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Katalogizace jako�to jedna ze základních èinností knihov-
ny pro�la v posledním desetiletí významnými zmìnami. Tyto
zmìny byly ovlivnìny hlavnì nástupem automatizace (70.-
80. léta 20. století), nástupem nových informaèních zdrojù,
hlavnì digitálních, popø. elektronických, ale také nejrùznìj�í-
mi úspornými opatøeními (sdílená katalogizace), èi nutností
zefektivnìní vyhledávání v knihovních katalozích. Cílem mého
èlánku je popsat vývoj katalogizaèních pravidel (zejména
AACR2R) za poslední ètyøi roky na základì studií, které ten-
to vývoj podmínily a staly se významnými mezníky v dìjinách
katalogizace vùbec. Zamìøím se zejména na studii Funkèní
po�adavky na bibliografické záznamy (Functional Require-
ments for Bibliographic Records) a terminologii z ní vyplý-
vající, studii Logická struktura AACR (Logical structure of
the Anglo-American Cataloguing Rules) od Toma Delsey-
ho a hlavnì na její doporuèení,  na problém mnohonásobných
charakteristik a mnohonásobných verzí, obecného oznaèení
druhu dokumentu (dále jen OODD), seriálovosti atd. Není
mo�né na tìchto stránkách v�e popsat do podrobnosti, ráda
bych tento vývoj nastínila a pro hlub�í porozumìní jednotli-
vým problémùm doporuèuji obrátit se k pramenùm. Ka�dá ze
studií, které jsem vý�e jmenovala, by si zaslou�ila vlastní ana-
lýzu. Terminologii, kterou pou�ívám, jsem s nikým nekon-
zultovala, pou�ívám vlastní pøeklad, je tedy mo�né, �e se od
jiných autorù/autorek budu li�it. Pokud pova�uji svùj pøeklad
za vágní, èi termíny jsou v èeském prostøedí dosud neznámé,
uvádím pro jistotu do kulatých závorek za tímto termínem
anglický originál.

FRBR : Functional Requirements for Bibliogra-
phic Records � Funkèní po�adavky na bibliogra-
fické záznamy (dále jen FRBR)

Vzhledem k celému textu je nutné alespoò ve struènosti
popsat studii FRBR, ze které v�e dal�í vyplývá. Pro lep�í
porozumìní a podrobnìj�í výklad je dobré konzultovat
originál, popø. pøipravované èeské pøeklady a didaktické
adaptace* . V�e o FRBR cituji z originálu [lit. è. 15], vol-
nì pøekládám. Pøípadné dal�í citace vyznaèuji pøímo v textu.

Rychle se mìnící prostøedí v 70. a 80. letech 20. století,
hlavnì rozvoj automatizovaných systémù, rùst národních
i mezinárodních databází, které obsahují záznamy sdílené
tisíci knihovnami, vedly v roce 1990 k uspoøádání tzv. Stock-
holmského semináøe o bibliografických záznamech (Stock-
holm Seminar on Bibliographic Records). Semináø orga-
nizovaly IFLA Universal Bibliographic Control and Inter-
national MARC (UBCIM) Programme a IFLA  Division of

Bibliographic Control. Úèastníci se zabývali ekonomickou
realitou knihoven a potøebami sní�it náklady na katalogiza-
ci. Stejnì tak si v�ak uvìdomovali význam rùstu u�ivatelských
potøeb týkajících se rùzných druhù dokumentù a nutnost efek-
tivního uspokojování tìchto potøeb. Do�li k závìru, �e ros-
toucí tlak na vytvoøení tzv. minimálního záznamu vy�aduje
dùkladný prùzkum vztahù mezi jednotlivými bibliografic-
kými údaji v záznamu a u�ivatelskými potøebami a �e
�ivotnost sdílené katalogizace, jak na národní, tak na me-
zinárodní úrovni, vy�aduje smluvený standard pro základní
úroveò popisu (core level record).

Výsledkem semináøe bylo devìt usnesení. Jedno z nich
volalo po studii, která by definovala funkèní po�adavky na
bibliografické záznamy. Touto studií je právì pøedkládaná
FRBR: Functional Requirements for Bibliographic
Records, publikovaná roku 1998.

Jejím zámìrem je naèrtnout v jasnì definovaných
termínech funkce bibliografického záznamu se zøetelem
k rùzným druhùm dokumentù, k rùznému vyu�ití a
rùzným u�ivatelským potøebám. Studie by mìla pokrýt
v�echny funkce bibliografických záznamù v jejich nej�ir�ím
smyslu, tj. záznam, který neobsahuje pouze popisné údaje,
ale zejména selekèní údaje (jmenné, názvové, pøedmìtné
apod.), dal�í organizaèní údaje (klasifikaèní apod.) a anota-
ce. Cílem studie je vytvoøit rámec, který by poskytl jasné,
pøesnì stanovené a v�eobecnì pøijatelné podmínky pro to,
o èem má bibliografický záznam informovat a jaké
u�ivatelské dotazy má zodpovìdìt. Dal�ím zámìrem studie
je doporuèit základní úroveò funkcionality a základní úda-
je pro bibliografické záznamy vytváøené národními agen-
turami za úèelem sní�ení nákladù na katalogizaci tím, �e
se budou vytváøet záznamy �ménì ne� na nejvy��í úrov-
ni popisu�, ale pøesto budou vyhovovat základním
u�ivatelským potøebám.

Studie vytváøí rámec, který identifikuje a jasnì definuje
entity, o nì� se zajímají u�ivatelé bibliografických záznamù,
atributy ka�dé entity a  typy vazeb, které se vytváøejí mezi
entitami. Zámìrem je vytvoøit koncepèní model, který slou�í
jako základ pro vztah specifických atributù a vazeb (reflek-
tovaných v záznamu jako oddìlené údaje) k rùzným
u�ivatelským zájmùm.

Studie pou�ívá techniku analýzy entit, uplatòovanou
pøi vývoji koncepèních modelù pro relaèní databázové
systémy. Analýza zaèíná izolací entit, které jsou klíèovým
objektem zájmu u�ivatelù bibliografických záznamù. Studie
pak identifikuje charakteristiky èi atributy asociované
s ka�dou entitou a vazby mezi entitami, které jsou
nejdùle�itìj�í pro formulaci vyhledávacího dotazu, pro in-
terpretaci odpovìdí na vyhledávání a pro navigaci univerzem
entit popisovaných v bibliografických záznamech.

Pro úèely studie jsou funkèní po�adavky pro bib-
liografické záznamy definovány ve vztahu k následujícím
u�ivatelským zájmùm podle základních zpùsobù vyu�ití dat:
l najít entitu, která koresponduje s vyhledávacími

kritérii stanovenými u�ivatelem
l identifikovat entitu  (potvrdit, �e popsaná entita ko-

responduje s nalezenou entitou, nebo rozli�it mezi dvì-
ma a více entitami s podobnými charakteristikami)
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l vybrat entitu , která odpovídá u�ivatelským potøebám
(tj. vybrat entitu, která koresponduje s u�ivatelským
po�adavkem, s respektem k obsahu, fyzickému formá-
tu, nebo odmítnout entitu pro nevhodnost)

l získat pøístup k popsané entitì (tj. získat entitu koupí,
výpùjèkou apod., nebo získat pøístup k entitì elektro-
nicky online pøipojením ke vzdálenému poèítaèi)

Entity

Entity jsou rozdìleny do tøí skupin:
1. skupina zahrnuje produkty intelektuálního nebo

umìleckého sna�ení, které se vyskytují v bibliografickém
záznamu: dílo, exprese (popø. vyjádøení), manifestace (popø.
zhmotnìní),  jednotka (work, expression, manifestation, item).

Do 2. skupiny patøí entity zodpovìdné za intelektuální
nebo umìlecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad
takovými produkty: osoba nebo korporace (person, corpo-
rate body).

3. skupina obsahuje doplòkovou sadu entit, které slou�í
jako pøedmìt intelektuálního nebo umìleckého sna�ení:
pojem, objekt, místo a událost (concept, object, place, event).

Entity v první skupinì reprezentují rozdílné aspekty
u�ivatelských zájmù o výsledky (produkty) intelektuálního
nebo umìleckého sna�ení. Entity definované jako dílo (in-
telektuální nebo umìlecký výtvor) a exprese (intelektuální
nebo umìlecká realizace díla) reflektují intelektuální nebo
umìlecký obsah. Entity definované jako manifestace (pub-
likování, fyzické ztìlesnìní exprese nebo díla) a jednotka
(jednotlivý exempláø manifestace) na druhou stranu reflek-
tují fyzickou formu.

Entity 1. skupiny jsou pro porozumìní celého textu
významné, proto si je na následujících øádcích podrobnìji
popí�eme.

Dílo

Dílo je výrazný intelektuální nebo umìlecký výtvor.
Je to abstraktní entita. Dílo rozpoznáváme díky individuál-
ním realizacím èi expresím díla, ale dílo samotné existuje
pouze v èastosti obsahu  v rámci rùzných expresí díla. Proto�e
pojem díla je abstraktní, je tì�ké definovat pøesnì hranice
této entity. Koncept díla a demarkaèní linie mezi jedním dílem
a dal�ím dílem se mù�e li�it od jedné kultury ke druhé. Násled-
nì i bibliografické konvence vytváøené rùznými kulturami a
národními skupinami se mohou li�it v tom, kde le�í hranice
mezi rùznými díly. Pro úèely studie jsou jako rùzné exprese
tého� díla pova�ovány variantní texty zahrnující revize
døívìj�ího textu (tj. variantní texty nejsou pova�ovány za
rùzná díla). Stejnì tak zkrácená vydání existujícího textu, èi
doplnìní partù èi obsazení k hudební skladbì jsou pova�ována
za rùzné exprese tého� díla. Pøeklady, hudební transkripce a
aran�má, dabované èi titulkované verze filmu jsou takté� jed-
nodu�e pova�ovány za rùzné exprese tého� díla.

Naopak, pokud modifikace díla zahrnuje významný stu-
peò nezávislé intelektuální èi umìlecké èinnosti, pak je toto
dílo pova�ováno za nové. Parafráze, pøepisy, adaptace pro
dìti, parodie, hudební variace na téma a volné transkripce

hudebních dìl jsou té� pova�ovány za díla nová. Stejnì tak
adaptace dìl z jedné literární formy do druhé (tj. dramati-
zace) jsou pova�ovány za reprezentanty nových dìl. Abstrak-
ta, výbìry, sumáøe jsou té� pova�ovány za díla nová. Tento
koncept odpovídá praxi AACR2R.

Exprese

Vzhledem k døívìj�ím zejména empirickým studiím je en-
tita exprese pou�ita v modelu vùbec poprvé. Pochopit hranice a
význam této entity v rámci celého modelu je velmi obtí�né. Pro
dal�í vývoj katalogizaèní teorie je v�ak velmi dùle�itá.

Exprese je intelektuální nebo umìlecká realizace díla
ve formì alfa-numerické, hudební èi choreografické no-
tace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., èi kombinace
takových forem. Exprese je specifická intelektuální nebo
umìlecká forma díla poka�dé, kdy� je dílo �realizováno�.
Exprese zahrnuje napø. specifická slova, vìty, paragrafy apod.,
které jsou výsledkem realizace díla ve formì textu, èi jednot-
livých not, frází apod. vyplývajících z realizace hudebního
díla. Hranice této entity jsou definovány ov�em tak, �e
vyluèují fyzickou formu, jako je typ písma, vzhled stránky,
které nejsou souèástí umìlecké nebo intelektuální realizace
díla jako takového. Forma exprese je základní charakteris-
tikou exprese. Jakákoliv zmìna formy (napø. z alfa-nume-
rické notace do mluveného slova) znamená novou expresi.
Podobnì, zmìny v intelektuální konvenci èi nástrojích, které
jsou pou�ity k vyjádøení díla (tj. pøeklad z jednoho jazyka do
druhého), znamenají vytvoøení nové exprese. Pøesnì øeèeno,
jakákoliv zmìna v intelektuálním nebo umìleckém obsahu
vytváøí zmìnu v expresi. Tudí�, je-li text revidován èi modi-
fikován, výsledná exprese je pova�ována za expresi novou,
bez ohledu na to, jaké modifikace to byly.

Kdy� pøemý�líme, co by mìlo toto v�echno znamenat
v terminologii katalogizaèních pravidel, je dobré se nejdøíve
podívat, jak jsou atributy exprese reflektovány v konvenèních
katalogizaèních pravidlech. V�eobecnì, katalogizaèní
záznamy mají tendenci reflektovat pouze zøejmìj�í rozdíly
mezi expresemi (tj. rozdíly mezi textovou formou díla a
stejným dílem vyjádøeným jako mluvené slovo). Nejèastìji
jsou rozdíly tohoto druhu vyjádøeny na prominentní pozici
v katalogizaèním záznamu jako obecné oznaèení druhu do-
kumentu. V jiných pøípadech jsou rozdíly jako napø. forma
exprese zaznamenány pouze v poznámkách. Nìkteré atribu-
ty exprese jako napø. jazyk exprese jsou reflektovány v do-
plòcích k unifikovanému názvu, kde se stanou souèástí or-
ganizaèních prvkù (selekèních prvkù). Dùle�itá je exprese
jako�to entita v rámci modelu také proto, �e zdùrazòuje ne-
jen atributy exprese, ale hlavnì vazby mezi expresí a oso-
bami zodpovìdnými za expresi [lit. è. 27].

Manifestace

Manifestace je fyzické ztìlesnìní exprese díla. Entita
definovaná jako manifestace zahrnuje �irokou �kálu nosièù,
vèetnì rukopisù, knih, periodik, map, plakátù, zvukových
záznamù, filmù, videonahrávek, CD-ROM, multimédií apod.
Manifestace jako entita reprezentuje v�echny fyzické objek-
ty, které nesou stejné charakteristiky vzhledem k intelektuál-
nímu obsahu a fyzické formì. Hranice mezi manifestacemi
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vznikají na základì jak intelektuálního obsahu, tak fyzické
formy. Kdy� proces výroby zapøíèiní zmìnu fyzické formy,
výsledný produkt je pova�ován za novou manifestaci. Zmìny
ve fyzické formì zahrnují zmìny ovlivòující zobrazení
(tj. zmìny v typu písma, vzhledu stránky), zmìny nosièe
(tj. z papíru na mikrofilm), a zmìny v obalu (napø. kazety,
jako�to obalu pro pásku). Tam, kde výrobní proces zahrnuje
vydavatele, producenta, distributora aj. a vyskytnou se zmìny
týkající se vydání, marketingu apod. (tj. zmìna ve vydavate-
li), by mìl být výsledný produkt pova�ován za novou mani-
festaci. Stejnì tak tam, kde výrobní proces zapøíèiní modi-
fikace, dodatky, výmazy apod., které ovlivní intelektuální
nebo umìlecký obsah, je výsledný produkt pova�ován za
novou manifestaci ztìlesòující novou expresi díla.

Jednotka

Jednotka je jednotlivý exempláø manifestace. Jednot-
ka je konkrétní entita. V mnoha pøípadech je to jednotlivý
fyzický objekt. V termínech intelektuálního obsahu a
fyzické formy je jednotka jako exempláø manifestace toté�
jako manifestace sama. Ov�em variace mohou nastat od jedné
jednotky ke druhé (napø. po�kození �patným zacházením,
svázání provedené knihovnou apod.).
Pøíklad:

dílo: Playback od Ronalda Haymana
exprese: autorùv text editovaný pro vydání
manifestace:kniha vydaná roku 1973 u Davise-Poyn-

tera
jednotka: exempláø podepsaný autorem

Základní (primární) vztahy vznikající  mezi tìmito

entitami

Dílo je realizováno jednou nebo více expresemi. Exprese
je realizací jednoho díla. Exprese je vydána v jedné nebo
více manifestacích. Stejnì tak manifestace je vydáním jed-
né nebo více expresí. Manifestace se vyskytuje v jedné nebo
více jednotkách. Avšak jednotka je exempláøem pouze jed-
né manifestace.

Entity ve druhé skupinì reprezentují entity zodpovìdné
za intelektuální nebo umìlecký obsah, výrobu a distribuci
nebo dozor nad entitami z první skupiny, zahrnují osobu a
korporaci. Mezi entitami první a druhé skupiny vznikají
následující vztahy:

Dílo je vytvoøeno jednou nebo více osobami a/nebo jed-
nou nebo více korporacemi. Naopak, osoba nebo korpora-
ce vytvoøí jedno nebo více dìl. Exprese je realizována jed-
nou nebo více osobami nebo korporacemi, osoba nebo kor-
porace realizují jednu nebo více expresí. Manifestace je
vyrobena jednou nebo více osobami nebo korporacemi.
Osoba nebo korporace vyrobí jednu nebo více manifestací.
Jednotku vlastní jedna nebo více osob nebo korporací, oso-
ba nebo korporace vlastní jednu nebo více jednotek.

Entity ve tøetí skupinì reprezentují doplòkovou sadu entit,
která slou�í jako pøedmìt díla. Skupina zahrnuje pojem (ab-
straktní pøedstava nebo idea), objekt (materiální vìc), událost
(akce nebo pøíhoda) a místo (lokace). Mezi entitami ve tøetí
skupinì a entitou dílo v první skupinì vznikají pøedmìtné

vztahy. Dílo mù�e mít jako svùj pøedmìt jeden nebo více
pojmù, objektù, událostí a míst. Naopak, pojem, objekt, událost
a místo jsou pøedmìtem jednoho nebo více dìl. Vztahy mo-
hou také vzniknout mezi dílem a entitami z první a druhé
skupiny. Dílo mù�e mít jako svùj pøedmìt jedno nebo více
dìl, expresí, manifestací, jednotek, osob a/nebo korporací.

Atributy

Ka�dá z entit definovaná v modelu je asociována s øadou
charakteristik nebo atributù (vlastností). Atributy entit slou�í
jako prostøedky, kterými u�ivatelé formulují dotazy
a interpretují odezvy, kdy� hledají informace o jednotlivých
entitách. Atributy lze rozdìlit na dvì �ir�í kategorie:
l atributy, které jsou v entitách obsa�eny
l atributy, které jsou entitám pøidìleny z vnìj�ku

První kategorie neobsahuje jen fyzické charakteristiky
(napø. nosiè a rozsah objektu), ale také rysy, které lze
charakterizovat jako �etiketní� informace (napø. údaje ob-
jevující se na titulním listì, deskách nebo obalu). Druhá
kategorie zahrnuje informace k entitì doplnìné (napø. èíslo
tematického katalogu pro hudební skladbu) a kontextové in-
formace (napø. politický kontext, v nìm� dílo vzniklo).
Atributy obsa�ené v entitì lze obvykle zjistit prùzkumem
entity samotné; ty, které jsou pøidìleny z vnìj�ku, èasto
vy�adují odkaz na externí zdroj.

Urèitá entita bude obvykle vykazovat pouze jednu hod-
notu pro ka�dý atribut (napø. hodnota �plastová� pro ma-
teriál, z nìho� je vyroben nosiè). Ov�em, v nìkterých pøípa-
dech mù�e mít urèitá entita mnohonásobné hodnoty pro urèitý
atribut (napø. kniha mù�e obsahovat více ne� jeden údaj
oznaèující �název manifestace”). Jsou také pøípady, kdy se
hodnota pro ka�dý atribut urèité entity mù�e mìnit v èase
(napø. �rozmìr nosièe� pro seriál se zmìní v�dy, kdy� je
vydán nový roèník). Hodnota atributu (obzvlá�tì pøidìleného
atributu) urèité entity je náchylná k variacím, které závisí na
pou�itém zdroji. Atributy definované pro ka�dou z entit
v modelu nemusí být nutnì vykázány u v�ech pøípadù
urèitého typu entity. Atributy definované ve studii byly
odvozeny logickou analýzou dat, která jsou bì�nì reflek-
tována bibliografickým záznamem.

Vazby

V nakladatelské sféøe, v knihovnictví i u samotných au-
torù se èasto setkáme s velmi rùznou terminologií, vyjadøující
urèité vztahy mezi entitami: vydání, verze, �zalo�eno na ...�,
�pøelo�eno z ...�. Proto studie FRBR pou�ívá pokud mo�no
jednotnì urèité termíny, definuje si entity a jejich atributy,
aby mohla co mo�ná nejpøesnìji urèit i vazby mezi tìmito
entitami. Terminologie pou�itá v této studii nemusí èasto v�ak
korespondovat s termíny døíve pou�ívanými. Termín dílo
bylo døíve definováno jako intelektuální nebo umìlecký ob-
sah bibliografické entity; dílo má dvì vlastnosti: ideový ob-
sah a sémantický obsah a existuje �abstraktnì�. Tato studie
definuje dílo jako �jednoznaèný (distinct) intelektuální nebo
umìlecký výtvor�, ale nedefinuje jeho vlastnosti. Definice
implicitnì zahrnuje, �e dílo obsahuje pouze ideový obsah,
pro vlastnost sémantického obsahu se zde objevuje nový ter-
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mín  exprese - intelektuální nebo umìlecká realizace díla ve
formì alfa-numerické, hudební nebo choreografické notace,
zvuku, obrazu, objektu, pohybu nebo jejich kombinací. Ex-
prese je�tì vyluèuje fyzickou formu. Proto mù�e leckoho
zaskoèit napø. �typ partitury� jako�to atribut exprese. Pøesto
se mi jeví zde vytvoøený model jako jeden z nejlep�ích.

V kontextu modelu slou�í vazby jako prostøedek pro
zobrazení spojení mezi entitami, navigují u�ivatele univerzem
bibliografických katalogù, databází. U�ivatel bude formu-
lovat dotaz pou�itím jednoho nebo více atributù entity,
kterou vlastnì hledá, a skrze atribut také zamý�lenou entitu
nalezne. Vztahy reflektované v bibliografickém záznamu
poskytují dodateèné informace, které u�ivateli slou�í
k pochopení vazeb mezi nalezenými entitami a jinými
pøíbuznými entitami.

Úrovnì vazeb

Studie rozli�uje dvì úrovnì bibliografických vazeb mezi
entitami:
l vy��í úroveò (high level) nebo také obecná úroveò

(generalized level)
l ni��í úroveò

O vazbách na vyšší úrovni jsme hovoøili ji� vý�e. Jsou to
primární vazby vznikající mezi dílem, expresí, manifestací
a jednotkou a entitami druhé a tøetí skupiny.

Vazby na ni��í úrovni

Tato úroveò vazeb funguje mezi specifickými pøípady
entit. Primárním cílem studie FRBR je ukázat, jak vazby
fungují v kontextu ètyø primárních entit v modelu (dílo, ex-
prese, manifestace a jednotka). Odrá�í se zde kategorie bib-
liografických vazeb, které popisují jiné empirické výzkumy
[lit. è. 28], ov�em studie pou�ívá specifiètìj�í podtøídy - napø.
successor (sekvenèní vazby), supplement (doprovodné vaz-
by), adaptace (derivátní vazby).

U�ivatelské zájmy

Studie ohodnotila dùle�itost atributù a bibliografických
vazeb pro jednotlivé u�ivatelské zájmy (najít, identifikovat,
vybrat a získat entitu).

Pro u�ivatelský zájem najít dílo, expresi, manifestaci
a jednotku nejlépe ohodnotila (highest value) atributy
a vazby, které splòují jedno nebo více následujících kritérií:
l 1. atribut a priori slou�í k identifikaci entity (napø. iden-

tifikátor manifestace, identifikátor jednotky)
l 2. atribut nebo vazba jsou pou�ity jako primární

vyhledávací termín pro vytyèení entity (napø. název
manifestace, vazba mezi dílem a osobou nebo korpo-
rací principiálnì odpovìdnými za dílo)

Støední hodnota (moderate value) byla pøiøazena
k atributùm a vazbám spadajícím do jedné nebo více
z následujících kategorií:
l 1. atribut nebo vazba slou�í k poskytnutí u�iteèných

prostøedkù k èlenìní v rámci oèekávaného dlouhého
souboru entit, které odpovídají na u�ivatelský primární
dotaz (napø. údaj o obsazení u hudebních dìl s názvy
s typovým oznaèením)

l 2. atribut nebo vazba jsou obvykle pou�ity jako
sekundární vyhledávací termín, aby zmírnily odezvu
na vyhledávání podle primárního termínu, který vyka-
zuje pøíli� rozsáhlý výsledný soubor entit (napø. jazyk
exprese)

l 3. atribut nebo vazba slou�í k nasmìrování u�ivatele
od nalezené entity k jiné, úzce pøíbuzné (napø. vazba
mezi dodatkem a dílem, které doplòuje)

Nízká hodnota (low value) byla pøiøazena atributùm
a vazbám, které by za omezených okolností mohly být pou�ity
k rozèlenìní rozsáhlej�ího souboru zobrazených výsledkù
nebo omezit vyhledávání.

Takto byly udìleny hodnoty atributùm a vazbám i pro
dal�í u�ivatelské zájmy. Z tìchto výsledkù pak studijní
skupina vytvoøila doporuèení týkající se základních údajù,
které musejí být obsa�eny v záznamech vytváøených národ-
ními bibliografickými agenturami.

Doporuèení pro národní bibliografie

Studie doporuèuje, �e na základní úrovni by záznamy
národních bibliografických agentur mìly  pomoci u�ivatelùm
alespoò v následujícím:
l Nalézt v�echny manifestace ztìlesòující:

� díla, za nì� jsou odpovìdny dané osoby nebo kor-
porace

� rùzné exprese daného díla
� díla na dané téma
� díla v daných edicích

l Najít konkrétní manifestaci:
� kdy� jsou jména osob(y) nebo korporace/cí

odpovìdných za dílo ztìlesnìné manifestací zná-
ma

� kdy� je znám název manifestace
� kdy� je znám identifikátor manifestace

l Identifikovat dílo
l Identifikovat expresi díla
l Identifikovat manifestaci
l Vybrat dílo
l Vybrat expresi
l Vybrat manifestaci
l Získat manifestaci

Je nutné podotknout, �e tato doporuèení jsou vytvoøena
pro národní bibliografie, jejich� záznamy vìt�inou nereflek-
tují data týkající se jednotky, proto nejsou definovány
u�ivatelské potøeby týkající se jednotky.

Dopad studie FRBR na dal�í vývoj katalogizace ve svìtì

Ve velké struènosti jsme si pøedstavili studii FRBR. Velmi
dùle�itý je dopad této studie na dal�í vývoj katalogizace ve
svìtì. Lze øíci, �e se stala stejnì významným mezníkem ve
vývoji katalogizace, jakým byly napø. Paøí�ské principy
v roce 1961 a otøásla samotným pojetím katalogizace, alespoò
jak jej známe z anglo-amerického svìta, zejména díky orien-
taci na dílo a jeho expresi, èili na obsah dokumentu a ne na
fyzický nosiè. Zavádí ètyøúrovòový popis, na který budou
muset reagovat pøedev�ím automatizované systémy jak
v modulu zpracování, tak i modulech vyhledávání, popø. ko-
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munikativní formáty. Velmi podrobnì popisují pøínosy FRBR
èlenové Stálé komise pro revizi italských katalogizaèních
pravidel (RICA Standing Commission for the revision of
the Italian cataloguing rules) [Lit. è. 27]  (volný pøeklad):
l �poskytuje vazby zodpovìdných entit pøesnì s pa-

tøiènou entitou, a� u� je to dílo, exprese nebo
manifestace (pro ka�dou ze zodpovìdných entit
pøíslu�ný název)

l obsah jednotek je nejdøíve analyzován z hlediska textu,
rozli�eny jsou úplné èi samostatné a oddìlitelné èásti,
ani� by byl èinìn rozdíl mezi primárním a doplòujícím
(tj. úvody, dodatky, komentáøe, poznámky, ilustrace
apod.); v�e je analyzováno stejným zpùsobem v termí-
nech dílo, exprese, manifestace

l dùsledkem toho se pak rozli�ují odpovìdnosti ke
specifickým komponentám, a to napøíè: odpovìdnost
k dílu, k expresi skrze editory, pøekladatele, umìlce apod.

l pøesnìj�í pøisuzování odpovìdností pro ka�dou entitu
první skupiny (dílo, exprese atd.) znamená zmen�ující
se dùle�itost rozdílu mezi primárními a sekundárními
odpovìdnostmi a odklon pozornosti od pøisuzování
primární odpovìdnosti publikace k individualizaci
jejich èástí

l v modelu FRBR vy�aduje absolutní prioritu
unifikovaný název díla, jako�to klíèový element celé
struktury.

Výhody modelu:

l FRBR vy�aduje, aby byla ka�dá entita individuálnì
identifikována a aby byla propojena s jinou entitou
stejného èi jiného typu na specifické úrovni

l na teoretické, normativní a vìdecké úrovni nabízí
logický a konzistentní rámec v�eobecného vyu�ití

l na pragmatické úrovni umo�òuje vývoj u�ivatelsky
pøíjemných nástrojù vyhledávání a usnadòuje
uspokojivìj�í výsledky vyhledávání za stejnou dobu

Nevýhody:

l Nevýhody modelu se zatím jeví v pøípadì
jednobunìèné bibliografické rodiny (kde dílo existuje
jenom v jedné verzi a je publikováno pouze jednou a
nemá ani �rodièovská� díla ani �sourozenecká� díla).
I pro takovou publikaci bychom mìli vytváøet
víceúrovòový popis (pro manifestaci, expresi, dílo, pro
pøekladatele, autora) s pøíslu�nými vazbami. V takovém
pøípadì by model pøi vyhledávání nepøinesl vy��í
výkonnost a funkènost� (viz obr. è. 1).

Hned po svém publikování vyvolala FRBR pozitivní
mezinárodní ohlas. Ji� v listopadu roku 1998 byl schválen jí
navr�ený základní záznam pro národní bibliografie BLNBR
(basic level national bibliographic record) na Mezinárodní
konferenci o národních bibliografických slu�bách (Inter-
national Conference on National Bibliographic Services
(ICNBS)) v Kodani [lit. è. 16].

FRBR byla prozkoumána i Evropskou skupinou pro
automatizaci knihoven (ELAG ) na jejím workshopu roku
1998 v Haagu [lit. è. 3]. V roce 2000 se na semináøi FRBR
vyjádøila zástupkynì této skupiny k u�itku FRBR takto:

�FRBR poskytuje vìt�í jasnost a pøesnost ve vyhledávání
a porozumìní vazeb díky abstrakci bibliografických údajù,
zatímco za stejnou dobu zajistí vìt�í flexibilitu zobrazení.
Struktura modelu usnadòuje jeho údr�bu a díky pøesným
pravidlùm mù�e být dosa�eno pøesného zpracování.
Ètyøúrovòový bibliografický záznam je shodný s výsledky
analýzy digitálních zdrojù, umo�òuje je integrovat mezi
tradièní materiály.

Pro u�ivatele bude zlep�ena vyhledávací funkènost.
Individuální nosièe (tj. papírové dokumenty èi video) mohou
být seskupeny pod individuální dílo. Pøi vyhledávání se bude
mo�né pohybovat mezi rùznými objekty, napø. zobrazením
pouze dìl nebo expresí, a následnì vyhledat dal�í entity. Díky
tomuto rámci mù�e být zaji�tìna integrace mezi rùznými
médii i svìty, které jsou od sebe nyní oddìleny. Napø. slouèení
knihovních, muzejních a archivních katalogù nabídne
u�ivatelùm vìt�í kapacity informací.

Co se týèe katalogizátorù a knihovníkù v�eobecnì, pøesné
pøiøazení atributù k rùzným entitám zlep�í výmìnu
bibliografických záznamù a sdílenou katalogizaci: výmìna
záznamù na individuálních úrovních bude snaz�í ne� výmìna
kompletního záznamu ve formátu typu MARC. Záznamy
pro jednotlivé entity budou men�í a mapování z jednoho
formátu na druhý bude snaz�í� [lit. è. 26].

Na konferenci ELAG v Praze 2001 [lit. è. 23] pøedstavil
Patrick le Boeuf ji� projekt, který má za cíl vyvinout
experimentální databázi s pou�itím modelu FRBR pro tvorbu
záznamù. Cílem je vytvoøit nové záznamy bez jakékoliv
vazby na formáty MARC, experimentální databáze bude
navr�ena od prvopoèátku v XML. Pro zajímavost si z jeho
prezentace dovoluji pøejmout obrázky navrhující strukturu
záznamù podle FRBR.

Na obrázku è. 1 vidíme pøíklad �jednobunìèné� rodiny.
Nevýhody struktury FRBR pro zpracování takového
záznamu jsme zmiòovali ji� vý�e. Le Boeuf si uvìdomuje,
�e je nutné �etøit katalogizátorùv èas i nervy a nenutit jej
opisovat tatá� data nìkolikrát.
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Obr. è. 1
The story of my life

Legenda:

w = dílo
e = exprese
m = manifestace
i = jednotka
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Tato bibliografická rodina zahrnuje ponìkud komplexní
bibliografické vazby mezi rùznými druhy dokumentù (textem,
hudebninou, zvukovým záznamem, grafikou �) a smì�uje
nìkolik abeced. Zdùrazòuje velikou slo�itost, kterou FRBR
nechala nevyøe�enou, a to, jak máme nalo�it s výtvory, které
pova�ujeme za druhoøadé (pøedmluva, ilustrace �), ve
srovnání s tím, co nazýváme �hlavní záhlaví�, ale které samy
o sobì urèitì existují a nejsou v dokumentu o nic ménì
dùle�ité, zvlá�tì v kontextu integrujících heterogenních
zdrojù. Také vidíme, �e hlavnì u hudebních dìl jakoby nestaèí
ètyøi úrovnì popisu navr�ené FRBR. Je zde je�tì dal�í úroveò
oznaèená písmenem �A�, která má (pravdìpodobnì)
vyjadøovat provedení hudebního díla.

Patrick Le Boeuf pøipomíná, �e FRBR velmi výraznì
zasáhne do vývoje online dostupných katalogù (OPAC) a svùj
pøíspìvek uzavírá výzvou: [ke svým dal�ím experimentùm]
�Potøebujeme pøedstavivost, dobrovolníky, fondy.�

Projekty, které díky FRBR vznikají

Po mapování bibliografického záznamu je logickým
krokem vyu�ití E-R modelu (entity-relationship) k analýze
autoritních záznamù. V rámci IFLA byla vytvoøena
Pracovní skupina pro funkèní po�adavky a èíslování
autoritních záznamù FRANAR, která se tímto mj. bude
nadále zabývat [lit. è. 17].
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Obr. è. 2  Boris Godunov
Legenda: vazby mezi díly a expresemi vyjádøené na obrázku:
S � dùsledek     ADA – adaptace     COM � doplnìk     SUP – supplement     TRA � pøeklad     REP – reprodukce

Model FRBR je natolik v�eobecnì platný a nezávislý na
pravidlech, �e i jednotliví tvùrci a� u� národních èi
mezinárodních pravidel se rozhodli  pou�ít jej k analýze
vlastních pravidel, popø. vyu�ít doporuèení FRBR ke zji�tìní
slabin a revizi pravidel. Uèinili to napø. Italové pro svá
katalogizaèní pravidla RICA (Regole italiane di
catalogazione per autori) [lit. è. 27], Rusové [lit. è. 29],
kterým návrh FRBR pro národní bibliografie nestaèí a
po�adují úplnìj�í popis, a v neposlední øadì byl Tom Delsey
povìøen udìlat podrobnou analýzu funkènosti AACR [lit.
è. 9] viz dále.

Dal�í mo�nou oblastí pro analýzy jsou formáty MARC.
Funkèní analýza formátu MARC 21 (bibliografický
záznam a záznam pro holdings) a jeho srovnání se
ètyøúrovòovou strukturou záznamu podle FRBR byly
zveøejnìny v lednu 2002 [lit. è. 8].

Po analýzách katalogizaèních pravidel a formátù by
mìlo dojít k pou�ití modelu pro zlep�ení designu databází.
V souèasnosti je ji� mo�né vyu�ít  nové technologie v plné
�íøi ke zlep�ení zpùsobu zpracování informací od jejich
vytvoøení a� po vyhledávání v online prostøedí [lit. è. 3].
Nedávno se ohlásil systém VIRTUA, který ji� nìjakým
zpùsobem FRBR do své struktury implementoval [lit. è. 12].

Vìøím, �e model FRBR bude nadále hojnì vyu�íván
k dal�ím projektùm a �e se s ním seznámí co nej�ir�í
knihovnická veøejnost.
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Atributy

Atributy asociované s ka�dou entitou byly definovány
na logické úrovni jako vlastnosti entit. Napø. �název� je
definován jako atribut entity �dokument� takovým zpù-
sobem, �e zahrnuje v�echny názvy, jimi� by mohl být do-
kument identifikován. Ka�dý logický atribut je pak spojen
se specifickými bibliografickými údaji, které pøipadají
v úvahu. Napø. �název� jako logický atribut je spojen
s bibliografickými údaji, jako jsou øádný název, soubì�ný
název, variantní název apod.

Entity, vazby

Entity definované v modelu reprezentují klíèové pro-
støedky, procesy, objekty a koncepty, s nimi� pravidla ope-
rují; jsou to vlastnì klíèové body pro mapování logiky
pravidel. Podobnì vazby definované v modelu reprezentují
klíèové asociace mezi entitami.

Zajímavé na modelu je, �e rozdìluje entity na dvì sku-
piny: na bibliografické entity a entity reálného svìta. Model
samotný je pak prezentován sérií E-R diagramù, které jsou
komentovány.

Bibliografické entity  vytváøejí strukturu pravidel (ab-
straktní koncepty, které jsou klíèové pro strukturu pravidel).
Jsou to kategorie, do nich� katalogizátoøi �umís�ují� entity
reálného svìta, které jsou popsány v bibliografickém zázna-
mu. V první èásti rozli�ujeme následující bibliografické en-
tity: jednotka, edice, subedice, druh dokumentu, bib-
liografická úroveò a hlavní pramen popisu. Ve druhé èásti to
jsou: záhlaví, bibliografická identita, dílo, unifikovaný název,
odkaz, záznam a popis.

Entity reálného svìta jsou entity, které jsou popisovány
v bibliografickém záznamu (prostøedky, procesy, objekty). Zde
se dostáváme na velmi tenký led s knihovnickou terminologií.
Èasto pou�íváme v èe�tinì jeden výraz pro nìkolik anglic-
kých termínù. Delsey vyjmenovává následující entity reálného
svìta (pouze pøíklady): dokument, èást dokumentu, obsah,
fyzický nosiè, obal (container), osoba, korporace, vlastnictví
(ownership), infixace (infixion; formování intelektuálního nebo
umìleckého obsahu; termín objevený M. Heaneym
v Oxfordském slovníku angliètiny, ani Amerièané  jej témìø
neu�ívají [lit. è. 10]), vybavení, release (akt vyrábìní kopií
dokumentu), copy (jednotlivý exempláø dokumentu), impres-
sion (v�echny exempláøe �vydání� (edition) dokumentu vy-
robeného ve stejnou dobu), issue (exempláøe vydání, které
vytváøejí odli�nou skupinu a které lze odli�it od jiných exem-
pláøù vydání díky malým, ale dobøe definovatelným variacím),
vydání (zahrnuje v�echny exempláøe vyrobené z vpodstatì
stejného vzoru a vydané stejnou entitou).

Výsledky studie

Studie Logická struktura poskytla jasnì definovaný
rámec pro pøezkoumání principù a pøedpokladù
podléhajících vnitøní logice pravidel. Jedním z jejích
nejvìt�ích pøínosù je naèrtnutí klíèových problémù a
doporuèení jejich øe�ení.

Pro hlub�í studium této problematiky a bli��í
seznámení s novými projekty doporuèuji kromì
dokumentù uvedených v bibliografii také pøíspìvky
pøednesené na významných konferencích, poøádaných
v leto�ním roce Mezinárodní federací knihovnických
asociací a institucí (IFLA) a Evropskou skupinou pro
automatizaci knihoven (ELAG).**

Logical structure of the Anglo-American Catalo-
guing Rules � Logická struktura Anglo-amerických
katalogizaèních pravidel

Vzhledem k tomu, �e ve své ka�dodenní praxi pou�íváme
pravidla AACR, je nutné, abychom se blí�e zabývali právì
jimi, a to ve vztahu k vý�e popisované FRBR. V�e o studii
Logická struktura AACR èerpám z anglického originálu
[lit. è. 9].

Tom Delsey a jeho tým byl povìøen Spojenou øídící ko-
misí pro revizi AACR (Joint Steering Committee for Revi-
sion of AACR - dále JSC) a závìry Mezinárodní kon-
ference o principech a budoucím vývoji AACR (Interna-
tional Conference on the Principles and Future De-
velopment of AACR) pou�ít E-R model k vyvinutí forma-
lizovaného schématu, který by reflektoval vnitøní logiku
AACR. Schéma má slou�it jako nástroj k pøezkoumání prin-
cipù, kterým pravidla podléhají a naèrtnout budoucí vývoj.
Mìla by zdùraznit nekonsistence v aplikaci základních prin-
cipù, poskytnout jasnì definovaný rámec, který by byl pou�it
k vývoji a roz�iøování pravidel. Pravidla by mìla reflektovat
nová média, nové formy publikování, nové zpùsoby
roz�iøování informací a pøístupù k nim.

Studie Logická struktura Anglo-amerických katalo-
gizaèních pravidel spatøila svìtlo svìta také ji� v roce 1998.
Je rozdìlena do dvou èástí, stejnì jako samotná pravidla
AACR2R. Obì èásti detailnì analyzují popisné a selekèní
údaje, které byly mapovány buï k atributùm urèité entity,
nebo k vazbám mezi urèitými entitami. Proto�e má studie
slou�it jako schéma zrcadlící vnitøní logiku pravidel, model
reflektuje pouze to,  co je vytváøeno díky pravidlùm pøesnì
tak, jak jsou formulována, a pouze to, co je zaznamenáno
v bibliografickém záznamu jako výsledku pou�ití tìchto
pravidel. Jiné entity, jiné atributy, jiné vazby, které by mohly
být vyvozeny analýzou fenoménu vnì pravidel, nejsou
v modelu reflektovány. Lze øíci, �e tato studie je velmi
odvá�ným krokem, co se týèe analýzy pravidel, proto�e má
skuteènì ukázat slabá místa èi nedokonalosti AACR, ale je
zároveò nezbytným krokem, proto�e její doporuèení musejí
vést zákonitì k revizi souèasných pravidel, která by mìla
být moderním prostøedkem k identifikaènímu popisu v�ech
druhù dokumentù.

Terminologie

Terminologie pou�itá k identifikaci entit, jejich atributù
a vazeb je pøevzata ze samotných AACR. Kde nemohly být
definice pøevzaty pøímo z pravidel, tam autoøi sáhli k ta-
kovým zdrojùm, jako jsou ALA glossary of library and in-
formation science, FRBR èi technické slovníky. V nìkterých
pøípadech byly definice vyvinuty pøímo pro potøeby studie.
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První èást, problémy a jejich øe�ení:

1) Je koncept �druhu dokumentu� �ivotaschopným zákla-
dem pro pøizpùsobení se pravidel novým formám di-
gitálních dokumentù?
Delsey se svým týmem se ve studii dotkl problému pra-

vidla 0.24 AACR2R a problému druhu dokumentu. Podle
pravidla 0.24 se katalogizátor rozhoduje, který druh doku-
mentu bude právì popisovat. Co má v�ak dìlat, dr�í-li v ruce
CD-ROM s digitalizovaným rukopisem, digitalizovanou
mapou nebo chce-li popsat vzdálený zdroj pøístupný pøes
internet? Podle urèení druhu dokumentu pou�ívá pøedepsané
prameny popisu a pøedev�ím kapitoly AACR urèené pro jed-
notlivé druhy dokumentù. Podíváme-li se pak pozornì na
seznam obecných oznaèení druhu dokumentu, zjistíme, �e
ka�dé z oznaèení reprezentuje jinou charakteristiku doku-
mentu (lze-li  to takto øíci). Nìkterá z oznaèení jsou formami
fyzického nosièe (zvukový dokument), jiné jsou vlastnì ex-
presemi díla (hudebnina), jiné vyjadøují samotný obsah do-
kumentu (kartografický dokument).

Doporuèení: Pou�ít vyvinutý model pro mo�nou re-
strukturalizaci èásti I pravidel za úèelem snaz�í integrace
pravidel pro nové formy vyjádøení a nová média. Jednou
z mo�ností by mohlo být pou�ití oblastí údajù ISBD(G) jako
primárního organizaèního prvku pro èást I.

2) Omezuje �fyzickost� pøítomná v konceptu dokumentu
logický vývoj pravidel k pøizpùsobení se katalogizaci
elektronických zdrojù?
Termín dokument není ve slovníku AACR definován. Je

ov�em ústøední, proto�e je pou�íván k definici jednotky. Pra-
vidla pøedpokládají, �e dokument (jako�to jednotka v ruce)
má fyzickou dimenzi. Pravidlo 0.24 nám pøikazuje, �e fy-
zická forma jednotky v ruce je rozhodující pro její popis.
Navíc, klíèové koncepty jako �vícesvazková monografie�,
�seriál� a �edice� jsou v�dy definovány ve vztahu k fyzicky
samostatným èástem dokumentu. Otázkou tedy je, zda kon-
cept podléhající entitì dokument mù�e zahrnout také entity,
jako jsou sí�ové elektronické zdroje, které nemají fyzickou
dimenzi.

Doporuèení: Pou�ít vyvinutý model jako základ pro
pøezkoumání pou�itelnosti pravidel k pøizpùsobení se do-
kumentùm, které nemají fyzický nosiè. Tento problém by
mìl být konzultován s experty v oblasti architektury elek-
tronických dokumentù.

3) Je rozdìlování univerza entit do dvou kategorií � pub-
likované a nepublikované � adekvátní pro popis
digitálních objektù roz�iøovaných online?
Obsahem èásti I jsou speciální pravidla pro nepubliko-

vané dokumenty. Pravidla, která nejsou takto definována,
jsou pou�itelná pro publikované dokumenty a pokud není
øeèeno jinak, pøedpokládá se jejich pou�ití i pro dokumenty
nepublikované.

Doporuèení: Pou�ít vyvinutý model jako styèný rámec
pro pøezkoumání problémù vznikajících v sí�ovém prostøedí
� s respektem k pojmu �publikovaný dokument� � konzul-
tacemi s experty v oblasti elektronických dokumentù.

4) Mù�e být pojem �seriálovosti� roz�íøen i na elektro-
nické formy �publikací� nebo na dokumenty �urèené
k pokraèování po neomezenou dobu�?
Pravidla pracují se dvìma bibliografickými úrovnìmi �

monografií a seriálem. Ve slovníku AACR jsou tøi defino-
vaná kritéria pro seriál: publikace musí vycházet
v následných èástech; èásti musejí nést èíselné èi chrono-
logické oznaèení; publikace musí pokraèovat neurèitì dlou-
ho. Co v�ak dìlat pøedev�ím s elektronickými dokumenty,
které jsou neustále obnovovány, èi s vydáními na volných
listech, která jsou také neustále doplòována?

Doporuèení: Pokraèovat v pøezkoumání �seriálovosti�,
které bylo ji� iniciováno na Konferenci o principech a bu-
doucím vývoji AACR, s pou�itím vyvinutého rámce jako
prostøedku analýzy tohoto problému.

5) Jaké jsou dùsledky pou�ití logiky pravidel pro doku-
menty, jejich� intelektuální nebo umìlecký obsah není
permanentnì fixován na nìjakém nosièi?
U konvenèních médií je umìlecký nebo intelektuální

obsah fixován a obsah je pova�ován za nemìnný. Pravidla
v èásti I pova�ují tuto vazbu za danou. Aby byla zaji�tìna
jednotnost popisu, je nutné respektovat prameny popisu,
kritéria, která urèují pøednost pramene pro výbìr informací.
Implicitnì v sobì pravidla zahrnují pøedpoklad, �e informace
prezentované v prameni popisu se nemìní od jedné jednot-
ky ke druhé. Jakýkoliv rozdíl znamená, �e ka�dá jednotka
reprezentuje jinou manifestaci.

Doporuèení: Revidovat konvence a pravidla pro zmìnu
atributù popisované jednotky, zjistit jejich pou�itelnost pro
zmìny atributù digitálních objektù a roz�íøit paletu variant.

Druhá èást, problémy a jejich øe�ení:

Problémovými oblastmi, které vytyèila druhá èást stu-
die, jsou:
l funkce katalogu

V pravidlech se neobjevuje jasná formulace, která by se
týkala funkcí katalogu. Pøedmluva k vydání AACR z roku
1978 však udává, �e pravidla byla vyvinuta s ohledem na
„ Paøí�ské principy� z roku 1961. Zji�tìní �íøe, v jaké kata-
logy vytváøené podle pravidel AACR plní funkce defino-
vané zmínìnými principy, vy�aduje jako první krok analýzu,
jak jsou interpretovány termíny �autor”, „dílo” a „vydání”
v kontextu pravidel.

l koncept autorství
Termín �autorství� je pou�íván v AACR pouze s odkazem

na díla �personálního autorství�. Termín �personální autor� je
pak definován v pravidle 21.1A1 jako �osoba odpovìdná za
výtvor intelektuálního nebo umìleckého obsahu díla�. Obec-
ná pravidla pro díla personálních autorù rozli�ují mezi díly
jednoho autora, díly se sdíleným autorstvím a díly se smí�eným
autorstvím. Budeme-li vycházet z této definice, pak osoby
odpovìdné za provedení díla èi editování dokumentù vy-
padávají z konceptu �autorství�. Problémy se objevují pøi
uplatnìní kritéria �tøi a dost�, pøi èerpání intelektuální odpovìd-
nosti z pøedepsaných pramenù popisu. Pravidla striktnì ome-
zují uvádìní pøekladatelù, ilustrátorù, jiných ne� ryze autor-
ských rolí, napø. interpretù u zvukových záznamù.
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l koncept díla
Úvod k èásti II AACR uvádí, �e pravidla jsou urèena pro

díla a ne pro fyzické manifestace dìl. Termín dílo v�ak není
nikde v pravidlech definován. Autoøi pøevzali definici díla
z ALA glossary � : dílo je �specifický souhrn zaznamenaných
informací ve formì slov, èísel, zvukù, obrazù nebo jiných sym-
bolù, odli�ných od hmoty, na ní� jsou zaznamenány�. Tato
definice se v zásadì neli�í od definice �obsahu�, která je
pou�ívána v pravidlech: �intelektuální nebo umìlecký obsah
v jednotce�. Rozdílu mezi obsahem a dílem je v�ak nutné ro-
zumìt z dùvodu vytváøení záhlaví a z dùvodu formulace
unifikovaných názvù. Základním pøedpokladem je to, �e hlavní
záhlaví dohromady s unifikovaným názvem nebo øádným
názvem popisované jednotky slou�í jako standardní forma
citace díla. Tento pøedpoklad vyplývá z bodù AACR2R 0.5,
1.7A4 a 21.30G1. Dal�ím pøedpokladem je, �e dvì jednotky
se stejným hlavním záhlavím (primární intelektuální odpovìd-
ností) a unifikovaným názvem nebo se stejným hlavním
záhlavím a øádným názvem jsou zhmotnìním stejného díla, a
následnì, dvì jednotky nejsou zhmotnìním stejného díla,
pokud nemají stejné hlavní záhlaví (primární intelektuální
odpovìdnost) a unifikovaný název nebo stejné hlavní záhlaví
a øádný název. Vlastní název jednotky v bibliografickém zázna-
mu je øádným názvem, pokud v bibliografickém záznamu
chybí unifikovaný název. Tehdy lze pøedpokládat, �e obsah
jednotky je vlastnì dílo samotné a øádný název jednotky je
tedy z praktických dùvodù názvem díla. Unifikovaný název
se doplòuje do bibliografického záznamu tehdy, pokud se vlast-
ní název popisované jednotky odli�uje od názvu, který byl
pou�it pro identifikaci stejného díla v døíve publikované jed-
notce. Podobnì je tomu u pøekladù, hudebních aran�má apod.
Ka�dá z tìchto jednotek je pova�ována za zhmotnìní (mani-
festaci) stejného díla (sic! pov�imnìme si terminologie, kte-
rou pou�ívá tato studie oproti studii FRBR, jsou zde mírné
odli�nosti). Na druhé stranì, pokud se obsah popisované jed-
notky zdá být spí�e revizí èi aktualizací obsahu v døíve pub-
likované jednotce, pravidlo 25.2B pøikazuje unifikovaný název
nedoplòovat, co� signalizuje, �e tento revidovaný nebo aktua-
lizovaný obsah je pova�ován za �nové dílo�. Zmìna v obsahu
by mìla být doprovázena zmìnou v autorství èi zmìnou náz-
vu. Do bibliografického záznamu by se mìlo doplnit vedlej�í
záhlaví typu jméno � název 1. vydání.

Jak souèasná praxe podle pravidel AACR2R
rozli�uje dílo od �nového díla�?

l Za dvì vydání (manifestace) stejného díla (tzn. vydání
mají jiné bibliografické záznamy a stejné hlavní
záhlaví) pova�ujeme tato vydání i tehdy pokud mají:

� rùzné názvy
� rùzné edice
� rùzné údaje o odpovìdnosti, jako jsou variace

v autorovì jménì èi zmìny v dal�ích pùvodcích (napø.
pøekladatel, editor)

� rùzné údaje o vydání (spojené i se zmìnami v textu,
napø. rùzné stránkování)

� u speciálních druhù dokumentù rùzný aktuální rozsah
(napø. durata)

� chybìjící èi pøítomné ilustrace

l Následující zmìny je�tì neznamenají vytvoøení
�nového díla”:

� pøeklad
� pøidání ilustrací
� revize textu tím autorem, který je autorem originálu
� pøidání komentáøe nebo bibliograficko-kritického ma-

teriálu, pokud hlavní pramen popisu prezentuje popis-
nou jednotku jako vydání originálního díla

� reprodukce umìleckého díla
� aran�má, transkripce hudebního díla
� choreografie k ji� existujícímu dílu, jako napø. balet
� pøidání instrumentálního obsazení nebo dal�ích partù

k hudebnímu dílu
� nahrání hudebního díla na zvukový nosiè

l Následující zmìny jsou naopak dostateèné k tomu, aby
zapøíèinily vznik �nového díla� (tzn. dílo má jiné hlavní
záhlaví):

� pøepsání textu do jiné formy, napø. dramatizace románu
� zfilmování hry
� adaptace umìleckého díla na jiné médium (rytina malby)
� zmìna názvu díla, které je popisováno pod názvem (jak

u monografií, tak u seriálù)
� revize textu, která je doprovázena zmìnou v autorství

èi zmìnou názvu
� pøidání komentáøe èi bibliograficko-kritického ma-

teriálu, pokud hlavní pramen popisu katalogizované
jednotky  prezentuje tuto jednotku jako komentáø

� volný pøepis hudebního díla
� opøení se o hudební dílo, tzv. variace na téma
� zhudebnìní ji� existujícího textu [lit. è. 32]

l koncept vydání
Problém vydání souvisí jednak s problémem, kdy lze dílo

pova�ovat za dílo nové a kdy urèíme, �e je dílo upravené,
jednak s problémem, jak urèíme, �e manifestace reprezento-
vaná jednotkou se li�í od manifestace jiné. Míchají se nám tu
tedy dohromady obsah dokumentu a jeho manifestace. Toto
lze pozorovat i u formulace unifikovaného názvu. Øekli by-
chom, �e individiuální unifikovaný název slou�í k pojmenování
díla. V nìkterých pøípadech v�ak pravidla doporuèují jako dal�í
rozli�ující údaj doplnit ke vstupnímu prvku unifikovaného
názvu,  napø. datum vydání (faksimilní vydání Bible).

l citaèní forma pro dílo
Tento problém souvisí s formulováním hlavního záhlaví

(pøedev�ím personálního) a formulací unifikovaného názvu.
Tyto dva prvky vytváøejí citaci díla. Citaci díla vytváøí také
hlavní záhlaví a øádný název, pokud unifikovaný název není
vytvoøen; èasto to není potøeba. Katalogizátoøi se orientují
podle vlastního katalogu a tedy vlastního fondu. Dostanou-li
se v�ak bibliografické záznamy do katalogù jiných èi dokonce
souborných, nastává velká nejednotnost v tom, jak jsou jed-
notlivá díla vlastnì citována. Velká nejednotnost je také v tom,
jak vytváøet vedlej�í záhlaví typu jméno-název a kdy v tomto
záhlaví za �název� doplnit název unifikovaný. Nekonzistence
vznikají ji� na úrovni jednotlivých katalogù.

l organizace pravidel pro volbu záhlaví
Je evidentní, �e pravidla pro tvorbu záhlaví jsou velmi

slo�itá. Volba selekèních údajù èasto souvisí s druhem do-
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kumentu. Lze se ptát, zda rozli�ování mezi sdílenou a smí�e-
nou odpovìdností je z pravidel jasné. Zda díla vytvoøená
spoluprací nebo výmìnou mezi dvìma a více osobami mo-
hou spadat do jedné nebo druhé kategorie, závisející na tom,
zda osoby pøispívají stejným druhem intelektuální nebo
umìlecké èinnosti, nebo pøedstavují rùzné role. Máme
dostateèné ponìtí o tom, co tvoøí rùznou intelektuální nebo
umìleckou roli, abychom byli schopni správnì kategorizo-
vat, i kdy� nám chybìjí pravidla? Mù�eme se také ptát, zda
mají být pravidla roz�íøena tak, aby zahrnovala i dal�í formy
smí�ených dìl. Lze pravidla pro díla, která kombinují hudbu
a text èi malíøství a text, také pou�ít pro díla, která kombinují
hudbu, malíøství a text? Vá�ná je té� diskuse okolo restruk-
turalizace kapitoly 21, zejména dùle�itosti primárních kate-
gorií pro díla se sdílenou odpovìdností a díla se smí�enou
odpovìdností. Mo�ná by bylo mnohem snaz�í prostì praco-
vat s poètem osob, které mají odpovìdnost za obsah jednot-
ky (a� u� je to jedna, dvì, tøi èí více osob).

Doporuèení pro èást II:

1) Vyvinout specifikace pro funkce katalogu, které úplnì
pojmenují cíle podléhající pravidlùm vztahujícím se
k volbì selekèních údajù a ke konstrukci a pou�ití unifi-
kovaného názvu. Tabulky pou�ité v kapitole 7 FRBR by
mìly slou�it jako model pro strukturu takových specifikací.

2) Znovu uvá�it koncept autorství tak, jak se vztahuje
k funkcím katalogu, a urèit, zda by výjimky v pravidlech,
která omezují vytváøení selekèních údajù (vèetnì
pravidla tøí), nemìly být zmìnìny.

3) Uvá�it potøebu reflektovat dodateèné vazby mezi oso-
bami a korporacemi a obsahem jednotky v kontextu novì
se objevujících forem intelektuálních a umìleckých
vyjádøení a multimediálních dokumentù.

4) Otestovat pou�itelnost vyvíjejících se principù vzta-
hujících se k identitì díla nebo dìl obsa�ených v jednotce,
které mohou být pou�ity na obecnìj�í úrovni ne� je
v souèasnosti reflektováno v pravidlech pro volbu záhlaví.

5) Znovu uvá�it souèasné pravidlo tøí (nebo také pravidlo
�tøi a dost�) k identifikaci individuálních dìl v jednotkách
obsahujících soubory dìl rùzných osob.

6) Pøezkoumat pou�ívání citaèních forem k urèení, zda jsou
pravidla optimální pro reflexi vazeb dílo – dílo.

7) Pøezkoumat pou�itelnost restrukturalizace pravidel
v kapitole 21 s cílem zjednodu�it pou�ívání pravidel a
usnadnit aplikaci obecných pravidel na urèité pøípady,
nejsou-li pro nì dána speciální pravidla.

Toto byly snad nejdùle�itìj�í body studie Logická struk-
tura AACR, kterou jsme si ve struènosti pøedstavili. Zejmé-
na jsme se zamìøili na  problémové oblasti, které studie
naèrtává, a doporuèení øe�ení. Tato studie má dalekosáhlý
vliv na vývoj a revizi AACR. Katalogizaèní komise: popis a
pøístup (Committee on Cataloging: Description and Ac-
cess � dále jen CC:DA) jako�to poradní orgán pro Americ-
kou knihovnickou asociaci (American Library Association
ALA) ve vìci revize a doplòkù k AACR [lit. è. 4] dostala za
úkol vytvoøit akèní skupiny, které by se zabývaly jak samot-
nou studií, tak jejími doporuèeními. Akèní skupiny byly
vytvoøeny napø. pro pravidlo 0.24 (1999), pro revizi studie

Logická struktura AACR  (1999), pro pravidlo tøí (2001),
pro seriálovost (2001) a další. Stejnì tak vznikaly speciální
studie k jednotlivým problémùm pøímo pro JSC (napø. Jean
Hirons � seriálovost). Na následujících øádcích si popí�eme
doporuèení vybraných studií podle jednotlivých problémù a
naèrtneme si nynìj�í diskusi ohlednì revize AACR.

Pravidlo 0.24

„ 0.24 Zásadní princip èásti I spoèívá v tom, �e popis
fyzické jednotky by mìl vycházet pøedev�ím z kapitoly zabý-
vající se druhem dokumentu, k nìmu� popisná jednotka
nále�í. Napø. popi�te ti�tìnou monografii v mikroformì jako
mikroformu (pou�ijte pravidla v kapitole 11). V mnoha pøí-
padech vznikne potøeba konzultovat kapitolu zabývající se
pùvodní formou jednotky, zejména pøi vytváøení poznámek.
Tak�e pøi pou�ití tého� pøíkladu konzultujte kapitolu týkající
se ti�tìných knih (kapitola 2) k doplnìní kapitoly 11. Vý-
chozím bodem popisu je fyzická forma popisované jednot-
ky, nikoli pùvodní nebo jakákoli pøedcházející forma, v ní�
bylo dílo vydáno. Pøi popisu seriálù konzultujte kapitolu 12
v souvislosti s kapitolou týkající se fyzické formy, v ní� je
seriál vydán. Napø. pøi popisu seriálu filmù pou�ijte jak
kapitolu 12, tak 7.�[AACR2R]

Pravidlo 0.24 má nejménì dvì hlavní funkce: 1) pomáhá
øe�it katalogizátorùm problém, jak zpracovávat dokument
s mnohonásobnými charakteristikami, tj. jednotku, která
spadá do více ne� jedné kapitoly AACR2R, jako je napø.
seriálová digitální mapa; 2) je to místo v pravidlech, které
zodpovídá otázku, kdy vytvoøit nový katalogizaèní záznam
pro jednotku, která je velmi podobná jednotce jiné, ji�
zkatalogizované. Souèasnì pøedpokládá, �e pokud exis-
tuje variace ve fyzickém nosièi mezi dvìma jednotkami,
dokonce mezi jednotkami, které obsahují stejné vydání/ex-
presi stejného díla, nový záznam musí být vytvoøen pro
ka�dou z nich. V následující zprávì se hovoøí o tomto
problému jako o problému variací formátù (format varia-
tion problem) nebo také jako o problému mnohonásob-
ných verzí (multiple version problem).

Pravidlem 0.24 se zabývala v roce 1999 CC:DA � akèní
skupina pro pravidlo 0.24 [lit. è. 5]. Zpráva identifikuje dva
hlavní problémy, které z aplikace tohoto pravidla vyplývají:
1) je problematické aplikovat toto pravidlo na jednotky,

které vykazují mnohonásobné charakteristiky (multi-
ple characteristics), jako jsou digitalizované mapy, digi-
talizované rukopisy hudebnin, seriálové digitalizované
dokumenty; to se také dotýká samotného problému obec-
ného oznaèení druhu dokumentu.

2) je problematické pou�ít toto pravidlo na urèitá vydání
(nebo exprese) díla, které existuje na rùzných fyzických
nosièích (manifestacích) nebo které existuje v manifes-
tacích, je� vykazují malé odli�nosti, napø. v distribuèních
informacích, ale jinak jsou identické v intelektuálním
nebo umìleckém obsahu. Tomuto druhému problému se
tedy øíká problém mnohonásobných verzí (multiple
versions problem).

Zpráva navrhuje ètyøi mo�ná øe�ení revize pravidla 0.24
vzhledem k problému mnohonásobných charakteristik a pìt
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rùzných mo�ných øe�ení s ohledem na problém mnohoná-
sobných verzí. Navrhuje se pøedev�ím pøeformulování
pravidla, které by do svého konceptu zahrnulo i elektronické
(nehmotné) zdroje. Dále je nutné striktnì rozli�ovat mezi
tzv. bibliografickou úrovní a druhem dokumentu. Zpráva ji�
vedle známých úrovní monografie a seriál uvádí novou bib-
liografickou úroveò, a to integrující zdroj. Jednou z mo�ností,
jak zabránit upøednostòování jednoho druhu dokumentu pøed

druhým, by mohla být restrukturalizace kapitol 1. èásti AACR
podle oblastí údajù ISBD(G) (ji� navrhuje Delsey).

Ve zprávì se objevuje velmi u�iteèné rozdìlení atributù
dokumentu, které by mohlo také dopomoci lep�í organizaci
obecného oznaèení druhu dokumentu a je pøedpokladem pro
vyøe�ení problémù mnohonásobných verzí.

Ka�dý dokument lze nahlí�et z  následujících aspektù (alespoò potenciálnì):

forma vycházení seriál

jednorázová publikace

integrující/dynamický zdroj

publikovaný x nepublikovaný

základní obsah textový/alfa-numerický obsah

textový/alfa-numerický zvuk

hudební notace

hudební zvuk

jiný zvuk

film

grafický obsah

prostorový/kartografický/geografický obsah

3-dimenzionální obsah /artefakt/objekt

poèítaèový program

smíšený

typ nosièe nebo fyzický formát, tj. fyzické médium, mikrofilm
na nì� je základní obsah fixován za úèelem dal�í digitální formáty, vèetnì CD-ROM èi vzdálených

distribuce zdrojù

kniha? (mù�e obsahovat textový, grafický,

kartografický obsah aj.)

zvukový disk, audiokazeta …

16 mm film, videokazeta

metody zpracování knihovní úroveò

archivní úroveò

reprodukce stejný fyzický formát simultánnì vytvoøený

stejný fyzický formát následnì vytvoøený

rùzný fyzický formát simultánnì vytvoøený

rùzný fyzický formát následnì vytvoøený

Co se týèe problémù variací formátu (problém zahrnuje
jak zmìnu záznamu z dùvodu jiných nakladatelských údajù,
tak zmìnu údajù z dùvodu jiného nosièe díla/exprese),
promítá se nám sem potøeba zavedení ètyøúrovòového
popisu, jak jej modeluje FRBR, kde se klade dùraz na popis
díla a exprese; fyzický nosiè je spí�e druhoøadý. Pokus o to,
jak by vypadalo zobrazení záznamù pro mnohonásobné
manifestace stejného díla, si mù�eme prohlédnout v rámci
studie funkèní analýzy formátu MARC 21 [lit. è. 24].

Obecné oznaèení druhu dokumentu jako samostatný
problém je pak v této zprávì hodnoceno zvlá��. Jedním

z mnoha øe�ení, která se objevují, je i jeho úplné zru�ení,
co� by v�ak nebylo v souladu s ISBD. Tato zpráva byla pøedá-
na JSC for revision of AACR, která s navr�enými øe�eními
dále pracuje.

Obecné oznaèení druhu dokumentu (OODD)

OODD jako problém souèasných pravidel zmiòuje ji�
studie Logická struktura AACR analyzující základní rozpor
druhù dokumentù, které se katalogizátoru nabízejí v AACR2R
v pravidle 1.1C2, jak v seznamu 1, tak v seznamu 2.
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Formu fyzického nosièe prezentují ze seznamu 1: zvu-
kový záznam, film, videozáznam a mikrodokument.
Naopak kartografický dokument, grafika a objekt vycházejí
spí�e z intelektuálního nebo umìleckého obsahu dokumen-
tu. Hudebnina èi text jsou zase spí�e expresí díla. 15 druhù
dokumentù ze seznamu 2 se kryje se specifickým oznaèením
druhu dokumentu, uvádìným ve fyzickém popisu. JSC
povìøila Barbaru Tillett, aby struènì zmapovala, jak se
OODD vùbec vyvíjelo a do pravidel se dostalo. Tento vývoj
vycházel z aktuálních potøeb knihoven odli�it od sebe  tradièní
dokumenty a dokumenty nové. OODD se vyvíjelo víceménì
nahodile. Barbara Tillett [lit. è. 30] navrhuje: zdá se, �e ne-
existuje ji� �ádný nepøekonatelný dùvod, proè pokraèovat
v konceptu OODD v rámci oblasti údajù o názvu a odpovìd-
nosti. Myslím, �e by se místo toho u�ivateli lépe poslou�ilo
tím, �e by se v bibliografickém záznamu objevil údaj o zpù-
sobu exprese díla (pravdìpodobnì kódovým zpùsobem
v MARCovské verzi záznamu) a zobrazil by se jako ikona
èi jiným zpùsobem, který by dál mohl u�ivatel, pokud by
chtìl, pou�ít). Termíny pro fyzický formát a formu nosièe
mù�eme pøesunout buï do oblasti 5, nebo do poznámek.
Tyto termíny by mohly být také zaznamenány v záznamech
holdings, kde  by urèovaly manifestaci (v pøípadì
víceúrovòového popisu � doplnìk autorky).

Seriálovost

V rámci výkladu vývoje pravidel není mo�né opomenout
studie zabývající se seriálovostí. Podrobnì se touto
problematikou u nás zabývá Petra Pìnkavová, doporuèuji
její diplomovou práci èi právì vydanou publikaci.***

Významná zpráva Revize AACR2 s ohledem na seriálo-
vost (Revising AACR2 to accommodate seriality) [lit. è.
13] vy�la díky týmu pod vedením Jean Hirons v dubnu 1999.
Zpráva doporuèuje revizi AACR2R ve smìru pøizpùsobení
se novým bibliografickým zdrojùm a dosa�ení lep�ího
popisu seriálù èi jiných zdrojù, které vykazují seriálovost.

Seriálovost oznaèuje fakt, �e urèité typy bibliografic-
kých zdrojù jsou vydávány neustále, bez ohledu na to, zda
mají nebo nemají být ukonèeny, a tudí� se bibliografická
data mohou v èase mìnit. A navíc, proto�e bibliografický
záznam reflektuje celé dílo, úroveò specifity nìkterých dat
mù�e být seriálovostí ovlivnìna. Kromì toho, �e je seriálo-
vost dùle�itá pro vhodnou katalogizaci zdrojù, je také pod-
statná pro akvizici a vnitøní kontrolu takových zdrojù.

Pro katalogizaci jsou dùle�ité tøi aspekty seriálovosti:
1) jak bibliografické zdroje seriálovost vykazují, 2) jak se
seriálovostí pracují AACR2 a 3) jak se seriálovostí pracují
MARCovské formáty, pota�mo MARC 21 (ten zpráva
pou�ívá), a online katalogy.

Doporuèení této zprávy, která ovlivnila a je�tì nadále
ovlivòují revizi AACR2:

1) Definovat dva typy publikací: ukonèené (finite) a
pokraèující (continuing), a dále definovat kategorii in-
tegrujících zdrojù, pro nì� budou vytvoøena speciální
pravidla. Termín seriál je revidován, ale není úplnì re-
definován.

2) Popsat celý zdroj spí�e ne� jednotlivý se�it (vydání). Toho
lze docílit zahrnutím prvního a posledního data

v nakladatelských údajích a poznámkou, která by oznaèo-
vala první a poslední se�it, podle nìho� byl popis proveden.

3) Zalo�it popis v�ech pokraèujících zdrojù na posledním
vydání, spí�e ne� na nejstar�ím (souèasná praxe pøi
popisu seriálù), aby bylo mo�né poskytnout co nejnovìj�í
a nejúèelnìj�í popis.

4) Omezit pou�ívání dalších názvových informací.
5) Pøevzít praxi ISBD(S) a ISSN pro tzv. velké a malé zmìny.
6) Zvý�it poèet typù zmìn v názvech, které lze pova�ovat

za malé, aby se redukoval poèet nových záznamù.
7) Aplikovat jak postupné, tak nejnovìj�í selekèní údaje

v pøípadì, �e se na webovských stránkách èasopisu ob-
jevuje i døívìj�í název.

8) Reorganizovat deskriptivní èást pravidel podle oblastí
ISBD a uva�ovat o rozdìlení pravidel na tøi èásti, spí�e
ne� jen na dvì. Tøetí èást by mìla pokrývat vazby
pøíbuzných dìl a manifestací.

Pro ka�dé z doporuèení jsou definovány specifické cíle
a jsou vysvìtleny dopady na AACR2, ISBD(S), ISSN a
MARC 21.

Ze v�ech novinek v popisu seriálù, které tato zpráva pøiná�í,
je snad nej�havìj�í otázkou, zda zavést novou úroveò popisu
vedle stávajících: monografie a seriál. Monografie je:
„neseriálová popisná jednotka, tj. buï v podobì jedné úplné
èásti, nebo jako komplet koneèného poètu èástí (èi zamý�lená
jako tento komplet)� [AACR2R, slovník]. Seriál je: �publikace
na jakémkoli médiu, postupnì vydávaná po èástech, ma-
jících èíselné èi chronologické oznaèení, bez pøedem stano-
vené doby ukonèení. Seriálové dokumenty zahrnují periodi-
ka, noviny, roèenky (výroèní zprávy atd.), odborné èasopisy,
zprávy vìdeckých spoleèností, sborníky typu proceedings atd.;
a èíslované monografické edice� [AACR2R, slovník].
S rozvojem informaèních technologií do�lo ke vzniku nových
typù informaèních zdrojù: neustále aktualizované databáze,
vzdálené stále se obnovující zdroje. U ti�tìných zdrojù se lze
setkat s vydáními na volných listech, která se také poøád
doplòují (viz samotný èeský pøeklad pravidel AACR2R).
O tìchto zdrojích nelze øíci, zda jsou to monografie nebo seriá-
ly. Tato zpráva o nich zaèala mluvit jako o zdrojích integrujících
(integrating resources). Tento termín se pou�ívá i nadále.
V nedávné dobì probíhala diskuse ohlednì revize AACR (viz
dále) ve smìru zavedení tøetí bibliografické úrovnì, èi
ponechání stávajících dvou s tím, �e kapitola 12 seriály bude
pøejmenována na pokraèující zdroje (continuing resources).
Tvùrci AACR se pøiklonili ke druhé variantì. Je zajímavé, �e
MARC 21 pøi své aktualizaci z roku 2001 na pozici 07
v návì�tí záznamu (leader) ji� bibliografickou úroveò integ-
rující zdroj uvádí pod kódem �i� [lit. è. 25] .

Aktuální otázky revize AACR2R podle diskusí
od dubna 2001

V�echny vý�e zmínìné studie èi zprávy mají daleko-
sáhlý vliv na vývoj a revizi AACR2. Za�íváme období,
kdy se mìní AACR témìø od základu, a� u� jde o prin-
cipy, kterým AACR podléhá, èi strukturu pravidel. Podle
vý�e zmínìných problémù popisuji vývoj revize pravidel
za poslední dva roky. Tato revize v�ak zdaleka nekonèí.
Nìkteré diskuse byly ji� uzavøeny a promítly se do nových
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formulací paragrafù pravidel, mnohé body jsou v�ak nadále
studovány [lit. è. 18-22].

Seriálovost

JSC strávila dlouhou dobu diskusemi ohlednì revize
kapitoly 12. První sada prozatímních rozhodnutí se týkala
�íøe této kapitoly a definic klíèových termínù. JSC rozhodla,
�e by se kapitola 12 mìla nazývat Pokraèující zdroje.
Pravidla v této kapitole zahrnují popis pokraèujících zdrojù,
a� u� se jedná o následnì vydávané èi integrující. Zahrnují
té� popis následných kategorií ukonèených zdrojù (finite re-
sources), tj. tìch, u nich� je pøedem stanovena doba ukonèení:
l zdroje, které vykazují charakteristiky seriálù, tj. jsou

postupnì vydávány po èástech, mají èíslování, pe-
riodicitu a slou�í stejnému úèelu jako seriály, ale je-
jich trvání je ohranièeno (napø. bulletiny o událostech)

l reprinty seriálù
l ukonèené integrující zdroje

Následující definice byly provizornì navr�eny pro slovník
AACR:

Bibliografický zdroj : exprese nebo manifestace díla
nebo jednotka, která vytváøí základ pro bibliografický po-
pis. Bibliografický zdroj mù�e být hmotný nebo nehmotný.

Pokraèující zdroj: bibliografický zdroj, který je vydáván
v èase s pøedem neurèenou dobou ukonèení. Pokraèující
zdroje zahrnují seriály a integrující zdroje.

Integrující zdroj : bibliografický zdroj, který je aktuali-
zován nebo mìnìn takovými aktualizacemi, které nezùstávají
oddìleny, ale jsou integrovány do celku. Pøíklady integ-
rujících zdrojù zahrnují aktualizovaná vydání na volných
listech, aktualizované webovské stránky.

Seriál: pokraèující zdroj, který je vydáván po oddìlených
èástech, obvykle je èíslován, nemá  pøedem urèenou dobu
ukonèení. Pøíklady seriálù zahrnují èasopisy, magazíny, elek-
tronické  èasopisy, pokraèující adresáøe, roèní zprávy, noviny
a monografické edice.

Aktualizované vydání na volných listech: integrující
zdroj, který se skládá z jednoho nebo více svazkù aktualizo-
vaných samostatnými listy, které jsou vlo�eny, vyøazeny
a/nebo nahrazeny.

Restrukturalizace AACR podle oblastí údajù ISBD

JSC se dohodla na tom, �e úsilí vynalo�ené na reorga-
nizaci pravidel by bylo znaèné a prospìch z ní by byl mizivý.
Lep�í bude zobecnit mnoho pravidel jejich pøemístìním
z kapitol 2-12 do kapitoly 1.

0.24

Návrh týkající se pravidla 0.24 od ALA obsahuje tøi
doporuèení:
1) Text pravidla 0.24: JSC schválila následující text:

�0.24 Je dùle�ité uvést v�echny aspekty popisované jed-
notky, vèetnì jejího obsahu, nosièe, druhu dokumentu,
bibliografických vazeb, a také, zda je publikovaná èi ne-
publikovaná. V dané oblasti popisu by mìly být popsány
v�echny relevantní aspekty. Katalogizátor by mìl pou�ít

specifiètìj�í pravidla pro katalogizovanou jednotku,
i kdy� se liší od obecných pravidel.”

2) Variace formátù mezi manifestacemi stejného díla: Spo-
lupracující organizace nebyly schopny schválit �ádnou
mo�nost pro øe�ení tohoto problému. Proto JSC vytvoøí
pracovní skupinu, která otestuje rùzné mo�nosti.

3) Úvodní kapitola k AACR2: vytváøí se.

Pøevzetí terminologie FRBR do AACR2

1) Terminologie FRBR
Terminologie v èástech I a II AACR by mìla být po-
rovnána s terminologií pou�itou ve FRBR, hlavnì ter-
míny dílo, exprese, manifestace a jednotka.

2) Slovník AACR
Nové definice pro dílo, expresi a manifestaci by mìly
být do slovníku zahrnuty. Existující definice by mìly být
revidovány (napø. souèasná definice �jednotky�).

3) Vazby v AACR
Pro AACR by mìl být navr�en nový text, který jasnì
vyjadøuje vazby mezi rùznými entitami, zvlá�tì mani-
festacemi stejné exprese.

Souèasné úkoly (rok 2002)

l diskuse ohlednì pravidla 0.24 a problému variací
formátù

l pøíloha tzv. podstatných zmìn (major changes) (viz
doporuèení è. 5 zprávy �Seriality ��)

l diskuse ohlednì pravidla tøí
l autoritní záznamy v AACR
l vícesvazkové monografie
l specifické charakteristiky elektronických zdrojù
l úvod k AACR2
l obecné oznaèení druhu dokumentu
l formulace principù, kterým podléhají AACR
l organizace èástí I AACR2
l terminologie FRBR

Vìt�ina tìchto úkolù byla projednávána na kvìtnovém
zasedání JSC v leto�ním roce v New Haven. Ve v�ech bodech
se pokroèilo a budou projednávány v záøí. Novinkou je usne-
sení o vytvoøení èásti III AACR2 pro autoritní záznamy. Ty,
které vývoj AACR2 zajímá, odkazuji na webovské stránky
JSC: www.nlc-bnc.ca/jsc.

Závìr

V èlánku jsme pro�li ètyøleté období vývoje katalogizace
a katalogizaèních pravidel od studie FRBR po souèasné
úkoly, které si JSC vytyèila. Vidìli jsme, �e lidé ovlivòující
dal�í vývoj katalogizace opravdu nelení a uvìdomují si nut-
nost jít s dobou a pøizpùsobit zastarávající pravidla novým
trendùm. Katalogizace se tak stává moderní metodou,
vy�adující celo�ivotní vzdìlávání a opravdový zájem. Je
nutné, abychom se i v Èeské republice zaèali tìmito vìcmi
zabývat, aby vý�e uvedené studie více pronikly do povì-
domí knihovnické veøejnosti. Prospìje to nejen nám knihov-
níkùm, ale hlavnì na�im u�ivatelùm.
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