
Zpráva o plnění cílů projektu VISK 9/II 
 
 
A. Název projektu: „Koordinace kooperativní tvorby a využívání souborů národních 
                                 autorit“ 
 
 
B. Název a adresa žadatele/předkladatele zprávy: 

Národní knihovna České republiky, 
                                    Klementinum 190, 110 01  Praha 1 
 
 
C. Hodnocení plnění cílů projektu - specifikace 
 
Žádáno: 700.000 Kč 
Získáno: 700.000 Kč 
Tabulka 
 
Cíl realizováno 

(termín) 
dostupnost 
výsledku 
(místo) 

nereal. 
(důvod) 

poznámka 

Rozšíření spolupráce s dalšími knihovnami a 
zajištění tohoto kroku po stránce metodické, 
organizační a lektorské. 

průběžně r.2010 Server 
VEGA, 
portál 
Národní 
autority ČR 

 http://autority.n
kp.cz/jmenne-
autority/prehled
-ucastniku-
zapojenych-do-
kooperace/ 
(zapojeno 5 
nových 
knihoven) 

Nákup služeb externích spolupracovníků 
(čištění rejstříku bibliografické báze NKC a 
SLK a napojování záhlaví záznamů na 
autoritní podobu, revize nových autoritních 
záznamů) 
-------------------------------------------------- 
Nákup služeb – programátorské práce 
(Vytvoření SW nástroje pro stahování 
autoritních záznamů z databáze projektu 
VIAF) 
 

průběžně r.2010
 
 
 
 
----------------- 
 
 
 
 

Báze 
NKC01, 
SLK01 a 
AUT10 
 
--------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
--------- 
Nerealiz
ováno 
(úkol 
přesunut 
na 
r.2011) 
 

Provedeno více 
jak 13 tis. oprav 
v NKC01/SLK
01, a 
zkontrolováno 
5.920 návrhů 
aut. záznamů 
------------------ 
 

První fáze testovací etapy spolupráce s 
několika vytipovanými institucemi (muzei a 
galeriemi) v rámci projektu VaV „Národní 
autority v prostředí muzeí a galerií – 
interoperabilita s NK ČR“. 
 

průběžně r.2010 Testovací 
báze CITeM 
MZM Brno 
(http://www.c
item.cz/) 

 Harmonizace 
autorit 
vytvořených 
z existujících 
rejstříkových 
hesel čtyř 
paměťových 
institucí - 
Českého muzea 
výtvarného 
umění Praha, 
Regionálního 
muzea v 
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Litomyšli, 
Oblastní galerie 
Vysočiny 
v Jihlavě a 
Uměleckých 
sbírek PNP 
Praha - s bází 
národních 
autorit; 
Dodáno 423 
autorit 

Ostatní osobní náklady-činnost lektorů NK 
ČR při výuce a praktickém výcviku 
katalogizačních dovedností (AACR2, 
UNIMARC/Autority) lokálních supervizorů a 
ostatních pracovníků jednotlivých 
kooperujících knihoven. 
 

průběžně r.2010
 
 
 
 

Vyškolení 
pracovníci 
jednotlivých 
kooperujících 
knihoven 
 

 
 
 
 
 
 

Proškoleno/doš
koleno 120 
prac. v   
kooperujících  
knihovnách 
  

Náklady na úhradu cestovného lektorů z NK 
ČR při výuce a praktickém výcviku 
katalogizačních dovedností. 

průběžně r.2010   Celkem 
proškoleno 120 
pracovnic/-ků; 
počet 
kooperujících 
knihoven 
vzrostl o pět 

 
 
 
 

Stručné zhodnocení grantu 
 
Přehled kooperujících knihoven je k vidění na adrese http://autority.nkp.cz/jmenne-
autority/prehled-ucastniku-zapojenych-do-kooperace/ . 

V roce 2010 se počet kooperujících knihoven rozrostl o dalších 5 knihoven. Pro 
kooperující knihovny je využívání báze národních autorit již zcela rutinní, samozřejmou 
každodenní činností. 

Ke konci roku 2010 bylo v bázi národních autorit uloženo k využití na 530 tisíc 
autoritních záznamů jmenných. Celkový přírůstek autoritních záznamů jmenných za rok 2010 
přesáhl 60(!) tisíc záznamů. Všech autorit je v bázi bezmála 600 tisíc (!) záznamů. 

 
Oddělení národních jmenných autorit NK ČR (dále jen ONJA NK ČR) od počátku 

roku 2007 řeší společně s Centrem pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) 
Moravského zemského muzea v Brně několikaletý projekt zapojení ostatních paměťových 
institucí do projektu tvorby a využívání souboru národních autorit s názvem „Národní autority 
v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“ (viz: http://www.citem.cz/ ) 
V průběhu roku 2009 proběhla testovací fáze spolupráce s novým SW, který měly kooperující 
vytipované instituce k dispozici. V rámci této etapy probíhala dále harmonizace autorit 
vytvořených z existujících rejstříkových hesel čtyř paměťových institucí - Českého muzea 
výtvarného umění Praha, Regionálního muzea v Litomyšli, Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě a Uměleckých sbírek PNP Praha - s bází národních autorit. Takto vytvořený soubor 
autorit bude sloužit jmenovaným institucím jako (budoucí) základ pro obohacování záznamů 
o informace potřebné/užitečné právě pro tyto paměťové instituce. V roce 2010 dodaly 
zmíněné instituce celkem 423 nových záznamů autorit 

Pokračovalo odstraňování duplicit v přístupových rejstřících bibliografických bází NK 
ČR a harmonizování záhlaví bibliografických bází se souborem národních autorit. Externí 
spolupracovníci provedli v r. 2010 celkem více jak 13 tisíc změn/oprav/napojení (v převážné 
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míře s velmi nízkým počtem výskytů a tudíž je počet změn nižší, než v minulých letech) 
neautorizovaných záhlaví záznamů bibliografické báze na autoritní záhlaví/záznamy z báze 
národních autorit v rámci bibliografických záznamů bází NKC01 a SLK01 (báze Slovanské 
knihovny). Ke konci roku 2010 bylo tedy v bibliografické bázi NKC01 již celkem 1.839.tis.(!) 
a v bázi SLK01 229 tis. vazeb na autority (z celkového množství 2.083 tis. bib. záznamů 
v NKC01, resp. 476 tis. bib. záznamů v bázi SLK01).  

Harmonizační práce se čím dál více stávají náročnější (napojování méně frekventovaných 
a tudíž i méně známých autorů) - časově i intelektuálně. Pracovník musí na základě pouhého 
názvu knihy rozhodnout, zda přiřadí/nahradí neautorizované záhlaví některým z existujících 
autoritních, příp. je-li nutné vytvořit pro daný bibliografický záznam/-y zcela novou autoritu. 
Několik nejschopnějších externistů, kteří dlouhodobě spolupracují s ONJA NK ČR a jsou i 
vyškoleni, napomáhalo pracovníkům ONJA NK ČR i v roce 2010 v revizi návrhů nových, 
nekomplikovaných autoritních záznamů. K zaplacení těchto prací slouží část finančních 
prostředků z položky „Služby“, resp. OON. Externí spolupracovníci provedli celkem 5.920 
oprav/změn/napojení v bázi autorit 

 
 

Rok 2010 
Místo

Poznámka 
15. února Akademická knihovna JU Č. Budějovice proškoleno 7 pracovnic 
13. - 15. 
dubna 

Knihovna ČZU Praha - Suchdol proškoleno 7 pracovnic/-ků 

10. - 12. 
května 

Masarykova Universita Brno proškoleno 17 pracovnic/-
ků 

14. – 16. 
června 

VUT Brno proškoleno 9 pracovnic/-ků 

25.června Národní lékařská knihovna, Praha proškoleno 11 pracovnic/-
ků 

30.září  Sdružení SKAT (LANius knihovny) proškoleno 55 pracovnic/-
ků 

19. – 21. 
října 

Městská knihovna Děčín proškoleno 5 pracovnic/-ků 

2. – 4. 
listopadu 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
Uherské Hradiště

proškoleno 7 pracovnic 

22. – 24. 
listopadu 

Městská knihovna v Přerově proškoleno 8 pracovnic 

6. – 8. 
prosince 

Městská knihovna Třinec proškoleno  4pracovnice 

 
Celkem vyškoleno: 120 

pracovnic/-ků 
 


