Ověřovací zdroje

Příloha k certifikované metodice
Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií
Při tvorbě autoritních záznamů je nutno informace ověřovat v příslušných národních autoritních
databázích. Jejich podoba a ovládání nejsou jednotné. Proto je zde seznam nejfrekventovanějších
online zdrojů s návody na vyhledávání v nich. Návody byly vytvořeny v říjnu 2009 a zkontrolovány k
datu 18. 11. 2011.
Za slovním názvem zdroje je vždy jeho zkratka pro zápis do pole Stručná citace (úplný seznam
zkratek je na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_citace.htm). Následuje URL úvodní
stránky a návod, jak pokračovat. Pro urychlení práce lze v někdy úvodní stránky přeskočit, v těchto
případech je tučným písmem vyznačeno URL, od něhož lze vyhledávání nejvýhodněji začít.
Library of Congress (LC (Names)): http://authorities.loc.gov/
Search Authorities
http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
Search text: jméno, Search type: Name Authority Headings, Begin Search
vlevo <Authorised Heading>
Deutsche Nationalbibliothek (DNB): https://portal.d-nb.de/
uprostřed zadat jméno, Finden
vpravo dole Alle Normdateien - Personen, resp. Organisationen
Österreichische Nationalbibliothek (ONB): http://www.onb.ac.at/
(Poznámka: databáze je společná s DNB.)
nahoře Bibliothek: Kataloge und Datenbanken, Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek
Poznámka: další kroky se nepodařilo 18. 11. 2011 najít a ověřit, stránky mají změněnou podobu.
uprostřed stránky <Katalog ab 1992>
http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB01
hlásí: Die aufgerufene Seite ist nicht mehr verfügbar.
<Blättern im Index>
Bei diesem Begriff aufblättern: jméno
Wählen Sie einen Index: Autorln
<Index aufblättern>
V seznamu klepnout na [Normeintrag] (ne na jméno samotné!)

Bibliothéque nationale de France (BNF): http://catalogue.bnf.fr/
vlevo dole Autorités - autorités BnF
Critére de recherche: Nom de personne
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_bnf.jsp?host=catalogue
vpravo zadat jméno, Rechercher
British Library (BLPC): http://catalogue.bl.uk
Uprostřed Search the Integrated Catalogue
Type word or phrase: jméno, Search by: Word from Author, Go
rozkliknout kterýkoliv záznam, kliknout na Author-personal
National Library of Russia (St.Petersburg) (NLR):
http://www.nlr.ru:8101/e-case/search_extendede.php
uprostřed <Russian keyboard>, naťukat jméno, Ctrl-C,
Author’s Last Name: Ctrl-V, Search
vede na naskenované bibliografické kartičky
http://www.nlr.ru/eng/
hlavní stránka, vlevo „Catalogues“, Authority files (NLR Personal and Corporate Body Headings – New
Personal Name Authority List, New Corporate Body Authority List) – změněná záhlaví za poslední
týden
Russian State Library (Moscow) (RSL): http://aleph.rsl.ru/

Avtor: jméno, Vypolniť
rozkliknout kterýkoliv záznam (přes číslo záznamu), kliknout na jméno autora, Prosmotr normativnoj
zapisi: Vypolniť (Pozor, zápisy se objeví v původním okně.)
Poznámka: Transliterační tabulky (cyrilice - latinka) v tištěné formě lze objednat v NK. Jinak dostupné nejsou. Příklady
transliterace nelatinkových písem jsou v příloze „Příklady a poznámky k přepisu nelatinkových písem“ k metodice „Tvorba
autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií“.

Slovenská národná knižnica v Martine (SNK): https://www.kis3g.sk/
Vlevo Všetky dokumenty
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon
Kategória: Autor
Napíšte čo hľadáte: jméno, Hľadať
Pozor na multiplicity, u vhodného řádku vlevo Zobrazit autoritu
Slovinská národní knihovna (COBISS.Sl): http://www.cobiss.si/cobiss_eng.html
Vlevo nahoře Search - Material search
Uprostřed Other databases included in COBISS.Sl
Uprostřed Authority file...
Personal name: jméno, Search
National Library of Lithuania (NLL): http://www.libis.lt/
vpravo English, nahoře Authority records
http://www.libis.lt/showCustomPage.do?showByIdentificator=aiSearch
vlevo Author, do Text zadat jméno, Search
National Library of Latvia (LNB): http://www.lnb.lv/
vlevo English, vpravo NLL Catalogue, nahoře Databases
Authoritative databases: LNL Authoritative database
Type word or phrase: jméno, Field to search: Personal Names, Go
Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland (KB - NBN):
http://www.kb.nl/menu/catalogi-en.html
uprostřed Search the catalogue
http://opc4.kb.nl/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=EN/DB=1/
nahoře místo all words zvolit author, pod tím zadat jméno, search
Další adresy na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_citace.htm
Dotazy odpoví pan Tomáš Nejedlý (tomas.nejedly@nkp.cz).
Další frekventované zdroje
www(Informační systém abART): http://abart-full.artarchiv.cz/
Pro geografické autority
www(Adresy ČR-MVČR): http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html
www(Města a obce online): http://mesta.obce.cz/

