage v rámci integrovaného knihovnického systému
VOYAGER
b) magnetopáskové služby
Záznamy z báze katalogu Kongresové knihovny via FTP (údaje o cenách jsou platné pro
rok 2015)
60

Library of Congress. Subject Cataloging Division. Classification: Library of Congress classification.
Washington (DC): GPO, 1902- . Přehled klasifikačního schématu včetně změn a revizí dostupný také z:
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcc.html.
61

DEWEY, Melvil. WebDewey: Web access to the Dewey Decimal Classification (DDC) System [online]. Dublin
(Ohio): OCLC Online Computer Library Center, 2002- , [cit. 2014-10-30]. Zahrnuje vydání DDC 22 a DD C 23 a
nové aktualizace. Dostupný zatím pouze přes licenci z: http://dewey.org/webdewey/login/login.html.
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Books All, všechny knihy, týdně (celkem cca 10 600 000 zázn., retrosp. 1968- )
Books English, anglické knihy týdně, (celkem cca 5 700 000 zázn., retrosp. 1968- )
Books U.S, knihy USA, týdně (celkem cca 3 800 000 zázn., retrosp. 1968- )
Maps, mapy, týdně (celkem cca 343 000 zázn., retrosp. 1973- )
Music, hudebniny a zvukové dokumenty, týdně (celkem cca 616 000 zázn., retrosp. 1984- )
Serials, seriály, týdně (celkem 1 800 000 zázn., retrosp. 1973- )
Visual materials, vizuální materiály, týdně (celkem cca 257 000 zázn., retrosp. 1972- )
Computer files, počítačové soubory, týdně (celkem cca 10 800 zázn., retrosp. 1990- )
LC Authority Files (Names), jmenné autority, týdně (celkem cca 9 800 000 zázn., retrosp.
1977-)
LC Authority Files (Subject), předmětové autority, týdně (celkem 425 000 zázn., retrosp.
1986- )
LC Classification, klasifikace LCC, týdně (celkem cca 647 000 zázn., retrosp. 1997- )
Záznamy z báze Úřadu pro Copyright
1.
2.

Copyright Cataloguing: Monographs, Documents, Serials (database), záznamy
monografických, historických dokumentů a seriálů Úřadu pro copyright, týdně (celkem
26 400 000 zázn., retrosp. 1978- )
Copyright Select (database), záznamy monografických a historických dokumentů Úřadu
pro copyright, výběr dle požadavku uživatele

Dříve poskytované výstupy na jiných nosičích byly postupně zastaveny: na CD-ROM (zastaveno
v roce 1996), na mikrofiši (zastaveno v roce 2002), tištěné v rámci služby Alert (zastaveno od 2004).

7 Systém mezinárodního souborného katalogu knihovnické
sítě OCLC
7.1

Základní charakteristika sítě OCLC

Ze čtyř velkých severoamerických knihovnických sítí, které vznikly v 70. letech 20. stol. (tj. síť
OCLC, síť výzkumných knihoven RLG, která se jako poslední v roce 2006 sloučila se sítí OCLC, síť
západních knihoven WLN, jež se ale v roce 1999 na základě dohody stala součástí sítě OCLC,
a kanadské sítě UTLAS, která zanikla již roku 1996), byla a je dodnes nejznámější a nejvýznamnější
síť mezinárodního charakteru OCLC (Online Computer Library Center). Byla založena již 26. 8.
1971, ale do provozu byla uvedena až v roce 1972. Síť OCLC vznikla na bázi sítě původních 54
školních a univerzitních knihoven ve státě Ohio (USA), která byla v provozu již od roku 1967 a která
nesla jméno „Ohio College Library Center“ (ve zkratce také OCLC).
OCLC je organizací nevýdělečného charakteru (OCLC, Inc.,
http://www.oclc.org/,
http://www.oclc.org/en-europe/), která svým členům i nečlenům – knihovnám akademickým,
specializovaným, vládním, veřejným, školním aj. z více než 120 zemí světa nabízí počítačové,
knihovnické služby a jiné služby rozmanitého charakteru. OCLC zajišťuje konkrétně řadu produktů a
služeb (v režimu online i off-line), a to v následujících strategických oblastech:
1.

Katalogizace a tvorba mezinárodního souborného katalogu OLUC (Online Union Catalog), který
dostal v roce 1996 příznačné nové jméno Světový katalog (WorldCat)

2.

Meziknihovní výpůjční služby (Inter Library Loan, ILL) a jejich zajišťování, zejména pro členy z
regionu Severní Ameriky

3.

Zpřístupňování jiných bibliografických a plnotextových databází a poskytování rešeršních služeb
(OCLC plní také roli databázového centra, byť s malým množstvím nabízených bází)

4.

Telekomunikační, hardwarové a softwarové služby související s výše uvedenými činnostmi

5.

Zajišťování různých specifických služeb ochrany knihovních fondů (včetně digitalizace)
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Údržba a další rozvoj Deweyho desetinného třídění (DDC) 62,63 – viz obr. č. 7/1

6.

Novou významnou činností OCLC (http://www.oclc.org/research.html) je výzkum a vývoj v oblasti
digitálních knihoven. Velmi známou byla aktivita v oblasti metadat, na serveru OCLC hostovala
Metadatová
iniciativa
Dublin
Core
DCMI
(Dublin
Core
Metadata
Initiative,
http://www.dublincore.org)64 a mnoho výzkumných pracovníků OCLC se podílelo na řešení dílčích
úloh v této oblasti. Jiní pracovníci výzkumného oddělení jsou zapojeni i nyní ve všech významných
světových komunitách týkajících se uvedených otázek (například také v rámci Iniciativy otevřených
archivů OAI aj.).

7.2

Organizační struktura OCLC

Služeb sítě OCLC v současné době využívá cca 57 000 knihoven ze 112 zemí celého světa. Většina
z nich využívá určitý typ služeb nabízených OCLC (jde zejména o vyhledávání z bází dat včetně báze
WorldCat a rovněž o nákup či výměnu bibliografických záznamů z báze
souborného katalogu). Vlastních členských knihoven OCLC, které se podílejí
aktivně na tvorbě katalogu v režimu online nebo režimu dávkovém (off-line), je
16 750 (General Members). 60+6 (zahraničních) volených reprezentantů členských
knihoven vytváří důležitý orgán OCLC Radu členů OCLC (OCLC Members
Council). Jejím hlavním posláním je schvalování různých ustanovení sítě. Nejvyšším řídícím orgánem
sítě OCLC je Správní rada OCLC (OCLC Board of Trustees), která se skládá celkem z 15 členů
(6 volených zástupců je z Rady členů OCLC, dalších osm členů je volených a jde o experty pro různé
oblasti a posledním členem je prezident OCLC65). Správní rada se schází 5x ročně. Výkonný výbor
Správní rady OCLC (OCLC Members Council Executive Committee) tvoří celkem 6 členů. Důležité
otázky provozu sítě a systému OCLC jsou rozvíjeny jednak v rámci poradních výborů OCLC (OCLC
Advisory Committees), jednak v rámci uživatelských skupin OCLC (OCLC Members Council User
Groups). Rozvíjeny jsou například otázky katalogizace a metadat, globálního knihovnictví, sdílení
knihovních fondů, digitálních knihoven, dlouhodobé archivace elektronických zdrojů. Prvním
prezidentem OCLC byl Frederick G. Kilgour.

7.3

Počítačové, komunikační a programové zabezpečení sítě OCLC

Provoz sítě OCLC je zajištěna velkou soustavou velkokapacitních počítačů. Část z nich zabezpečuje
veškeré komunikační funkce sítě. Na dalších z nich jsou provozovány podstatné agendy celého
systému (jsou na nich instalovány různé aplikační programy). Jádrem systému je databáze souborného
katalogu WorldCat, její provoz zajišťují dva počítače (typu TANDEM). Další počítače zajišťují
rešeršní služby v systému FirstSearch a agendu meziknihovních výpůjčních služeb. Celý systém
provádí zhruba 3 000 000 transakcí denně.
Komunikace mezi účastnickými knihovnami s centrem OCLC je zabezpečována regionálními
knihovnickými počítačovými sítěmi v USA (např. Amigos, Solinet, Nelinet, Illinet, Pacnet aj.) i
mimo území USA. Kontakt s Evropou zabezpečuje komunikační centrum v Birmingham, Velká
Británie (OCLC Europe).
Od roku 1990 OCLC provozovalo sdílenou katalogizaci na základě aplikačního programu PRISM™.
Rok 2003/2004 byl posledním rokem provozování tohoto systému. Od roku 2004 byl zaveden nový
moderní klientský systém založený na Windows a platformě Oracle. Program, který se nazývá
Connexion™ (http://connexion.oclc.org/), umožňuje komfortní tvorbu a editování bibliografických
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OCLC provozuje licenčně dostupnou databázi DDT: DEWEY, Melvil. WebDewey: Web access to the
Dewey Decimal Classification (DDC) System [online]. Dublin (Ohio): OCLC Online Computer Library Center,
2002- , [cit. 2014-10-30]. Zahrnuje vydání DDC 22 a DD C 23 a nové aktualizace. Dostupný zatím pouze přes
licenci z: http://dewey.org/webdewey/login/login.html.
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OCLC zajišťuje také volné zpřístupňování vybraných záznamů DDT ve struktuře propojených
otevřených dat: DEWEY, Melvil. Dewey Decimal Classification / Linked Data [online]. Dublin (Ohio): OCLC
Online Computer Library Center, 2002- , [cit. 2014-10-30]. Zahrnuje zatím vybrané třídníky z 23. vydání.
Dostupný volně v licenci CC BY-NC-ND z: http://dewey.info/.
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Web iniciativy DCMI je nyní lokalizován na serveru Národní knihovny v Singapuru.

65

Od 1. 7. 2013 je prezidentem OCLC Skip Prichard, který vystřídal Jay Jordana.
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(viz obr. č. 7/2) i autoritních záznamů (viz obr. č. 7/3), jejich kopírování a přebírání v různých
formátech. V rámci systému Connexion jsou zajištěny také automatické konverze do metadatových
formátů, tj. do formátu Dublin Core ve struktuře HTML nebo RDF (viz. obr. č. 7/4).

Obr. č. 7/1: obrazovka webové aplikace WebDewey (OCLC), zpřístupňující záznamy více vydání (poslední 23.) a verzí
Deweyho desetinného třídění [získáno z WWW, 2014]

Přístup do databáze v editačním režimu systému Connexion je umožněn pouze řádným členům sítě
OCLC. Jiným programem, který zajišťuje rychlou a jednoduchou formu kopírování záznamů pro
potřeby lokálních katalogů, je program CatExpress™. Speciální doplňkový program umožňuje
katalogizaci japonských, korejských, čínských a arabských dokumentů. Přebírání záznamů z báze dat je
možné také prostřednictvím protokolu Z39.50.
Do zavedení současného hlavního systému pro vyhledávání dat z báze katalogu WorldCat, jakož i
dalších cca 13 databází (v roce 2014)66, které OCLC jako databázové centrum zpřístupňuje,
nazývaného OCLC FirstSearch® (v roce 1993, http://firstsearch.oclc.org/) byl v provozu bývalý
vyhledávací systém EPIC™ (zanikl definitivně v roce 1998).
Přístup k OPACu souborného katalogu v systému FirstSearch je ovšem možný pouze na základě
placené licence (v současné době má z ČR přístup do báze katalogu například NK ČR). Při vyhledávání
z jiných bibliografických bází dat zpřístupňovaných OCLC jsou uživateli automaticky nabízeny také
hypertextové odkazy na záznamy dokumentů (zejména časopisů) lokalizovaných v rámci souborného
katalogu s návazným zajištěním služby MVS. Katalog již také v určitých případech odkazuje na úplné
texty, které mají knihovny ve svých elektronických fondech (jde zejména o elektronické knihy a
elektronické seriály), nebo které jsou volně dostupné na WWW.
Speciální nový program CONTENTdm™ nabízí OCLC pro ty uživatele, kteří chtějí budovat a
spravovat digitální knihovny s vlastními digitálními dokumenty (včetně digitalizovaných materiálů z
fondů knihoven). Digitální materiál je prostřednictvím tohoto programu automaticky katalogizován do
databáze WorlCat.
Modul meziknihovních výpůjčních služeb OCLC je zajišťován programem ILLiad Resource Sharing
Management software (OCLC ILLiad, http://www.oclc.org/illiad/), který pochází z produkce
společnosti Atlas Systems, Inc.

66

Dříve OCLC zpřístupňovalo až 70 databází. V posledních letech byl počet redukován (v nabídce jsou, kromě
vlastních databází, také databáze ERIC, MEDLINE aj.).
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Obr. č. 7/2: část vstupního záznamu monografie uloženého v březnu 2004, který je zobrazen v editačním režimu ve
formátu OCLC MARC v rámci systému Connexion [získáno 2004-03-19]

7.4

Katalogizace OCLC a databáze souborného katalogu WorldCat

Jádrem celého systému OCLC je databáze souborného katalogu
WorldCat. Se svými téměř 330 400 000 bibliografickými záznamy
(koncem roku 2014) je největší bibliografickou databází knih na světě
vůbec. V letech 2006-2007 databáze významně narostla o desítky milionů
záznamů v důsledku připojení originálních katalogizačních záznamů
knihovnické sítě RLG. Uvedené číslo počtu záznamů však není zcela
korektní, protože některé tituly jsou v uvedeném počtu pokryty duplicitně
(někdy i multiplicitně). Každých 12 sekund přibývá do báze dat v
průměru 1 nový záznam uložený účastnickou knihovnou, každou sekundu je pokládán dotaz na
vyhledávání záznamů z katalogu prostřednictvím systému FirstSearch a každé 4 sekundy je
vyplňována jedna žádanka na MVS dokumentu nalezeného v tomto katalogu. K bibliografickým
záznamům je připojeno koncem roku 2014 již více než 2 200 000 000 lokalizací. Je možné, že
databáze WorldCat obsáhne v budoucnu relativně všechny dokumenty publikované na celém světě ze
všech vědních oborů, ve všech jazycích a za všechna historická období (pravděpodobně se tak naplní
dávná idea Mezinárodního ústavu pro bibliografii z roku 1895). Ze hry však nejsou ani jiné modely
naplnění této myšlenky. Databáze souborného katalogu WorldCat neobsahuje analytické záznamy (ty
jsou v jiných databázích produkovaných buď OCLC nebo jinými společnostmi).
V databázi WorldCat je zastoupeno 8 základních typů dokumentů:
Knihy (83,5 %)
Seriály (5,1 %)
Zvukové dokumenty (3,5 %)
Vizuální materiály (3,2 %)
Hudebniny (2,3 %)
Mapy (1.4 %)
Smíšené materiály (0,7 %)
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Počítačové soubory (0,4 %) včetně elektronických zdrojů na Internetu

Obr. č. 7/3: vstupní autoritní záznam uložený v březnu 2004, který je zobrazen ve výpisovém formátu OCLC
MARC v rámci systému Connexion [získáno 2004-03-19]

Obr. č. 7/4: záznam monografie uložený v březnu 2004, který je konvertován a zobrazen ve specifikaci Dublin
Core ve struktuře RDF v rámci aplikace Connexion [získáno 2004-03-19]

V katalogu WorldCat je zastoupeno více než 470 jazyků. Největší počet záznamů reprezentuje
anglicky psané dokumenty. Druhé místo zaujímá němčina, třetí je francouzština. Čeština je na přibližně
11. místě.
Zdrojem záznamů databáze WorldCat je jednak originální katalogizace účastnických knihoven (cca
60 %), jednak dávky záznamů z velkých, zejména národních knihoven (40 %). K předním dodavatelům
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záznamů patří: Kongresová knihovna ve Washingtonu, Vládní úřad pro tisk USA (U.S. GPO,
Government Printing Office), Národní lékařská knihovna USA (National Library of Medicine),
Knihovna a archivy Kanada (Library and Archives Canada), Britská knihovna (British Library),
Velšská národní knihovna (National Library of Wales) a Skotská národní knihovna (National
Library of Scotland), Německá národní knihovna (Deutsche NationalBibliothek), Francouzská
národní knihovna (Bibliothèque nationale de France) Australská národní knihovna (National
Library of Australia) aj. Česká republika je od roku 1994 reprezentována v systému OCLC na základě
kontraktu Národní knihovnou ČR (získala tak pro záznamy kódové označení LPG) Do OCLC jsou
tak pravidelně zasílány dávky záznamů ze souborů české souběžné národní bibliografie (viz příklad
záznamu publikace na obr. 7/5 a jeho americkou modifikaci provedenou Kongresovou knihovnou (kód
DCL) na obr. 7/6). Recipročně si NK ČR z katalogu WorldCat odebírá záznamy pro potřeby
katalogizace zahraničních přírůstků. Celkový počet přispívajících národních knihoven je v roce 2014
již
45,
jejich
seznam
je
na
webu
OCLC
(https://www.oclc.org/worldcat/catalog/national/timeline.en.html).
Velké počty záznamů plynou do databáze v rámci řady projektů retrokonverzí (dle kontraktu mezi
OCLC a danou knihovnou). V rámci akviziční politiky týkající se záznamů pro souborný katalog se
zájem OCLC přesouvá v posledních letech na země mimo severoamerický kontinent (Evropa, Asie a
Latinská Amerika).
Bibliografické záznamy jsou do báze dat ukládány ve formátu OCLC MARC (modifikace formátu
MARC 21) a podle pravidel AACR267. Tyto dva standardy a návazné pomůcky pro katalogizaci jsou v
zásadě povinni dodržovat všichni její aktivní účastníci. U konvertovaných záznamů jsou tolerovány
určité odchylky od stanovených standardů. V systému platí princip úplnosti záznamů a princip
rychlosti jejich dodávání. Tvoří je jenom autorizovaní uživatelé OCLC (katalogizátoři procházejí
speciálním školením). Záznamy jsou, je-li to možné opatřovány předmětovými hesly LCSH dle
souborů autorit, tříděním LCC a DDT. Knihovny, které užívají jiné selekční jazyky, je mohou v
záznamu uplatnit také. K záznamům aktuální a populární literatury jsou v poslední době připojovány
doplňkové informace typu obsahů dokumentů, obrázků obálek (viz obr. č. 3/8), knižních resumé,
autorských poznámek z vydavatelských katalogů a ukázky textů z knih. Tyto informace zajišťuje
společnost Ingram Library Services.
Jmenné údaje jsou převáděny ze souborů jmenných autorit, které jsou v systému báze Worldcat
uloženy také (jde o národní soubor autorit USA, na jehož rozvoji se kromě OCLC podílí ještě
Kongresová knihovna).
Systém sleduje neustále kvalitu a čistotu databáze: duplicitní záznamy se vyhledávají pomocí
speciálního programu (algoritmu), zjišťují se rovněž chyby v záhlavích a kódování. Je ale pravdou, že
zásada „jeden záznam pro jednu bibliografickou jednotku“ je často porušována (viz příklad dvou
záznamů na jednu publikaci na obr. 7/5 a 7/6). Konverze záznamů z formátu OCLC MARC do jiných
formátů je zajištěna také v rámci nového systému Connexion. Konvertovat lze v rámci nových aktivit a
experimentů záznamy i do metadatových formátů Dublin Core.
Záznam na obr. č. 7/5 je příkladem záznamu, který se do databáze WorldCat dostal z dávky dat
české národní bibliografie (ačkoliv jde o slovenský text slovenských autorů, kniha byla
publikována českým nakladatelem) na základě konverze z bývalého formátu UNIMARC. Má
kontrolní (identifikační) číslo 47951086 (zároveň přírůstkové číslo v databázi OCLC). Národní
knihovna ČR je v záznamu zaregistrována jako zpracovatel záznamu symbolem LGP (v poli 040).
Záznam byl do báze uveden 2. května 2001 a byl znovu užit 12. září 2001. Je opatřen třídníky MDT
(pole 080 ve formátu OCLC MARC), základními předmětovými hesly připravenými v angličtině (v
poli 650) a má poznámky a údaje fyzického popisu uvedené v českém jazyce.
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V kontextu změn v katalogizačních postupech v globálním měřítku, zejména pak u velkých dodavatelských
národních knihoven se do katalogu OCLC dostávají záznamy již připravené podle nových katalogizačních pravidel
RDA.
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Obr. č. 7/5: záznam knihy, vytvořený NK ČR původně ve formátu UNIMARC, po převodu do databáze Worldcat v
květnu 2001 ve vstupním formátu OCLC MARC [získáno v systému PRISM, 2002]

Obr. č. 7/6: duplikát záznamu slovenské knihy, vytvořený na základě metody kopírování a s úpravou a doplněním
dat ze strany LC v únoru 2002 ve vstupním formátu OCLC MARC [získáno v systému PRISM, 2002]

Záznam na obr. 7/6 je upravenou kopií (duplikátem) předešlého záznamu. Jde o duplicitní záznam,
který do databáze metodou kopírování uložili pracovníci Kongresové knihovny (má prioritu při
zpracování záznamů, původní záznam však v bázi zůstává), protože ho v řadě údajů opravili a
doplnili (v poli 040 je symbol DLC). Záznam má nové identifikační číslo 48803300 (zde je vidět
důkaz, že číslo, které OCLC udává jako velikost databáze, je číslem počtu záznamů, nikoliv počtu
bibliografických popisných jednotek) a byl připraven 6. února 2002 (Replaced nebo Used). Má
upravený stav záznamu (a=zvětšená úroveň úplnosti záznamu), doplněno je kontrolní číslo LC (v
poli 010), údaj o kontrole správnosti záznamu (v poli 042), kód geografické oblasti (v poli 043,
Evropa, Česká republika) a zejména třídníky klasifikace LCC (v poli 050). Třídníky MDT jsou ze
záznamu vymazány (původně v poli 080). Upraveny jsou formální údaje v poli 260 (zkratka v údaji
o nakladateli) a 300 (stránkování pomocí anglické zkratky). Zjevně chybně je ze strany LC
upraven údaj o svazku edice v poli 490. Formalizovaný údaj o názvu edice v poli 830 je uveden do
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souladu s interpretacemi LC, tj. v kulaté závorce se objevuje potřebná instituce odpovídající za
edici (původní údaj z NK není uveden podle principů LC). Rovněž předmětová hesla (v polích 650)
doznala úpravy, LC hlavní hesla doplnila geografickými podhesly.
Tato malá ukázka dokladuje řadu menších i větších problémů mezi případnou automatickou konverzí
z bývalého českého formátu UNIMARC do formátu amerického (MARC 21 nebo OCLC MARC).
Dané ukázky nedokladují veškeré problémy.
Problémy existují i na úrovni záznamů autoritních, protože po konverzi ze zahraničí, nejsou následně
upravovány záznamy autorit v databázi Worldcat. Pokud je například do databáze konvertován český
záznam se záhlavím jmenným „Konfucius“, pak to bude znamenat problém při vyhledávání dat,
protože záznamy americké provenience jsou opatřeny záhlavím „Confucius“.

Obr. č. 7/7: výstupní záznam publikace (http://www.worldcat.org/oclc/886630395) obohacený o obrazovou
informaci získaný ze souborného katalogu Worldcat přes nové rozhraní OPAC (komunikace v českém jazyce
[získáno přes WWW 2014]

OCLC po několikaleté přípravě přistoupilo v roce 2012 k významné změně ve zpřístupňování záznamů
z databáze katalogu WorldCat (prozatím v experimentálním provozu). Bibliografické záznamy byly
(vedle běžně poskytovaných formátů) navíc převedeny do formy propojených otevřených dat
(Linked Open Data, LOD) ve struktuře RDF.XML a volně vystaveny (k užití pro kohokoliv68) na
webu katalogu WorldCat (http://www.worldcat.org/oclc/) ve volné licenci Creative Commons CC-0
1.0 Universal Public Domain Dedication69. Každý záznam je identifikován jedinečnou trvalou adresou
(například http://www.worldcat.org/oclc/886630395). Strukturovaná propojená data může i koncový
uživatel nahlížet a zobrazit při běžném prohlížení záznamu v katalogu WorldCat. Na konci každého
záznamu je hypertextový odkaz „Linked Data“, za kterým jsou propojená data nejdříve ukazována
v kódu HTML s možností zobrazení ve struktuře RDF/XML. Příklad: záznam na obr. č. 7/7 je na obr.
č. 7/8 zobrazen ve formátu rdf.xml.
http://www.worldcat.org/oclc/886630395
<rdf:RDF
xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:library="http://purl.org/library/"
xmlns:genont="http://www.w3.org/2006/gen/ont#"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
68

Vystavená volná strukturovaná meta(data) z katalogu WorldCat byla využita i pro systém Google Books.

69

Dostupné z: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:schema="http://schema.org/"
xmlns:bgn="http://bibliograph.net/" >
<rdf:Description rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Person/tramp_sebastian">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Person"/>
<schema:familyName>Tramp</schema:familyName>
<schema:givenName>Sebastian</schema:givenName>
<schema:name>Tramp, Sebastian,</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Person/auer_soren_1975">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Person"/>
<schema:familyName>Auer</schema:familyName>
<schema:givenName>Sören</schema:givenName>
<schema:name>Auer, Sören, 1975-</schema:name>
<schema:birthDate>1975</schema:birthDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/linked_data">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
<schema:name xml:lang="en">Linked data.</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://id.loc.gov/authorities/classification/Z666">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/information_systems_and_communicat
ion_service">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
<schema:name xml:lang="en">Information Systems and Communication Service.</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.worldcat.org/oclc/886630395">
<schema:about rdf:resource="http://id.loc.gov/authorities/classification/Z666"/>
<schema:about
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/database_management"/>
<schema:workExample rdf:resource="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09846-3"/>
<schema:about
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/artificial_intelligence_incl_robotics"/
>
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Book"/>
<schema:workExample rdf:resource="http://worldcat.org/isbn/9783319098463"/>
<schema:about rdf:resource="http://dewey.info/class/025.0427/e23/"/>
<wdrs:describedby rdf:resource="http://www.worldcat.org/title/-/oclc/886630395"/>
<schema:bookFormat rdf:resource="http://schema.org/EBook"/>
<schema:name xml:lang="en">Linked open data -- creating knowledge out of interlinked data : results of the LOD2
Project</schema:name>
<schema:exampleOfWork rdf:resource="http://worldcat.org/entity/work/id/2046310573"/>
<library:placeOfPublication rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/countries/sz"/>
<schema:url rdf:resource="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09846-3"/>
<library:oclcnum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">886630395</library:oclcnum>
<schema:about rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/linked_data"/>
<schema:datePublished>2014</schema:datePublished>
<schema:contributor
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Person/bryl_volha"/>
<schema:isPartOf rdf:resource="http://worldcat.org/issn/0302-9743"/>
<schema:contributor
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Person/tramp_sebastian"/>
<schema:description xml:lang="en">Introduction to LOD2, Sören Auer -- Advances in Large-scale RDF Data -Knowledge Base Creation, Enrichment and Repair -- Interlinking and Knowledge Fusion -- Facilitating the Exploration
and Visualization of Linked Data -- Supporting the Linked Data life cycle using an integrated tool stack -- LOD2 for
Media and Publishing -- Building Enterprise Ready Applications Using Linked Open Data -- Lifting Open Data Portals
to the Data Web -- Linked Open Data for Public Procurement.</schema:description>
<schema:genre xml:lang="en">Electronic books</schema:genre>
<schema:inLanguage>en</schema:inLanguage>
<schema:contributor
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Person/auer_soren_1975"/>
<rdf:value rdf:parseType="Literal">Unknown value: dct</rdf:value>
<schema:about
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/information_storage_and_retrieval_
systems"/>
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/MediaObject"/>
<schema:about
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/computer_science"/>
<schema:isPartOf
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Series/lncs_sublibrary_sl_3_information_s
ystems_and_applications_incl_internet_web_and_hci"/>
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<schema:about
rdf:resource="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/information_systems_and_communi
cation_service"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/information_storage_and_retrieval_sys
tems">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
<schema:name xml:lang="en">Information storage and retrieval systems.</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Series/lncs_sublibrary_sl_3_information_syst
ems_and_applications_incl_internet_web_and_hci">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Series"/>
<schema:hasPart rdf:resource="http://www.worldcat.org/oclc/886630395"/>
<schema:name>LNCS sublibrary. SL 3, Information systems and applications, incl. Internet/Web and
HCI</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://worldcat.org/issn/0302-9743">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Series"/>
<schema:issn>0302-9743</schema:issn>
<schema:hasPart rdf:resource="http://www.worldcat.org/oclc/886630395"/>
<schema:name>Lecture Notes in Computer Science,</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/artificial_intelligence_incl_robotics">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
<schema:name xml:lang="en">Artificial Intelligence (incl. Robotics).</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09846-3">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/IndividualProduct"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/countries/sz">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Place"/>
<dcterms:identifier>sz</dcterms:identifier>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.worldcat.org/title/-/oclc/886630395">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/gen/ont#ContentTypeGenericResource"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/gen/ont#InformationResource"/>
<schema:about rdf:resource="http://www.worldcat.org/oclc/886630395"/>
<void:inDataset rdf:resource="http://purl.oclc.org/dataset/WorldCat"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Person/bryl_volha">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Person"/>
<schema:familyName>Bryl</schema:familyName>
<schema:givenName>Volha</schema:givenName>
<schema:name>Bryl, Volha,</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/computer_science">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
<schema:name xml:lang="en">Computer Science.</schema:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://dewey.info/class/025.0427/e23/">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://worldcat.org/isbn/9783319098463">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/ProductModel"/>
<schema:description>electronic bk.</schema:description>
<schema:isbn>9783319098463</schema:isbn>
<schema:isbn>3319098462</schema:isbn>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2046310573#Topic/database_management">
<rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Intangible"/>
<schema:name xml:lang="en">Database Management.</schema:name>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Obr. č. 7/8: záznam publikace a souvisejících (meta)dat ( http://www.worldcat.org/oclc/886630395) ve
formě propojených dat (ve struktuře rdf.xml ze souborného katalogu WorldCat [získáno přes WWW
2014]
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