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Školení probíhalo dle programu. Z pohledu UKN je zajímavé: 

1. Ještě nějakou dobu bude tvorba autorit dle RDA nejistá, bude se čekat na to, co ukáže praxe. 
NKP do konce března 2015 provede automatické konverze dat, které půjdou udělat strojově. 
Pokud najdeme nepřevedená data či neupravené autority, máme hlásit. Do záznamů přibude pole 
“tento záznam neprošel revizí RDA”. Nové záznamy se budou vytvářet v RDA. Pokud budeme 
přebírat staré záznamy, měly bychom je opravit do RDA a poslat. 

2.  Personální autority: Odpadá vytváření pole 500 u současného autora. Autoritní záznam na 
pseudonym se bude dělat jen tehdy, pokud bude existovat dílo na něj navázané. Pokud dílo 
existovat nebude, použijeme pouze 400. V poli 100d se měsíc nezkracuje (1995 leden 20), místo 
“ca” píšeme “asi” (asi 4 př. Kr.). Pokud neznáme data narození a úmrtí, uvedeme období činnosti 
(100d činný 1687-1739). Pokud pseudonym nevzbuzuje dojem osoby, užijeme doplněk (100a 
Modrý pták, 100c (ekonom)). Při přebírání záznamů z LC Names nepřebíráme doplněk vytvořený k 
rozlišení osob, údaj uvedeme do pole 667). Přibudou nová pole a podpole (046fgst, 368, 370, 372, 
373, 374, 375, 376, 377). Pole 378 a 371 se nebudou používat. Pole 3-- jsou doporučená, ne 
povinná. 

3. Fiktivní entity: Povinně se bude vytvářet kvalifikátor 100c, ten bude formalizovaný pro smyšlené 
postavy z literatury, dramatu a filmu (fiktivní postava), postavy z legend a lidových vyprávění 
(legendární postava), mytologické postavy (mytologická postava), bohy, bohyně a božstva 
(slovanský bůh, řecká bohyně, hinduistické božstvo), postavy z posvátných a apokryfních knih 
(biblická postava). U reálných postav nelidského původu se bude uvádět rodové označení 
(kosatka). 

4. Korporativní autority: Rok konání akce bude vždy patřit do podpole d, místo konání do podpole 
c. Budou se uvádět všechna místa konání (první až čtvrté do podpole c, ostatní do 678 nebo 370). 
U virtuálních akcí bude místo konání “online”. Přibudou pole 368, 370, 372 a 377, jsou 
strukturovaná, přebíraná ze souborů autorit. Pole 680 bude formalizované (680i Nezaměňovat s: ; 
680i Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky; 680i Toto záhlaví se používá pouze při monografickém 
zpracování publikace). Pole 678 se bude používat jako u personálních jmen. 

5. Setkání lokálních supervizorů bude cca po 2,5 měsících praxe, tzn. v červnu.  
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