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tace (pozn.: konzultace s dr. H. Kubalovou � NK ÈR). Pøi
své práci jsem pou�ívala pøedev�ím AACR2, ale i LCRI
a MCD.

Historie

Historie unifikovaných názvù je velice zajímavá. Ve
svém pøíspìvku se jí v�ak ji� velmi peèlivì zabývala Eva
Motzková (Národní knihovna, 2000, roè. 11, è. 4,  s. 156),
a proto bych se ráda zmínila pouze o tzv. pravidlech aso-
ciace IAML. Roku 1951 podnikla International Associa-
tion of Music Libraries (IAML) velký projekt pro vytvo-
øení spoleèných mezinárodních pravidel pro katalogizaci
hudebního materiálu. V této dobì se také diskutovalo
o mezinárodní bibliografické kontrole. Bylo naplánováno
vydat pìt dílù multijazyèných pravidel Code Internatio-
nal de Catalogage de la Musique. Zku�enosti z tìchto
pravidel byly roz�íøeny celosvìtovì do mnoha katalogi-
zaèních instrukcí vèetnì ISBD (International Standard
Bibliographic Description). Unifikovaným názvem se za-
bývá tøetí svazek tìchto pravidel Rules for Full Catalo-
ging, tzv. IAML3. Jejich autorkou je Virginia Cunning-
ham. Tato pravidla vy�la anglicky, francouzsky a nìmecky
roku 1971. Pro unifikovaný název u�ívají termín filing tit-
le (kartotéèní název). Filing title se rozli�uje na distinctive
(distinktivní) a non-distinctive (název s typovým oznaèe-
ním skladby). Pro srovnání s AACR2 distinktivní názvy
se urèují na základì prvního vydání díla, názvy s typo-
vým oznaèením se uvádìjí v mno�ném èísle. Pøidávají se
doplòující prvky, obvykle pouze opusové èíslo a údaj
o obsazení [14, s.13, 32].  Zjistila jsem, �e se tato pravidla
vlastnì nikdy v katalogizaèní praxi neujala (pozn.: CO-
RAL, Lenore, e-mail).

Úloha unifikovaných názvù v katalogu

Katalog je organizmus skládající se z bibliografických
záznamù a bibliografických vazeb, které se mezi tìmito
záznamy vytváøejí � vzniká tzv. syndetická struktura kata-
logu (catalog�s syndetic structure). Se vznikem automati-
zovaných knihovnických systémù rostou dal�í nároky na
katalog, na mo�nosti vyhledávání atd. Aby bylo vùbec
mo�né pojmenovat v�echny cíle katalogu a aby bylo mo�-
né vyvinout co nejlep�í vyhledávací nástroje, je nutné tyto
bibliografické vazby uvnitø katalogu definovat. I kdy�
potøeba pojmenovat bibliografické vazby se zmiòuje ji�
dlouho, formální studie jsou pomìrnì nové. Jeden
z prvních krokù definovat kategorie bibliografických va-
zeb se objevil ve formátu UNIMARC [22, s. 152-153]
z roku 1980. Jednu z prvních podrobných studií provedla
Barbara Tillett [20, s. 162]. Její studie zaèala tvorbou
systematiky bibliografických vztahù, které objevila
v prùzkumu 24 rùzných katalogizaèních pravidel � od Pa-
nizziho pravidel z roku 1841 po 2. vyd. AACR z roku
1978. Tillett definovala sedm skupin vazeb, na jejich�
základì pak podnikla výzkum Sherry Vellucci [23, s. 8],
a to na vzorku záznamù ti�tìných hudebnin z katalogu
Sibley Music Library. Cílem výzkumu byly tøi následující
body:
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Pøíspìvek vychází ze stejnojmenné diplomové práce,
obhájené na Ústavu informaèních studií a knihovnictví FF
UK v Praze v øíjnu 2000. Klade si za cíl seznámit nej�ir�í
knihovnickou veøejnost s problematikou tvorby unifikova-
ných názvù hudebních dìl a zvý�it zájem o tento prvek
popisu v hudebních oddìleních nejrùznìj�ích typù kniho-
ven, i kdy� zde není mo�né postihnout toto téma v celé �íøi.
Do èlánku jsem vybrala pouze stì�ejní zále�itosti a sna�ila
jsem se nastínit problémové oblasti u jednotlivých typù
názvù a doplòkù. Na závìr svého èlánku se zmiòuji o stavu
tvorby unifikovaných názvù hudebních dìl v zahranièí.

Èlánek doplòuje struèná informace vedoucí hudební-
ho oddìlení NK ÈR o praxi nìkolika hudebních pracovi��
v Èeské republice.

Úvod

Popis unifikovaných názvù se øídí pravidly AACR2R,
vìnuje se jim pøedev�ím kapitola 25. Dal�ími pomocnými
kapitolami jsou kapitola 21 � Volba selekèních údajù a ka-
pitola 26 � Odkazy. Kapitola 25 � Unifikované názvy se
vìnuje nìkolika tematickým okruhùm. Zaèíná obecnou èástí,
její� ustanovení jsou závazná pro v�echny typy dokumentù.
Jednotlivá pravidla pro speciální typy dokumentù, jako jsou
rukopisy, zákony, posvátné knihy, liturgická díla, hudební
díla apod., pak tato obecná ustanovení roz�iøují, vytváøejí
speciální ustanovení èi popírají nìkterá obecná ustanovení.
U hudebních dìl se zcela pøejímají napø. pravidla pro sku-
pinové názvy, pro pøeklady, ale napø. pravidla pro èásti dìl
jsou jiná [1, kap. 25]. Proto�e pravidla jednou vydaná ne-
mohou pokrýt v�echny potøeby katalogizace, pøichází mnoho
pøipomínek z praxe k jejich nedostateènosti. Library of
Congress vydává proto tzv. Rules interpretation (interpre-
tace pravidel)  � LCRI [9,10,11] v Cataloging Service Bul-
letinu. Postupnì tak interpretuje èi doplòuje ji� stávající usta-
novení v AACR2 nebo dokonce mù�e i nìkterá ustanovení
ru�it. LCRI jsou pak vydávána na CD-ROM, který nakupu-
je Národní knihovna ÈR, jsou postupnì aktualizována i na
internetu. Tyto interpretace se týkají i oblasti hudby. Pomoc-
nou organizací pro Library of Congress v oblasti hudby je
Music Library Association. Ta vydává v Music Cataloging
Bulletinu tzv. Music Cataloging Decisions (rozhodnutí
v hudební katalogizaci) � MCD [5], která takté� interpre-
tují a doplòují stávající pravidla. Library of Congress pak
zpøístupòuje i MCD na CD-ROM spolu s LCRI. Nìkterá
ustanovení se pøekrývají. Proto�e Èeská republika pou�ívá
anglo-americké standardy, je mo�né vyu�ít i tyto interpre-
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� identifikovat hlavní charakteristiky hudebnin v této
sbírce,

� popsat a klasifikovat bibliografické vazby mezi bib-
liografickými záznamy,

� identifikovat a kategorizovat odkazy pou�ívané
k identifikaci a k odkazování k pøíbuzným hudebním
bibliografickým záznamùm.

Vellucci identifikovala pro oblast hudby stejné kate-
gorie vazeb, které popsala Tillett, ale podskupiny pøizpù-
sobila svìtu bibliografických záznamù pro hudebniny:

Vazby ekvivalence � vazby mezi exempláøi díla, mezi
originálem a jeho reprodukcí, pokud je reprodukce urèe-
na jako náhrada za originál; podskupina obsahuje pøímé
kopie, kopie v mikroformì, reprodukce rukopisù, pøetis-
ky, fotokopie apod.

Vazby derivátù � vazby mezi novou koncepcí díla
a jeho originálem (pøedek) nebo nástupcem, nebo obojím;
podskupina dále zahrnuje pøedstavení (audiální i vizuální),
odvozené edice, roz�íøená vydání, adaptace, aran�má, for-
my hudební prezentace, pøeklady nebo notové pøepisy.

Vazby popisù � vazby mezi dílem a jeho kritikou, po-
pisem, hodnocením, zahrnuje anotované vydání, komen-
táøe, analýzy apod.; podskupina dále zahrnuje popis obsa-
hující ti�tìné hudební dílo, samostatný text, audiální popis,
vizuální popis, filmové �oty, programy pøedstavení.

Vazby celek � èást � vazby mezi èástmi a celým dílem.
Vazby doprovodù � vazby mezi primárním dílem a jeho

doprovodným materiálem, který se objevuje s ním, tak, �e
se oba navzájem doplòují nebo druhý materiál doplòuje
primární; podskupina obsahuje díla, která jsou jen doplò-
ky, i díla, která obsahují doplnìk.

Vazby sekvencí � vazby mezi díly, která po sobì ná-
sledují, vyjadøují aspekt chronologie a sekvence, ale ne-
jsou odvozeninami; podskupina obsahuje edice, dodatky
a periodika [23, s. 8].

Vazby sdílených charakteristik � vazby mezi jednot-
kami, které nejsou jinak pøíbuzné, ne� �e mají spoleèného
autora, název, pøedmìt nebo jinou charakteristiku pou�í-
vanou jako selekèní údaj � tuto vazbu uvádím pro doplnì-
ní. Je to vazba, kterou definovala Tillett, Vellucci ji vyne-
chává.

Jedním z  dùle�itých zji�tìní bylo vysoké procento pøí-
buznosti mezi hudebními díly. Vellucci zjistila, �e 97 %
hudebnin ve vzorku má alespoò jednu pøíbuznost, co� je
podstatnì vy��í èíslo, ne� objevila Tillett. Bylo to pravdì-
podobnì z mnoha dùvodù zahrnujících metodické rozdíly
a hlavnì faktory vyvìrající z neodmyslitelné vlastnosti
hudby � hudba znázornìná notami slou�í k hudebnímu pro-
vedení. Proto se také èasto vydávají samostatnì rùzné èásti
vìt�ích dìl, díla se vydávají v  rùzných vydáních. Ve sbír-
kách pøeva�uje urèitý standardní repertoár, který je vydá-
ván neustále bez ohledu na stáøí hudby, také se èasto vy-
skytují �ánry, u nich� je tendence je seskupovat, vydávat
v antologiích apod. Navíc mezinárodní mo�nosti hudeb-
ního prùmyslu, který se zamìøuje na urèitý trh, pøispívají
k �íøi vznikajících pøíbuzností. Není proto pøekvapením,
�e vazby typu celek � èást, derivátù a doprovodù se vy-

skytovaly s nejvy��í frekvencí, asi z 86, 85 a 71 % vzorku.
Zbývající tøi typy vazeb � sekvencí, ekvivalence a popisù
se objevovaly s frekvencí 31, 29 a 22 % vzorku. Vellucci
zjistila, �e 33 % vzorku záznamù vykazuje urèitý typ vaz-
by, který není mo�né postihnout stávajícími bibliografic-
kými záznamy [23, s. 9].

Je také zajímavé podívat se na souèasné výsledky prù-
zkumù analýzy odkazovacích mo�ností katalogizaèních
pravidel, na jejím� základì se identifikují odkazovací pro-
støedky pro ka�dou vazbu:
� ekvivalence � poznámky; unifikovaný název
� derivátù � odkazy; údaje o edici; poznámky; unifiko-

vané názvy; køí�ové odkazy; pøedmìtová záhlaví; bì�ná
hlavní záhlaví; kartotéèní názvy; vedlej�í záhlaví

� popisù � poznámky; bì�ná hlavní záhlaví; vedlej�í zá-
hlaví; pøedmìtová záhlaví

�  celek � èást � poznámky k obsahu; analytický záznam;
vedlej�í záhlaví; mnohaúrovòový popis; unifikované
názvy; vysvìtlující odkazy

� doprovodù � doplòky k fyzickému popisu; poznámky;
mnohaúrovòový popis; osamostatnìný záznam
s odkazujícími poznámkami

� sekvencí � poznámky; vedlej�í záhlaví; unifikované
názvy

� sdílených charakteristik � stejné selekèní údaje; jazyk;
nakladatelství; datum [23, s.16].

Z tìchto výsledkù vyplývá, �e unifikovaný název hra-
je v mnoha vazbách dùle�itou roli a je jedním z mála pro-
støedkù, pomocí nìho� lze postihnout více vazeb najed-
nou. Je to nepostradatelný prvek v souèasných typech
katalogù.

Metodika tvorby unifikovaných názvù hudebních dìl

Úèelem unifikovaného názvu je poskytnout logiètìj�í
øád záhlaví v katalogu, který by slou�il ke shromá�dìní
záhlaví pro v�echna vydání, pøeklady, aran�má jednoho
díla na jakémkoliv nosièi � tato funkce unifikovaného ná-
zvu se nazývá shroma�ïovací. Dále má unifikovaný ná-
zev funkci rozli�ovací, tzn. �e díky unifikovanému názvu
je dílo rozli�itelné od jiných dìl s podobnými názvy. Mù-
�eme také mluvit o funkci identifikaèní, proto�e díky
správnì vytvoøenému unifikovanému názvu doká�eme
najít, èi identifikovat právì jedno urèité dílo [16, s. 171].
Ale pozor: funkcí unifikovaného názvu je shromá�dit, èi
rozli�it díla jednoho autora. Dílo je nejlépe identifikova-
telné, pakli�e je správnì vytvoøen unifikovaný název a je
uvedena autorská odpovìdnost. Pravidla mluví o tom, �e
potøeba pou�ít unifikovaný název se li�í od jednoho kata-
logu ke druhému, i v rámci jednoho katalogu [1, kap.
25.1A]. Rozhodnutí o pou�ívání unifikovaného názvu zá-
visí na urèitých podmínkách. Myslím si, �e v dobì roz-
sáhlých souborných katalogù toto ji� neplatí. Pravdìpo-
dobnì bude nutné unifikované názvy vytváøet s ohledem
na velké sbírky a bude to tedy úkol pøedev�ím velkých
hudebních knihoven. Malé knihovny na vytváøení unifi-
kovaných názvù vìt�inou nemají nebo nebudou mít po-
tøebné pomùcky.
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Unifikovaný název se skládá z nìkolika rùzných èástí.
Základ v�ech unifikovaných názvù tvoøí tzv. vstupní pr-
vek, nazývaný té� úvodní èást, napø. �Sebraná díla�, �Kvar-
tety�, �Sonáta�, �Libu�e�, �Má vlast�, který v nìkterých
pøípadech mù�e stát buï samostatnì, nebo na nìj navazu-
jí doplòky následujícího charakteru:
� doplòky k úvodní èásti unifikovaného názvu sestáva-

jícího z oznaèení typu skladby � údaje o obsazení, èí-
selnì identifikující údaje, tónina apod.

� doplòky k úvodní èásti distinktivního názvu � rùzné
vysvìtlující údaje uvádìné v závorkách, údaje o obsa-
zení, èíselnì identifikující údaje apod.

� dal�í doplòky ke skupinovým a individuálním názvùm:
� doplòky, které upøesòují podání skladby � skici, kla-

vírní výtahy a sborové partitury, libreta a písòové
texty

� doplòky, které oznaèují úpravu díla � úpravy (aran�-
má) a jiné adaptace hudebního díla, pøeklady
a vydání v jiných jazycích.

V unifikovaném názvu se mù�e dále objevit oznaèení èásti
díla, a� u� èíselné èi slovní.

U unifikovaného názvu hudebních dìl rozli�ujeme 2 zá-
kladní typy unifikovaného názvu:
� individuální názvy
� skupinové názvy

Individuální se dále dìlí na názvy:
� distinktivní (distinctiv titles)
� názvy s typovým oznaèením skladby (form nebo ge-

neric titles) [4].

Individuální názvy

Individuální název se vytváøí pro jedno urèité dílo
(napø. pro operu, smyècový kvartet), také v�ak pro soubor
skladeb, které tvoøí jeden celek, byly od prvopoèátku za-
mý�leny jako jeden celek, nesou jeden spoleèný název
i v pøíruèkových pramenech (napø. soubor etud), u skla-
datelù pou�ívajících opusování nese toto dílo jedno opu-
sové èíslo. Dílo mù�e být vydáno samostatnì a pøi zpra-
cování se pak vytváøí jeden unifikovaný název, který je
shodný pro dílo i knihovní jednotku.

Pro tvorbu úvodní èásti unifikovaného názvu platí jak
pro distinktivní názvy, tak pro názvy s typovým oznaèe-
ním stejná pravidla. Utvoøení úvodní èásti je rozhodující

krok, který pak vede k formulaci celého unifikovaného
názvu doplnìním dal�ích rozli�ujících údajù.

Pøi urèování úvodní èásti se vynechají z názvu:
1) údaj o obsazení (i kdy� je tento údaj souèástí slo�ené-

ho slova oznaèujícího typ skladby)
2) tónina
3) poøadová, opusová èísla a èísla tematického katalogu
4) èíslovky (pokud nejsou nedílnou souèástí názvu)
5) datum vzniku skladby
6) adjektiva a epiteta, která nejsou souèástí originálního

názvu dané skladby
7) poèáteèní mluvnický èlen [1, kap. 25.28A].

Pø.: Úvodní èást pro dílo od Debussyho �Images pour
piano� se utvoøí tak, �e se odebere údaj o obsazení �pia-
no� a s ním i pøedlo�ka. Zùstane slovo Images, které se
doplní popø. dal�ími doplòky pozdìji. Podobnì by to bylo
napø. u dìl typu 12 sonát, vynechá se èíslovka nebo Smyè-
cový kvartet, vynechá se pøídavné jméno apod. Ale po-
zor: název Pekovy zpìvohry �Tøi halíøe� zùstane nezmì-
nìn, proto�e èíslovka je zde nedílnou souèástí názvu [1,
kap. 25.28-bod 4].

Distinktivní unifikované názvy se formulují podle
bodù 25.27 � 25.28A AACR2. Vytváøejí se u dìl:
1) jejich� název neobsahuje oznaèení typu skladby,
2) jejich� název obsahuje typové oznaèení, ale pozmìnìné

pøídavným jménem, které mu pøedchází, tak�e dohroma-
dy vytváøí distinktivní název, napø. Malá suita, Komorní
koncert. Distinktivní názvy mají napø. opery, oratoria,
balety a mnoho jiných typù vokální a jevi�tní hudby.

Jako základ distinktivního unifikovaného názvu hudeb-
ního díla se pou�ívá skladatelùv pùvodní název v jazyce,
ve kterém bylo dílo vydáno èi prezentováno [1,5, kap.
25.27A]. Je v�ak mo�né, �e je jiný název v tém� jazyce
známìj�í. Pøi vytvoøení úvodního prvku distinktivního
názvu se volí následující kroky:
� výbìr základního názvového prvku, je nutné dílo iden-

tifikovat, zjistit celý název,
� výbìr z rùzných jazykù, pravidlo 25.27A1 doporuèu-

je skladatelùv pùvodní název v jazyce, ve kterém bylo
dílo prezentováno, pokud není známìj�í jiný název ve
stejném jazyce.

Interpretace doporuèují pou�ít název prvního vydání,
proto�e je vìt�inou známìj�í ne� skladatelùv pùvodní ná-

vstupní doplòky k úvodní èást díla dal�í doplòky k individuálním
prvek èásti a skupinovým unifikovaným
(úvodní èást) názvùm

vstupní
prvek doplòky

Struktura unifikovaného názvu
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zev [5, kap. 25.27A]. Základ unifikovaného názvu je pod-
mínìn znalostí variant názvù, pod nimi� se dílo objevilo.
Pokud není známo, �e by se název prvního vydání li�il od
známìj�ího pozdìj�ího názvu v tomté� jazyce, pou�ije se.

Je nutné tedy najít název, pod kterým bylo dílo poprvé
vydáno, èi uvedeno, popø. není-li známo ani první vydání,
pátrá se po dal�ích variantách a volí se nejznámìj�í název.
Mù�e se stát, �e se originální název díla li�í od názvu prv-
ního vydání. Volí se známìj�í varianta, co� je obvykle ná-
zev, pod kterým bylo dílo vydáno. Základní formulace
vy�aduje dùkladný prùzkum.

Pro rychlou orientaci v pramenech doporuèuji násle-
dující kroky:
� prvním zdrojem je tematický katalog, název v nìm

vyhledaný je primární,
� nebyl-li vytvoøen tematický katalog, pou�ijí se ency-

klopedie, které zahrnují seznamy dìl. (Library of Con-
gress vytvoøila seznam tematických katalogù a pøíruè-
kových dìl [7, 8]. Novou literaturu je mo�né zjistit
v Music Cataloging Bulletinu pod hlavièkou New the-
matic catalogs in the music section),

� díla vytvoøená po roce 1800 jsou vyhledatelná v ency-
klopediích ve skladatelovì jazyce,

� u souèasných hudebních dìl, která nenajdeme v �ád-
ných zdrojích, se pou�ije forma názvu v jazyce skla-
datele èi v jazyce zemì, kde �ije. Pakli�e tato informa-
ce nám není úplnì jasná z katalogizované jednotky, je
nutné jazyk skladatele èi jeho bydli�tì zjistit [16,
s. 173].

Ve v�ech pøípadech je nutné mít na pamìti funkce
unifikovaného názvu, a to zejména identifikaèní a rozli-
�ovací funkce. Bìhem kontrol se musí vyhledávat infor-
mace i o jiných dílech autora, aby bylo mo�no urèovat
rùzné rozli�ující doplòky.

Ryba, Jan Jakub
[Hej mistøe]
Èeská m�e vánoèní ...

Na první pohled by se mohlo zdát, �e najít unifikova-
ný název pro toto velmi známé dílo je velmi obtí�né. Ná-
zvù, pod kterými toto dílo vy�lo, je velké mno�ství: Èeská
m�e vánoèní, Hej mistøe, Böhmische Hirtenmesse, Czech
christmas mass, Èeská vánoèní m�e. Jakubu Janu Rybovi
v�ak jako jednomu z mála èeských autorù byl vytvoøen
tematický katalog [13], proto samozøejmì na prvním mís-
tì pou�ijeme tento pramen, kde na stranì 191 najdeme
kurzívou zvolený název Hej mistøe. Nìmeèek je�tì uvádí,
�e vlastní Rybùv název pro tuto pastorální m�i byl Missa
solemnis Festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata in lin-
guam bohemicum musicam ... . Na tomto pøíkladì lze dobøe
vidìt, �e se neøídíme originálním názvem, ale názvem uve-
deným v tematickém katalogu, který je zároveò i známìj�í.

     V mnoha pøípadech se vlastní distinktivní unifiko-
vaný název ani nemusí vkládat do bibliografického zázna-
mu. Je to v tìch pøípadech, kdy se shoduje s hlavním ná-

zvem jednotky (vyjma poèáteèního èlenu), i kdy� je sou-
èástí názvu podnázev obsahující údaje o obsazení, formì
díla apod., který je v pùvodním skladatelovì jazyce [5, kap.
25.25]. V automatizovaných systémech je samozøejmì
mo�né název vlo�it v�dy, je mo�né jej validovat. Zále�í
na katalogizaèní praxi instituce.

Janáèek, Leo�
Amarus : kantáta pro sóla, smí�ený sbor a orchestr

V tomto pøípadì se zvolí titul Amarus, je to distinktiv-
ní název, podnázev se vynechá. Kantáta zde není uvedena
jako jedna z èíslované sekvence kantát, proto se nezvolí
pro unifikovaný název toto typové oznaèení. Z pøedchá-
zejících pravidel pak vyplývá, �e se v tomto pøípadì vlastnì
ani unifikovaný název doplnit nemusí, ale zále�í na kata-
logizaèní praxi instituce.

Splòuje-li v�ak unifikovaný název jednu z následujících
podmínek, musí se do záznamu vlo�it v�dy:
1. pakli�e unifikovaný název obsahuje nìkteré z prvkù

pøedepsaných jako doplòky � napø. úprava, pøeklad,
apod.,

2. kdy� je unifikovaný název pro jednu nebo více èástí
hudebního díla,

3. kdy� je unifikovaný název skupinový,
4. pakli�e se unifikovaný název pøipojuje pro dílo, kde je

vstupním prvkem název a je potøeba pøidat kvalifiká-
tory, aby se dílo odli�ilo (unifikovaný název se uvádí
u v�ech podob díla) � napø. unifikovaný název pro edici,

5. alternativní název je èástí øádného názvu,  proto, obsa-
huje-li bì�ný název alternativní název a unifikovaný
název tento alternativní  název neobsahuje, je potøeba
vytvoøit unifikovaný název [5, kap. 25.25].
Z toho plyne, �e unifikovaný název je potøeba vytvoøit

v�dy. A� po té se urèí, zda je nutné jej do bibliografického
záznamu vlo�it èi ne.

Eben, Petr
[Pocta Karlu IV.]
In honorem Caroli : kantáta pro mu�ský sbor
a orchestr...

Zvolila jsem jako unifikovaný název název distinktiv-
ní. V pøíruèkovém prameni k Petru Ebenovi [25] jsem na�la
správné znìní názvu tohoto díla, proto�e dílo In honorem
Caroli bylo vydáno jak pro Èeskou republiku, tak i pro
zahranièí. Materiál uvádí tedy èeský název Pocta Karlu
IV. a tento ekvivalent se objevuje i v hudebninì. Vynechala
jsem podnázev obsahující údaje o obsazení. Proè jsem
nezvolila jako úvodní prvek termín kantáty a nepøidala
údaje o obsazení? Termín kantáta je zmínìn pouze
v podnázvu a ani v pøíruèkovém materiálu ani v hudeb-
ninách není toto dílo citováno jako èíslovaný sled skladeb
tohoto typu.

Názvy sestávající z oznaèení typù skladby

Typové oznaèení mù�e být na rozdíl od distinktivního
názvu skladby nositelem urèení formy, �ánru nebo druho-



NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 3 191

vým termínem èasto u�ívaným mnoha skladateli (tj. cap-
riccio, koncert, intermezzo, Magnificat, m�e, movement,
nokturno, rekviem, Stück, symfonie, suita, Te Deum, trio-
vá sonáta). Ostatní názvy (vèetnì tìch, které sestávají
z takových termínù a pøidaného slova èi slov, jako napø.
komorní koncert, Konzertstück, malá suita) jsou pova�o-
vány za distinktivní [1, pozn. 11, s. 518]. Tolik nám
o typovém oznaèení øíkají AACR2. Nikde se v�ak nedo-
zvíme, co je my�leno �ánrem, co formou, kdy je je�tì
v názvu typové oznaèení a kdy u� je nutno pou�ít název
za základ distinktivního unifikovaného názvu. Je velmi
obtí�né najít definici. Working Group on Types of Com-
positions pøi The Bibliographic Control Committee of the
Music Library Association vytvoøila na základì po�adav-
kù ze stran hudebních knihoven seznam termínù, u nich�
uvádí, zda jsou dané termíny typy skladeb, èi zda je nutno
pova�ovat je za distinktivní. Tento dokument s názvem
Types of compositions for use in music uniform titles:
a manual for use with AACR2 chapter 25 je k dispozici
na internetu ji� ve 2. doplnìném a revidovaném vydání [27].
Dal�ím dobrým vodítkem k urèení typu skladby je vìta
z tohoto dokumentu hned v úvodu: Mnoho názvù obsahuje
jasné typové oznaèení skladby, jsou to názvy forem a �ánrù
(sonáta, symfonie, concerto), oznaèení tempa (adagio, alle-
gro) a standardní kombinace nástrojù (tria, kvarteta).

Názvy s typovým oznaèením skladby se formulují pod-
le kapitol 25.27D-25.30E1 AACR2. Jako základ úvodního
prvku unifikovaného názvu se typové oznaèení pou�ívá teh-
dy, pokud jsou v�echna skladatelova díla s názvy, které za-
hrnují typové oznaèení skladby, také citována jako èíslova-
ný sled skladeb tohoto typu, napø. Symfonie è. 1 e moll [1,
kap. 25.27D1]. Toto pravidlo se nepou�ívá tehdy, kdy� je
dílo citováno jako jedno z èíslované sekvence dìl jednotli-
vého typu, ale název nezahrnuje typové oznaèení.

Smetana, Bedøich
[Kvartety, smyècové nástroje, è. 1, e moll]
[Kvartety, smyècové nástroje, è. 2, d moll]

Je dùle�ité umìt typové oznaèení rozpoznat, nebo� jest-
li�e vytváøím distinktivní název, pou�ívám jazyk sklada-
tele, pakli�e druhý typ, pou�ívám vìt�inou èe�tinu a mno�-
né èíslo a podoba unifikovaného názvu se li�í od hlavního
názvu skladby.

Úvodní prvky reprezentující typ skladby lze rozdìlit
do dvou skupin:
1. názvy sestávající pouze z jednoho typu skladby (kvar-

tet, symfonie, koncert, rekviem apod.),
2. názvy sestávající z více ne� jednoho typu skladby (pre-

ludium a fuga, úvod a allegro....).

Pøi formulaci úvodního prvku unifikovaného názvu se
názvy sestávající pouze z jednoho typu skladby pøekládají
do èe�tiny. Problémem v�ak zùstávají termíny jako diverti-
menti, Choralvorspiele, Phantasien apod. Nìkteré termíny
je zvykem v hudebním svìtì pou�ívat ve formì originální-
ho jazyka skladatele, a proto by se nemìly ani zde pøeklá-
dat, èi prostì neexistuje jiný správný výraz ne� v pùvodním
jazyce; v tìchto pøípadech je mo�no se poradit s Types of

compositions for use in music uniform titles [27]. Na rozdíl
od distinktivních názvù se musí k typovým oznaèením v�dy
dodat doplnìk a tímto doplòkem je údaj o obsazení. To pla-
tí i pro názvy sestávající z více ne� jednoho typu skladby.
Ty se sice ponechávají ve formì i jazyce, v jakém je uvedl
skladatel, ale tento doplnìk musí také v�dy obsahovat.

Introduction und Allegro appassionato
Preludium und Fuge
Variationen und Fuge über ein Originalthema

Doplòky k úvodní èásti unifikovaného názvu sestá-
vajícího z oznaèení jednoho nebo více typù skladby jsou:
1. obsazení
2. èíslo v souboru, opus, nebo èíslo tematického katalogu
3. tónina, popø.
4. datum díla nebo originální publikace nebo místo sklad-

by, jméno prvního nakladatele � tato kategorie se v�ak
pou�ívá velmi zøídka.

Nebudu se podrobnì zmiòovat o v�ech typech doplò-
kù. Ráda bych struènì informovala o údaji o obsazení
a èísle tematického katalogu.

Obsazení [1,5,10 kap. 25.30B], jak jsem ji� vý�e uved-
la, je povinný údaj, který je nutno dodat k úvodní èásti
v�dy. Ale i k tomuto ustanovení existují výjimky, kdy není
nutné uvádìt údaj o obsazení, a tìmi jsou následující 4
pøípady:

1. název v sobì implicitnì zahrnuje obsazení

Chorale prelude � varhany

2. dílo se skládá ze souboru dìl pro rùzné obsazení
Pøíkladem mù�e být Monteverdiho soubor madrigalù,
které jsou sice èíslovány postupnì, ale Monteverdi pro
nì vyu�ívá rùzných nástrojù.

Monteverdi, Claudio
[Madrigaly, kniha 1...]

(Pìtihlas)

3. obsazení není urèeno skladatelem

Vinci, Pietro
[Motetti i ricercari]

(Pro 3 hlasy)

4. obsazení je pøíli� slo�ité nebo k organizaci fondu neu-
�iteèné
Mozartova Divertimenta jsou notorickým pøíkladem
pou�ívaným v AACR2. Proto�e existuje mnoho Di-
vertiment (nìkde mezi 20 a 30, v�dy zále�í na zdroji)
[16, s. 177], v�echna jsou urèena pro rùzné nástrojové
kombinace, bylo by tì�ké urèit, které obsazení patøí ke
kterému divertimentu, v tomto pøípadì je mnohem lep-
�ím rozli�ujícím znakem èíslo Köchlova tematického
katalogu.

[Divertimenti, K. 131, D dur]
(Pro orchestr)

Údaje o obsazení lze podle pravidel rozdìlit pak na
následující skupiny:
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  I. instrumentální hudba pro jeden nástroj u jednoho partu
a) ustálená kombinace obsazení komorního souboru
b) jednotlivé nástroje
c) nástrojové skupiny

 II. instrumentální hudba pro více nástrojù u jednoho partu
III. sólový nástroj (nástroje) a doprovodný soubor
IV. sólové hlasy a sbory.

Bod 25.30B6, jen� nese nadpis �Instrumentální hudba
pro orchestr, smyècový orchestr, band�, upravují LCRI
25.30B6 a nahrazují první vìtu tohoto bodu: �U instru-
mentální hudby urèené pro orchestr, smyècový orchestr
nebo band pou�ijte jeden z následujících výrazù:� vìtou:
�U instrumentální hudby urèené pro více nástrojù
u jednoho partu, pou�ijte jeden z následujících výrazù:�.
Tato instrukce pak správnì koresponduje s bodem
25.30B2, který se zabývá instrumentální hudbou pro je-
den nástroj u jednoho partu.

Tematický katalog je: �Systematicky uspoøádaný sou-
pis skladeb, který vedle základních údajù o vzniku, ulo-
�ení, vydání skladby, obsahuje zaèátky témat � incipity.
Velkým osobnostem hudby byly vìnovány ji� v 19. sto-
letí tematické katalogy� [26, heslo-tematický katalog].
U J. Haydna se napø. udávají èísla podle Hobokenova
katalogu, u W. A. Mozarta podle Köchlova a u J. S. Ba-
cha podle Schmiederova katalogu � BWV zkratka pro
seznam dìl. Z èeských skladatelù se zatím doèkal vydání
tematického katalogu Antonín  Dvoøák a Jakub Jan Ryba.
Do tisku jsou pøipraveny tematické katalogy díla Bedøi-
cha Smetany (ve zpracování Franti�ka Barto�e a Jiøího
Berkovce), Zdeòka Fibicha (ve zpracování Vladimíra
Hudce) a Josefa Suka (ve zpracování Marie Svobodo-
vé). Kdy� je k vytvoøení unifikovaného názvu k dispozi-
ci èíslo tematického katalogu, pak se tento èíselný údaj
preferuje v�dy pøed opusovým nebo jiným èíslem. Èíslu
tematického katalogu pøedchází úvodní písmeno èi pís-
mena bibliografova jména, napø. K. 453 [6] nebo obecnì
uznávaná zkratka, napø. BWV 232 [15]. Na tomto místì
bych opìt ráda odkázala na webovskou stránku, která
zpøístupòuje seznam tematických katalogù pou�ívaných
Library of Congress [8]. Tento údaj se dodává
k unifikovanému názvu jenom tehdy, je-li ho potøeba
k vzájemnému rozli�ení dìl. Zajímavý je v�ak názor
Anderse Lönna [10, s. 225], který navrhuje v automati-
zovaném prostøedí pou�ívat tento údaj v�dy. Pro vyhle-
dávání je mnohem výhodnìj�í unifikované identifikující
èíslo ne� název, i kdy� by byl distinktivní.

Doplòky k úvodní èásti názvu distinktivního jsou
velmi podobné doplòkùm k typovým oznaèením skladby.
Jako doplnìk je zde v�ak také mo�no dodat vysvìtlující
slovo èi frázi uzavøenou v závorkách. K odli�ení lze po-
u�ít buï údaj o obsazení, nebo vysvìtlující frázi, ale ne
obojí [1, kap. 25.31B1]. Dal�í identifikující prvky, jako
jsou èíselnì identifikující údaje, tónina, rok dokonèení
skladby, rok prvního vydání, místo komponování, jméno
prvního nakladatele apod. [16, s.183], se u�ívají, pakli�e
nelze u�ít ani údaj o obsazení a vysvìtlující frázi.

Debussy, Claude
[Images, orchestr ...]
[Images, klavír ...]

Granados, Enrique
[Goyescas (Opera)]
[Goyescas (Klavírní skladba)]

nikoli [Goyescas, klavír]

Zajímavým pøíkladem jsou také  skladby J. S. Bacha,
které nesou stejný název �Christ lag in Todesbanden�. Jed-
no dílo je kantáta, tøi jsou chorály a pìt je chorale prelu-
des. Obsazení u kantát èi chorálù by bylo pøíli� slo�ité a ne
dostateènì rozli�ující pro chorale preludes. Je potøeba
vyu�ít termínù k rozli�ení názvù, i kdy� vytvoøí vlastnì jen
tøi rùzné unifikované názvy pro devìt dìl. Pro úplné rozli-
�ení je potøeba pøidat èíslo tematického katalogu.

[Christ lag in Todesbanden (Kantáta), BWV 4]
[Christ lag in Todesbanden (Chorál), BWV 277]
[Christ lag in Todesbanden (Chorál), BWV 278]
[Christ lag in Todesbanden (Chorál), BWV 279]
[Christ lag in Todesbanden (Chorale prelude), BWV
625]
[Christ lag in Todesbanden (Chorale prelude), BWV
695]
[Christ lag in Todesbanden (Chorale prelude), BWV
695a]
[Christ lag in Todesbanden (Chorale prelude), BWV
718]
[Christ lag in Todesbanden (Chorale prelude), BWV
Anh. 171] [14, s. 186]

Èásti díla [1, kap. 25.32 A, B]
Pro èást hudebního díla, i kdy� je vydána samostatnì,

se tvoøí unifikovaný název pod záhlavím pro celé dílo.
Toto pravidlo se li�í od pravidla pro unifikované názvy
nehudebních dìl, u nich� se vytváøí unifikovaný název pod
názvem èásti. Prvním krokem pøi tvorbì unifikovaného
názvu pro èást je identifikace rozsáhlej�ího díla, z nìho�
byla èást vyòata, a vytvoøení souborného vstupního prvku
unifikovaného názvu. Správné vytvoøení unifikovaného
názvu pro èást je závislé na povaze pùvodního díla. Pøi
zpracování je nutné vìdìt, zda v�echny èásti originálního
díla jsou èíslovány èi zda mají název, nebo obojí. Unifi-
kované názvy pro èásti by proto mìly být vytváøeny ze
smìrodatných vydání, popø. rukopisù, 1. vyd., �urtextù�,
souborných vyd. atd., a pakli�e chybí tyto zdroje, je po-
tøeba vyu�ít tematické katalogy èi rùzné slovníky. Název
a/nebo èíselné oznaèení èásti díla by mìlo být stejné, jak
se objevuje ve zdroji. Jestli�e má èást svùj vlastní název,
vytváøí se odkaz typu jméno-název se záhlavím pro skla-
datele a názvem dané èásti. V unifikovaném názvu pro èást
stojí tedy jako vstupní prvek souborný název, velkým pís-
menem se pak uvádí oznaèení èásti, a� u� èíselné nebo
názvové.

Fibich, Zdenìk
[Hippodamie. Námluvy Pelopovy]
Námluvy Pelopovy ...
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Námluvy Pelopovy jsou 1. èástí trilogie Hippodamie.
Proto se pou�ije název Hippodamie jako vstupní prvek. Dal-
�ími èástmi cyklu jsou: Smír Tantalùv, Smrt Hippodamie.

Smetana, Bedøich
[Tajemství. Co� ta voda s vý�e strání padá]
Zpìv Bla�enky ze zpìvohry Tajemství ...

Tato píseò je árií z opery Tajemství. Objevuje se
v hudebninách napø. jako Árie Bla�enky, Zpìv Bla�enky,
v pramenech ke Smetanovi v�ak nacházíme název �Co� ta
voda s vý�e strání padá� a i v partituøe pro celou operu je
takto nazvána. Proto se zvolí tento název.

Pokud katalogizovaná jednotka obsahuje tøi nebo více
neèíslovaných nebo èíselnì nenavazujících èástí èi výtahù
z díla, pou�ije se unifikovaný název celého díla a pøipojí
se doplnìk �Výbìr�.

Smetana, Bedøich
[Má vlast. Výbìr]

Pakli�e skladatel sestaví soubor výòatkù vìt�ího díla
a nazve jej �suitou�, nahradí se tímto slovem výraz �Vý-
bìr� [1, kap. 25.32B2].

Martinù, Bohuslav
[�palíèek. Suity, orchestr, è. 2]
�palíèek. II. orchestrální suita z baletu ...

Soubory dìl

     Soubory dìl jsou knihovní jednotky obsahující dvì
a více pùvodnì samostatných dìl, která byla vydána do-
hromady v jedné hudebninì èi na jednom zvukovém nosi-
èi, napø. kvùli pøíbuznosti formy, èi urèité poptávce
a z mnoha jiných dùvodù. Pøi zpracování se pak vytváøí
buï individuální unifikované názvy pro dvì díla publi-
kovaná dohromady, nebo v pøípadì tøí a více dìl publiko-
vaných dohromady skupinové unifikované názvy pro ce-
lou knihovní jednotku. Pravidla pro tvorbu skupinových
unifikovaných názvù hudebních dìl mají svá specifika, ale
více ménì se odvíjejí od pravidel pro nehudební díla.

Existují ètyøi kategorie souborù dìl, ka�dá z nich vy-
�aduje trochu jiný pøístup k aplikaci a formulaci unifiko-
vaného názvu:
1. dvì díla publikovaná dohromady � zde se vytvoøí in-

dividuální unifikovaný název pro ka�dé z dìl zvlá��,

Èajkovskij, Petr Il�jiè
[Suity, orchestr, è. 1, op. 43, d moll]
Two orchestral suites [zvukový záznam] ...

Vedlej�í záhlaví: Èajkovskij, Petr Il�jiè. Suity, or-
chestr, è. 3, op. 55, G dur

2. sebraná díla,
3. výbory (nebo nekompletní díla),
4. díla jedné formy (buï díla rùzných typù pro jeden ná-

stroj, nebo díla pro rùzné nástroje, ale jednoho typu)
[16, s. 191].

Pro díla v bodech 2-4 se vytváøí skupinový unifikovaný
název.

Sebraná díla
Skupinový unifikovaný název �Sebraná díla�, v angliè-

tinì �Works�,  se pou�ije pro popisnou jednotku, která
obsahuje nebo která má shromá�dit úplné dílo osoby, za-
hrnující díla dokonèená bìhem vydávání sebraných dìl.
Skupinový unifikovaný název �Sebraná díla� se pou�ívá
velmi èasto, a proto je nutné odli�it od sebe navzájem vy-
dání sebraných dìl v rùzných jazycích a sebraná díla vy-
daná v tém� roce. Ke vstupnímu prvku �Sebraná díla� je
v�dy nutné pøidat rok vydání, i kdy� je tento unifikovaný
název pou�it u skladatele poprvé. Kdy� se sebraná díla
skládají z více èástí a k dispozici je pouze èást sebraných
dìl, proto�e dal�í èást je�tì nebyla vydána, udá se první
rok, který je znám [10, kap. 25.8]. �Sebraná díla� se jako
unifikovaný název pro popisnou jednotku pou�ijí tehdy,
je-li sebrané dílo vícesvazkovou monografií. V mnoha
pøípadech v�ak sebrané dílo vychází v edici. Nìkteré au-
tomatizované knihovnické systémy umo�òují vytváøet
zvlá�tní bibliografické záznamy pro edice. K názvu edice
je pak mo�né vytvoøit unifikovaný název, pokud to má
význam [16, s. 196]. V èeském prostøedí nyní vychází
v edici Souborné dílo Antonína Dvoøáka:

Dvoøák, Antonín
[Svatební ko�ile. Klavírní výtah]
Svatební ko�ile, op. 69, klavírní výtah / .... Praha :
Editio Supraphon, 1997.

Vychází v edici: Souborné vydání dìl Antonína Dvo-
øáka

V rámci záznamu pro edici je mo�né zadat unifikova-
ný název: �Sebraná díla. 1997�.

Toto dílo je první z edice, pou�ijeme proto v unifiko-
vaném názvu tento rok vydání.

V systému Aleph, ve kterém se speciální bibliografic-
ké záznamy edic nevytváøí, se øe�í tento problém následu-
jícím zpùsobem:
� do pole 225  se uvede název edice, jak je uveden

v popisné jednotce:
225 0# $a Souborné dílo Antonína Dvoøáka $v 1

� do propojovacího pole 410 se v�ak uvede autoritní for-
ma:
410 #0 $1 500 10 $a Sebraná díla $n Antonín Dvoøák

Výbìr [1, kap. 25.34B]
Samostatnì stojící skupinový unifikovaný název �Vý-

bìr� se pou�ívá pro nekompletní sborník obsahující tøi èi
více skladeb rùzného typu pro rùzné instrumentální èi vo-
kální obsazení od jednoho autora.

Dvoøák, Antonín
[Výbìr]
The best of Dvoøák ...

(Obsahuje tance, písnì, dvojzpìvy, humoresku, kon-
certy apod.)

Díla rùzných typù pro jedno �ir�í nebo specifické ob-
sazení a díla jednoho typu pro jedno specifické obsazení
nebo rùzná obsazení [1, kap. 25.34C1]
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Toto ustanovení se pou�ívá pro dokumenty obsahující
díla rùzných typù pro jedno �ir�í èi specifické obsazení
nebo díla jednoho typu pro jedno specifické obsazení nebo
rùzná obsazení.

U souboru obsahujícího díla rùzných typù pro jedno
�ir�í obsazení se pou�ije jako vstupní prvek unifikované-
ho názvu oznaèení tohoto obsazení:

Komorní hudba

U souboru obsahujícího rùzná díla pro jedno specifické
obsazení se pou�ije jako vstupní prvek unifikovaného ná-
zvu skupinový název v�eobecnì popisující toto obsazení:

Hudba pro �es�ové nástroje

Pro soubory dìl jednoho typu se pou�ije oznaèení to-
hoto typu v mno�ném èísle. V pøípadì, �e jsou v�echna
díla v souboru urèena pro jedno obsazení, lze tento údaj
doplnit pro bli��í specifikaci.

Koncerty
Kvartety, smyècové nástroje

Pøi tvorbì vstupního prvku unifikovaného názvu pro
skupinu dìl jednoho typu pro jedno obsazení se dá pøed-
nost typovému oznaèení pøed pou�itím údaje o obsazení:

Polonézy, klavír
NE    Klavírní hudba

     Pøi pou�ívání tìchto pravidel mohou vzniknout spo-
ry pøi rozli�ení následujících unifikovaných názvù: �Hud-
ba pro smyècové kvarteto� a �Kvartety, smyècové nástro-
je..�.

�Kvartety, smyècové nástroje ..� se pou�ívají buï pro
individuální díla, nebo pro skupinu kvartet pro smyècové
nástroje. U skupiny kvartet pro smyècové nástroje musí
být u ka�dého díla jasnì øeèeno, vìt�inou ji� v názvu, �e
je urèeno pro smyècové kvarteto [16, s. 194]. Pak se pou-
�ije tento vstupní prvek. U individuálních dìl, aby se pøe-
de�lo nejasnostem, je nutné jít ve tvorbì kódu unifikova-
ného názvu do podrobností, pou�ít i opusové èíslo, tóninu
apod., aby bylo jasné, �e se jedná o samostatné dílo.

�Hudba pro smyècové kvarteto� se pou�ívá pro sou-
bory rùzných skladeb pro toto obsazení, u jednotlivých dìl
není pøímo øeèeno, �e jsou urèeny pro smyècové kvarteto,
jejich obsazení ale musí být: dvoje housle, viola, violon-
cello. V praktické katalogizaci se tento problém je�tì zná-
sobí v pøípadì, kdy je nutné se rozhodnout, zda daný ná-
zev vlo�it do pole 500 èi do pole 501.

Pek, Albert
[Kvartety, zobcové flétny]
Skladby pro kvartet zobcových fléten / Albert Pek. �
1. vyd. � ...

(Obsahuje: Barokní pastorelu, Taneèní suitu, Kováø-
skou currentu; první dvì skladby slo�il, tøetí pouze
upravil z originálu ze 17. století)

Albert Pek nemá vlastní pramen, ze kterého by bylo
mo�né vyèíst v�echny jeho skladby. Èeskoslovenský hu-
dební slovník [3] uvádí pouze star�í díla. Tyto kvartety

vy�ly pravdìpodobnì poprvé. V hudebninì nenajdeme
�ádnou zmínku o tom, zda jsou kvartety posbírané
z rùzného období Pekovy tvorby, èi zda jsou ji� v originálu
takto dohromady vytvoøeny. U názvù jednotlivých kvar-
tetù není podrobnìj�í popis, napø. tónina. Ka�dý kvartet
nese speciální název a tøetí kvartet je dokonce pouze úpra-
vou. Ze souborného názvu na titulním listì �Skladby pro
kvartet zobcových fléten� lze pøedpokládat, �e toto urèení
obsazení platí pro v�echna díla. Proto jsem zvolila skupi-
nový název �Kvartety, zobcové flétny�, který by mìl být
zadán do pole 501.

Myslím si, �e v tomto pøípadì jsou pravidla nedomy�-
lená, nejasná, ale vìøím, �e si katalogizaèní praxe najde
své cestièky, jak tyto problémy øe�it.

Doplòky k individuálním i skupinovým unifikovaným
názvùm

Na závìr metodiky tvorby unifikovaných názvù je nutné
pro úplnost se zmínit o doplòcích, které je mo�né pøidat
k individuálním i skupinovým unifikovaným názvùm. Tyto
doplòky lze rozdìlit do dvou skupin:
1. doplòky, které oznaèují manifestaci (manifestation)

díla:
� skici
� klavírní výtahy a sborové partitury
� libreta a písòové texty

2. doplòky, které oznaèují úpravu díla:
� úpravy (aran�má) a jiné adaptace hudebního díla
� pøeklady a vydání v jiných jazycích [16, s. 187,189]

Lennon, John
[Let it be. Francouzsky & anglicky]
Let it be : en anglais et français /
Lennon & McCartney

Stav tvorby unifikovaných názvù v zahranièí

Popsat souèasný stav tvorby unifikovaných názvù hu-
debních dìl ve svìtì je velmi obtí�né. Aè se v mnoha èlán-
cích doèteme, �e unifikované názvy jsou souèasným hi-
tem, vìt�inou je mo�no najít pouze v�eobecné informace.
Dohromady jsou popisovány unifikované názvy hudeb-
ních dìl, anonymních klasických dìl i posvátných knih èi
právnické literatury. Je tedy velmi tì�ké posoudit, jak kte-
rá zemì v tvorbì unifikovaných názvù pokroèila. Jediným
mo�ným zpùsobem je nav�tívit jednotlivé databáze, ná-
rodní bibliografie apod. a zkusit vyhledat nìkterá z dìl.
Porovnání výsledkù vyhledávání by staèilo na velkou stu-
dii. Já jsem vstoupila do nìkolika tìchto katalogù. Nìkte-
ré katalogy umìjí podle unifikovaných názvù vyhledávat,
nìkteré ne, úroveò je velmi rozdílná.

Ve Spojených státech amerických vytváøí Library of
Congress unifikované názvy hudebních dìl ji� velmi dlou-
ho. Vytváøí vlastní soubor autorit unifikovaných názvù hu-
debních dìl v rámci NAF (name authority file), který je
zpøístupòován na CD-ROM. Vyhledávat je mo�no velmi
pohodlnì buï podle autorù, nebo podle samotných titulù,
a� u� podle preferovaných èi nepreferovaných forem. Vý-
sledek se pak zobrazí ve struktuøe: autor � unifikovaný
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název + nepreferované formy. Pøes webovské rozhraní
nelze vstoupit do samostatného souboru autorit. Vyhledá-
vá se v celém katalogu, zobrazují se bibliografické zázna-
my, které obsahují unifikované názvy ji� jako hypertexto-
vý odkaz, pomocí nìho� je mo�no pohodlnì volit pøíbuzné
záznamy.

Z mnoha webovských stránek lze zjistit, �e se tvorbou
unifikovaných názvù odborníci zabývají. Èasto se setká-
váme s projekty, které pøedstavují unifikované názvy, jsou
urèitými úvody do této problematiky. Tyto stránky byly
pro moji práci výborným odrazovým mùstkem. Jako je-
den pøíklad za v�echny bych ráda jmenovala dokument
Making the most of the music library: using uniform
titles [4] vytvoøený na serveru Indiana University v roce
1998. Výbornì vysvìtluje rozdìlení a základní typologii a
tvorbu unifikovaných názvù hudebních dìl. Obsahuje i test,
ve kterém je mo�né si ihned vyzkou�et své znalosti v tomto
oboru.

Závìr

Tvorba unifikovaných názvù hudebních dìl pøedsta-
vuje velmi nároènou oblast zpracování hudebních doku-
mentù. Klade vysoké nároky na znalosti katalogizaèních
pravidel, orientaci v hudebním svìtì, znalost zdrojù, ja-
zykù apod. Ze své vlastní zku�enosti musím podotknout,
�e mnì zpoèátku vytvoøení sebesnaz�ího unifikovaného
názvu trvalo i tøi ètvrtì hodiny a i poté jsem si nebyla zce-
la jista, zda je v�e správnì. Chápu proto výtky mnoha kni-
hovnic, �e je to pøíli� slo�ité a námaha na to vynalo�ená se
míjí úèinkem. Myslím si v�ak, �e unifikované názvy jsou
výborným prostøedkem pro shroma�ïování záznamù, je-
jich identifikaci èi rozli�ení. Zvlá�tì v dne�ní dobì, kdy
produkce na hudebním trhu neustále roste, se unifikovaný
název stává zcela nepostradatelným selekèním prvkem
v bibliografickém záznamu.
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