Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové
Závěrečná zpráva o projektu (program VISK 9 – rok 2004)
Cíle stanovené v žádosti o poskytnutí dotace
1) Harmonizovat, opravit a prověřit na duplicitu s využitím implementovaného Z39.50 update
database dalších 16 950 záznamů lokálních autorit a tím zároveň přispět kooperativní formou
k tvorbě souborů národních autorit (dále jen SNA).
2) Rozsáhlou redakcí a opravami v přístupovém rejstříku lokálních autorit racionalizovat a
zrychlit zpracování knihovního fondu a zároveň usnadnit uživatelům přístup ke všem
záznamům téhož autora nebo o téže osobnosti.
Plnění cílů projektu
1) S využitím implementovaného Z39.50 bylo harmonizováno, opraveno a prověřeno na
duplicitu celkem 14 975 záznamů personálních autorit v lokální databázi (získaly status
„definitivní“) a zároveň jsme přispěli kooperativní formou k tvorbě SNA.
[Menší počet záznamů vyplývá z přidělení nižší dotace, než bylo původně plánováno.]
2) Provedení postupné redakce a oprav v přístupovém rejstříku autorů a osobností je
významným přínosem prací realizovaných v rámci projektu. U ověřených záznamů tak
uživatelé najdou všechny bibliografické záznamy téhož autora nebo o téže osobnosti
najednou, ať již zvolí autoritní formu jména nebo některý z vyloučených tvarů. Dochází
rovněž k usnadnění a zrychlení zpracování dokumentů.
Další vývoj
I nadále je před námi úkol systematicky pokračovat v práci s prozatímními záznamy
personálních autorit, které jsou v naší databázi označeny kódy PROZAT a PROZATR,
případně nejsou označeny vůbec. Tyto záznamy, které je třeba dále doplnit do definitivní
formy, porovnat, harmonizovat se SNA a prověřit na duplicitu, tvoří stále téměř 3/4 všech
autoritních záznamů v lokální bázi personálních autorit SVK.
Jenom vlastními silami nejsme schopni splnění tohoto úkolu zajistit a proto bychom uvítali
podporu ve formě dotace i v následujících letech. V roce 2005 bychom chtěli zpracovat
dalších 13 500 prozatímních autoritních záznamů.
V rámci naší spoluúčasti by se jednalo o 4 500 záznamů, což představuje 900 hodin práce
realizované v pracovní době a hrazené ze mzdových prostředků SVK. Plnění této části úkolu
jsme již teď, na začátku roku 2005, zahájili.

