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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Lenka Kovaříková 
Akce:   Školení RDA na autority  

Datum konání:  24. 3. 2015 
Místo konání:  TUL 

 
Program: 

 personální autority (dále PA) – Zdeněk Bartl  

 korporativní autority (dále KA) – Svojmila Světlíková  

 fiktivní postavy – Zdeněk Bartl 
 
- vytváří katalogizátor 
- PA – změna v záhlaví 

o doplňky rodinných vztahů (Jr., Sr.,  fils.) a římské číslice jsou brány jako fráze 
=> neformalizujeme je 

o vytváří se pro fiktivní entity a skutečné entity, které nejsou lidského původu 
o RDA neznají pojem „současný autor“, týká se pole 550 
o rozepisujeme vše 

- proběhne postupná konverze autorit – pokud najdu fiktivní postavy, napsat (převod 
z věcných témat do PA) s textem: Tento záznam neprošel revizí RDA > projít a 
předělat > odeslat k supervizi 

- životní data 
o když neznám přesný údaj píšu: asi (nikoliv jako nyní cca) 
o měsíce rozepisujeme: 1885 ledna 1. 
o známe jen úmrtí: -1859 
o před Kristem: 4 př. Kr. – 36 po Kr. 

- osoby narození po 31. 12. 1900 – případně používáme asi 
- neznáme dobu života – známe období činnosti $d činný 1566 (činný 15. století – 

16. století), neurčitost vyjádříme bez slova asi 
- 100$c zaměstnání jako doplněk píšeme česky: 100$ Orion $d(raper) jinak do pole 

667, 668 
 

046 Speciální kódovaná data (povinná), $f datum narození, $g datum úmrtí > aleph generuje 
4 pozice (rok), $s datum narození / počátku, $t datum úmrtí/konce 
 
Pole 3_ _ identifikace údajů – při tvorbě vycházíme z pole 678, stanoven bez indikátorů, 
interpunkce 
368 – další související informace o osobě nebo korporaci/ jiné označení 
 $c Vojtěch, $c svatý, $c světec, $c kníže 
 $d titul, nepřekládáme do češtiny (Feldmarschal) 
370 – související místo (město, oblast, stát) 

u zahraničních autorů vždy stát 
u českých autorů místo narození a úmrtí $a Brno(Česko), $c Francie, $s 1975 

371 – adresa - zrušeno 
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372 – oblast působení (výtvarné umění) 
373 – organizace spojená s osobou korporace= afilace (autoritní), významná etapa života(o( 
374 – profese $a/d, s, t (autoritní + opakovatelné) 
375 – pohlaví (pokud je neurčité) 
376 – informace o rodu a rodině, tituly (nebudeme používat) 
377 – související jazyk, Hrabal $a cze, $f ru; Nabokov $a eng, $ru; Kundera $a cze, $f fr 
378 – zrušeno – rozpis iniciál > 4_ _ odkaz  
 
pokud známe časová období, dáme do $s, $t, pole jsou opakovatelná 
 
Změny autoritních záznamů – korporace 

 Datum konání akce jako součást jména akce už NENÍ  
o Festival politické písně (2010: Sokolov, Česko) 

 Místo konání akce jako součást jména akce 
o Festival EuroArt Praha (10. : 2009 : Praha, Česko) 

 Akce, která se koná na 2 místech  
o Dny evropského filmu (14. : 2007 : Praha, Česko; Brno, Česko)  
o  $c opakovatelné  

 Akce, která se koná na více než dvou místech 
o Vzájemná konfrontace (1. : 1996 : Aš, Česko; Tišnov, Česko; Brno, Česko 
 

 Akce, která se koná více než na 4 místech > pouze stát a zbytek do 678, nebo 370 
o Febiofest (22- : 2015 : Česko) 

 Místo konání akce na virtuálních akcích - online 
o Abeceda kultury (7. 2013 : online) - konference 

 uvádění u kvalifikátoru u akcí, aby bylo jasné, o co jde 
o A (firma), hudební skupina  seriálové (mění se rok případně pořadí), u 

známých akcí není potřeba kvalifikátor (Pražské jaro (50.: 2060 : Praha, Česko) 
o u přebíraných akcí ano: festival, kongres, seminář, veletrh 

 DLF: UPIS (konference), (2009: Milán, Itálie) 
 
Korporace – nová pole 3_ _ doplňující informace = lépe identifikující 
368- jiné související informace o osobě nebo korporaci, taneční skupina, festivaly 
370 - související místo $c země Česko, $e sídlo korporace, $f jiné související místo, $e 
opakovatelné 
372 – oblast působení, $a zahradní architekt,  $s 1998, $t 2006 
377 – související jazyk, jazyk, který se v korporaci používá 
 
Změny v používání 
909 – nepoužíváme 
$c pro místo akce opakovatelné 
680- poznámka = veřejná všeobecná poznámka 

 u možnosti zaměnitelnosti (nezaměňovat za…) 

 informace o směrování – viz též 

 pouze monografické 
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665 slouží k vysvětlení viz též 
667 neveřejná poznámka 
678 – Bibliografická a historická poznámka, indikátory pergon O 
 
Tvorba odkazů – viz též (pole 500) 

- viz 1 záznam x více různých variant 
- odkaz odkazující z 1 autoritního záhlaví na druhé 
- Egon Bondy <-> Zdeněk Fišer 2 propojené záznamy 
- pokud nemám dokument, ve kt. je v ČR, nevytvářím 5_ _, zahraničí ano 

 
Personální záhlaví : Fiktivní postava 

- reálné postavy nelidskch původů (Keako, velryba) 
- fiktivní (Ferda Mravenec jediný x bílá paní (není konkrétní) 
- mytologie, božstva 
- autor si vymyslel fiktivní identitu, data narození, jiná 
- Nowak, Helmut (fiktivní postava), $d 1918-2001 > přitom Josef Frais (1946-2013) 
- legendární osoba $a Přemysl Oráč,  (legendární postavy) – bílá paní 
- mytologické postavy $a Oddyseus $c mytologická postava 
- bohové – talmudská ostava, koránská postava 

o $a Perun $c (slovanský bůh) 
o $a Zeus $c (řecký bůh) 
o $a Kršna $c (hinduistické božstvo) 
o $a Abraham $c (biblická postava) 


