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1
 V uplynulém desetiletí znaènì vzrostl podíl nábo�en-

ské  literatury v celkové produkci dokumentù u nás, a to
jak  dokumentù ti�tìných (knihy, seriálové dokumenty),
tak i  ostatních, jako jsou audiodokumenty, videodokumen-
ty,  mikrodokumenty a dokumenty elektronické. Vydávají
je bì�ná  nakladatelství i jednotlivé církve, jejich slo�ky a
relativnì  samostatné instituce, jako jsou církevní �koly,
kostely,  klá�tery, øeholní øády a kongregace, spoleènosti
apo�tolského  �ivota. Jde nejen o literaturu a dokumenty
jimi vydané (v  na�em kontextu jde o oficiálnì dokumen-
tární a oficiálnì  informaèní èi propagaèní materiál, u nì-
ho� je daná korporace  vlastnì jeho autorem, je prvotnì
odpovìdná za intelektuální  a/nebo umìlecký obsah dané-
ho materiálu), ale té�  o díla, je�  o nich pojednávají.

 V Èeské (v Èeskoslovenské) republice nikdy nebyla
vypracována  ani základní katalogizaèní pravidla pro
jmenné a vìcné (zvlá�tì  pøedmìtové) zpracování tìchto
dokumentù v knihovnictví a  bibliografii. Anglo-americ-
ká katalogizaèní pravidla v èeském  pøekladu - AACR2R1)

jsou první u nás vydaná katalogizaèní  pravidla, která
obsahují rozpracovanou problematiku popisu  nábo�en-
ské literatury, a to popis pod personálním záhlavím, pod
korporativním záhlavím a dále pod tzv. unifikovaným
názvem  (napø. pro posvátné knihy a jejich èásti). Popis
pod  korporativním záhlavím i popis pod unifikovaným
názvem jsou v na�í  domácí katalogizaèní praxi stále po-
nìkud novými principy popisu,  nemají tradici, a proto se
èasto v praxi zjednodu�ují, obcházejí  èi vynechávají.
Ka�dá principiálnì nová a navíc rozsáhlá, úplná  pravi-
dla jsou toti� znaènì nároèná pro praktickou aplikaci.

 Vytvoøení potøebné pomùcky v podobì souboru au-
torit jak pro  katalogizátory a bibliografy na jedné stranì,
tak pro u�ivatele  katalogù a bibliografií na stranì druhé
mù�e usnadnit aplikaci  AACR2R v na�í praxi, napomù-
�e zrychlení vlastního procesu tvorby  katalogizaèního èi
bibliografického záznamu a zároveò pøispìje  ke kvalit-
nìj�ímu vyhledávání této literatury u�ivateli.

 Bylo jisté, �e rychlé vytvoøení spolehlivého souboru
autorit  napø. pro v�echny národní korporace (nejenom
nábo�enské), které  pùsobí v Èeské republice, je nad
mo�nosti kterékoli  knihovnicko-bibliografické instituce
u nás, a to finanènì,  personálnì i èasovì. Navíc tvorba
souboru autorit pøedpokládá u  zpracovatelù znalost pro-
støedí, v nìm� napø. korporace pùsobí,  znalost vzájem-

ných vazeb, znalost mo�ných kontaktù pro  zji��ování ji-
nak nedostupných informací apod.

 Soubor národních autorit pro korporace mù�e vzni-
kat rùzným  zpùsobem, napø. �za pochodu� v bì�né kata-
logizaèní a  bibliografické praxi v národní bibliografické
agentuøe. Zahrnuje  pak autority ze v�ech oblastí a oborù
spoleèenské praxe, ale ty  jsou nerovnomìrnì zastoupe-
ny podle literatury docházející ke  zpracování; tento po-
stup je nároèný na neustálé prùbì�né  �èi�tìní� dané báze,
nebo� do souboru mù�e vnikat - ani� to  katalogizátor èi
bibliograf tu�í - celá øada nepøesností,  nejasností a chyb.

 Jiný zpùsob je vytváøení souboru autorit pro korpo-
race urèitého  typu, pùsobící v urèité tematicky vymeze-
né oblasti spoleèenské  praxe. Jeho nevýhodou je úzké
zamìøení, naproti tomu stojí  relativní úplnost tohoto sou-
boru autorit, vy��í míra  spolehlivosti, ovìøenosti a správ-
nosti. I v tomto pøípadì je  samozøejmì nutná pravidelná
aktualizace, napø. jedenkrát roènì,  proto�e spoleèenská
praxe pøiná�í prùbì�nì vìt�í èi men�í zmìny  ve jménech
korporací, zavedení zkratek, jména v jiných jazycích,
vznik nových korporací, zánik nìkterých korporací, slou-
èení nebo  rozdìlení stávajících korporací a s tím souvi-
sející zmìny v  jejich jménech apod.

 Soubor autorit mù�e být zpracován a také vyu�íván
pomocí  poèítaèové technologie nebo technologie manu-
ální, pøíp. jejich  kombinací (výhodné je poèítaèové
zpracování, zanedbatelný není  ti�tìný výstup, zvlá�tì
jde-li o pøíruèku katalogizátora).

 Výsledný soubor autorit mù�e mít podobu jednodu-
chého rejstøíku nebo podobu hesláøe známého napø. z kla-
sické pøedmìtové  katalogizace (je zde øe�ena synony-
mie pomocí odkazù na základní,  dominantní heslo, ale
také homonymie pomocí doplòkù k základnímu  heslu)
èi podobu souboru autoritních záznamù ulo�ených ve
struktuøe UNIMARC/Autority2).

2
 Spoleèná katalogizaèní komise SKIP a ÈIS Praha

vzala pøi svých pøedstavách o plánech na rok 1997 v úva-
hu vý�e uvedené  skuteènosti, týkající se vydávané nábo-
�enské literatury a  souvisejících pravidel AACR2R. Po-
zvala si do svého støedu  nìkolik vedoucích fakultních
teologických knihoven Èeské  republiky, aby se s nimi
poradila, na èem zaèít pracovat: na  interpretaci AACR2R
pro nábo�enskou literaturu (doplnìní èeských  reálií, za-
øazení èeských pøíkladù) nebo na souborech autorit.  Roz-
hodnutí vyznìlo nakonec jednoznaènì ve prospìch sou-
boru  autorit pro církevní a nábo�enské korporace v Èeské
republice,  co� by mohlo napomoci dùslednìj�ímu kni-
hovnicko-bibliografickému  zpracování nábo�enské lite-
ratury v souladu s AACR2R. V praxi se  silnì poci�uje
absence podobné pøíruèky.

 Komise se proto rozhodla zaøadit mezi své základní
priority v  roce 1997 právì vytvoøení souboru autorit pro
církevní a  nábo�enské korporace. Tì�i�tì odborné práce
spoèinulo na bedrech  dvou èlenek komise: Mgr. Marie
�írové, vedoucí knihovny  Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, která  nakonec z vedoucích
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teologických knihoven zùstala v komisi sama,  a PhDr.
Zdenky Vorlové, pracovnice støediska vìdeckých informací
Filozofické fakulty té�e univerzity, s výraznou orientací
ve  støedovìké a starovìké kultuøe a filozofii. Metodicky a
technologicky spolupracovala s dr. Z. Vorlovou PhDr. Eva
Bratková, odborná asistentka Ústavu informaèních studií
a  knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
odbornì  orientovaná na bibliografii. S Mgr. M. �írovou
metodicky  spolupracovala doc. PhDr. Hana Vodièková,
CSc., specialistka na katalogizaci. Komise tedy vytvoøení
tohoto souboru autorit  iniciovala a dále se této práci in-
tenzivnì a pravidelnì vìnovala  pøedev�ím z metodického
hlediska v prùbìhu uplynulých dvou let.

 Soubor autorit byl rozdìlen na dvì metodicky odli�-
né èásti: 1)  øeholní øády a kongregace na území Èeské
republiky, 2) církve a  nábo�enské spoleènosti v Èeské
republice. Pøi tvorbì souboru  autorit byla jednoznaènì
dána pøednost poèítaèové technologii.

 Jako východisko byly pou�ity ve�keré dostupné pøe-
dev�ím domácí  písemné zdroje, a� u� �lo o prameny nebo
literaturu, vydané  zejména církvemi, øády a nábo�en-
skými spoleènostmi nebo mimo nì.  V tìchto zdrojích
byly postupnì shledány mnohé rozdíly a  nesrovnalosti,
které byly øe�eny ponejvíce pomocí oficiálních písem-
ných zdrojù, mnohdy pak nároènými konzultacemi hlav-
nì s  odborníky z církevních a nábo�enských kruhù, a to
telefonicky  nebo osobnì.

3
 U øeholních øádù a kongregací (okruh souvisejí-

cích spoleèenství  byl upøesòován v prùbìhu prací, ko-
neèné vymezení je vyjádøeno v  názvu pøíslu�ného sou-
boru autorit) se ve fázi sbìru materiálu  provádìlo
rozsáhlej�í zji��ování jejich jmen v øadì domácích a  za-
hranièních pramenù. Pøedmìtem sbìru se staly jakékoli
varianty  èeských jmen øeholních øádù a kongregací, pøíp.
èeské zkratky,  také v�echny zji�tìné latinské názvy a
zkratky. Vyu�ity byly  doplòkovì rovnì� nìkteré vybra-
né katalogy a soubory autorit,  zvlá�tì pak národní sou-
bor autorit USA (pracovnì oznaèený zkratkou USAF -
United States Authority File ) a  francouzský - jako pøed-
stavitel evropského pøístupu (pracovnì oznaèený zkrat-
kou FRFA -  FRance Fichier ï Autorité). Pøi srovnáva-
cích analýzách nebyly  opomenuty ani  dostupné zdroje
nìmecké, které v�ak u øeholních øádù a  kongregací re-
spektují latinu, nebyly tedy v dal�í fázi prací  vyu�ity.

 Øeholní øády a kongregace nepatøí podle encykliky
�Lumen  gentium� 3) k hierarchickému zøízení katolické
církve, jsou  v�ak po staletí její neodmyslitelnou souèás-
tí. Tato dlouhá  historie vìt�iny z nich, dále jejich mezi-
národní pùsobení a  stálý vznik dal�ích øádù a spoleènos-
tí v souladu s národními èi  místními zvyky a potøebami
vedly ke znaèné rozmanitosti, která  ztì�uje orientaci
v jejich struktuøe i jménech.

 S tím souvisí i skuteènost, �e ani informace oficiální
vatikánské roèenky �Annuario Pontificio� 4) nemohou být
vyèerpávající, pokud jde o jména øeholních øádù a kongre-

gací.  Roèenka nezaznamenává napø. spoleèenství pùsobí-
cí pouze podle  diecézního práva, tj. na území diecéze (napø.
Tì�itelé,  Petrini), u �enských øádù a kongregací nejsou
uvádìna latinská  jména, pøíp. zkratky jmen jednotlivých
spoleèenství. Pøedkládaný soubor autorit obsahuje také
èeská jména uvádìná v ka�doroènì  vydávaném �Katalo-
gu mu�ských a �enských øádù a kongregací na  území Èeské
republiky� 5). Tato èeská jména odpovídají, i kdy�  ne v�dy
pøesnì, latinským jménùm, pokud tato existují, a jsou  uve-
dena ve zmínìném �Katalogu�.

 �enská spoleèenství jsou celkovì ménì pøehledná i pro-
to, �e  roènì vznikají 3-4 nová spoleèenství a dochází pøíp.
i k organizaèním zmìnám. Napø. Zdislávky byly pùvodnì
uvádìny jako  alternativní jméno pro Dominikánky kongre-
gace. Nyní autoritnímu  heslu Zdislávky odpovídá oficiální
jméno Sekulární institut  Bla�ené Zdislavy.

 Byla øe�ena i otázka psaní velkých písmen. Pro sou-
èasné psaní  latinských názvù øádù a kongregací doporu-
èuje dr. D. Muchnová  velká písmena, praxe v rùzných
státech je v�ak rozdílná. Existují i nìkteré pravopisné
nejasnosti (Don Bosko i Don Bosco), star�í a novìj�í vý-
razy (Pauláni, Pavláni) atd.

 V odborné literatuøe se vyskytuje nejenom mno�ství
variant a  zkratek, ale i chyb, které se léta pøetiskují. Jde
o  nerozli�ování nìkterých institutù od jiných, jejich smì-
�ování  apod. (napø. Vizitantky, pùvodnì oznaèované jako
Salesiánky, jsou zamìòovány se Salesiánkami Dona Bo-
ska èili Dcerami PM  Pomocnice, FMA). Na nesrovna-
losti, na mno�ství chyb, které se vyskytují a tradují v li-
teratuøe o øádech a kongregacích, upozoròuje J. Svátek6).
K opravám chyb a ke zpøesnìní v  autoritním hesle po-
slou�ily i opakované konzultace odborníkù.

 Pøi urèování autoritního hesla pro øeholní øády a
kongregace v Èeské republice Katalogizaèní komise
vy�la z následujících  èlánkù Anglo-amerických katalo-
gizaèních pravidel: 24.1A Obecné  pravidlo (�Zapi�te
korporaci pøímo pod jménem, jím� je bì�nì  identifiko-
vána...�; �Urèete jméno, jím� je korporace bì�nì  identi-
fikována, podle dìl vydaných danou korporací v jejím
jazyce nebo, nelze-li tuto podmínku dodr�et, podle pøí-
ruèkových  pramenù�); 24.2 Variantní jména. Obecná
pravidla (�Pou�ijte  tohoto pravidla tehdy, pou�ívá-li
korporace varianty svého jména  v dílech, která vydává.
Je-li to vhodné, pou�ijte zvlá�tní pravidla v kapitole
24.3�).

 Zvlá�tì pak byly aplikovány tyto èlánky Anglo-ame-
rických  katalogizaèních pravidel: 24.3C1 Konvenèní
jméno. Obecné  pravidlo (�Lze-li korporaci nejèastìji
identifikovat podle  konvenèní formy jména v pøíruèko-
vých pramenech vydaných ve  vlastním jazyce korpora-
ce, pou�ijte toto konvenèní jméno�),  24.3C2 Historické
a mezinárodní korporace (�Jestli�e se jméno  korporace
historického pùvodu nebo mezinárodního charakteru
ustálilo v èeské formì v èeské jazykové oblasti, pou�ijte
tuto  èeskou formu jména korporace�7)) s vyu�itím první
èásti  související poznámky pod èarou (�Pou�ijte tohoto
pravidla napø.  pro nábo�enské instituce, bratrské a rytíø-
ské øády ...�) a 24.3D1  Nábo�enské øády a spoleènosti
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(�Pou�ijte, je-li to mo�né,  nejznámìj�í formu jména ná-
bo�enského øádu nebo spoleènosti v  èeském jazyce� 7) ).

 Komise rovnì� vy�la z èeských interpretací
AACR2R/UNIMARC, které  jsme sledovali od pùvodní-
ho návrhu pøes jejich prùbì�né zmìny a�  ke schválené
verzi èíslo 1 ze záøí 19988).

Vzhledem k tomu, �e u øeholních øádù a kongregací
jde pøevá�nì o historické  a zároveò i mezinárodní kor-
porace, volba pro autoritní podobu  jména padla na kon-
venèní jméno (nikoli oficiální). Autoritním  heslem je
napø. jméno Cisterciáci, nikoli Øád cisterciákù nebo  Cis-
terciácký øád; Franti�káni a nikoli Øád men�ích bratøí -
franti�kánù.

 U novìji vzniklých zvlá�tì �enských kongregací a
spoleèností se autoritním heslem obvykle stává dané jmé-
no bez poèáteèního slova �Kongregace�, �Spoleènost�;
napø. Sestry sv. Al�bìty a nikoli  Kongregace sester sv.
Al�bìty.

 Autoritní hesla jsou vytvoøena v souladu s AACR2R
a odpovídají  preferovaným záhlavím uvádìným v ná-
rodním souboru autorit USA,  kde se v souladu s AACR2R
u�ívá rovnì� konvenèní jméno; napø. Augustiniáni a Au-
gustinians [USAF].

 Pro jazykové vyjádøení jména korporace v autorit-
ním hesle byla  pou�ita èe�tina. K jazyku autoritního
hesla se rozvinula  opakovanì bohatá diskuse, nebo� se
mnohým zdála napø. latina být  vhodným jazykem pro
autoritní heslo i v èeském prostøedí, navíc  jazykem jed-
noznaènì unifikujícím (zejména v�ak pro znalce  lati-
ny), zvlá�tì jde-li o øeholní øády a kongregace, které mají
svùj poèátek ve støedovìku. Pravidla v�ak dávají pøed-
nost  národnímu jazyku a rovnì� nová tendence IFLA
obecnì zdùrazòuje  národní jazyk a národní pøístup.
Znamená to, �e názvy latinské a  jejich zkratky, pokud
existují, patøí ke jménùm variantním,  obdobnì i ostatní
èeská jména vèetnì zkratek.

 Výsledný soubor autorit obsahuje témìø 100 autorit-
ních jmen  øeholních øádù, kongregací, sekulárních in-
stitutù a spoleèností  apo�tolského �ivota, je� nyní pù-
sobí v Èeské republice a zároveò  jsou publikaènì èinné;
èasto mají za sebou znaènou historickou  tradici. Nìkteré
z nich ov�em vznikaly teprve v prùbìhu 19. a  20. století
a mají zpravidla jen èeské názvy (zøejmý odklon od  u�í-
vání latiny v církvi). Také jejich zkratky jsou leckdy  od-
vozeny z èeské podoby jména, popø. chybí vùbec.

 Do souboru autorit budou v nejbli��ích týdnech za-
øazeny také ty  øeholní øády, které na na�em území vý-
znamnì pùsobily v  minulosti, ale svou èinnost v minu-
losti ukonèily. Byly v�ak ve  své dobì publikaènì èinné a
hlavnì existuje o nich literatura. Je jich okolo dvaceti.
Celkem by tedy mìlo v daném souboru  autorit být asi
120 autoritních jmen.

 Tento soubor autorit neobsahuje autoritní formu napø.
pro jména  klá�terù apod., je� se dle AACR2R nepova�u-
jí za podøízenou  slo�ku korporace, tj. øádu, kongregace
atd. Materiál vydaný  klá�terem aj. se tedy dle AACR2R
(èl. 24.3G Kostely atd. a èl.  24.10 Kostely atd.) popisuje
pøímo pod jeho jménem, a to pod  pøevládající formou

jména. Lze pøipojit sídlo klá�tera atd. jako  geografický
kvalifikátor, tj. do kulatých závorek.

 Nejsou zaøazeny dal�í podøízené slo�ky v rámci jed-
notlivých  øeholních øádù a kongregací, proto�e to Katalo-
gizaèní komise  pova�ovala za úkol nad své mo�nosti, lze
je v�ak vytváøet dle  pøíslu�ných èlánkù AACR2R. Pouze
u tøí øádù bylo nutné základní autoritní heslo sestavit z nad-
øízené a podøízené slo�ky:  Augustiniáni kanovníci. Kon-
gregace windesheimská, dále  Benediktini. Slovanská kon-
gregace sv. Vojtìcha a koneènì  Cisterciáci. Kongregace
Nejèist�ího Srdce Panny Marie. Tyto výjimky souvisejí
s historickým vývojem tìchto øádù na na�em  území.

 Nutno konstatovat, �e nejsou pøipojena data zalo�ení
jednotlivých øádù a kongregací vzhledem ke znaèné prac-
nosti  zji��ování tìchto dat. To u� bude úkol specializo-
vaných  teologických pracovi��, je� by se mìla takovýchto
úkolù ujmout  ve velmi krátké dobì.

 Návrh souboru autorit pro øeholní øády a kongregace
byl od konce  roku 1997 dán k pøipomínkám odborné ve-
øejnosti na  webovském serveru  Univerzity Karlovy na
adrese http://www.cuni.cz/~vorlova/rocz.htm. Spontánních
pøipomínek se v�ak Katalogizaèní komise  nedoèkala.
Projednány byly pouze pøipomínky na vy�ádání. A tak
byly v prùbìhu roku 1998 provádìny dal�í konzultace, na�e
výsledky porovnávány s novì publikovanými zvlá�tì cír-
kevními  dokumenty. Na listopadovém Setkání èeských
teologických knihoven  (konalo se v Praze) byli úèastníci
po�ádáni o pøipomínky k  návrhu souboru autorit. Jediné
pøipomínky pøi�ly od Centrální  katolické knihovny; �lo
o pøipomínky, které u� pro�ly døíve  vìt�í èi men�í diskusí
v Katalogizaèní komisi (zvlá�tì pak jazyk  jména korpora-
ce, znovu návrh na latinu). Soubor autorit pro  øeholní øády
a kongregace zveøejnìný na internetové síti má  povahu
pracovního materiálu, ke kterému lze i nadále podávat
pøipomínky na pøipojenou e-mailovou adresu.

 Soubor autorit pro øeholní øády a kongregace se skládá
z  autoritních záznamù, je� pøipomínají deskriptorový
odstavec, tj.  výrazným typem písma a na pøedsazené øád-
ce je uvedeno autoritní  heslo (preferovaný tvar jména).
Pod autoritním heslem jsou  uvedeny dal�í existující, tj.
variantní (nepreferované) èeské  formy jména daného øádu
a kongregace, li�ící se od autoritního  hesla podstatnì
(napø. Maltéz�tí rytíøi, variantní jméno Johanité), nebo
délkou jména (napø. Boromejky, variantní jméno  Milo-
srdné sestry sv. Karla Boromejského), pravopisnou od-
chylkou  (napø. Jezuité, variantní jméno Jesuité), inver-
tovaným tvarem jména, skládá-li se autoritní heslo
z pøídavného a podstatného  jména (napø. Anglické pan-
ny, variantní jméno Panny anglické).

 Dále pak následují latinská jména oficiální (úplná)
i konvenèní, pokud existují (u novì vzniklých se latina ne-
vyskytuje),  autoritní heslo pro daný øád nebo kongregaci
v angliètinì, jak  je k dispozici v americkém souboru auto-
rit, se závorkovým  doplòkem [USAF] a ve francouz�tinì
se závorkovým doplòkem [FRFA]  - pokud byla anglická
a francouzská verze zjistitelná. Na konci  heslového od-
stavce jsou uvedeny iniciálové zkratky. Nejèastìji  vychá-
zejí z latinských forem jména, výjimeènì z jmen èeských.
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 Soubor autorit není upraven dle UNIMARC formátu
pro autority,  proto�e to Katalogizaèní komise nepova�o-
vala v této fázi za  nutné. Jinak lze konstatovat, �e soubor
autorit pro øeholní øády  a kongregace je vhodnì graficky
upraven (i barevnì), je opatøen  pøedmluvou, seznamem
pou�ité literatury a pramenù (je zde  hojnost elektronic-
kých dokumentù) jako� i pøehledem osob a institucí,
s nimi� bylo konzultováno.

 Na listopadovém zasedání (1998) Katalogizaèní komi-
se, na ni� byl  pøizván dr. Bartl z Národní knihovny - oddì-
lení národních autorit, Komise dala tento svùj pracovní ma-
teriál bez nárokù na  honoráø k dispozici Národní knihovnì
ÈR pro její soubor autorit, aby jej nejen sama vyu�ila pøi
zpracování svých dokumentù, ale aby jej také dále  �íøila ve
smyslu doporuèení Franæ oise Bourdonové 9).

4
U církví a nábo�enských spoleèností v Èeské re-

publice byl celkový postup pøi sbìru, analýze a vyhod-
nocení jmen tìchto  korporací jako� i zpùsob stanovení
autoritního hesla ponìkud  odli�ný od pøedchozího sou-
boru autorit.

 Základním východiskem se stal Adresáø církví a ná-
bo�enských  spoleèností registrovaných v Èeské republice
z roku 199610) a  Katolická roèenka 9511), nebo� �lo o to
podchytit v�echny dnes  v Èeské republice oficiálnì èinné
církve a nábo�enské  spoleènosti. Zaznamenány byly je-
jich oficiální, úøední názvy,  ani� tím byla pøedem urèena
podoba autoritního hesla pro budoucí  soubor autorit.

 V prùbìhu roku 1997 a 1998 byl získaný seznam
zpøesòován a  doplòován, rovnì� na základì novìj�ího
Adresáøe a Evangelického  kalendáøe 199912).  Zaèaly
úvahy o zaøazení té� podøízených  slo�ek zvlá�tì u vìt-
�ích církví. Postupnì byly tyto jejich  podøízené slo�-
ky pøipojovány v�ude, kde to má z hlediska vydáva-
ných publikací smysl (ne ka�dá slo�ka samostatnì
publikuje).

 Otázkou bylo, zda v souladu s tehdej�ím rozhodnutím
Národní  knihovny Èeské republiky pøipojit za ka�dé jmé-
no geografický  kvalifikátor, tedy napø. Jednota bratrská
(Èeská republika), i Èeskobratrská církev evangelická (Èes-
ká republika). V jedné  verzi se vyskytla také zkratka (ÈR)
v souladu s návrhem Národní  knihovny ÈR; tato zkratka
v�ak byla nakonec jako geografický  kvalifikátor z pou�ití
vyøazena. Koneèné øe�ení vyznìlo úspornì:  geografický
kvalifikátor pøipojit tam, kde mù�e napomoci k  odli�ení
dvou korporací tého� jména (øe�ení homonymie), pøíp.  kde
je sídlo nejasné v kontextu s pøíbuznými autoritami, napø.
Èeskobratrská církev evangelická. Horácký seniorát (Jih-
lava),  naproti tomu je bez kvalifikátoru Èeskobratrská cír-
kev  evangelická. Brnìnský seniorát.

 Postupem doby byl seznam doplòován jednak zkrat-
kami, pokud se  pou�ívají; co v�ak bylo významnìj�í, byl
doplòován také  konvenèními jmény pro jednotlivé círk-
ve a nábo�enské  spoleènosti, pokud v èe�tinì existují,
napø. �baptisté� vedle  úøedního Bratrská jednota baptis-
tù, �unitáøi� vedle úøedního  Nábo�enská spoleènost èes-
kých unitáøù apod.

 Tak jak se v prùbìhu roku 1998 zpøesòoval a doplòo-
val seznam  církví a nábo�enských spoleèností v Èeské
republice (v této  podobì byl také vystaven na webov-
ských stránkách Evangelické teologické  fakulty Univer-
zity Karlovy na adrese: http://www.etf.cuni.cz/~library/
lcirkv.html), tak se postupnì tøíbil i názor na to, jak  bude
formulováno autoritní heslo a jaké dal�í informace bude
heslový odstavec obsahovat.

 Pøednì byla doplòována èeská variantní jména ke jmé-
nùm  jednotlivých církví a nábo�enských obcí, která pøe-
vá�nì  pøedstavují star�í oficiální názvy, napø. Jednota èes-
kobratrská  pro dne�ní Církev bratrskou. U nìkterých církví
existují i soubì�ná jinojazyèná jména, napø. v latinì pro
Církev katolickou  (Ecclesia Catholica) a pro Jednotu bra-
trskou (Unitas Fratrum);  dále pak výjimeènì v angliètinì
pro Jednotu bratrskou (Czech  Brothers, Moravian Church),
co� jsou v�ak svou podstatou  asociovaná jména.

 V poslední fázi prací v roce 1998 pak byla podrobnì
zvá�ena  alternativa spoèívající v pou�ití buï oficiálního
jména nebo  jiného bì�nì známého (konvenèního) jména
korporace pro autoritní  heslo v souboru autorit. Úvahy
byly zalo�eny na ji� citovaných  èláncích AACR2R, také
na textu Pøíruèky k AACR2. Revize 198813) a na zji�tìní
odpovídajících hesel ve V�eobecné  encyklopedii ve èty-
øech svazcích14).

 Výsledkem bylo rozhodnutí, �e u církví a nábo�en-
ských  spoleèností, u nich� v èe�tinì existuje vedle úøed-
ního jména té� struèné jméno konvenèní (a navíc jde
o církve a nábo�enské  spoleènosti s nadnárodním pùso-
bením), se autoritním heslem stává  toto konvenèní jmé-
no. U církví a nábo�enských obcí, které mají  koøeny své-
ho vzniku na území Èeské republiky (a zpravidla nemají
ani své konvenèní jméno), se pak autoritním heslem pro
soubor  autorit stává úøední pojmenování dané církve a
nábo�enské  spoleènosti. V tomto souboru autorit se tedy
mísí jak úøední,  tak konvenèní jména církví a nábo�en-
ských spoleèností, co� je  v�ak bì�né v celé oblasti sou-
borù autorit pro korporace.

 Zvlá�tní pozornost si z hlediska øe�ení problémù
v souboru autorit zasluhuje Církev katolická (oficiální
jméno). Diskuse a  konzultace se pøedev�ím týkaly
otázky, zda by autoritním heslem  nemìla být �øím-
skokatolická církev� vedle �øeckokatolické  církve�.
Nakonec po konzultacích, neúspì�ných �ádostech o  kon-
zultace v zahranièí, po neúspì�ném zji��ování v zahraniè-
ních bázích dat zvlá�tì støedoevropských zemí a po
zvá�ení v�ech  souvislostí bylo slo�ené adjektivum
nahrazeno jednodu��ím,  zavedeným a zøejmì správ-
nìj�ím �katolická�.

 Pokud jde o otázku, zda na prvním místì autoritní-
ho hesla  zaøadit substantivum nebo adjektivum, byla
dána pøednost spojení adjektivum - substantivum, tzn.
�katolická církev�. Jde o stejnì  konvenèní jméno v èe�-
tinì jako u ji� zmínìných mezinárodních  nábo�enských
institucí. Ke správnému rozhodnutí pøispìlo patrnì v ne-
malé míøe i vìdomí, �e toto autoritní heslo je urèeno jak
pro jmenné, tak pro vìcné (pøedmìtové) zpracování do-
kumentù.
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 �Katolická církev� má v daném souboru autorit nejvíce
podøízených slo�ek, je� mají podobu autoritního hesla, a
to nejenom funkèních a teritoriálních v rámci Èeské re-
publiky, ale  také z hlediska mezinárodního. Tak�e vedle
autoritního hesla pro  podøízenou slo�ku napø.

�Katolická církev. Biskupství plzeòské�
   �Katolická církev. Metropolitní kapitula sv. Víta, Voj-

tìcha a  Václava (Praha)�
�Katolická církev. Farní úøad (zde se uvede sídlo)�

existuje té� autoritní heslo pro podøízenou slo�ku na úrov-
ni  nadnárodní, napø.

   �Katolická církev. Kongregace pro blahoøeèení a sva-
toøeèení�

�Katolická církev. Pape� (1978- Jan Pavel II.)�
�Katolická církev. Pape�ská rada pro rodinu� atd.

Výsledný soubor autorit obsahuje 21 autoritních hesel
pro církve  a nábo�enské spoleènosti pùsobící v souèas-
nosti v Èeské  republice. Skládá se z autorit, je� za auto-
ritním heslem (v  heslovém odstavci) kromì variantních
jmen èeských, cizojazyèných  (výjimeènì té� soubì�ných
a asociovaných) a pøíp. i zkratek  obsahují také - zvlá�tì
u velkých církví - autoritní hesla s  vybranými podøíze-
nými slo�kami dané církve.

 Kromì pøedmluvy, seznamu pou�ité literatury a pøe-
hledu úspì�ných odborných konzultací obsahuje tento sou-
bor autorit také na konci  pøipojený abecední rejstøík, do
nìho� jsou zaøazena v�echna variantní, soubì�ná a aso-
ciovaná jména vyskytující se v heslových odstavcích.

 Rovnì� tento soubor autorit Spoleèná katalogizaèní
komise SKIP a  ÈIS Praha pova�uje za pracovní materi-
ál, který lze v této podobì  u� pou�ívat, ale na druhé stra-
nì lze k nìmu podávat pøipomínky a  doplòky na uvede-
né adrese Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy. I tento soubor autorit Katalogizaèní komise  dala
v listopadu 1998 k dispozici Národní knihovnì Èeské
republiky bez nárokù na honoráø.

5
 Soubory autorit pro církevní a nábo�enské korpora-

ce jsou jedním  z prvých pokusù o vytvoøení èeského -
by� dílèího - souboru  autorit pro národní korporace. Oba
soubory autorit jsou urèeny  pro jmenný i vìcný popis
nábo�enské literatury (pøedpokládá se v  souladu s mezi-
národními tendencemi, �e záhlaví i pøedmìtová  hesla
tohoto typu, tj. jména osob i korporací by mìla být  for-
mulována shodnì). Jsou urèeny pro bibliografické i  ka-
talogizaèní zpracování.

 Pøedpokládáme, �e tyto soubory autorit budou vy-
u�ívány pro  zpracování nábo�enské literatury nejenom
v odborných  teologických knihovnách, ale také ve v�ech
knihovnách, které  tuto literaturu ve svých fondech mají,
a� jde o literaturu  souèasnou nebo historickou. O oba
soubory autorit projevily zájem i knihovny muzejní a rov-
nì� archivy. Katalogizaèní komise  pøedpokládá také vy-
dání v ti�tìné podobì.

 Ve�keré pøipomínky a doplòky, aktuální zmìny las-
kavì zasílejte  na e-mailové adresy uvedené na webov-

ských stránkách zmiòovaných materiálù. Poèátkem ka�-
dého kalendáøního  roku bude podle potøeby provádìna
aktualizace obou souborù.
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