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Předmluva 
 

 

Katalogizační pravidla slouží k vytváření záznamů o dokumentech pro 

knihovní katalogy. Během stovky let vznikaly různé katalogizační instrukce: 

nejprve pro jednotlivé knihovny, s příchodem novověku postupně pro větší 

územní celky. Katalogizační praxe v jednotlivých zemích se začala pomalu 

sjednocovat. Ve druhé polovině 20. století vznikly významné mezinárodní 

standardy, které se staly základem katalogizačních pravidel na celém 

světě. Přesto však i dnes existují mezi katalogizačními pravidly rozdíly, 

které jsou ve větší či menší míře překážkou plynulého mezinárodního 

sdílení bibliografických záznamů.  

 

Diplomová práce si klade za cíl zmapovat vývoj a současný stav 

harmonizace katalogizačních pravidel. Popisuje vznik mezinárodních 

standardů, které přispěly k postupnému sjednocování katalogizační praxe. 

Rozdílnost i postupné sbližování katalogizačních instrukcí ilustruje vývoj 

Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2) a německých 

Katalogizačních pravidel pro abecední katalogizaci (RAK). Analýza 

výsledků první Konference odborníků o mezinárodních katalogizačních 

pravidlech konané roku 2003 pod záštitou IFLA ukazuje budoucí směr 

vývoje k tzv. mezinárodním katalogizačním pravidlům. Sporné momenty 

harmonizace jsou v praktické části práce podloženy příklady 

bibliografických záznamů vytvořených podle AACR2 a RAK.  

 

V rámci příprav na tuto práci byla vypracována rešerše z oborových 

bibliografických databází (ISTA, LISA, LLIS), katalogů knihoven a 

internetových vyhledávacích systémů (Google). Většina zdrojů je 

zahraniční provenience v anglickém, v několika případech také 

v německém jazyce. Při překladu odborných termínů jsem se snažila 

používat existující oficiální české překlady a současnou terminologii 
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s použitím terminologického slovníku TDKIV1. Pro překlad německých 

odborných termínů jsem využila online slovník knihovnických termínů 

Bibliotheks-Glossar2. Diplomová práce je uspořádána do systému 

číslovaných kapitol a podkapitol. Použité informační zdroje jsou citovány a 

odkazovány podle mezinárodních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.   

 

Závěrem bych ráda poděkovala PhDr. Barboře Drobíkové za odborné 

vedení diplomové práce a PhDr. Anně Stöcklové za poskytnuté konzultace 

v počátcích tvorby práce.  

                                                 
1 KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 
Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [cit. 2006-08-12]. Dostupný z WWW: 
<http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>. 
2 WIEGANDT, Birgit. www.Bibliotheks-Glossar.de [online]. Letzte Modifikation: 29-02-04. 
Dostupný z WWW: <http://www.bibliotheks-glossar.de/index1.htm>. 
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Úvod 
 

 

Katalogizace je jednou ze základních činností knihovny. Jejím smyslem je 

vytvářet záznamy pro knihovní katalogy, a tak umožnit uživatelům 

vyhledávání informací o dokumentech obsažených v knihovnách a zjištění 

vztahů mezi nimi. 

 

Katalogizační pravidla podle TDKIV definujeme jako „Soubor pravidel, 

metodických pokynů a zásad pro výběr a formalizaci údajů v 

katalogizačním záznamu. Slouží k dosažení jednotnosti a jako předpoklad 

k výměně záznamů.“ 3

 

Cílem katalogizačních pravidel je tedy jednotným postupem vytvořit 

záznamy dokumentů, které budou náplní online katalogů a umožní výměnu 

bibliografických záznamů. Měla by být přesná, flexibilní, uživatelsky 

přívětivá, kompatibilní a efektivní.  

 

V posledním desetiletí se katalogizační praxe potýká s významnými 

změnami. S prudkým technologickým rozvojem, zejména v oblasti 

počítačové techniky a Internetu, vznikají nové typy dokumentů a nové 

způsoby jejich publikování. Stávající katalogizační pravidla již nedokáží 

adekvátně zpracovávat tyto nové formy zdrojů informací. Díky rozvoji 

automatizovaných systémů, ale i z důvodu zvyšujícího se tlaku na snížení 

nákladů na katalogizaci, se rozvíjejí programy sdílené katalogizace. 

Původní katalogizační pravidla byla myšlena pro tvorbu katalogu jedné 

knihovny, ale v současné době se katalogizační záznamy z různých 

knihoven ocitají v různých regionálních, národních i mezinárodní 

souborných katalozích. Proto je důležité, aby byly záznamy vytvořeny 

                                                 
3KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 
Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [cit. 2006-08-12]. Dostupný z WWW: 
<http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>. 
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podle jednotných katalogizačních pravidel tak, aby v těchto katalozích bylo 

možné vytvořit potřebné vazby mezi bibliografickými údaji v záznamech 

obsažených a umožnit tak uživatelům katalogů snadnou orientaci a 

vyhledávání požadovaných dokumentů. Na uvedené problémy reagovala 

studie Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR), která byla 

publikována v roce 1998 a stala se významným impulsem pro rozvoj 

katalogizační teorie.  

 

Na počátku 21. století byla stále silněji pociťována potřeba revidovat 

stávající Pařížské principy s ohledem na výše uvedené změny  i studii 

FRBR. Proto byla v roce 2003 zahájena série mezinárodních setkání 

katalogizačních expertů  s cílem  vytvořit nové mezinárodní zásady 

katalogizace a na základě srovnání současných katalogizačních instrukcí 

zjistit, zda je možné vytvořit tzv. mezinárodní katalogizační pravidla. 
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1. Stručné přiblížení vývoje katalogizačních pravidel 
do 20. století 
 

 

Od 16. století se objevují první práce z oblasti katalogizační teorie. Týkají 

se katalogů a jsou vytvářeny pro jednotlivé knihovny.  

 

V roce 1560 vydal benediktin a knihovník Florianus Treflerus spis4, 

v němž podrobně popsal svůj autorský katalog, přičemž hlavní pozornost 

věnoval systematickému katalogu, který byl uvnitř tříd často řazen podle 

důležitosti a dále podle autorů. Jedná se o první doloženou samostatnou 

práci zabývající se výhradně katalogy.  

 

Francouzský historik a knihovník v knihovně kardinála Richelieua a 

Mazarina Gabriel Naudé vydal roku 1627 dnes již klasický spis5, v němž 

se mimo jiné zamýšlí i nad katalogy, jejich druhy a částečně metodikou. 

Jeho úvahy o katalozích (systematickém i jmenném) souvisejí především 

se stavěním fondu, s funkcí a s využíváním knihovny. 

 

Knihovník v knihovně Thomase Bodleye v Oxfordu Thomas Hyde vydal 

roku 1674 autorský katalog6 této knihovny, jehož předmluva se stala první 

teoretickou prací podrobně se zabývající otázkami volby záhlaví pro 

jmenný katalog. Některé z jeho zásad, např. zásada uvádění různých prací 

téhož autora pod jedním tvarem autorova jména (a pro další varianty 

jména vytvářet odkazy), jsou platné dodnes.7   

 

                                                 
4 TREFLERUS, Florianus. Methodus exhibens per varios indices, et classes subinde, 
quorumlibet librorum, cuiuslibet bibliothecae, brevem, facilem, imitabilem ordinationem. 
Augustae, per Philippum Ulhardum, 1560. 
5 NAUDÉ, Gabriel. Advis pour dresser une bibliothèque. Paris : Targa, 1627. 
6 HYDE, Thomas. Catalogus impressorum librorum Bibliothecae bodleianae in Academia 
Oxoniensis. Oxonii : 1674. 
7 VODIČKOVÁ, Hana. K otázce perspektivy katalogizační teorie. Praha : ÚVTEI, 1979, s. 
38-41. 
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Německý knihovník Albrecht Christoph Kayser vydal roku 1790 svou 

příručku pro širší knihovnickou veřejnost8, ve které podrobně popsal 

pracovní postup pro budování knihovny s prioritou jmenného katalogu 

(allgemeiner alphabetische Katalog), pro jehož řazení vytvořil podrobná 

pravidla. Mimo jiné navrhoval zásadu, že autor se v záznamu uvádí, i když 

není na titulním listě. Jeho myšlenky byly uvedeny do praxe roku 1820, kdy 

vznikla katalogizační pravidla pro tehdejší Královskou knihovnu 

v Mnichově, nazývaná Münchener Katalogisierungsordnung 9. Obsahovala 

jeden důležitý princip: názvy byly v katalogu řazeny podle tzv. 

gramatického slovosledu (gramatische Wortfolge), tzn. podle gramaticky 

nejvýznamnějšího podstatného jména (substantiva) v názvu, což v mnoha 

případech není první slovo názvu.10

 

Významným teoretikem jmenné katalogizace byl knihovník knihovny 

Britského muzea v Londýně Anthony Panizzi. V roce 1841 vyšel  první díl 

tištěného jmenného katalogu (The Catalogue of Printed Books in the 

British Museum), v jehož úvodu zformuloval zásady pro tvorbu tohoto 

katalogu (Rules for the Compilation of the Catalogue).11 V souvislosti se 

snahou omezit popis pod názvem na minimum jako první zformuloval 

pravidla pro korporativní záhlaví.12 Text, známý jako Panizziho „91 

pravidel“, byl prvním moderním ustanovením principů, jimž podléhají 

katalogizační pravidla a jako takový ovlivnil veškerá následující 

katalogizační pravidla v „západním světě“. Panizzi věřil, že každý, kdo 

hledá konkrétní dílo, by měl být schopen nalézt ho pomocí katalogu.13   

                                                 
8 KAYSER, Albrecht Christoph: Ueber die Manipulation bey der Einrichtung einer 
Bibliothek und der Verfertigung der Bücherverzeichnisse … Bayreuth, Verlag der 
Zeitungsdruckerei 1790. 18, 123 s. – Bez bibliografie J.J. Mosera jen 70 s. 
9 Tiskem vyšly teprve roku 1911: Katalogisierungs-Ordnung der K. Hof- und 
Staatsbibliothek München. Munnich, 1911.  
10 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
11 celá citace díla: Antonio Panizzi. Rules for the Compilation of the Catalogue. In British 
Museum. The Catalogue of Printed Books in the British Museum. London, 1841, 1: v-ix. 
12 Princip korporativního autorství se poté dále rozvíjel v USA, v Evropě se rozšířoval 
obtížněji. -- VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : SPN, 1982, s. 85-86. 
13 TAYLOR, Arlene G. Wynar‘s introduction to cataloging and classification. Westport : 
Libraries unlimited, 2004, s. 25. 
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S ohledem na tento cíl definoval pět základních charakteristik katalogu:14

- dostatečně detailní záznam, aby mohl uživatel knihu identifikovat 

- pouze jedno záhlaví na jednotku 

- normalizovaná forma autorského záhlaví 

- shromáždit všechna vydání a překlady díla dohromady 

- křížové odkazy, které uživatele navedou ke správné formě jmen a 

názvů. 

 

Na Panizziho navázal v polovině 19. století Charles Coffin Jewett, který 

zdokonalil zásady pro tvorbu korporativních záhlaví: díla institucí a 

organizací popisoval (na rozdíl od Panizziho) přímo pod názvem příslušné 

korporace, bez zeměpisného určení. Pouze oficiální publikace vlád a jejich 

orgánů ponechal pod názvem země.15   

 

Roku 1876 vydal americký knihovník Charles Ami Cutter Rules for a 

dictionary catalog (Pravidla pro slovníkový katalog), v nichž poprvé 

definoval principy katalogizace a funkce katalogu. Jeho slovníkový katalog 

slučuje jmenný, názvový a předmětový katalog v jeden, přičemž využívá 

abecední řazení záznamů. Katalog podle Cuttera má nejen pomoci nalézt 

konkrétní dokument, ale také by měl shromažďovat a organizovat 

dokumenty. Jeho pravidla byla skutečně komplexní, zahrnovala pravidla 

nejen pro jmenný, ale i pro věcný popis.16 Cutter rozpracoval zásady 

popisu pod individuálním autorem, při popisu pod názvem prosazoval 

zásadu prvního slova názvu a popis pod korporativním autorem jako první 

považoval za rovnocenný popisu pod autorem i pod názvem. Kladl důraz 

na to, aby knihy byly katalogizovány s ohledem na čtenáře.17

                                                 
14 DROBÍKOVÁ, Barbora. Budování katalogu a uživatelský přístup. In Informačné 
správanie a digitálne knižnice : zborník z medzinárodnej konferencie SÚZA, Bratislava 
21.-22. máj 2003, s. 190-201.  
15 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1982, s. 86. 
16 TAYLOR, Arlene G. Wynar‘s introduction to cataloging and classification. Westport : 
Libraries unlimited, 2004, s. 26. 
17 VODIČKOVÁ, Hana. K otázce perspektivy katalogizační teorie. Praha : ÚVTEI, 1979, 
s. 47. 
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Funkce katalogu podle Cuttera:18

1) umožnit nalézt knihu, u níž je znám:  

o autor 

o název 

o předmět 

2) ukázat, co má knihovna 

o od určitého autora 

o o určitém předmětu 

o v určitém druhu literatury (žánru) 

3) dopomoci ve výběru knihy 

o co se týče jejího vydání 

o co se týče charakteru knihy (literárně nebo tematicky) 

 

Koncem 18. vznikají první národní katalogizační instrukce. V roce 1778 

vyšla rakouská katalogizační instrukce19,  založená na práci Michaela 

Denise, knihovníka vídeňské dvorní knihovny.20 Následovala úřední 

katalogizační instrukce21 přijatá francouzským Národním konventem roku 

1791. Určovala zpracování knih pro národní lístkový souborný katalog 

řazený abecedně podle autorů nebo předmětů (u anonym). V roce 1819 

byla vydána instrukce Veřejné knihovny v Petrohradě pro jmenný 

katalog22, která formovala v Rusku používaný princip popisu pod 

autorem.23  V roce 1825 vyšla v Rakousku další katalogizační instrukce pro 

univerzitní a studijní knihovny24 používaná až do začátku 20. století.25    

                                                 
18 DROBÍKOVÁ, Barbora. Budování katalogu a uživatelský přístup. In Informačné 
správanie a digitálne knižnice : zborník z medzinárodnej konferencie SÚZA, Bratislava 
21.-22. máj 2003,  s. 190-201.  
19 Instruction vorgeschrieben für alle Universitäts- und Lycealbibliotheken mit Hofdecrete 
vom 30. April 1778, Z. 628.  
20 BUŘILOVÁ, Marcela. Jmenné zpracování : (učební text). Praha : VOŠIS, 1999, s. 12.
21 Instruction pour procéder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques 
sur lesquelles les Directoires ont dû ou doivent incessaminent apposer les scelles. Paris :  
Imprimerie nationale, 1791. 
22 Pravila dlja sostavlenija katalogov imperatorskoj Publičnoj biblioteki po azbučnomu 
porjadku. Maja, 12 dnja 1819. Sankt-Peterburg : 1819. 
23 VODIČKOVÁ, Hana. K otázce perspektivy katalogizační teorie. Praha : ÚVTEI, 1979, 
s. 43-44. 
24 Instruction für die k. k. Universitäts- und Studienbibliotheken, provisorisch erlassen mit 
Stud-Hof-Comm.-Decrete vom 23. Juli 1825, Z. 2930. 
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2. Mezinárodní spolupráce v katalogizaci 
 

 

Na přelomu 19. a 20. století končí doba, kdy jednotlivé knihovny pracují 

podle vlastních pravidel a začíná období národního a mezinárodního 

sjednocování katalogizačních pravidel. Roku 1899 byla vydána pruská 

instrukce (Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen 

Bibliotheken) a v roce 1908 anglo-americká katalogizační pravidla 

(v samostatných vydáních pro USA: Catalog rules, author and title entries 

a Velkou Británii: Cataloguing rules, author and title entries; česky Pravidla 

popisu pod autorem a pod názvem26). Oboje pravidla se rychle rozšířila i 

na území dalších států (pruská instrukce se používala vedle Německa 

postupně také ve střední, severní a východní Evropě, anglo-americká 

instrukce se rozšířila do koloniálních zemí, kde byla úředním jazykem 

angličtina a také v západní a jižní Evropě). Tyto instrukce nadlouho 

ovlivnily katalogizační praxi ve světě, ale také znamenaly její dlouhodobé 

rozdělení, protože obě formulovaly odlišné zásady pro tvorbu 

katalogizačního záznamu, a to především pravidla pro tvorbu záhlaví.27   

 

V anglo-amerických pravidlech se tvořilo názvové záhlaví v takovém tvaru, 

v jakém je uvedeno v knize, tedy podle tzv. zásady mechanického řazení 

(mechanical order = Mechanische Ordnung) (z řazení se vynechávaly jen 

mluvnické členy). V pruských instrukcích se používal tzv. gramatický 

princip (grammatical order = grammatische Wortfolge), tzn. že názvové 

záhlaví začíná podstatným jménem, které je určeno jako gramaticky 

nejvýznamnější. Tento postup je znám jako zásada řídícího substantiva 

(substantivum regens). Řídící substantivum se podle tehdejší terminologie 

stává tzv. heslovým jmenovatelem (Ordnungswort), které se předřazuje 

                                                                                                                                     
25 BUŘILOVÁ, Marcela. Jmenné zpracování : (učební text). Praha : Vyšší odborná škola 
informačních služeb, 1999, s. 13.
26 překlad názvu pravidel převzat z: TOBOLKA, Z.V. Návrh mezinárodních 
katalogizačních pravidel. Technická knihovna. 1972, roč. 16, č.16, s. 211-217. 
27 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 87-88.  
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před zbylé části názvu dokumentu v záhlaví (neboli hesle, podle tehdejší 

terminologie). Co se týče korporativních záhlaví, v anglo-amerických 

pravidlech byl v souladu s Cutterem již tradičně popis pod korporativním 

autorem považovaný za rovnocenný popisu pod individuálním autorem, 

naopak v pruské instrukci bylo sice pro výjimečné případy stanoveno jeho 

použití, ale v podstatě se neuplatňoval. Rozdílné byly také principy, podle 

kterých se stanovila personální záhlaví pro díla s více než jedním autorem: 

zatímco v anglo-amerických pravidlech bylo stanoveno vytvářet personální 

záhlaví i pro díla mnoha autorů, pruská instrukce popisovala pod autorem 

pouze díla pocházející od maximálně tří autorů a ostatní považovala za 

nepravá anonyma.28

 

2.1 Počátky mezinárodní spolupráce 
 

Za jednu z prvních známek spolupráce knihoven v oblasti katalogizace lze 

považovat zavedení nové služby Kongresové knihovny USA: v roce 1901 

začala distribuovat tištěné katalogizační lístky. Tento počátek kooperativní 

katalogizace byl prvním krokem reálné spolupráce mezi knihovnami v 

katalogizaci. Uvědomily si, že sdílením katalogizačních záznamů, 

vytvářených podle jednotných standardů (jednalo se o katalogizační 

pravidla Kongresové knihovny), významně sníží náklady na katalogizaci.29  

Ve stejné době v tehdejším Prusku vydávala Královská knihovna v Berlíně 

tištěný seznam nově získaných dokumentů, jehož jednotlivé listy bylo 

možné rozdělit a vlepit na katalogizační lístky. Postupně se přidaly všechny 

pruské univerzitní knihovny, a začal tak vznikat pruský souborný katalog.30   

 

Po uzavření dohody o společných katalogizačních pravidlech mezi Anglií a 

USA v roce 1907 v Glasgowě byla již o rok později vydána zmíněná 

                                                 
28 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 67-96. 
29 MANNING, Ralph W. The Anglo-American Cataloguing Rules and their future. Library 
Resources and Technical Services. 2000, vol. 44, no. 3, s.129-134. 
30 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 

 12



sloučená anglo-americká katalogizační pravidla Americké knihovnické 

asociace a Knihovnické asociace Velké Británie. Tento krok můžeme 

označit jako počátek harmonizačních snah v oblasti katalogizace. 

 

V roce 1908 byl na Mezinárodní bibliografické a dokumentační konferenci 

v Bruselu poprvé formulován úkol vytvořit mezinárodní katalogizační 

pravidla, když byl schválen návrh uzavřít mezinárodní dohodu o 

katalogizaci, který podal předseda komise pro katalogizační pravidla 

Americké knihovnické asociace J.C.M. Hanson. Prvním krokem bylo 

přeložení nových anglo-amerických pravidel do francouzštiny. Němečtí 

knihovníci však nebyli pokusům o mezinárodní sjednocení příliš nakloněni. 

Roku 1911, na svém výročním sjezdu v Hamburku, vydali prohlášení, 

v němž sice projevili sympatie k myšlence mezinárodní dohody o 

katalogizačních pravidlech, ale vzhledem k rozdílům v některých zásadních 

ustanoveních (především zpracování anonym) pokládali jednotu v blízké 

době za nemožnou. Vlivem mezinárodního tlaku bylo nakonec alespoň 

rozhodnuto prosadit širší používání pruské instrukce jako jednotných 

pravidel pro německé jazykové území. První světová válka poté přerušila 

další úsilí o mezinárodní sjednocení katalogizačních pravidel.31

 

2.2 První mezinárodní sjezd knihovníků a bibliografů 
v Římě (1929) 

 

Teprve v roce 1929, na Prvním mezinárodním sjezdu knihovníků a 

bibliografů v Římě, se znovu otevřela otázka vytvoření mezinárodních 

katalogizačních pravidel. Jednání se zúčastnilo mnoho katalogizačních 

expertů z různých zemí, Československo zastupoval Z.V. Tobolka. Ve 

svém referátu32 podal velmi reálný a kritický pohled na tehdejší 

katalogizační praxi, kdy stále neexistovala úplná jednotnost 

katalogizačních pravidel ani v národním měřítku, a navíc se mnoho, 

                                                 
31 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 102-103. 
32 TOBOLKA, Z.V. Návrh mezinárodních katalogizačních pravidel. Technická knihovna. 
1972, roč. 16, č.16, s. 211-217. 

 13



především starých knihoven bránilo sjednocení. Dvoje nejvíce rozšířená a 

již tehdy mezinárodně používaná katalogizační pravidla (zmíněná anglo-

americká a pruská instrukce) nejenže nebyla používána jednotně v rámci 

svých jazykových oblastí, ale zásadně se lišila v otázce tvorby záhlaví 

záznamu, a proto Z.V. Tobolka pronesl o možnostech mezinárodního 

sjednocení tato slova: „Jelikož ani jedni ani druzí nechtějí opustit své 

zvyklosti, jsou obtíže, s nimiž se setkáváme v současné době, 

nepřekonatelné.“ 

 

Neúspěšné snahy o mezinárodní sjednocení katalogizačních pravidel 

pokračovaly ve 30. letech především v rámci Mezinárodní federace 

knihovnických asociací IFLA (The International Federation of Library 

Associations and Institutions, založena roku 1927), dokud druhá světová 

válka nepřerušila veškeré mezinárodní kontakty v této oblasti. Po druhé 

světové válce se prohlubovalo sjednocování katalogizačních pravidel 

v rámci jednotlivých zemí, přičemž se projevila všeobecná tendence 

k mezinárodně jednotným zásadám.33  

 

2.3 První mezinárodní konference o katalogizačních 
principech v Paříži (1961) 

 

Další kroky směřující k mezinárodnímu sjednocení katalogizačních pravidel 

se již odehrávaly v rámci IFLA. V roce 1954 vytvořila Pracovní skupinu pro 

koordinaci katalogizačních principů (Working Group on Coordination of 

Cataloguing Principles), která o dva roky později uveřejnila první 

mezinárodní doporučení týkající se zejména pravidel popisu pod názvem a 

pod korporativním autorem. V roce 1959 byl v rámci této pracovní skupiny 

ustaven organizační výbor pro přípravu První mezinárodní konference o 

katalogizačních principech, která se konala v Paříži ve dnech 9.-18. října 

1961 (1st International Conference on Cataloguing Principles, označována 

stručně jako Pařížská konference). Konference se zúčastnilo 105 delegátů 

                                                 
33 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 105. 
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z 53 zemí, 12 mezinárodních organizací a 104 pozorovatelů z 20 zemí 

(tehdejší Československo zastupoval Miroslav Nádvorník). 

 

Cílem konference bylo sjednotit formulace základních katalogizačních 

principů: volbu a formu záhlaví jakožto nejdůležitějšího údaje záznamu pro 

jmenný katalog. Hlavním výsledkem konference pak bylo přijetí tzv. 

Prohlášení zásad (Statement of Principles) známého také jako Pařížské 

principy (Paris Principles).34 Tyto principy se staly základem pro další 

mezinárodní kooperaci při rozvoji katalogizačních pravidel. Řada zemí 

podle nich následně upravila svá katalogizační pravidla.   

Hlavního cíle konference, tj. sjednocení formulace záhlaví, bylo dosaženo. 

Především pak bylo považováno za velký úspěch, že se delegáti zemí, 

které byly ovlivněny pruskou instrukcí, přihlásili ke korporativnímu 

autorství.35

 

Závěrečné usnesení konference obsahovalo celkem 8 rezolucí. Rezoluce I 

obsahovala vlastní Prohlášení zásad, rezoluce II a III se zabývaly 

organizačním zajištěním mezinárodní spolupráce v oblasti katalogizace a 

rezoluce V, VI, VII a VIII navrhovaly další postupy.  

 

Z hlediska budoucích aktivit IFLA byla významná rezoluce IV obsahující 

návrh na tvorbu slovníků selekčního jazyka (souborů autorit) pro záhlaví 

jmenného záznamu. Do budoucna byly stanoveny úkoly:36  

1) co nejdříve vydat přehled jmen osob v jednotlivých zemích a 

formalizovat jejich záhlaví pro danou zemi (tvorba národních 

autorit);  

2) připravit a vydat následující seznamy: seznam názvů států a teritorií, 

seznam anonymních klasických děl v jednotlivých zemích a 
                                                 
34 Statement of principles. Adopted by The International Conference on Cataloguing 
Principles, Paris, October 1961 [on-line]. [cit. 2003-11-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/paris_principles_1961.pdf>. 
35 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 106. 
36 VODIČKOVÁ, Hana. 36 let od konání Pařížské konference o katalogizačních 
principech. Národní knihovna. 1997, roč. 8, č. 2, s. 68-71. 
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stanovení unifikovaných názvů pro tato díla (včetně všech 

jazykových verzí), seznam druhů publikací, pro které se záhlaví 

vytváří pod konvenčním názvem37 vystihujícím formu díla;  

3) pokusit se vytvořit seznamy jednotných záhlaví jmen klasických 

řeckých a latinských autorů, národních i mezinárodních jmen 

korporací apod. 

 

Přehled Pařížských principů:38

 
Článek 1. Rozsah prohlášení 
Je v něm zdůrazněno, že tyto principy se vztahují pouze na volbu a formu 

záhlaví a pořadatele záhlaví, tedy na ty prvky záznamu, které jsou 

podstatné pro řazení záznamů katalozích tištěných knih (pojem kniha je 

zde třeba chápat tak, že zahrnuje všechny možné knihovní materiály), 

v nichž jsou v jedné abecedě řazeny záznamy pod jmény autorů, případně 

pod názvy knih. Zásady byly formulovány především s ohledem na 

katalogy velkých všeobecných knihoven, ale je doporučeno je použít i pro 

katalogy jiných knihoven a jiné abecední seznamy knih.  

Článek 2. Funkce katalogu 

Katalog má umožnit uživateli zjistit: 1) jestli knihovna má určitou knihu 

specifikovanou autorem a názvem, nebo pouze názvem, nebo pokud 

nejsou autor či název dostatečné k identifikaci, náhradním názvem; 2) 

která díla od určitého autora a která vydání určitého díla knihovna vlastní. 

Článek 3. Struktura katalogu 

Stanovuje, jaké záznamy by měl katalog obsahovat: alespoň jeden záznam 

pro každou zkatalogizovanou knihu a více než jeden záznam, kde je to 

v zájmu uživatele katalogu potřebné (např. je-li autor znám pod více jmény, 

když je autor zjištěn, ale není uveden na titulním listě, když se na tvorbě 

                                                 
37 Tzv. záhlaví formy: jedná se o situaci, kdy publikace s nevýraznými názvy mohou být 
popisovány pod jednotným konvenčním záhlavím, zvoleným k vystižení formy. - 
NÁDVORNÍK, Miroslav. Mezinárodní konference o katalogizaci. Knihovník. 1962, č. 7, s. 
83-88.) 
38 Usnesení Mezinárodní konference o zásadách katalogizace (Paříž 9.-18. října 1961). 
Překlad Nd (= Nádvorník, M.). Knihovník. 1962, č. 7, s. 88-94. 
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knihy podílelo několik autorů či spolupracovníků, když je kniha připisována 

různým autorům nebo obsahuje-li kniha dílo známé pod různými názvy). 

Článek 4. Druhy záznamů 
Stanovuje, jaké druhy záznamů může katalog obsahovat. Jsou to hlavní 

záznamy, zvláštní odkazy (doplňující hlavní záznam) a všeobecné odkazy 

(odkazující na jiné místo v katalogu). 

Článek 5. Použití většího počtu záznamů 
Pro účinné plnění funkcí katalogu, jak jsou popsány v článku 2, bude pro 

každou knihu vytvořen jeden záznam pod záhlavím, odvozeným ze jména 

autora nebo z názvu, jak je uveden v knize. Pokud se vyskytují různé formy 

jména autora či názvu, bude formulováno jednotné záhlaví pro autora nebo 

pro název a dále bude katalog obsahovat zvláštní a (nebo) všeobecné 

odkazy. 

Článek 6. Účel různých druhů záznamů 
Blíže specifikuje, jak má vypadat záhlaví hlavního záznamu a v jakých 

případech je vhodné a účelné vytvářet zvláštní a všeobecné odkazy. 

Článek 7. Volba jednotného záhlaví  

Jednotné záhlaví má tvořit nejčastěji používaná forma jména nebo název, 

jak se vyskytují v katalogizovaných dílech nebo v odborných příručkách. 

Přednostně by mělo být použito záhlaví založené na vydání díla 

v původním jazyce. 

Článek 8. Jediný individuální autor 

Stanovuje, kdy popisujeme dílo pod jménem autora a jakou formu jména 

zvolit pro jednotné záhlaví.  

Článek 9. Záznam pod korporacemi 
Dílo má být popisováno pod korporací ve dvou případech: a) když je dílo  

výsledkem kolektivní činnosti korporace; b) když ze znění názvu či titulního 

listu a z povahy díla jasně vyplývá, že za jeho obsah je kolektivně 

zodpovědná korporace. V jiných případech má být pod jménem korporace 

vytvořen zvláštní odkaz. Jednotným záhlavím má být jméno, jímž je 

korporace nejčastěji uváděna ve svých publikacích. Úřední dokumenty jako 

ústavy, zákony, smlouvy apod. mají být popisovány pod jménem 
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příslušného státu či územního celku s formálním nebo konvenčním 

názvem, udávajícím povahu materiálu, přičemž podle potřeby se mohou 

vytvořit zvláštní odkazy skutečných názvů.  

Článek 10. Více původců jednoho díla 
Pokud se na tvorbě díla podíleli dva nebo více autorů a je-li jeden z nich 

uveden v knize jako hlavní autor, bude hlavní záznam díla pod jménem 

hlavního autora. Pokud není žádný autor uveden jako hlavní, potom: a) 

jsou-li autoři maximálně tři, bude hlavní záznam pod autorem, který je na 

titulním listu uveden první; pro jména dalších dvou autorů budou vytvořeny 

zvláštní odkazy (tzv. pravidlo „tři a dost“); b) pokud je počet autorů větší 

než tři, hlavní záznam bude pod názvem díla; pro prvního uvedeného 

autora a případně pro další autory, jak bude uznáno za potřebné, budou 

vytvořeny zvláštní odkazy. 

Tento článek také řeší popis sborníků: hlavní záznam má být pod názvem 

sborníku a pro sestavovatele se vytvoří zvláštní odkaz. Výjimečně, pokud 

je sestavovatel sborníku uveden výrazně na titulním listu, může být hlavní 

záznam pod jménem sestavovatele a zvláštní odkaz pak bude vytvořen pro 

název. 

Článek 11. Díla popisovaná pod názvem 
Jsou vyjmenovány případy, kdy jsou díla popisována pod názvem: více 

než tři autoři, z nichž žádný není hlavní, sborníky děl různých autorů, díla 

(včetně děl na pokračování a periodik) známá především nebo obvykle  

pod názvem. Článek stanovuje způsob vytváření zvláštních a všeobecných 

odkazů. Jednotné záhlaví má tvořit původní název nebo název nejčastěji 

užívaný ve vydáních díla. Článek dále vymezuje volbu názvového záhlaví 

pro díla na pokračování (periodika) a možnost popisu pod jednotným 

konvenčním záhlavím, vystihujícím formu díla (týká se především 

úředních, vládních a mezinárodních dokumentů). 

Článek 12. Pořadatel záhlaví u jmen osob 
Volba pořadatele záhlaví u jmen autorů skládajících se z více slov se řídí 

pokud možno uznaným zvykem v zemi, jejímž občanem je autor. 
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V případě, že to není možné, uznaným zvykem v jazyce, který autor 

obvykle používá.39

 

Hlavní cíl Pařížských principů, stát se základním mezinárodním 

standardem pro tvorbu katalogizačních pravidel, byl naplněn: v 70. a 80. 

letech 20. století vznikaly katalogizační instrukce přímo na nich založené 

nebo přinejmenším jimi silně ovlivněné. Po čtyři desetiletí zůstalo 

Prohlášení zásad ve své původní podobě, přes připomínky a návrhy nikdy 

nebylo revidováno, neboť se nepodařilo vytvořit přesněji formulovaný 

text.40

 

2.4 Mezinárodní setkání katalogizačních expertů (Kodaň 
1969) a vznik ISBD 

 

I když byly Pařížské principy aplikovány v mnoha zemích, brzy začalo být 

jasné, že sjednocení pouze pravidel pro tvorbu záhlaví nestačí. 60. léta 

započala éru rychle se rozrůstajících knihovních fondů a s tím nutnosti 

vytvářet více katalogizačních záznamů. V zájmu ušetření času a zdrojů na 

katalogizaci začaly vznikat národní programy sdílené katalogizace a bylo 

vyjádřeno přání začít stejně sdílet záznamy i mezinárodně, což bylo 

podpořeno především rozvojem automatizovaného zpracování 

bibliografických dat. Tomu ale bránila skutečnost, že katalogizační 

záznamy vytvořené podle různých národních pravidel se někdy značně 

lišily co se týče obsahu a pořadí popisných prvků, a to nejen mezinárodně, 

ale často i v rámci jednoho státu. Bylo jasné, že takové záznamy není 

možné efektivně sdílet v automatizovaných systémech. Proto Výbor IFLA 

                                                 
39 Článek 12 nepřijala německá ani americká delegace. Na setkání expertů v Kodani 1969 
(viz dále v textu) bylo odsouhlaseno upřesnění: formulace záhlaví v originálním jazyce 
osoby nebo korporace. RAK to přijaly, ale AACR preferovala národní formu tam, kde je 
pro uživatele všeobecně známá a lépe srozumitelná. IFLA nakonec od prosazování 
formulace záhlaví v originálním jazyce ustoupila: roku 1997 na konferenci IFLA v Kodani 
byla preference originální formy jména prohlášena za prakticky nerealizovatelnou.  - podle 
STOKLASOVÁ, Bohdana. Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999). Ikaros 
[online]. 1999, roč. 3, č. 8  [cit. 2005-01-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208574>. 
40 VODIČKOVÁ, Hana. 36 let od konání Pařížské konference o katalogizačních 
principech. Národní knihovna. 1997, roč. 8, č. 2, s. 68-71. 
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pro sjednocení katalogizačních principů (IFLA Committee on Uniform 

Cataloguing Rules, stručně Katalogizační výbor IFLA) zorganizoval v roce 

1969 v Kodani Mezinárodní setkání katalogizačních expertů 

(International Meeting of Cataloguing Experts) s cílem stanovit jednotná 

pravidla pro bibliografický popis.41

 

V první části jednání byly připomínkovány dosavadní zkušenosti 

se začleněním Pařížských principů v soudobých katalogizačních 

pravidlech. Některá ustanovení se také ukázala jako nevyhovující nebo 

z hlediska zařazení do národních pravidel jako příliš obecná. Výsledkem 

jednání nakonec nebyl návrh změn principů, pouze bylo rozhodnuto upravit 

komentované vydání Prohlášení zásad tak, aby bralo v úvahu všechny  

možné připomínky a variabilní řešení přijatá v různých katalogizačních 

instrukcích od roku 1961.  

 

Nejdůležitějším bodem programu pak bylo jednání o mezinárodních 

standardech pro bibliografický popis. Účastníci se shodli na vytvoření 

společného rámce popisných údajů, v němž důležité bude pevné pořadí 

údajů, a předložili návrh na vypracování mezinárodního standardního  

bibliografického popisu (International Standard Bibliographic 

Description, ISBD) pro záznamy jednosvazkových a vícesvazkových 

monografií. Experti se také shodli, že jeho součástí bude ISBN. Vzhledem 

k tomu, že problematiku záhlaví řeší Pařížské principy, bylo záhlaví z této 

normy vyčleněno.42  

 

V Kodani také byla pronesena základní myšlenka budoucího programu 

Univerzální bibliografické kontroly (Universal Bibliographic Control, 

UBC): „Je třeba zaměřit úsilí na vytvoření systému mezinárodní výměny 
                                                 
41 PARENT, Ingrid. IFLA Section on Cataloguing : 'why in the world?'. Library Resources 
and Technical Services. Jul. 2000, vol. 44, no. 3, s. 146-152. 
42 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 109-112.  
Příčinou vyčlenění záhlaví mohlo být nedořešení vztahu autor-název, jejich pořadí, 
hodnocení důležitosti. - VODIČKOVÁ, Hana. Mezinárodní sjednocení katalogizačních 
pravidel na pořadu dne. Technická knihovna. 1973, roč. 17, č. 4, s. 97-105. 
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bibliografických informací tak, aby normalizovaný bibliografický popis 

každé publikace vznikl a byl distribuován národní bibliografickou agenturou 

v zemi vydání publikace … Efektivnost tohoto systému bude závislá na 

maximální normalizaci formy a obsahu bibliografického popisu.“43 

V souvislosti s automatizací byl zdůrazněn požadavek na vypracování 

souboru seznamů unifikovaných forem jmen osob, korporací a zemí, 

vyslovený již na pařížské konferenci.  

 

Cílem ISBD je především unifikace a standardizace popisných údajů. 

Určuje, které údaje tvoří bibliografický popis, stanovuje jejich pořadí a 

interpunkci, kterou mají být odděleny. Zajišťuje tak všeobecnou 

srozumitelnost záznamu dokumentu a možnost snadné mezinárodní 

výměny záznamů. Navíc také umožňuje převoditelnost bibliografických 

záznamů do strojem čitelné formy. Postupně byly vytvořeny ISBD pro 

jednotlivé druhy dokumentů.44  

Jsou používány na celém světě buď přímo jako katalogizační standardy, 

nebo jsou jejich zásady pro popis včleněny do národních katalogizačních 

pravidel.   

 

Prvním ze souboru textů ISBD byl Mezinárodní standardní bibliografický 

popis pro monografie ISBD(M) vydaný v roce 1971 jako soubor 

doporučení. Tato norma byla zavedena do praxe v mnoha národních 

bibliografiích, byla přeložena do několika jazyků a řada katalogizačních 

výborů ji brala v úvahu při úpravách národních katalogizačních pravidel. 

Později, na základě kritických připomínek, byla provedena revize, která 

vyšla již jako „první standardní vydání“ v roce 1974. O rok později navrhl 

Spojený řídící výbor pro revizi Anglo-amerických katalogizačních pravidel 

Katalogizačnímu výboru IFLA vytvořit všeobecný mezinárodní standardní 

bibliografický popis, který bude vhodný pro všechny druhy dokumentů 

                                                 
43 VODIČKOVÁ, Hana. Identifikační popis. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1982, s. 109-110. 
44 BUŘILOVÁ, Marcela. Jmenné zpracování : (učební text). 1. vyd. Praha : Vyšší odborná 
škola informačních služeb, 1999. 123 s. Dostupný také z WWW: 
<http://info.sks.cz/users/bl/skripta.htm>. 
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obsažených v knihovnách a bude tvořit obecný rámec všech 

specializovaných ISBD a zajišťovat jejich soulad. Výsledkem společné 

práce byl Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis 

ISBD(G) publikovaný v roce 1977. Následně bylo revidováno ISBD(M) tak, 

aby bylo uvedeno do souladu s ISBD(G) a „první revidované standardní 

vydání“ bylo zveřejněno v roce 1978.45

 

První projekt generální revize  

 

Na Světovém kongresu IFLA v Bruselu v roce 1977 bylo dohodnuto, že 

všechny texty ISBD se nebudou měnit pět let a poté se provede revize 

některých nebo všech ISBD. Na základě tohoto rozhodnutí byl vytvořen 

Revizní výbor pro ISBD (ISBD Review Committee), který se poprvé sešel 

v roce 1981, aby  přezkoumal všechna existující ISBD: ISBD(CM) pro 

kartografické materiály, ISBD(NBM) pro neknižní materiály, ISBD(S) pro 

seriály (všechna vydána v roce 1977) a ISBD(M) pro monografie (poslední 

vydání z roku 1978). Byly stanoveny především následující úkoly: sjednotit  

definice a pravidla, dosáhnout tak jejich větší konzistence; zdokonalit  

příklady; věnovat větší pozornost nelatinkovým druhům písma; zrevidovat 

použití znaku rovnosti a zabývat se připomínkami, které ke standardům pro 

neknižní materiály vyslovily odborné skupiny, např. IAML (International 

Association of Music Librarians).46

 

Na konci 80. let byla publikována revidovaná vydání všech ISBD. Hlavním 

výsledkem tohoto prvního projektu všeobecné revize textů ISBD pak bylo 

vyjmutí tzv. strojem čitelných souborů dat z ISBD(NBM) a vytvoření nového 

ISBD(CF) pro počítačové soubory vydaného v roce 1990. Vzhledem 

k prudkému technologickému rozvoji muselo být téměř ihned po svém 

                                                 
45 ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis : anotovaný text. 
Praha : Národní knihovna, 1993. 
46 ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis : anotovaný text. 
Praha : Národní knihovna, 1993. 
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vydání revidováno a nakonec jej nahradilo nově vytvořené ISBD(ER) pro 

elektronické zdroje (1997).47  

 
Druhý projekt generální revize 

 

Z důvodu ustavení Pracovní skupiny pro funkční požadavky na 

bibliografické záznamy (FRBR) byla na počátku 90. let zastavena práce na 

revizích standardů ISBD, včetně projektu „Concise ISBD(M)“, který měl 

identifikovat jednotlivé prvky ISBD pro monografie a určit rozsah 

minimálního záznamu. Předpokládalo se totiž, že tytéž výsledky, tj. 

vymezení nezbytného minima pro bibliografický záznam přinese i studie 

FRBR. V roce 1998, kdy byla studie FRBR publikována, byl obnoven 

Revizní výbor ISBD, aby započal kompletní revizi všech standardů ISBD 

s cílem implementovat doporučení FRBR pro tzv. „základní záznam 

národní bibliografie“, a zajistit tak soulad obou systémů. Současně byl také 

iniciován projekt mapování prvků ISBD vůči atributům entit a vztahům 

podle modelu FRBR. (Více v kapitole 2.5 o FRBR). 

 

Hlavním úkolem druhé generální revize je nově, ve shodě s požadavky 

FRBR, určit povinné a volitelné údaje v bibliografickém záznamu (tak, že 

v žádném případě prvek povinný ve FRBR nebude pouze volitelný v ISBD). 

Zatím byla dokončena revize těchto ISBD: ISBD(M) a ISBD(CR) pro seriály 

a ostatní pokračující zdroje v roce 2002, ISBD(G) v roce 2004. V současné 

době procházejí revizí: ISBD(CM) pro kartografické materiály, ISBD(A) pro 

staré tisky, ISBD(ER) pro elektronické zdroje, ISBD(NBM) pro neknižní 

materiály a ISBD(PM) pro hudebniny.48  

 

                                                 
47 BYRUM, John D. IFLA's ISBD Programme: Purpose, Process, and Prospects : 
[presented to the Second IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code] 
[online]. [2004] [cit. 2006-03-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/source/papers-byrum.pdf>. 
48 BYRUM, John D. IFLA's ISBD Programme: Purpose, Process, and Prospects : 
[presented to the Second IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code] 
[online]. [2004] [cit. 2006-03-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/source/papers-byrum.pdf>. 
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ISBD(S) –> ISBD(CR) 
 

Do ISBD(ER) nebyly zařazeny elektronické seriály, protože bylo 

rozhodnuto, že budou včleněny do ISBD(S). To bylo také jedním z důvodů 

zahájení revize v roce 1998. Když v polovině 70. let vznikalo ISBD pro 

seriály, byl zároveň v rámci UNESCO vytvořen Mezinárodní systém pro 

seriály (International Serials Data System, ISDS), pro který byla vyvíjena 

vlastní pravidla  a formát pro popis seriálů (Manuál ISSN). Cílem ISDS byla 

identifikace seriálů, hlavně určením klíčového názvu (key title) a ISSN. 

Účelem ISBD(S) bylo vytvořit standardizovaný popis titulu „v ruce“. Revizní 

výbor IFLA pro ISBD nakonec schválil vlastní verzi. Byla tak promarněna 

příležitost vytvořit jeden bibliografický popisný standard pro seriály.  

 

Koncem 90. let se začala prosazovat harmonizace tří hlavních a 

nejrozšířenějších standardů pro katalogizaci seriálových dokumentů: 

ISBD(S), Manuál ISSN  a AACR2, která právě procházela rozsáhlou revizí, 

přičemž značná část pozornosti byla věnována otázkám spojeným se 

seriálovostí (seriality).49 Byla zavedena nová kategorie pokračujících zdrojů 

(continuing resources). Ta zahrnuje jednak seriály a jednak integrující 

zdroje (integrating resources), definované jako zdroje, které jsou 

doplňované či měněné aktualizací a které nemohou být dostupné 

samostatně, ale jsou integrovány do jednoho celku. Jsou to např. publikace 

na volných listech nebo webovská sídla.50  

 

Nový text ISBD(CR) pro seriály a pokračující zdroje (ISBD(CR): 

International Standard Bibliographic Description for Serials and Other 

Continuing Resources) je výsledkem úsilí zredukovat rozdíly mezi ISBD 

pro seriály a ISSN. Přebírá mnoho prvků z ISSN Manuálu, což je 

                                                 
49 PARENT, Ingrid. IFLA Section on Cataloguing : 'why in the world?'. Library Resources 
and Technical Services. Jul. 2000, vol. 44, no. 3, s. 146-152. 
50 ŠŤASTNÁ, Petra. A co na to katalogizační pravidla? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 10 
[cit. 2004-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200209055>. 
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znázorněno v článku 0.3.3 ISBD(CR), který porovnává strukturu a základní 

prvky obou standardů.  

 

Současná situace 

 

Navzdory všem revizním procesům a změnám se základní struktura a 

datové prvky skupiny standardů ISBD v průběhu let zásadně nezměnily. 

Nadále jsou také úplně nebo částečně využívány tvůrci katalogizačních 

pravidel a metadatových schémat na celém světě.  

Texty všech ISBD jsou k dispozici v elektronické podobě na webových 

stránkách IFLA - IFLANET51. ISBD(M) a ISBD(G) byly již publikovány 

pouze elektronicky.  

 

Stručný přehled současných aktivit Revizního výboru pro ISBD52

 

Study Group on Future Directions of the ISBDs (Studijní skupina o 

budoucím směřování standardů ISBD) se mimo jiné zabývá těmito úkoly:  

• zvážit užitečnost sloučení jednotlivých specializovaných textů ISBD 

do jednoho dokumentu s kapitolami obsahujícími informace 

specifické pro určitý druh materiálu; 

• zlepšit konzistenci terminologie a obsahu v rámci všech textů ISBD. 

 

Material Designation Study Group (Studijní skupina pro označení druhu 

dokumentu) se zabývá problémem dokumentů, které jsou publikovány ve 

více formátech (např. elektronické knihy nebo mapy vydávané jako seriály) 

a na více než jednom fyzickém médiu. Především se zabývá třemi tématy: 

• použití několika standardů ISBD a několika označení druhu 

dokumentu; 

• určení pořadí prvků pro vícenásobné formáty ; 

                                                 
51 viz IFLANET - Family of ISBDs: <http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm>. 
52 IFLA. Cataloguing Section. ISBD Review Group [online]. [Haag] : IFLA, latest revision: 
27 February 2006 [cit. 2006-05-24]. Dostupný z WWW: < http://www.ifla.org/VII/s13/isbd-
rg.htm#activities>. 
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• počet bibliografických záznamů vytvořených pro vícenásobné 

verze. 

 

V současné době je již k dispozici pro připomínkování (do 15.10.2006) 

návrh sloučené verze sedmi specializovaných ISBD, pracovně nazvané 

ISBD: International Standard Bibliographic Description - 2006 

consolidated edition. Cílem je poskytnout konzistentní, všeobecná 

ustanovení pro všechny typy zdrojů, následovaná výjimkami a 

dodatečnými ustanoveními pro speciální druhy zdrojů, jak si to vyžaduje 

popis těchto zdrojů. Hlavní výhodou sloučené verze ISBD by mělo být 

zlepšení koordinace při aktualizacích textů a vůbec celkové zrychlení 

revizního procesu.53  

 

2.5 Seminář o bibliografických záznamech (Stockholm 
1990) a FRBR 

 

Pařížské principy a doporučení ISBD se během 70. a 80. let 20. století 

staly základem mnohých nových i revidovaných katalogizačních pravidel. 

Ve stejné době ale docházelo ke stále rychlejším změnám, které 

významně ovlivnily katalogizační praxi. Byl to především rozvoj 

automatizovaných systémů a růst národních i mezinárodních databází díky 

programům sdílené katalogizace. Sdílená katalogizace se rychle rozvíjela 

nejen díky novým technologiím, ale také zvyšující se potřebě snížit náklady 

na katalogizaci a tvořit záznamy na „minimální úrovni“. Navíc byla 

pociťována potřeba přizpůsobit katalogizační pravidla novým vznikajícím 

formám elektronického publikování a síťového přístupu k informačním 

zdrojům. Stejně důležité bylo účinněji reagovat na rozšiřující se uživatelské 

potřeby.  

 

V této situaci se v roce 1990 ve Stockholmu konal Seminář o 

bibliografických záznamech (Seminar on Bibliographic Records), 

                                                 
53 Tamtéž. 
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který podporovaly IFLA UBCIM Programme a IFLA Division of 

Bibliographic Control. Jeho účastníci diskutovali o ekonomické realitě 

knihoven a nutnosti snížit náklady na katalogizaci, ale také považovali za 

důležité zabývat se novými druhy dokumentů a vzrůstajícími uživatelskými 

potřebami. Došli k závěru, že nátlak vytvářet katalogizační záznamy na 

„minimální úrovni“ vyžaduje přezkoumání vztahů mezi jednotlivými 

bibliografickými údaji v záznamu a uživatelskými potřebami. Navíc se 

shodli, že je třeba dohodnout standard pro tzv. základní úroveň záznamu 

(core level record) jako podmínku udržení programů sdílené katalogizace 

na národní i mezinárodní úrovni. Na semináři bylo přijato devět rozhodnutí, 

z nichž jedno požadovalo zpracování studie definující funkční požadavky 

na bibliografické záznamy. Tak vznikla a v roce 1998 byla publikována 

studie Functional Requirements for Bibliographic Records (všeobecně 

známá pod zkratkou FRBR). V roce 2002 vyšla v českém překladu s 

názvem Funkční požadavky na bibliografické záznamy.54

 

Účelem studie bylo vymezit jasně definovanými pojmy funkce 

bibliografického záznamu s ohledem na různé druhy dokumentů, různé 

způsoby použití a různé potřeby uživatelů. Měla zahrnovat úplný rozsah 

funkcí bibliografického záznamu, tedy např. záznam, jenž obsahuje nejen 

popisné prvky, ale také selekční údaje a další „organizační“ údaje 

(klasifikační znaky apod.) a anotaci. Studie měla vytvořit rámec, který by 

umožnil jasně a jednotně pochopit, jaké informace bibliografický záznam 

poskytuje a co od něj očekávají uživatelé. Dalším úkolem bylo doporučit 

základní úroveň funkčnosti a základní údaje pro bibliografické záznamy 

vytvářené národními bibliografickými agenturami, aby bylo možno 

v případě potřeby snížit náklady na katalogizaci vytvářením záznamů na 

„nižší než úplné úrovni“, které ale budou vyhovovat základním 

uživatelským potřebám.  

 

                                                 
54 Funkční požadavky na bibliografické záznamy : závěrečná zpráva. Přeložila Ludmila 
Celbová. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. iv, 117 s. ISBN 80-7050-400-5 
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Pro účely studie jsou funkční požadavky na bibliografické záznamy 

definovány ve vztahu k následujícím uživatelským potřebám při 

vyhledávání a využívání národních bibliografií a katalogů knihoven:  

- využívání údajů pro vyhledání entit odpovídajících vyhledávacím 

kritériím; 

- využívání vyhledaných údajů k určení entity (potvrdit, že nalezený 

záznam popisuje hledaný dokument či rozlišit mezi podobnými 

dokumenty); 

- využívání údajů pro výběr entity, která odpovídá potřebám uživatele 

(jazyková verze, text nebo zvuková nahrávka apod.); 

- využívání údajů k získání přístupu k popsané entitě (objednat 

dokument, online přístup k elektronickému dokumentu připojením ke 

vzdálenému počítači). 

Studie využívá metodu analýzy entit, která se používá při vývoji pojmových 

modelů pro systémy relačních databází. Nejprve jsou vymezeny základní 

entity, které jsou hlavním předmětem zájmu uživatelů. Následně jsou  

znázorněny vztahy mezi těmito entitami a poté se určí vlastnosti či atributy 

každé entity. Z analýzy entit, atributů a vztahů byla odvozena struktura 

entita-vztah, která pak byla použita jako rámec pro hodnocení relevance 

každého atributu a vztahu ve vztahu ke čtyřem (výše uvedeným) obecným 

uživatelským potřebám.  

 

Entity jsou rozděleny do tří skupin:  

1. produkty intelektuální nebo umělecké činnosti, které jsou obsaženy 

v bibliografických záznamech: dílo, vyjádření, provedení, 

jednotka; 

2. entity odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah, za výrobu, 

distribuci nebo správu těchto produktů: osoba a korporace; 

3. doplňkový soubor entit sloužících jako předměty intelektuální nebo 

umělecké činnosti: pojem, objekt, akce, místo. 

Entity první skupiny představují různé aspekty zájmů uživatele o výsledky 

intelektuální nebo umělecké činnosti. Entity definované jako dílo 
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(intelektuální nebo umělecký výtvor) a vyjádření (intelektuální nebo 

umělecká realizace díla) odrážejí intelektuální nebo umělecký obsah, 

zatímco entity definované jako provedení (fyzické ztělesnění vyjádření díla) 

a jednotka (jedinečný exemplář provedení) odrážejí fyzickou formu.  

Entity ve druhé skupině představují entity odpovědné za intelektuální nebo 

umělecký obsah, za výrobu, distribuci nebo správu entit první skupiny. 

Zahrnují osobu (jednotlivec) a korporaci (organizace nebo skupina 

jednotlivců a/nebo organizací). 

Entity třetí skupiny představují doplňkový soubor entit sloužících jako 

předměty děl. Zahrnují pojem (představa nebo myšlenka), objekt (hmotný 

předmět), akce (činnosti nebo událost) a místo (lokace).  

 

Každá v modelu definovaná entita je spojena se souborem atributů 
(vlastností), které slouží jako prostředky, jimiž uživatelé formulují dotazy a 

interpretují odpovědi při vyhledávání. Lze je rozdělit do dvou širokých 

kategorií: 

- atributy, které jsou v entitě obsaženy, 

- atributy, které jsou entitám přiřazeny zvnějšku. 

 
Vztahy v rámci modelu entita-vztah znázorňují spojení mezi dvěma 

entitami a slouží uživateli při „navigaci“ v univerzu bibliografických katalogů 

a databází. Studie rozlišuje dvě úrovně těchto vztahů mezi entitami: vysoká 

a nižší úroveň.55

 

Studie FRBR se stala významným podnětem dalšího vývoje katalogizační 

teorie, který lze přirovnat k významu Pařížských principů a ISBD. „Přináší 

nový pohled na ustálenou strukturu a vztahy v bibliografických a autoritních 

záznamech a také přesnější terminologii.“56 Zavádí nově definovaný model 

                                                 
55 text vytvořen podle českého překladu studie: Funkční požadavky na bibliografické 
záznamy : závěrečná zpráva. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. iv, 117 s.  
56 TILLET, Barbara B. What is FRBR? : a conceptual model for the bibliographic 
universe. Technicalities. 2003, vol. 25, no. 5, s. 11-13. Dostupný také z WWW: 
<http://www.loc.gov/cds/FRBR.html>. 
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bibliografického univerza. Namísto na fyzickou podstatu informačních 

zdrojů se soustředí na jejich obsah.  

 

Studie vyvolala po svém publikování velký mezinárodní ohlas. Již koncem 

roku 1998 byl na Mezinárodní konferenci o národních bibliografických 

službách (International Conference on National Bibliographic Services) 

v Kodani schválen studií FRBR navržený základní záznam pro národní 

bibliografie (basic level national bibliographic record). Protože je 

model FRBR všeobecně platný a nezávislý na pravidlech, byl využit 

některými národními agenturami pro analýzu vlastních pravidel, ke zjištění 

jejich slabých míst a k revizi pravidel (např. italská katalogizační pravidla 

RICA, Ruská katalogizační pravidla, AACR). Byl využit pro analýzu formátu 

MARC21 a jeho srovnání se čtyřúrovňovou strukturou záznamu podle 

FRBR (2002).57 Vznikly již také databázové systémy založené na aplikaci 

modelu FRBR: první byl veřejně dostupný systém Virtua58, dále webový 

vyhledávací systém RedLightGreen pro souborný katalog sítě vědeckých 

knihoven RLG, určený především vysokoškolským studentům59. Vznikají 

také tzv. „FRBRizované“ katalogy: např. AusLit: the resource for Australian 

Literature60 nebo OCLC Fiction Finder61.  

 

V roce 2004 byly mapovány prvky ISBD vůči atributům entit a vztahům 

podle modelu FRBR.62 Jak ukázaly výsledky studie, je téměř nemožné 

uvést do vzájemné souvislosti termíny z FRBR a ISBD, protože termíny 

použité ve studii FRBR byly definovány na vyšší úrovni abstrakce, a i když 

entity definované ve FRBR modelu zřetelně souvisejí s prvky tvořícími 

popis podle ISBD, nejsou nutně po všech stránkách shodné a vztahy jsou 

                                                 
57 DROBÍKOVÁ, Barbora. Vývoj, směřování a trendy katalogizace za poslední čtyři roky : 
od FRBR až po revizi AACR2R v roce 2002. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 3, s. 
153-167.  
58 viz <http://www.vtls.com/Products/virtua.shtml> 
59 viz <http://www.redlightgreen.com/ucwprod/web/workspace.jsp> 
60 viz <http://www.austlit.edu.au>, placený zdroj 
61 viz <http://fictionfinder.oclc.org>, experimentální databáze 
62 DELSEY, Tom. Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships 
[online]. [Haag] : IFLA, 2004-07-28 [cit. 2006-03-31]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD-FRBR-mappingFinal.pdf>. 

 30



příliš komplikované, aby mohly být zprostředkovány jednoduchou záměnou 

terminologie.   

 

E-R model (entity-relationship, entita-vztah) je dále využíván k analýzám 

dalších druhů záznamů. V roce 1999 byla v rámci IFLA vytvořena pracovní 

skupina pro funkční požadavky a číslování pro autoritní záznamy 

(Functional Requirements and Numbering of Authority Records, FRANAR). 

Konceptuální model v současné době prezentovaný jako FRAR (Functional 

Requirements for Authority Records and References) se zabývá pouze 

jmennými autoritami. V roce 2005 pak byla ustavena pracovní skupina pro 

funkční požadavky na věcné autoritní záznamy (Functional Requirements 

for Subject Authority Records, FRSAR).63

                                                 
63 IFLA. Cataloguing Section. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 

Review Group. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/wgfrbr.htm>. 
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3. Pravidla pro identifikační popis 
 

 

AACR (Anglo-American Cataloging Rules) a RAK (Regeln für die 

alphabetische Katalogisierung) jsou dnes jedny z nejrozšířenějších 

katalogizačních instrukcí. Již v roce 1929 na mezinárodním sjezdu 

knihovníků a bibliografů v Bruselu považoval Z.V. Tobolka otázku 

sjednocení katalogizačních pravidel za problém sjednocení pravidel anglo-

amerických a německých, na která bylo možné podle jeho mínění 

zredukovat ostatní katalogizační pravidla. Podle Tobolky by již potom 

sjednocení katalogizačních pravidel nebylo vážným problémem.64 Nyní, 

zdá se, v celosvětovém měřítku vítězí anglo-americká pravidla, která jsou 

jedněmi z nejrozšířenějších katalogizačních pravidel - byla přeložena do 24 

jazyků65 a adaptována v několika zemích jako národní katalogizační 

pravidla.  

 

3.1 Anglo-americká katalogizační pravidla 
 

V roce 1904 se Americká knihovnická asociace (American Library 

Association, ALA) a britská Knihovnická asociace (Library 

Association, LA) dohodly na kooperaci při vývoji nových instrukcí, 

s úmyslem vydat společná katalogizační pravidla. Výsledná sloučená 

anglo-americká Pravidla popisu pod autorem a pod názvem byla 

publikována roku 1908 a zahrnovala pravidla pro bibliografický popis i pro 

volbu autorských a názvových záhlaví. Vyšla v oddělených vydáních pro 

USA (Catalog Rules, Author and Title Entries) a pro Anglii (Cataloguing 

Rules, Author and Title Entries), protože ačkoli obě strany projevily snahu 

odstranit odlišnosti národních pravidel, prozatím se neshodly na pojetí 

záhlaví u autorů, kteří mění jména, a publikací, které mění název. Rozdíly 

byly buď vysvětleny v poznámkách, nebo byly vytištěny různé verze 
                                                 
64 TOBOLKA, Z.V. Návrh mezinárodních katalogizačních pravidel. Technická knihovna. 
1972, roč. 16, č.16, s. 211-217. 
65 Zdroj: webové stránky JSC <http://www.collectionscanada.ca/jsc/translations.html>. 
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daného sporného pravidla.66 Přes zmíněné odlišnosti se jednalo o první 

mezinárodní spolupráci v oblasti tvorby katalogizačních pravidel.  

 

Anglo-americká pravidla z roku 1908 (v anglo-americké literatuře se 

setkáme s pojmenováním 1908 Rules 67) byla určena veřejným knihovnám, 

a tedy širokému okruhu uživatelů. Ve srovnání s pruskou instrukcí (viz 

kapitola 3.2.1) stanovila jednodušší zásady pro tvorbu katalogizačního 

záznamu, především pravidla pro tvorbu záhlaví. Popisovala i díla mnoha 

autorů pod autorem, takže neznala pojem nepravého anonyma; díla bez 

autorů popisovala pod prvním slovem názvu (s vynecháním mluvnických 

členů, tzv. zásada mechanického řazení); a popis pod korporativním 

autorem považovala za rovnocenný principům popisu pod názvem a 

individuálním autorem.68

 

Ve 30. letech probíhaly diskuse mezi ALA a LA o revizi anglo-amerických  

pravidel. Zatímco prudce vzrůstal počet knihoven, které odebíraly od 

Kongresové knihovny katalogizační lístky (vytvořené podle vlastních 

pravidel Kongresové knihovny), anglo-americká katalogizační pravidla 

z roku 1908 nebyla zdaleka tolik využívaná. Proto ALA v roce 1930 

vytvořila podvýbor, který měl začít pracovat na revizi katalogizačních 

pravidel a označit hlavní problémy. Spolupráci s LA přerušila v roce 1939 

druhá světová válka a v roce 1941 bylo předběžné (preliminary) druhé 

vydání anglo-amerických pravidel publikováno pouze v americké verzi 

(A.L.A. Cataloging Rules, Author and Title Entries). Pravidla byla rozšířena, 

aby pokryla potřeby hlavně akademických a specializovaných knihoven, 

které ve větší míře katalogizují speciální druhy dokumentů (sborníky, 

vládní dokumenty, hudebniny, mapy apod.). Byla rozdělena do dvou částí, 

                                                 
66 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. A brief 
history of AACR [online]. Toronto : JSC for revision of AACR, last updated 27 July 2005 
[cit. 2006-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/history.html>. 
67 TAYLOR, Arlene G. Wynar‘s introduction to cataloging and classification. Westport : 
Libraries unlimited, 2004, s. 26.   
68 VODIČKOVÁ, Hana. K otázce perspektivy katalogizační teorie. Praha : ÚVTEI, 1979, 
s. 49. 

 33



první obsahovala pravidla pro tvorbu záhlaví, druhá pro bibliografický 

popis.69

 
Protože bylo vydání z roku 1941 kritizováno jako příliš podrobné a 

komplikované, vydala ALA v roce 1949 nově revidovaná, zjednodušená 

pravidla A.L.A. Cataloging Rules for Author and Title Entries, ta však 

obsahovala pouze pravidla pro záhlaví. Proto Kongresová knihovna ještě 

ve stejném roce vydala vlastní pravidla pro bibliografický popis Rules for 

Descriptive Cataloging in the Library of Congress, která byla mnohem 

jednodušší než pravidla ALA z roku 1941. Byla přijata ALA a později v 

prakticky nezměněné podobě zahrnuta do prvního vydání AACR v roce 

1967.70  

 
Na počátku 50. let požádala ALA Seymora Lubetzkyho, aby analyzoval 

její pravidla z roku 1949. Výsledkem byla zpráva Cataloging Rules and 

Principles; a Critique of the A.L.A. Rules for Entry and a Proposed Design 

for their Revision, publikovaná v roce 1953, ve které zkritizoval nedostatky 

pravidel pro jmenný popis a pro tvorbu záhlaví. Navrhl plán jejich revize, 

přičemž prosazoval méně komplikovaná pravidla založená na základních 

principech spíše než na ‘případech’. V roce 1956 byl jmenován editorem 

připravované revize anglo-amerických pravidel. Roku 1960 pak publikoval 

svůj koncept základních katalogizačních principů nazvaný Code of 

Cataloging Rules; Author and Title Entry.71 Jeho návrhy se staly základem 

materiálu, který byl projednáván na První mezinárodní konferenci o 

katalogizačních principech v Paříži o rok později a nakonec schválen ve 

finální verzi, známé jako Pařížské principy.  

                                                 
69 TAYLOR, Arlene G. Wynar‘s introduction to cataloging and classification. Westport : 
Libraries unlimited, 2004, s. 26.   
70 Tamtéž, s. 27.  
71 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. A brief 
history of AACR [online]. Toronto : JSC for revision of AACR, last updated 27 July 2005 
[cit. 2006-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/history.html>. 
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Lubetzky byl jedním z nejvýznamnějších teoretiků katalogizace. Vycházel 

z Panizziho, přepracoval Cuttera a jeho myšlenky přímo ovlivnily vznik 

FRBR.72

 

3.1.1 První vydání AACR 

 

Krátce po Pařížské konferenci byla zahájena obnovená spolupráce mezi 

ALA a LA. Na revizi pravidel pro bibliografický popis se podílela 

Kongresová knihovna a ke spolupráci byla přizvána také Kanadská 

knihovnická asociace (Canadian Library Association, CLA). Výbor pro 

revizi katalogizačních pravidel (Catalog Code Revision Committee) 

rozhodl, že revize znamená kompletní prozkoumání principů a cílů 

katalogizace, ne pouhou opravu určitých pravidel. Nejprve se shodli na 

cílech katalogu, dále bylo rozhodnuto, že základem pravidel pro volbu 

selekčních údajů a záhlaví budou Pařížské principy. To byl základní krok 

k mezinárodní standardizaci. Britové a Američané se snažili vytvořit 

společná pravidla, ale neshoda v některých základních principech 

znamenala, že konečná verze byla v roce 1967 opět publikována ve dvou 

vydáních – britském (Anglo-American Cataloguing Rules) a americkém 

(Anglo-American Cataloging Rules). Vžila se pro ně známá zkratka AACR.  

 

Obě vydání obsahovala 3 části:73  

• Část I, Volba selekčních údajů a záhlaví – vychází z Pařížských 

principů, pravidel ALA (1949) a také z Lubetzkyho konceptu 

katalogizačních principů (1960). 

• Část II, Popis – tvoří ji revidované principy z pravidel Kongresové 

knihovny (1949). 

                                                 
72 DENTON, William. FRBR and fundamental cataloguing rules. Miskatonic University 
Press  [on-line]. May 2003 [cit. 2005-01-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.miskatonic.org/library/frbr.html>.       
73 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. A brief 
history of AACR [online]. Toronto : JSC for revision of AACR, last updated 27 July 2005 
[cit. 2006-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/history.html>. 
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• Část III, Neknižní materiály – obsahuje pravidla pro volbu selekčních 

údajů i popis, založena na revidovaných principech z pravidel 

Kongresové knihovny (1949) a dalších dodatkových pravidlech 

Kongresové knihovny. 

 

Pravidla byla orientována především na velké odborné knihovny, i když 

v několika případech evidentního konfliktu poskytla alternativní pravidla pro 

použití i v ostatních knihovnách. Hlavní problémovou oblastí byla pravidla 

pro popis pod korporativním autorem, kde si zástupci amerických 

odborných knihoven vynutili výjimku, která byla v rozporu s Pařížskými 

principy a také britským textem AACR: jednalo se o specifické pravidlo 

převzaté ze starších principů, jež stanovilo pro určité korporace 

institucionálního charakteru zápis pod místem působení namísto pod 

názvem, i když mají rozlišující název. Důvodem byla obava, že nutné 

změny v již existujících záznamech budou příliš nákladné. Obavy 

odborných knihoven byly uklidněny poté, co Kongresová knihovna v lednu 

1967 oznámila „policy of superimposition“ („politika překrytí“): pravidla pro 

volbu selekčních údajů budou aplikována pouze u nově popisovaných 

dokumentů a podle nových principů budou formulována záhlaví jen u 

nových jmen osob a korporací.74  

 

3.1.2 AACR2 

 

V roce 1966 uzavřely ALA a LA dohodu („memorandum of agreement“) o 

nepřetržitém revidování nových pravidel a vzhledem k dosavadní 

spolupráci se na tomto procesu podílely také Kongresová knihovna a 

Kanadská knihovnická asociace. Velké množství změn v AACR, opuštění 

politiky „superimposition“ a vývoj ISBD byly hlavními důvody pro setkání 

zástupců knihovnických asociací a národních knihoven z Kanady, 

Spojených států a Velké Británie, aby naplánovali přípravu nové verze 

                                                 
74 TAYLOR, Arlene G. Wynar‘s introduction to cataloging and classification. Westport : 
Libraries unlimited, 2004, s. 28.   
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AACR (AACR2). Z hlediska mezinárodní spolupráce byly důležité 

především dva ze stanovených cílů: uspořádat v jeden text americké a 

britské vydání z roku 1967 a také podporovat mezinárodní zájem o AACR 

usnadněním jejich použití v dalších zemích. De facto, Rada Knihovnické 

zdroje (Council Library Resources) podmínila financování projektu druhého 

vydání AACR právě tím, že  revize pravidel bude zahrnovat příspěvek k 

rozvoji mezinárodních katalogizačních principů. Tehdy byl také ustaven 

Spojený řídící výbor pro revizi Anglo-amerických katalogizačních 

pravidel (Joint Steering Committee for Revision of AACR, JSC) se členy 

z pěti zúčastněných organizací (ALA, Kongresová knihovna, LA, Britská 

knihovna a Kanadský výbor pro katalogizaci). Po četných konzultacích a 

díky spolupráci s mnoha organizacemi, zvláště s IFLA, bylo roku 1978 již 

v jedné verzi publikováno druhé vydání anglo-amerických pravidel: AACR2 

(Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd edition). Navzdory sporům a 

obtížím při implementaci (byla přijata Kongresovou knihovnou, Národní 

knihovnou Kanady, Britskou knihovnou a Národní knihovnou Austrálie až 

v lednu 1981), se AACR2 staly uznávaným katalogizačním standardem.75  

 

AACR2 byly rozděleny na dvě části:76

• Část I, Popis - založena na ISBD(G) (pro usnadnění orientace v 

pravidlech každá kapitola obsahuje údaje v pořadí, v jakém se 

vyskytují v ISBD); obsahovala nejprve první všeobecnou kapitolu a 

následovaly další kapitoly pro různé druhy dokumentů, včetně nových 

kapitol pro strojem čitelné soubory dat (kapitola 9) a pro trojrozměrné 

objekty (kapitola 10); pravidla pro neknižní materiály byla založena na 

alternativních principech publikovaných v 70. letech. 

• Část II, Volba selekčních údajů a záhlaví – pravidla byla přiblížena 

Pařížským principům. 

 
                                                 
75 MANNING, Ralph W. The Anglo-American Cataloguing Rules and their future. Library 
Resources and Technical Services. 2000, vol. 44, no. 3, s.129-134. 
76 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. A brief 
history of AACR [online]. Toronto : JSC for revision of AACR, last updated 27 July 2005 
[cit. 2006-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/history.html>. 
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AACR2 se více soustředily na uživatele a zdůraznily údaje uvedené na 

popisné jednotce. Zavedly také větší flexibilitu co se týče volitelných a 

alternativních pravidel: protože se jednalo o první katalogizační pravidla 

implementovaná současně v národních knihovnách Austrálie, Kanady, 

Velké Británie a USA, obsahují požadavek, aby národní knihovny rozhodly 

o volitelnosti a použití alternativních pravidel.77   

 

Od roku 1981 se setkání JSC zúčastňoval zástupce australského Výboru 

pro katalogizaci a od roku 1986 se také Austrálie stala řádným členem 

JSC. V 80. letech byly přijaty celkem tři dílčí revize AACR2 (1982, 1983, 

1985). V roce 1988 bylo rozhodnuto zahrnout všechny tyto a další dosud 

nepublikované opravy do nového revidovaného vydání. Vyšlo ještě 

klasicky v knize i nově na volných listech a je označováno AACR2R. O 

deset let později bylo vydáno nově revidované vydání, označované 

AACR2R98, ve formě knihy a na CD-ROM. Následovaly dodatky v roce 

1999 a 2001 obsahující kompletně revidovanou kapitolu 9 (nový název 

Elektronické zdroje). Zatím poslední revidované vydání z roku 2002 bylo 

publikováno již pouze na volných listech (AACR2R02). Zahrnovalo 

zmíněné dodatky z let 1999 a 2001 a nové dodatky 2002 s kompletně 

revidovanými  kapitolami 3 (Kartografické materiály) a 12 (s novým názvem 

Pokračující zdroje).78 Následovaly dodatky v letech 2003, 2004 a poslední 

v roce 2005. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá práce na třetí 

verzi AACR, pracovně nazvané Resource Description and Access (viz 

kapitola 3.1.4), další dodatky k AACR2 již nebudou publikovány. 

 

Kongresová knihovna vydává vlastní interpretace pravidel AACR2, 

nazvané Library of Congress Rules Interpretations (LCRI), které se 

postupně rozšířily do světa společně s jejími katalogizačními záznamy. 
                                                 
77 STOKLASOVÁ, Bohdana. Srovnání situace v USA a v ČR : s použitím článku Sarah E. 
Thomas "The Core Bibliographic Record and the Program for Cooperative Cataloging" 
[online]. Praha, září 1997 [cit. 2006-07-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_MINIZAZ1.htm#BM7>. 
78 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. A brief 
history of AACR [online]. Toronto : JSC for revision of AACR, last updated 27 July 2005 
[cit. 2006-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/history.html>. 
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Stanovují, jak mají být interpretována a uplatňována určitá ustanovení 

AACR2. Některé z interpretací jsou pak implementovány do AACR2 jako 

doplňky, a tak přecházejí přímo časem do pravidel. 

 

3.1.3 Mezinárodní konference o principech a budoucím rozvoji AACR 

(Toronto 1997) 

 

Pro vývoj AACR ale i katalogizačních pravidel obecně byla významným 

předělem Mezinárodní konference o principech a budoucím rozvoji 

AACR (International Conference on the Principles and Future 

Development of AACR), která se konala v říjnu 1997 v Torontu (Kanada). 

V devadesátých letech se stále častěji volalo po základních změnách 

AACR, které byly vytvořeny ještě pro lístkové katalogy a s rozmachem 

automatizace a postupným vznikem nových typů dokumentů (nárůst počtu 

různých typů seriálových dokumentů, elektronické dokumenty) byly stále 

silněji pociťovány jejich nedostatky. Proto Spojený řídící výbor pro revizi 

AACR sponzoroval konferenci, která se zabývala těmito problémy, berouc 

v úvahu současné a budoucí trendy v oblasti informačních zdrojů a 

zacházení s informacemi (především rozvoj Internetu a elektronického 

publikování). Byly zde přezkoumány principy, kterým AACR podléhají, 

s cílem rozhodnout, zda je základní revize pravidel vhodná a proveditelná. 

Pokud ano, doporučit směr a povahu těchto revizí.79

 

Na konferenci bylo také konstatováno, že AACR již nejsou jen anglo-

americká, ale jsou také základem pro mnohá národní katalogizační 

pravidla a některé neanglofonní země je přijaly jako „svá“ národní pravidla. 

Jak uvádí R.W. Mannig, právě na této konferenci „byla zdůrazněna 

                                                 
79 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. 
International Conference on the Principles & Future Development of AACR [online]. 
Toronto : JSC for revision of AACR, last updated 19 June 2006 [cit. 2006-06-23]. 
Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/intlconf1.html>. 

 39



mezinárodní spolupráce jako významný element vývoje a budoucnosti 

katalogizačních instrukcí“.80  

 

Hlavním výsledkem konference byla doporučení pracovat na těchto 

problémech:  

- použít model E-R pro logickou analýzu principů, jimž AACR podléhají 

(úkolem byl pověřen Tom Delsey, který již v roce 1998 publikoval studii 

The logical structure of the Anglo-American Cataloguing Rules81); 

- vytvořit seznam principů AACR (hotový text bude součástí nových 

AACR jako část revidované kapitoly General Introduction); 

- formalizovat doporučení pro seriálovost schválené na konferenci a 

zavést je do revizního procesu pravidel (problému seriálovosti se 

věnoval tým pod vedením Jean Hirons, který roku 1999 publikoval 

zprávu Revising AACR2 to accomodate seriality82; následovala revize 

kapitoly 12 zahrnutá do revize AACR2 z roku 2002;  

- zadat návrh revize pravidla 0.24 k obohacení diskuse o nadřazenosti 

intelektuálního obsahu nad fyzickým formátem (revidované pravidlo 

0.24 bylo zahrnuto do dodatků k AACR2 z roku 2001).  

(Podrobně tyto problémy popsala B. Drobíková ve svém článku z roku 

200283). 

                                                 
80 MANNING, Ralph W. The Anglo-American Cataloguing Rules and their future. Library 
Resources and Technical Services. 2000, vol. 44, no. 3, s.129-134. 
81 DELSEY, Tom. The logical structure of the Anglo-American Cataloguing Rules - Part I, 
II [online]. Toronto : JSC for revision of AACR,  1998 [cit. 2005-01-09]. Dostupný z 
WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/aacr.pdf> a 
<http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/aacr2.pdf>. 
82 HIRONS, Jean. Revising AACR2 to accommodate seriality : rule revision proposals 
[on-line]. Toronto : JSC for revision of AACR, 2000 [cit. 2005-01-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.collectionscanada.ca/jsc/ch12.pdf>.        
83 DROBÍKOVÁ, Barbora. Vývoj, směřování a trendy katalogizace za poslední čtyři roky : 
od FRBR až po revizi AACR2R v roce 2002. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 3, s. 
153-167 [cit. 2005-01-08]. Dostupný z WWW: 
<http://full.nkp.cz/nkkr/pdf/0203/0203153.pdf>. 
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3.1.4 Resource Description and Access  
 

Resource Description and Access (RDA, volný překlad: Pravidla pro 

popis zdrojů a volbu selekčních údajů) je současný pracovní název 

budoucích nástupců katalogizačních pravidel AACR2. Cílem rozsáhlé 

revize je internacionalizovat anglo-americká pravidla a rozšířit je 

celosvětově jako standard pro bibliografické a autoritní záznamy (vytvořit 

tzv. „international cataloging code“). Proto se JSC rozhodl vůbec poprvé 

přizvat ke spolupráci další skupiny zabývající se vývojem pravidel („rule 

making bodies“) z celého světa a umožnit jim komentovat návrhy RDA.  

 

RDA budou novým standardem pro popis zdrojů a volbu selekčních údajů, 

konstruovaným pro digitální prostředí, založeným na principech84, který 

zahrne všechny typy obsahů a médií. Jsou vyvíjena především pro použití 

v knihovnách, ale probíhají konzultace s ostatními komunitami (archivy, 

muzea, nakladatelé atd.), aby byla RDA kompatibilní s metadatovými 

standardy používanými v těchto komunitách. Měla by být flexibilní a 

umožnit zahrnutí budoucích nově vznikajících vlastností zdrojů. Aby byla 

snadno použitelná a jednoduše interpretovatelná, budou všeobecná 

pravidla pro základní aspekty popisu zdrojů a volbu selekčních údajů 

formulována jasně, stručně a jednoduše. Pro případy, kdy bude nutné 

popsat specifické charakteristiky zdrojů, budou RDA poskytovat detailnější 

pravidla pro jednotlivé typy obsahů, médií a způsoby publikování (včetně 

odkazů na další standardy/metadata pro popis konkrétních druhů zdrojů). 

 

Klíčové prvky návrhu RDA: 1) Vycházejí z modelů IFLA Functional 

Requirements for Bibliographic Records (FRBR) a Functional 

Requirements for Authority Records (FRAR). 2) Stanovují jasnou hranici 

mezi zápisem a zobrazením údajů. Středem zájmu RDA bude poskytnout 

                                                 
84 Principy jsou zde chápány jako „směrnice pro tvorbu souboru pravidel“ (podle E. 
Svenonius. Intellectual Foundation of Information Organization, 2000) – TILLETT, 
Barbara B. Principles of AACR [online]. JSC, May 8, 2001 [cit. 2005-12-08]. Dostupný 
z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/prin.html>.   
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pravidla a zásady pro zápis údajů s cílem zobrazit atributy a vztahy 

asociované s entitami definovanými v modelech FRBR a FRAR. Účelem 

bude poskytnou soubor zásad pro zápis údajů, který bude aplikovatelný 

nezávisle na konkrétní struktuře nebo syntaxi pro uchování či zobrazení 

údajů. Pravidla a zásady pro uspořádání prvků záznamu pro účely 

zobrazení podle předpisů stanovených standardy jako ISBD či GARR85 

budou obsažené odděleně v přílohách. 

Nehledě na nový přístup k popisu zdrojů, významným faktorem procesu 

tvorby RDA je požadavek zajistit integraci dat vytvořených podle RDA do 

současných databází (zejména vytvořených s použitím AACR a příbuzných 

standardů), aby byla minimalizována potřeba retrospektivních úprav.86  

 

Na nedávném setkání JSC v dubnu 2006 v kanadské Otavě bylo 

rozhodnuto rozdělit RDA pouze na dvě části, namísto plánovaných tří.  

Současná struktura návrhu RDA:87

• Všeobecný úvod  

• Část A (Description) -  bude zahrnovat pravidla pro bibliografický popis 

zdrojů; pravidla v kapitolách 2-7 budou sdružena do skupin, které 

korespondují s logickými atributy entit a se vztahy mezi entitami, jak 

jsou definované ve studii FRBR 

• Část B (Access Point Control) - bude obsahovat pravidla pro volbu 

selekčních údajů a nově (oproti AACR2) také zásady pro tvorbu 

autoritních záznamů  

• Přílohy 

 
Různé pracovní texty včetně návrhů nových pravidel jsou dostupné na 

webových stránkách JSC v sekci RDA: Resouce Description and Access.88 

                                                 
85 Guidelines for Authority Records and References. Revised by the IFLA Working Group 
on GARE Revision. 2nd ed. München : K.G. Saur, 2001. Dostupný také z WWW: 
<http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf>.  
86 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. RDA – 
Resource Description and Access, A Prospectus [online]. Toronto : JSC for revision of 
AACR, 19 June 2006 [cit. 2006-07-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/5rda-prospectusrev2.pdf>. 
87 Tamtéž. 
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Zatím jsou dostupné návrhy části A (respektive návrh původní části I a 

v dubnu zveřejněný text „RDA-část A, kapitoly 5-6“, který měl původně 

tvořit část II). V prosinci roku 2006 by měl být zveřejněn návrh části B. 

 

3.2 Německá katalogizační pravidla 
 

Jmenná katalogizace německých knihoven čerpala v 19. století především 

z Martina Schrettingera89. Až v roce 1886 revidoval vratislavský knihovník 

Karl Dziatzko katalogizační pravidla mnichovské Královské knihovny 

(Münchener Katalogisierungsordnung ) a vytvořil instrukci90, která přispěla 

k postupnému sjednocování katalogizační praxe v pruských univerzitních 

knihovnách a také ji významně odlišila od praxe americké a anglické. 

Rozpracoval zásadu řídícího substantiva založenou na gramatickém 

základu (známá též jako „gramatický princip“). Neznal princip popisu pod 

korporativním autorem.91

 

3.2.1 Pruská katalogizační instrukce pro jmenný katalog 

 

Na konci 19. století začala Královská knihovna v Berlíně vydávat tištěný 

seznam nově získaných dokumentů, jehož jednotlivé listy bylo možné 

rozdělit a vlepit na katalogizační lístky. Postupně se přidaly všechny pruské 

univerzitní knihovny a začal byl budován tištěný „Pruský souborný katalog“. 

Brzy vyvstala potřeba vytvořit po něj podrobná katalogizační pravidla. Na 

základě katalogizačních instrukcí K. Dziatzka (co se týče řazení záznamů 

v katalogu, tedy záhlaví) a instrukcí berlínské Královské knihovny (co se 

týče struktury bibliografického záznamu) vznikla Pruská katalogizační 
                                                                                                                                     
88 Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules. RDA: 
Resource Description and Access [online]. Toronto : JSC for revision of AACR, last 
updated: 20 June 2006 [cit. 2006-07-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.collectionscanada.ca/jsc/rda.html>. 
89 Německý knihovník z Mnichova Martin Schrettinger začal v roce 1808  vydávat na 
pokračování práci o jednotlivých druzích katalogů. Jako první se důkladně zabýval teorií 
předmětového katalogu. 
90 DZIATZKO, Carl. Instruction für die Ordnung der Titel im Alphabetischen Zettelkatalog 
der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau. Berlin, 1886. 
91 VODIČKOVÁ, Hana. K otázce perspektivy katalogizační teorie. Praha : ÚVTEI, 1979, 
s. 48. 
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instrukce pro jmenný katalog (Instruktionen für die alphabetischen 
Kataloge der preußischen Bibliotheken). Tiskem vyšla v roce 1899 a 

v rozšířeném 2. vydání v roce 1908.92  

 

Byla rozdělena na dvě části:  

1. Aufnahme der Titel - věnovala se bibliografickému popisu 

2. Ordnung der Titel - stanovovala pravidla pro určování hlavního a 

vedlejšího záhlaví, pravidla pro tvorbu záhlaví a pravidla pro řazení 

záznamů v katalogu 

 

Zásady pro záhlaví byly v mnohém odlišné od anglo-americké praxe: pod 

autorem byla popisována pouze díla pocházející od maximálně tří autorů, 

ostatní se považovala za nepravá anonyma; pro anonymní díla se 

vytvářela názvová záhlaví podle zásady řídícího substantiva; navíc se 

v podstatě nepoužíval popis pod korporativním autorem (korporativní 

záhlaví mohlo být vytvořeno pouze pro firemní obchodní katalogy).93  

 

Pruská instrukce se používala především ve vědeckých knihovnách a tudíž 

byla orientována na vysokoškolsky vzdělané uživatele. Principy postavené 

na gramatických základech však laickému čtenáři komplikovaly používání 

katalogu. V roce 1938 byla proto publikována katalogizační pravidla pro 

veřejné knihovny, tzv. „Berlínské předpisy“ (Berliner Anweisungen)94, 

v nichž byla pravidla pro tvorbu názvového záhlaví značně zjednodušena 

tím, že byl přijat princip mechanického řazení.95

 

                                                 
92 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
93 VODIČKOVÁ, Hana. K otázce perspektivy katalogizační teorie. Praha : ÚVTEI, 1979, 
s. 48. 
94 Anweisung für den alphabetischen Katalog der Volksbüchereien. Ausgabe für grosse 
Büchereien und Büchereischulen. Leipzig, 1938. 
95 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
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Díky pruské instrukci byla téměř sjednocena katalogizační praxe Německa 

a Rakouska. Rozšířila se také do střední, severní a východní Evropy, mj. 

na dlouhou dobu též ovlivnila jmennou katalogizaci v Československu.  

 

3.2.2 Pravidla pro abecední katalogizaci (RAK) 

 

V 50. letech sílila kritika pruské instrukce, především pro její gramatický 

princip. Zpočátku se uvažovalo pouze o revizi existujících pravidel. Dlouho 

očekávaná reforma byla zdržena Hermannem Fuchsem, jenž obhajoval 

gramatický princip a v roce 1955 napsal k pruské instrukci komentář, který 

vysvětloval její principy a jak se mají uplatňovat. Na konci 50. let se 

němečtí knihovníci začali intenzivněji zapojovat do mezinárodních diskusí 

o principech jmenné katalogizace. V roce 1961 se zúčastnili První 

mezinárodní konference o katalogizačních principech v Paříži, kde 

s jedinou výjimkou (článek 12, Pořadatel záhlaví u jmen osob) přijali 

prohlášené Pařížské principy. Následně byly tyto principy použity jako 

základ nových německých katalogizačních pravidel. V roce 1965 byl 

vytvořen první „částečný návrh“ Pravidel pro abecední katalogizaci 

(Regeln für die alphabetische Katalogisierung, RAK), který již 

obsahoval pravidla pro tvorbu korporativních záhlaví a pro názvová 

záhlaví zavedl princip mechanického řazení. Cílem bylo vytvořit 

katalogizační pravidla pro všechny německy mluvící země Evropy, proto 

byla v roce 1975 zahájena spolupráce s tehdejší Německou 

demokratickou republikou. O rok později se připojilo také Rakousko.  

 

V letech 1969-1976 byly postupně vydávány návrhy jednotlivých částí 

nových pravidel jako rozmnoženiny strojopisů, které začaly mnohé 

knihovny používat ještě dříve, než byla schválena finální verze pravidel. 

Ta již reflektovala i výsledky Mezinárodního setkání katalogizačních 

expertů v Kodani v roce 1969 a použila standard ISBD(M) z roku 1974 

jako základ pro formální strukturu bibliografických záznamů. Kompletní 

vydání nových pravidel bylo publikováno v roce 1976 v Německé 
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demokratické republice (NDR)96 a o rok později v mírně odlišné formě ve 

Spolkové republice Německo (SRN). Rakousko přijalo verzi Spolkové 

republiky.97

 

Během 70. a na počátku 80. let byly RAK zavedeny ve většině 

západoněmeckých knihoven. Přechod z Pruských instrukcí na RAK 

znamenal mimo jiné vzdát se lokálních lístkových katalogů založených na 

starších pravidlech, přičemž ve většině případů byla nová pravidla 

zaváděna ve stejném čase jako automatizovaná katalogizace. (Byl 

používán německý výměnný formát MAB - Strojový výměnný formát pro 

knihovny (Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken), který se 

výrazně liší od formátů typu MARC, mimo jiné v hierarchické struktuře.)98

 

Přechod na RAK a pravidla sama byly podníceny dvěma hlavními faktory: 

1) snaha vytvořit pravidla podle mezinárodních standardů, což umožnilo 

Německu vzdát se jeho národních specifik, ale také spolupracovat 

s Rakouskem, Švýcarskem i tehdejší Německou demokratickou 

republikou; 2) záměr zjednodušit pravidla, udělat je snadněji 

aplikovatelnými v automatizovaném zpracování dat.99

 

Ačkoliv byly RAK, stejně jako AACR, z velké části vytvořeny na základě 

Pařížských principů a ISBD, v některých bodech se od nich významně liší. 

Stejně jako AACR zahrnují pravidla pro bibliografický popis a zásady pro 

tvorbu záhlaví. Obsahují však pouze pravidla pro popis monografií a 

                                                 
96 Bibliotheksverband der DDR. Kommission für Katalogfragen. Regeln für die 
alphabetische Katalogisierung: RAK. Berlin, 1976. 
97 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
98 MÜNNICH, Monika. German Cataloging Rules in the midst of AACR harmonization 
and Online Adaptation [on-line]. 1999. Dostupný z WWW: 
<http://grp.lib.msu.edu/aacr2/rom-grp.htm>.         
99 FABIAN, Claudia. International and national cataloguing rules: current situation and 
prospects for development - German cataloguing practice and developments in RAK. In 
International and national cataloguing rules : current situation and prospects for 
development, Moscow, 20-24 April 1999 [online].  c2000. Dostupný z WWW: 
<http://www.rsl.ru/eng/e_new1_715.htm>. 
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periodik, přičemž používají ISBD(M) i pro popis seriálů, namísto aplikování 

ISBD(S). Oproti anglo-americkým pravidlům přijaly RAK doporučení IFLA, 

která předepisují použít pro tvorbu jmenných záhlaví originální formu 

jména (viz Pařížské principy, čl. 12 v kapitole 2.3).  

 

RAK jsou uspořádány do 9 základních částí doplněných několika 

přílohami a rejstříkem. První část obsahuje systematicky uspořádaný 

výklad základních pojmů, což je podkladem pro konzistentní formulaci 

pravidel v dalších částech. Zvláštností, kterou neobsahují žádná jiná 

katalogizační pravidla, je rozlišení děl podle počtu autorů a podle počtu 

obsažených děl:  

 

Počet autorů Počet děl 

1 autor více než 1 autor 

1 dílo Einzelwerk 

(monografie, vytvořená 

jediným autorem či 

korporací – individuální 

autorství) 

Gemeinschaftliches 

Werk (dílo vytvořené 

společně dvěma a více 

autory – společné 

autorství) 

více děl Sammlung 

(sbírka/sborník děl 

jediného autora) 

Sammelwerk 

(sbírka/sborník děl 

dvou a více autorů) 
Tabulka převzata z níže citovaného článku H. Popsta The Development of Descriptive 

Cataloging in Germany. 

 

Druhá část obsahuje všeobecná ustanovení pravidel, následující části 3-6 

se zabývají zásadami pro tvorbu jmenných a názvových záhlaví, části 7-8 

stanovují zásady pro volbu hlavního a vedlejších záhlaví a poslední 9. část 

se zabývá zásadami pro řazení záznamů v katalogu.100

 

                                                 
100 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
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První vydání RAK obsahovalo velké množství volitelných a alternativních 

pravidel, což sice zjednodušilo a urychlilo přechod z Pruských instrukcí na 

RAK, ale také bylo příčinou komplikací při výměně záznamů mezi 

knihovnami, protože každá knihovna si vytvořila svoji vlastní verzi pravidel, 

kterou používala. Proto byla v Západním Německu vytvořena zkrácená 

verze RAK101, což byl v podstatě seznam volitelných pravidel, která by 

měly používat všechny vědecké knihovny, aby byla umožněna výměna 

záznamů ve vznikajících knihovnických sítích. Později byla na základě 

spolupráce s vědeckými knihovnami vytvořena a v roce 1983 vydána nová 

verze RAK určená specificky pro použití ve vědeckých knihovnách: 

Pravidla pro abecední katalogizaci ve vědeckých knihovnách (Regeln 

für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen 

Bibliotheken : RAK-WB). V roce 1986 pak byla publikována druhá část 

nové verze RAK určená pro veřejné knihovny: [Katalogizační] pravidla 

pro veřejné knihovny (Regeln für öffentliche Bibliotheken : RAK-ÖB). 
Jsou zkrácenou verzí RAK-WB a navíc obsahují alternativní pravidla pro 

malé veřejné knihovny, která povolují vytvářet záhlaví pro jména, 

korporace a unifikované názvy v jejich německé formě.  

 

Stejně jako RAK vydané v letech 1976 a 1977 v NDR a SRN, také RAK-

WB a RAK-ÖB obsahují pouze pravidla pro knihy a periodika. Postupně 

byly doplněny katalogizačními pravidly pro speciální dokumenty, např. pro 

neknižní materiály včetně elektronických zdrojů (RAK-NBM, 1996 

s dodatky; nahradily původní RAK-AV pro audiovizuální dokumenty, 

mikrodokumenty a hry), pro hudebniny a hudební zvukové i zvukově-

obrazové nosiče (RAK-Musik, 1986, rev. 1997, 2003) nebo pro 

kartografické materiály (RAK-Karten, 1987).102 Všechna tato pravidla jsou 

                                                 
101 Deutscher Bibliotheksverband. Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen. Kurzfassung 
der Regeln für die alphabetische Katalogisierung : KRAK. Vorabdruck. Berlin, 1976. 
Materialien zur Katalogisierung, 5. 
102 Rozepsané zkratky názvů pravidel: 

o Regeln für die alphabetische Katalogisierung von Nichtbuchmaterialien : RAK-
NBM - Sonderregeln zu den RAK-WB und RAK-ÖB. Berlin, 1996. Pouze 
v elektronické formě jsou k dispozici upřesnění z roku 2000: 
<ftp://ftp.ddb.de/pub/rak-nbm/Nbm_Praezisierungen.pdf>.  
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publikována v samostatných svazcích a jsou uspořádána podle stejné 

struktury, používají stejnou terminologii a doplňují základní RAK-WB: 

obsahují pouze pravidla, která řeší specifické problémy popisu speciálních 

dokumentů. Tím garantují konzistentní katalogizaci různých druhů 

dokumentů v jednom katalogu.103

 

Ve Východním Německu bylo v letech 1977-1989 publikováno množství 

dodatků k RAK a také doplňková pravidla pro mapy, hudebniny a zvukové 

nahrávky. V roce 1989 byla vydána nová, revidovaná východoněmecká 

verze RAK, která zahrnula všechny dodatky, ale ne doplňková pravidla. 

V Západním Německu začaly být různé změny, dodatky a upřesnění 

pravidel publikovány od roku 1984 v časopise Bibliotheksdienst, zpočátku 

jen pro RAK-WB, ale od roku 1986 i pro RAK-ÖB a později také 

k pravidlům pro speciální dokumenty. V roce 1993 bylo publikováno druhé, 

revidované vydání RAK-WB již ve formě volných listů. Postupně byly 

vydávány dodatky v letech 1995, 1996, 1998 a poslední (dostupné též 

v elektronické formě na webových stránkách Deutsche 

Nationalbibliothek104) v roce 2002.105

 

RAK se vyvinuly v komplexní soubor pravidel, jejichž výhodou je, že nejsou 

potřeba podrobné interpretace nebo specifické aplikace pravidel pro 

konkrétní knihovny. Na  druhé straně začal být v 90. letech vznášen 

požadavek, aby se usilovalo o jejich zjednodušení.106  

                                                                                                                                     
o Regeln für die alphabetische Katalogisierung von Musikdrucken,Musiktonträgern 

und Musik-Bildtonträgern : RAK-Musik - Sonderregeln zu den RAK-WB und 
RAK-ÖB. Rev. Ausg. 2003. Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin, 2004. Dostupné 
též z WWW: <http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/rak_musik_2003.pdf>.  

o Sonderregeln für kartographische Materialien : RAK-Karten.Wiesbaden, 1987.  
 
103 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
104 <http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/rak_4_erg.pdf>. 
105 Tamtéž.  
106 FABIAN, Claudia. International and national cataloguing rules: current situation and 
prospects for development - German cataloguing practice and developments in RAK. In 
International and national cataloguing rules : current situation and prospects for 
development, Moscow, 20-24 April 1999 [online].  c2000. Dostupný z WWW: 
<http://www.rsl.ru/eng/e_new1_715.htm>. 
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3.2.3 Vzrůstající potřeba modernizace pravidel a otázka harmonizace 

RAK a AACR2  
 
V osmdesátých a na počátku devadesátých let vznikaly v tehdejším 

Západním Německu regionální knihovnické sítě. Většina státních a 

vědeckých knihoven začala využívat sdílenou katalogizaci a souborné 

katalogy. Kromě toho začaly sdílet i bibliografické a autoritní záznamy se 

zahraničními knihovnami. V současné době zajišťuje německá Národní 

knihovna (Deutsche Nationalbibliothek107) bibliografické záznamy pro 

německou produkci a mnoho knihovnických sítí importuje záznamy 

z Kongresové knihovny, z britské Národní knihovny, z Itálie a odjinud. 

Bibliografické zpracování seriálů je centralizované v národní souborné 

databázi seriálů Zeitschriftendatenbank108 v berlínské Státní knihovně 

(Staatsbibliothek zu Berlin – Preussicher Kulturbesitz).109  

 

V 90. letech se právě při importu zahraničních bibliografických dat 

ukazovalo, že výměna bibliografických záznamů se zeměmi používajícími 

AACR2 se stále potýká s mnoha překážkami, které je nutné překonat. 

Ch.R. Croissant uvádí110, že cca 40% (a podle některých odhadů dokonce 

60%) akvizicí průměrné vědecké knihovny tvoří dokumenty v angličtině. 

Proto sílil tlak na to, aby se německá katalogizační praxe do určité míry 

harmonizovala s anglo-americkou. Navíc manažeři knihoven požadovali 

zjednodušená katalogizační pravidla, která využijí možnosti online 

prostředí, a proto vyžadovali, aby byly všechny principy, vztahující se 

na lístkové katalogy, zrušeny. Vzhledem k nedostatku financí se ukázalo, 

že bude nutné reagovat: buď zavést v Německu AACR2 nebo se 

                                                 
107 do června 2006 název Die Deutsche Bibliothek 
108 Používají vlastní aplikovaná katalogizační pravidla zvaná ZETA : Format und 
Konventionen für die Zeitschriften-Titelaufnahme in der Zeitschriftendatenbak (ZDB), 
která se částečně liší od RAK-WB nebo je interpretují. 
109 MÜNNICH, Monika. German cataloging rules facing the 21st century - RAK heading 
for internationality and online operability. In IFLA Council and General Conference, 
Bangkok, Thailand, August 20-28, 1999 [on-line]. 1999. Dostupný z WWW: 
<http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/103-131e.htm>. 
110 CROISSANT, C.R. RAK or AACR2? The current discussion in Germany on cataloging 
codes. Cataloging and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 173-186. 
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koncentrovat na revizi stávajících pravidel, aby vyhovovala požadavkům 

online prostředí a přiblížila se anglo-amerických pravidlům tak, že bude 

usnadněna mezinárodní výměna záznamů. Přitom si však uvědomovali, že 

je nutné zajistit kompatibilitu s velkým množstvím starých dat mezitím již 

konvertovaných do strojem čitelné podoby.111   

 

Určit problematické oblasti výměny bibliografických záznamů vytvořených 

podle německých a amerických standardů měly projekty REUSE a 

REUSE+. Systematicky byly analyzovány německé a americké 

bibliografické záznamy v několika pracovních souborech a porovnávaly se 

principy, kterým tyto záznamy podléhají. Na projektech se podíleli experti 

ze Spojených států amerických a Německa.112

Projekt REUSE  (1996-1997) pro opětovné využití dat mezi OCLC a Státní 

knihovnou v Göttingenu zkoumal rozdíly mezi RAK a AACR2. 

Cílem projektu REUSE+ (1998) byla analýza rozdílných typů reprezentace 

hierarchických bibliografických struktur (tzv. problém „část/celek“ při popisu 

vícedílných popisných jednotek) ve formátech USMARC a MAB2. 
 

Hlavní rozdíly mezi  AACR2 a RAK, jak byly analyzovány v projektu 
REUSE: 113  

1) RAK mají rozdílnou terminologii v mnoha případech, z nichž 

nejdůležitější jsou a) název: RAK zahrnují do termínu „Titel“ název 

(Sachtitel) a údaje o odpovědnosti. V mnoha případech není hlavní 

název v záhlaví zapsán tak, jak je uveden na jednotce, ale místo toho 

je vytvářena forma unifikovaného či variantního názvu (tzv. 

                                                 
111 MÜNNICH, Monika. German Cataloging Rules in the midst of AACR harmonization 
and Online Adaptation [on-line]. 1999. Dostupný z WWW: 
<http://grp.lib.msu.edu/aacr2/rom-grp.htm>.         
112 MÜNNICH, Monika. REUSE or rule harmonization : just a project? Library Resources 
and Technical Services. Jul. 2000, vol. 44, no. 3, s. 122-128. 
113 MÜNNICH, Monika. German Cataloging Rules in the midst of AACR harmonization 
and Online Adaptation [on-line]. 1999. Dostupný z WWW: 
<http://grp.lib.msu.edu/aacr2/rom-grp.htm> , MÜNNICH, Monika. REUSE or rule 
harmonization : just a project? Library Resources and Technical Services. Jul. 2000, vol. 
44, no. 3, s. 122-128. 
 

 51



Ansetzungssachtitel, např. součástí názvu na začátku nebo na konci je 

údaj o autorovi či části); b) autor: pokud lze rozlišit části díla dvou a 

více autorů, nejsou nadále autory, ale ostatními přispívajícími osobami; 

2) sborníky jak jsou definované v AACR2 nemají ekvivalenty v RAK (v 

RAK rozlišují Sammlung a Sammelwerk, viz tabulka na s. 52); 

3) RAK stanovuje odlišná záhlaví pro osoby a korporace. V souladu 

s doporučeními IFLA upřednostňuje originální jazykovou formu jména 

(např. pro italské Benátky bude podle RAK záhlaví v italské originální 

formě Venezia, ale v USA podle AACR2 se použije všeobecně 

používaná anglická forma Venice). RAK také nerozlišovaly shodná 

jména osob, takže jeden autoritní záznam mohl existovat pro více 

rozdílných osob. Např. díla Thomase Manna, amerického  knihovníka, 

a  Thomase Manna, německého spisovatele, měla shodné záhlaví a 

pro čtenáře bylo obtížné najít podle autora pouze záznamy děl 

amerického knihovníka mezi mnohem větším počtem záznamů děl 

německého spisovatele.114 Pravidla pro tvorbu korporativních záhlaví 

se v RAK hodně liší a především jsou uplatňována mnohem méně než 

v AACR2, která formulují korporativní záhlaví pro mnoho entit, pro něž 

se podle RAK korporativní záhlaví netvoří.  

4) RAK má také odlišné uspořádání co se týče vícesvazkových děl. 

Podle RAK jsou vytvářeny zvláštní záznamy pro: a) souborný název, tj. 

jednotku jako celek; b) za určitých podmínek pro subedice; c) pro 

všechny svazky díla bez ohledu na to, zda je název konkrétní nebo 

všeobecný. (Problém podrobněji popsal B. Eversberg ve zprávě 

z projektu REUSE+.115) 

 

                                                 
114 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
115 EVERSBERG, B. The Part-to-Whole relationship in German and American cataloging 
data : results and suggestions [online]. Göttingen, Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek, 27 June 1998 [cit. 2005-01-08]. Dostupný z WWW: 
<http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/aw/reuse/reusep.htm>. 
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Shrnutí situace na konci roku 1999 podle Moniky Münnich:116

Na jedné straně zavedení AACR2 není možné z mnoha důvodů: uživatelé 

by neakceptovali anglo-americká záhlaví (jména osob, korporace), velké 

množství již konvertovaných dat by „nezapadlo“ do kompletně nové 

struktury a AACR2 jsou stejně velkým dílem orientovaná na lístkové 

katalogy, jako RAK. Na druhé straně snaha vytvořit kompletně nové 

principy, které by věnovaly pozornost pouze požadavkům online prostředí, 

by mohlo vést dokonce ještě dál od světové katalogizace.  

 

Bývalá Pracovní skupina pro jmennou katalogizaci (Expertengruppe 

Formalerschließung) pracovala od roku 1996 na nových katalogizačních 

pravidlech orientovaných na prostředí online katalogů, s pracovním 

názvem RAK online, později změněným na RAK2117. Hlavní cíle byly: 1) 

zrušit rozlišování mezi hlavním a vedlejším záhlavím; 2) celkově pravidla 

zjednodušit; 3) přiblížit se více AACR2 za účelem usnadnění mezinárodní 

výměny bibliografických záznamů.118   

 

3.2.4 Projekt „Přestup na mezinárodní formáty a principy (MARC21 a 

AACR2)“  

 

V prosinci roku 2001 rozhodl německý Výbor pro standardizaci 

(Standardisierungsausschuss) o přechodu z německých principů RAK a 

formátu MAB na anglo-americké standardy AACR2 a MARC21. Proto byla 

práce na nových katalogizačních pravidlech RAK2 zastavena. (Toto 

rozhodnutí, označované v německých textech jako „Nikolaus-Beschluss“,  

vyvolalo velkou vlnu kritiky – tehdejší situaci i vývoj v následujících dvou 

                                                 
116 MÜNNICH, Monika. German Cataloging Rules in the midst of AACR harmonization 
and Online Adaptation [on-line]. 1999. Dostupný z WWW: 
<http://grp.lib.msu.edu/aacr2/rom-grp.htm>. 
117 Návrh nových katalogizačních pravidel je dostupný z WWW:  
<http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/rak2_entwuerfe.pdf>. 
118 POPST, Hans. The Development of Descriptive Cataloging in Germany. Cataloging 
and Classification Quarterly. 2002, vol. 35, no. 1/2, s. 155-172. 
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letech popsal např. A. Stephan ve svém článku z roku 2003119). Roku 

2002 následovalo vydání německého překladu AACR2 (projekt překladu a 

vydání AACR2 byl z důvodu rozhodnutí Výboru pro standardizaci uspíšen, 

aby bylo možné zahájit věcnou debatu). 

 

Z důvodu vážných strukturálních a finančních následků souvisejících 

s přechodem na anglo-americké standardy požádal Výbor pro 

standardizaci před konečným rozhodnutím Deutsche Nationalbibliothek, 

aby vypracovala studii zkoumající všeobecné podmínky, následky a 

časové nároky uvažovaného přechodu. Deutsche Nationalbibliothek 

požádala o podporu studie Německou společnost pro výzkum (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, DFG). Projekt s názvem „Přestup 

na mezinárodní formáty a principy (MARC21 a AACR2)“ (Umstieg auf 

internationale Formate und Regelwerke (MARC21, AACR2))120 trval od 

listopadu 2002 do května 2004 a závěrečná zpráva byla schválena 

knihovnickou komisí DFG v říjnu 2004. Vzhledem k obrovskému zájmu 

veřejnosti zveřejnila Deutsche Nationalbibliothek, se souhlasem DFG, 

závěrečnou zprávu na svých webových stránkách.121

 

Úkolem projektu nebylo prověřovat kvalitu pravidel a formátů, ale 

podmínky a následky přestupu z RAK a MAB na AACR2 a MARC. Změna 

byla posuzována z knihovnického hlediska stejně jako z organizační, 

technické a mikroekonomické perspektivy. Závěr studie byl otevřený. 

Cílem byla zpráva poskytující spolehlivý základ pro budoucí taktická 

rozhodnutí. Studie zkoumala různé modely a scénáře přechodu, zkoušeny 

                                                 
119 STEPHAN, Armin. Was der Nikolaus so alles beschert: RAK versus AACR : 
Rezension und Diskution. Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen. 2003, no. 3, s. 189-
205. Dostupný také z WWW: <http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/kfe/mat/RAK versus 
AACR.doc>. 
120 Deutsche Nationalbibliothek. Projekt „Umstieg auf internationale Formate und 
Regelwerke (MARC21, AACR2)” [on-line]. Frankfurt am Mein : Deutsche 
Nationalbibliothek, letzte Aktualisierung: 23.06.2006 [cit. 2006-07-20]. Dostupný z WWW:  
<http://www.d-nb.de/standardisierung/afs/afs_projekt.htm>. 
121 Závěrečná zpráva je dostupná z WWW:  
<http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/dfg_abschlussbericht.pdf>. 
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byly jednotlivé ekonomické kalkulace a časové perspektivy. Studie také 

referuje o důsledcích při setrvání u RAK a MAB. 

 

Výsledky studie neodhalily žádné zásadní překážky přestupu na anglo-

americké standardy. Ale pro odpor velké části knihovnické veřejnosti, 

především specialistů z knihovnické praxe, kteří si od výměny neslibovali 

žádné velké výhody pro sdílenou katalogizaci a vyhledávání v online 

katalozích, jež by vyvážily náklady s přestupem spojené, bylo v květnu 

2004 rozhodnuto, že se přestup na AACR2 neuskuteční, ale vlastní 

pravidla budou internacionalizována na základě anglo-amerických 

standardů.122  

 

3.2.5 Současná situace 123

 
Většinu odborné práce v oblasti knihovnických standardů zajišťuje pro 

Německo, Rakousko a Švýcarsko Úřad pro standardizaci (Arbeitsstelle für 

Standardisierung). Reprezentuje jejich zájmy ve výborech na národní a 

mezinárodní úrovni a v tomto kontextu aktivně spolupracuje. Je 

organizační jednotkou Deutsche Nationalbibliothek. Vede a koordinuje 

práci v různých oblastech standardizace a  působí jako administrativní 

úřad pro Výbor pro standardizaci (Standardisierungsausschuss). 

 

Deutsche Nationalbibliothek spolu s knihovnami a knihovnickými sítěmi 

v Německu, Rakousku a Švýcarsku směřuje k překonání existující 

mezinárodní izolace postupnou internacionalizací německých 

katalogizačních principů, formátů a souborů autorit. Za tímto účelem se 

aktivně podílí na přejímání nových vývojových trendů a zasazuje je do 

                                                 
122 WIESENMÜLLER, Heidrun. AACR und kein Ende? : ein kritischer Rück- und Ausblick 
auf die Regelwerksdiskussion. Buch und Bibliothek. 2005, vol. 57, no. 3, s. 198-204. 
Dostupný z WWW:  
<http://www2.bibliothek.uni-augsburg.de/kfe/mat/Wiesenmueller_BuB_57_3.pdf>. 
Co se týče výměnného formátu, bylo v prosinci 2004 rozhodnuto přejít z MAB2 na 
MARC21, více informací viz. <http://www.d-nb.de/standardisierung/formate/marc21.htm>. 
123 čerpáno z webových stránek Deutsche Nationalbibliothek, sekce Standardisierung: 
<http://www.d-nb.de/standardisierung/afs/afs_kern.htm>. 
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mezinárodního kontextu. Mimo jiné pracuje v následujících oblastech 

standardizace (zde uvádím pouze dvě oblasti, které se týkají jmenné 

katalogizace): 

 

Pravidla jmenné a věcné katalogizace:  

Po opětovném přezkoumání výsledků studie „Přestup na mezinárodní 

formáty a principy (MARC21 a AACR2)“ udělal Výbor pro standardizaci na 

svém 9. zasedání 15. prosince 2005 následující rozhodnutí ohledně 

internacionalizace německých standardů:  

Výbor pro knihovnické standardy se rozhodl aktivně spolupracovat na 

vývoji RDA/AACR3. Kromě toho se Úřad pro standardizaci aktivně 

angažuje ve vývoji mezinárodních katalogizačních principů, které budou  

základem  pro mezinárodní katalogizační pravidla, dále se podílí na revizi 

Mezinárodních standardních bibliografických popisů (ISBD) a účastní se 

práce na FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) 

stejně jako na FRANAR (Functional Requirements and Numbering of 

Authority Records).  

Vývoj pravidel by měl být založen na následujících základních opatřeních:  
- použití němčiny jako pracovního jazyka  

- soulad entit pro názvy, personální jména a korporace zavedením 

mezinárodních pravidel (zejména s přihlédnutím k mezinárodním 

souborům autorit); 

- žádná pravidla v rozporu s AACR2; 

- integrace katalogizačních pravidel pro monografie a seriály i pro 

speciální dokumenty do jednoho souboru pravidel (po vzoru 

AACR);  

- aplikace pravidla pro rozlišování jmen osob jako povinný údaj 

v souborech autorit;  

- adaptace pravidel pro pokračující zdroje ISBD(CR) u nově 

vytvářených záznamů; 

- analýza významu a formy unifikovaného názvu pro „dílo“ a 

„vyjádření“ v kontextu FRBR; 
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- přepracování katalogizačních pravidel s cílem snížit hierarchické 

úrovně.  

 

Pravidla pro katalogizaci elektronických zdrojů: 

Cílem je vypracovat standardy pro zpracování elektronických zdrojů, které 

budou zahrnovat využití mezinárodně schválených metadat a také budou 

chápány jako integrální součást katalogizace tištěných zdrojů. Protože 

katalogizační sítě nutně potřebovaly pravidla pro katalogizaci 

pokračujících integrujících zdrojů, byla vypracována pravidla 

"Empfehlungen für die Katalogisierung von Online-Ressourcen mit 

fortlaufender, integrierender Erscheinungsweise", která byla v roce 2002 

zveřejněna na webových stránkách Deutsche Nationalbibliothek.124  

                                                 
124 Viz: <http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/empf_cir.pdf>.    
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4. První Konference odborníků o mezinárodních 
katalogizačních pravidlech (Frankfurt nad Mohanem 
2003)  
 

 

Ve dnech 28.-30. července 2003 proběhla v Německu ve Frankfurtu nad 

Mohanem První Konference odborníků o mezinárodních 

katalogizačních pravidlech (First IFLA Meeting of Experts on an 

International Cataloguing Code). Jednalo se o první z regionálních 

konferencí k tomuto tématu. Sešli se zde katalogizační experti a tvůrci 

pravidel z evropských, severoamerických a australských knihoven - celkem 

se zúčastnilo 54 katalogizačních expertů ze 32 zemí. Setkání trvalo tři dny, 

jednání odborníků však začalo formou elektronické konference již v březnu 

a poslední připomínkování zásad bylo dokončeno v prosinci roku 2003.125

 

Cílem setkání expertů bylo vymezení základních zásad katalogizace, které 

by nahradily v současné době používané Pařížské principy a odpovídaly 

požadavkům elektronického prostředí a online katalogů používaných 

v knihovnách i mimo knihovny. To by mělo vést k větší kompatibilitě 

katalogizační praxe a ke zvýšení možnosti mezinárodního sdílení 

bibliografických a také autoritních záznamů. V současné době v Evropě 

používaná katalogizační pravidla byla porovnávána s cílem zjistit, jak velké 

mezi nimi existují rozdíly a zda by bylo možné je více sblížit a případně i 

vytvořit tzv. „mezinárodní katalogizační pravidla“ (International Cataloguing 

Code).126

 

 

 

                                                 
125 LICHTENBERGOVÁ, Edita. IFLA. Konference odborníků o mezinárodních 
katalogizačních pravidlech (Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt nad Mohanem, 28.-
30.7.2003). Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 4, s. 270. 
126 TILLETT, Barbara B. aj. International meeting of experts for an international 
cataloguing code: IME ICC: Report of the 1st Meeting, Frankfurt, Germany, July 28-30, 
2003. International cataloguing and bibliographic control. 2004, vol. 33, no. 2, s. 39-41.   
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4.1 Průběh konference 
 

Několik měsíců před konáním konference byli tvůrci pravidel v evropských 

zemích požádáni, aby zodpověděli podrobný dotazník k porovnání jejich 

současných katalogizačních pravidel oproti Pařížským principům a dalším 

oblastem pravidel (problematika hlavního záhlaví, aplikace ISBD, jména 

osob a korporací, unifikované názvy, obecné označení druhu dokumentu, 

seriálovost, víceúrovňový popis)127.  

 

Na začátku setkání byly předneseny výsledky průzkumu současných  

katalogizačních pravidel používaných v Evropě v porovnání s Pařížskými 

principy, v němž byly podrobně vymezeny případné odchylky od 

Pařížských principů či jejich interpretace. Výsledkem bylo konstatování, že 

mezi zásadami stanovenými Pařížskými principy a novodobými 

katalogizačními pravidly neexistují výrazné rozdíly. Přesto však současná 

situace (virtuální propojování databází při vyhledávání, sdílení záznamů při 

katalogizaci, katalogy OPAC) vyžaduje dopracování a aktualizaci tohoto 

přes čtyřicet let starého dokumentu. 

Jednání pokračovalo úvodními přednáškami na témata ISBD (John Byrum) 

a FRBR (Patrick Le Boeuf) a prezentací Barbary B. Tillett na téma  

Virtuální mezinárodní soubor autorit (Virtual International Authority File, 

VIAF).128

 

Druhý den  pracovali účastníci konference v pěti pracovních skupinách 

vytvořených na základě dříve dohodnutých problematických okruhů: 

Jména osob, Korporace, Seriálovost, Víceúrovňový popis, Unifikované 

názvy a obecné označení druhu dokumentu. Během jednání si členové 

skupin doplňovali informace o implementaci používaných katalogizačních 

pravidel, které se nedostaly do úvodních analýz a často silně ovlivňovaly 

                                                 
127 Výsledky komparace pravidel jsou dostupné z WWW: <http://www.d-
nb.de/standardisierung/afs/imeicc_papers.htm>. 
128 TILLETT, Barbara B. aj. International meeting of experts for an international 
cataloguing code: IME ICC report of the 1st meeting, Frankfurt, Germany, July 28-30, 
2003. International cataloguing and bibliographic control. 2004, vol. 33, no. 2, s. 39-41.   
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rozhodování skupin. Výsledkem práce každé skupiny byl návrh 

mezinárodních zásad katalogizace v konkrétní oblasti.129    

 

Na základě výsledků porovnání katalogizačních pravidel a doporučení 

pracovních skupin byla schválena první verze textu Ustanovení 

mezinárodních zásad katalogizace (Statement of International 

Cataloguing Principles).130 Tyto nové zásady nahrazují Pařížské principy 

a rozšiřují je na všechny typy dokumentů a na všechny aspekty 

bibliografických a autoritních záznamů používaných v katalozích knihoven.  

Jsou vybudovány na dlouholeté tradici katalogizace ve světě (odkazují na 

dílo Ch.A. Cuttera, S.R.  Ranganathana a S. Lubetzkyho) a také na 

základě studií IFLA Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR) 

a Funkční požadavky a číslování pro autoritní záznamy (FRANAR).  Oproti 

Pařížským principům zahrnují nové zásady také oblast věcného 

zpracování. Měly by usnadnit mezinárodní sdílení bibliografických a 

autoritních údajů a stát se základem pro budování mezinárodních 

katalogizačních pravidel. Dokument obsahuje předmluvu, samotný návrh 

zásad a je doplněn samostatným slovníkem použitých pojmů a termínů, 

který by měl usnadnit sjednocení katalogizační terminologie v jednotlivých 

jazycích. 

 

Mezinárodní katalogizační pravidla (International Cataloguing Code), 

určená pro tvůrce katalogizačních instrukcí, by měla obsahovat souhrn 

pravidel a principů, jež by měly by být všude na světě společné. Zároveň 

by však měla poskytnout tvůrcům pravidel možnost vyhovět potřebám 

vlastních kulturních prostředí, kde je to pro uživatele důležité.131

                                                 
129 LICHTENBERGOVÁ, Edita. IFLA. Konference odborníků o mezinárodních 
katalogizačních pravidlech (Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt nad Mohanem, 28.-
30.7.2003). Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 4, s. 270.  
130 LICHTENBERGOVÁ, Edita. Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace : návrh 
schválený IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 
Německo, 2003. Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 4, s. 271-273 [cit. 2005-01-08]. 
Dostupný z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0304/0304271.html>. 
131 TILLETT, Barbara B. Cataloging for the future. The Publications Office. Graduate 
School of Library and Information Science. University of Illinois at Urbana-Champaign, 
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4.2 Struktura a obsah návrhu zásad 132

 

Ustanovení zahrnuje definici entit, atributů a vztahů důležitých pro popis 

zdrojů, vyjmenovává funkce katalogu, stanovuje, že popisná část 

bibliografického záznamu má být založena na mezinárodně schváleném 

mezinárodním standardu pro danou komunitu, stanovuje zásady pro 

autoritní záznamy a základní prvky pro vyhledávání. Nejvíce prostoru je 

věnováno volbě a formě selekčních údajů.  

 

Článek 1) Rozsah 

Vymezuje rozsah použití zásad: Jsou určeny pro tvorbu bibliografických a 

autoritních záznamů pro běžné knihovní katalogy i pro různé soubory dat 

v archivech, muzeích a dalších institucích. Mají poskytnout rámec pro 

tvorbu katalogizačních pravidel a zajistit konzistentní přístup ke jmenné i 

věcné katalogizaci všech typů bibliografických zdrojů. Hlavní zásadou pro 

tvorbu katalogizačních pravidel je ohled na potřeby uživatele katalogu.  

Článek 2) Entity, atributy a vztahy     

Vyjmenovává entity, které by měly být použity při vytváření autoritních a 

bibliografických záznamů. Obecně by se bibliografické záznamy měly 

vztahovat k provedení, která mohou zahrnovat soubor děl, individuální dílo 

nebo analytickou část díla a mohou se vyskytovat v jedné či více fyzických 

jednotkách. Pro každý fyzický formát (provedení) by měl být vytvářen 

samostatný bibliografický záznam. V záznamech mohou být použity 

atributy identifikující entitu. Vztahy mezi entitami významné 

z bibliografického hlediska mohou být vymezeny v rámci katalogu. 

Článek 3) Funkce katalogu 

Vychází z díla Elaine Svenonius133. Funkcí katalogu je umožnit uživateli: 1. 

najít bibliografické zdroje a lokalizovat jeden zdroj nebo soubor zdrojů, 

                                                                                                                                     
2004 [cit. 2006-08-03]. Dostupný z WWW: 
<http://puboff.lis.uiuc.edu/catalog/windsor/windsor_tillett.html>. 
132 Podle českého překladu E. Lichtenbergové (viz citován výše) s přihlédnutím 
k originálnímu textu. 
133 SVENONIUS, Elaine. The intellectual foundation of information organization. 
Cambridge : MIT, 2000. xiv, 255 s. ISBN 0-262-19433-3. 
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kdy všechny zdroje patří k jednomu dílu, k jednomu vyjádření nebo 

k jednomu provedení, všechna díla a vyjádření jsou vytvořená jednou 

osobou, rodinou či korporací, všechny zdroje se vztahují k určitému 

předmětu nebo jsou definované dalším jiným kritériem, např. jazykem či 

fyzickým formátem. Vzhledem k ekonomickým omezením se připouští, aby 

katalogy některých knihoven neobsahovaly záznamy pro jednotlivé části 

díla nebo individuální díla vydaná v jedné publikaci. 2. Identifikovat 

bibliografický zdroj nebo jeho zprostředkovatele. 3. Vybrat bibliografický 

zdroj odpovídající potřebám uživatele. 4. Získat přístup k popsaným 

jednotkám nebo získat autoritní či bibliografický záznam. 5. Navigovat 

uživatele katalogu (logické uspořádání a jasná prezentace způsobu, jak se 

v katalogu pohybovat, včetně prezentace vztahů mezi entitami).  

Článek 4) Bibliografický popis 

Popisná část bibliografického záznamu má být založena na schváleném 

mezinárodním standardu, což je v případě knihoven ISBD. Podle účelu 

katalogu či bibliografického souboru může být popis stanoven na několika 

úrovních úplnosti.  

Článek 5) Selekční údaje 

5.1 Všeobecně 

Určuje formulaci selekčních údajů. Mohou to být údaje kontrolované 

souborem autorit nebo údaje, které této kontrole nepodléhají. Selekční 

údaje s autoritní kontrolou musejí být formalizovány v souladu se 

standardy, aby byla zajištěna konzistence při prohledávání více zdrojů. 

Tyto normalizované formy („autorizovaná záhlaví“) mají být uloženy 

v autoritním záznamu spolu s variantními formami, které se používají jako 

odkazy.  

Volba selekčního údaje: Pro bibliografické záznamy se použijí názvy děl a 

vyjádření (kontrolované), názvy provedení (obvykle nekontrolované) a 

kontrolované formy jmen tvůrců díla. Pokud je tvůrcem díla korporace, 

použije se jako selekční údaj jen  pro díla, která svou povahou nezbytně 

vyjadřují myšlení nebo aktivitu korporace (i v případě, že je dílo podepsáno 

pracovníkem či zástupcem korporace) nebo pokud název díla společně 
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s povahou díla jasně vyjadřuje kolektivní odpovědnost za obsah díla. 

Doplňkově se tvoří selekční údaje pro kontrolované formy dalších osob, 

rodin, korporací a předmětů důležitých pro vyhledávání, identifikaci a výběr 

bibliografického zdroje. Selekčním údajem v autoritním záznamu je 

autorizovaná forma jména entity, variantní formy jména a doplňkově lze 

zahrnout i související jména.  

Autorizovaná záhlaví: Mělo by to být jméno, které entitu konzistentním 

způsobem identifikuje, ať už převzaté z provedení nebo jméno všeobecně 

akceptované (např. konvenční jméno). Pro odlišení entit používajících 

stejné jméno by se identifikace měla doplnit dalšími charakteristikami.  

Jazyk: U jmen používaných v několika jazycích se upřednostňuje ta forma 

jména, která se vyskytuje na provedeních vyjádření v původním jazyce a 

písmu, pokud se však původní jazyk a/nebo písmo v katalogu běžně 

nevyskytuje, pak lze záhlaví vytvořit na základě formy jména nalezené 

v provedení či odkazech v jednom z jazyků, který vyhovuje uživatelům 

katalogu.  

5.2 Forma jména osob 

Výběr vstupního prvku pro jména z několika slov by měl vycházet 

z konvencí země, jejímž je osoba občanem; pokud zemi nelze určit, podle 

konvencí země, kde osoba nejčastěji pobývá; a pokud ani to nelze určit, 

podle konvencí jazyka, který osoba nejčastěji používá tak, jak se uvádí 

v provedeních nebo v referenčních zdrojích.  

5.3 Forma jména rodin (rodů) 

Pokud jméno rodiny tvoří několik slov, potom by měl výběr vstupního prvku 

vycházet z konvencí země, s níž je rodina nejčastěji spojována nebo pokud 

není možné zemi určit, z konvencí jazyka, který rodina nejčastěji používá.  

5.4 Forma jména korporací 

Pro jurisdikce má autorizované záhlaví obsahovat současnou formu jména 

území v jazyce a písmu, které vyhovují uživatelům katalogu.  

5.5 Forma unifikovaných názvů 
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Má ji tvořit název originálu nebo název, který se nejčastěji vyskytuje 

v provedení díla. Za určitých okolností lze před názvem v originálu 

preferovat název obvykle používaný v jazyce a písmu katalogu.  

Článek 6) Autoritní záznamy 

Vytvářejí se pro kontrolu autorizované formy jmen a zápis odkazů 

používaných v souvislosti se selekčními údaji. Pokud osoba, rodina či 

korporace používá více jmen, různá jména či variantní formy jmen, bude 

pro každou bibliografickou entitu vytvořeno jedno záhlaví. Pokud existuje 

pro jedno dílo více variantních názvů, vybere se jeden z názvů za 

unifikovaný název.  

Článek 7) Základy pro vyhledávání 

Selekční údaje jsou ty prvky bibliografického záznamu, které umožňují 1. 

vyhledávání a zpřístupnění bibliografických a autoritních záznamů a 

souvisejících bibliografických zdrojů; 2. zpřesnění výsledků vyhledávání. 

Nezbytnými selekčními údaji jsou údaje založené na hlavních atributech a 

vztazích entit v bibliografickém nebo autoritním záznamu (jméno tvůrce 

nebo prvního uvedeného tvůrce v případě více tvůrců, hlavní název 

provedení, unifikovaný název pro dílo/vyjádření, standardní čísla, 

identifikátory, rok vydání, klasifikační znaky, předmětové termíny, věcné 

záhlaví). Atributy z ostatních oblastí bibliografického popisu či autoritního 

záznamu mohou být volitelnými selekčními údaji nebo prostředky filtrování 

či zpřesnění výsledků vyhledávání.  

 

Dodatek: Cíle tvorby katalogizačních pravidel  

Existuje několik hlavních cílů, které ovlivňují tvorbu katalogizačních 

pravidel. Nejvyšším je ohled na uživatele katalogu. 

 Ohled na uživatele katalogu. Rozhodnutí ohledně popisných údajů a 

kontrolovaných forem jmen mají být učiněna se zřetelem na uživatele. 

 Běžné použití. Normalizovaný slovník, používaný při popisu a tvorbě 

selekčních údajů, má odpovídat požadavkům většiny uživatelů. 

 Prezentace entit při popisu. Entity popisu a formy jmen by měly být 

založeny na způsobu, jakým entity samy sebe identifikují.  
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 Správnost. Popisovaná entita má být popsána správně a přesně. 

 Dostatečnost/nezbytnost. Zahrnují se pouze prvky popisu a selekčních 

údajů, které jsou potřebné k uspokojení požadavků uživatele nebo 

jednoznačné identifikaci jednotky. 

 Významnost. Prvky zápisu mají být bibliograficky významné. 

 Hospodárnost. Pokud vedou k dosažení téhož cíle různé způsoby, 

přednost má způsob, který nejlépe a komplexně splňuje požadavek na 

hospodárnost (tj. nejmenší náklady nebo nejjednodušší přístup). 

 Standardizace. Popis a tvorba selekčních údajů má být 

standardizována na nejvyšším možném rozsahu a úrovni. Zajišťuje se tak 

konzistence údajů, která zvyšuje možnost sdílení autoritních a 

bibliografických záznamů. 

 Integrace. Popis všech typů dokumentů a standardizovaných forem 

jmen má pokud možno vycházet ze stejných obecných pravidel.  

 Obhajitelnost. Uznává se, že v některých případech může dojít 

k rozporu při aplikaci těchto zásad, pak se dává přednost obhajitelnému 

praktickému rozhodnutí. 

 

 

 

Další setkání katalogizačních expertů byla naplánována do roku 2007. 

Již proběhly konference v Latinské Americe (Buenos Aires, 16.-17.8. 2004) 

a na Středním východě (Káhira, 12.-14.12. 2005). V letošním roce se koná 

čtvrtá konference v jihokorejském Soulu (16.-18. srpna 2005). Poslední 

páté setkání by se mělo uskutečnit v příštím roce v Jihoafrické republice 

(Durban). Na těchto dalších konferencích jsou jednotlivým regionům 

předkládány k posouzení závěrečná doporučení pracovních skupin a je 

revidován a schvalován návrh Ustanovení mezinárodních zásad 

katalogizace.  

 65



4.3 Výsledky jednání pracovních skupin 134

 

Pracovní skupina 1 - Jména osob  

 

Cíl:  

Harmonizace za účelem vytvoření společného souboru autorit (může být 

„virtuální“, tj. propojené záznamy pro shodné entity)135 

 

Sporné body:  

Rozlišování jmen: Co dělat, když není možné jména nijak odlišit. 

Provádějí všechny země s evropskými jazyky rozlišování stejných jmen 

pomocí doplňků, jak je stanoveno v AACR? Jaké jsou důsledky používání 

nediferencovaných jmen pro mezinárodní sdílení záznamů? 

 

Výsledky:  

1) Terminologie: termín „authorised heading“ nebo „uniform heading“? 

(autorizované vs. unifikované záhlaví). Shodli se, že nejpraktičtější je 

používat termín „authorised heading“.  

2) Skupina se shodla, že je praktické rozlišovat jména osob (zejména pro 

národní bibliografické agentury), ale nemusí tomu tak být za všech 

okolností. Je to však velmi důležité pro koncové uživatele. 

3) Koncept paralelního záhlaví: Paralelní záhlaví jsou formulována různými 

jazyky, písmy, katalogizačními pravidly a skupinami uživatelů. Skupina 

podporuje koncepci virtuálního mezinárodního souboru autorit, který 

umožní existenci paralelních záhlaví pro jména osob.  

                                                 
134 Results of the working groups. In IFLA cataloguing principles : steps towards an 
international cataloguing code : report from the 1st Meeting of Experts on an International 
Cataloguing Code, Frankfurt 2003. München : Saur, 2004, s. 166-176. ISBN 3-598-
24275-1. 
135 V současné době se Deutsche Nationalbibliothek, Library of Congress a OCLC 
podílejí na tvorbě virtuálního mezinárodního souboru autorit (Virtual International 
Authority File) pro jména osob, který propojí autoritní záznamy národních bibliografických 
agentur a bude volně přístupný na internetu. - VIAF: The Virtual International Authority 
File [online]. OCLC, c2006 [cit. 2006-08-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oclc.org/research/projects/viaf>. 
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4) Pro volbu a formu jmen doporučuje jako základní východisko dokument 

IFLA „Names of Persons“136.  

5) Autoritní záznamy by měly obsahovat povinné pole pro zdroj 

informace.137  

 6) Doporučují, aby katalogizační pravidla zahrnovala pravidla pro autoritní 

záznamy.  

 

Pracovní skupina 2 – Korporace 

 

Cíl:  

Harmonizace entit a vytvoření seznamu „minimálních praktických návrhů 

pro identifikaci korporace“.  

 

Sporné body:  

Jak současná pravidla rozpoznají, kdy se korporace mění/kdy vytvořit nový 

autoritní záznam pro korporaci? Jaké odkazy se dělají pro dřívější/pozdější 

názvy korporací? 

 

Výsledky:  

Byly prodiskutovány především následující problémy: 1) Definice entity („co 

je korporace“); 2) Volba názvu (záhlaví) korporace (jednotlivé aspekty); 3) 

„autorství“ – „hlavní záhlaví pod korporací“ – „korporace jako primární 

selekční údaj“.  

1) Definice entity  

a) Lze subjekt tvořený pouze jednou osobou (např. designér prezentující 

sám sebe jako firmu) považovat za korporaci? Shodli se, že podle FRBR 

3.2.6 není pro pojem „organizace“ důležitý počet osob. 

                                                 
136 Names of persons : national usages for entry in catalogues. 4th rev. and enl. ed. 
München : Saur, 1996. xii, 263 s. Dostupný též z WWW: 
<http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/NamesOfPersons%5F1996.pdf>. ISBN 3-598-11342-0 
137 Již definuje dokument IFLA: Guidelines for authority records and references. 2nd ed. 
München : Saur, 2001. xii, 46 s. Dostupný též z WWW: 
<http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf>. ISBN 3-598-11504-0. 
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b) Panuje všeobecná shoda, že s kolektivním pseudonymem ve formě 

personálního jména se všeobecně zachází jako s personálním jménem. 

Ale forma (pořadí a počet slov) je důležitý faktor rozhodnutí. Bylo 

doporučeno vytvořit na mezinárodní úrovni seznam různých forem 

pseudonymů s návrhy, kdy je považovat za osoby a kdy za korporace a jak 

pracovat s odkazy.  

c) Bylo doporučeno vytvořit seznam entit považovaných za korporace, 

jehož základem by byl seznam z AACR2 (21.1B1), který by byl upraven na 

základě připomínek tvůrců pravidel a stal by se základem pro mezinárodní 

dohodu o obvykle používaných korporacích (takovým seznamem je 

částečně dokument IFLA Form and Structure of Corporate Headings, 

FSCH138). 

d) Určit podmínky, za jakých je podřízená korporace zaznamenána 

v autoritním záznamu nadřízené korporace a kdy jako samostatná identita. 

Na základě seznamu z RAK2 dospěla skupina ke společnému návrhu, za 

jakých podmínek podřízenost nevyžaduje samostatný záznam. (Bod 4.B.2 

v porovnání pravidel139  je důkazem rozdílné praxe v této oblasti.) 

2) Volba názvu 

Diskuse se soustředila na formulaci pravidla pro volbu autoritního záhlaví 

korporace. Všichni se shodli, že forma nalezená v provedení by měla být 

uvedena v autoritním záznamu za účelem usnadnění vyhledávání (a 

mezinárodní výměny). Pro vícejazyčné korporace bylo navrženo vnést do 

pravidel způsob, jak přidat jazyk k různým formám jména, aby volba 

záhlaví mohla být provedena strojově. Panuje všeobecná shoda, že je 

třeba pokračovat v mezinárodní harmonizaci korporativních záhlaví a 

vytvořit patřičné směrnice.  

                                                 
138 Form and structure of corporate headings : recommendations of the Working Group 
on Corporate Headings. London : IFLA International Office for UBC, 1980. x, 15 s. ISBN 
0-903043-28-9. 
139 Cataloguing code comparison for the IFLA Meeting of Experts on an International 
Cataloguing Code, July 2003. 4, Corporate names. In  First IFLA Meeting of Experts on 
an International Cataloguing Code, July 28-30, 2003, Frankfurt am Main, Germany. 
Papers [online]. Frankfurt am Mein : Deutsche Nationalbibliothek, letzte Aktualisierung: 
28.06.2006 [cit. 2006-08-12]. Dostupný z WWW: <http://www.d-
nb.de/standardisierung/afs/imeicc_papers.htm>.
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3) Hlavní záhlaví 
V tomto bodě se katalogizační pravidla velmi liší (od německého postoje, 

kdy se vůbec netvoří hlavní záhlaví pro korporace, až po italská pravidla, 

která definují korporativní autorství v plném smyslu slova). Panuje 

všeobecná shoda, že je třeba zajistit, aby korporace byly součástí 

selekčních údajů a že jsou důležitým faktorem pro shromáždění záznamů 

se stejným záhlavím. Zároveň je patrná tendence doporučit použití 

korporace pro primární selekční údaj pouze v zřetelně definovavých 

případech: u všeobecných názvů (názvy typu „Report“, „Proceedings“  

apod.) a (možná) pro administrativní a legislativní dokumenty. 

 

Pracovní skupina 3 – Seriálovost 

 

Cíl: 

Dohoda o standardech a určení, kdy nejsou katalogizační pravidla ve 

shodě s ISBD(CR) v oblasti: jaké změny stanovují nové dílo/vyjádření, a 

odůvodní tak nový záznam.  

 

Sporné body:  

Jsou současná pravidla ve shodě s ISBD(CR) a pokud ne, jak se liší a 

proč? Mohou být spojeny dohromady? 

 

Výsledky:  

1. Obecná doporučení:  

Prozatím katalogizujeme provedení díla, ale pokud bude hotova další 

práce na FRBR, co bude představovat dílo/provedení/vyjádření ve smyslu 

FRBR pro seriály? 

Sdílet stejná základní pravidla. 

Používat a podporovat ISBD(CR). 

ISBD by mělo být jednoznačnější co se týče víceúrovňového popisu 

seriálů. 

ISBD(CR) : Dodatek A – měl by být součástí hlavního souboru pravidel.  
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2. ISST (International Standard Serial Title) 
K další diskusi: Klíčový název (key title) jako ISST (mezinárodní standardní 

název seriálu)? Další zájem o projekt ISST? 

 

Pracovní skupina 4 – Víceúrovňový popis 

 

Cíl:  

Optimalizovat sdílení bibliografických informací a realizovat princip 

identifikace všech dokumentů. 

 

Sporné body:  

Použití poznámek k obsahu, vedlejšího záhlaví autor/název  a analytických 

záznamů v současných pravidlech k identifikaci samostatných 

děl/vyjádření obsažených v provedení – jak se liší a proč? Mohou být 

harmonizovány? 

 

Výsledky:  

Vícedílné monografie:  
Diskuse byla omezena na publikované dokumenty.  

Definice vícedílné monografie: Provedení obsahující jedno a více děl, které 

je ukončené a je publikované ve více než jedné fyzické jednotce. 

Doporučení směřují k ulehčení výměny záznamů. Pro publikace obsahující 

jedno souvislé dílo může být aplikován popis v jediném záznamu 

(encyklopedie, slovníky apod.). Pro samostatná díla obsažená 

v samostatných fyzických částech by měly být vytvářeny samostatné 

záznamy (např. fantasy a sci-fi série). Co se týče počtu úrovní 

v hierarchickém popisu, domnívají se, že jejich počet nelze stanovit 

v pravidlech, protože je to limitováno systémy. 

Části dokumentu: Existují zde omezení, co je proveditelné a potenciálně 

je zde velké rozpětí mezi možnostmi knihoven a očekáváním uživatelů. 

Uživatelé by proto měli být informováni, co mohou od katalogu očekávat. 

Do té míry, jak je pro bibliografické agentury přijatelné katalogizovat části 
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dokumentů, bylo by dobré koncentrovat se na určité typy publikací, jejichž 

obsah nemůže být jiným způsobem snadno vyhledán.  

Pracovní skupina vyzývá Katalogizační sekci IFLA k prozkoumání otázky 

kooperace s vydavateli, pokud jde o dodávání bibliografických dat pro 

online prostředí.  

Knihovnická veřejnost se spoléhá na indexační služby velkých 

databázových center či producentů databází a vydavatele, že zajistí 

analytický popis dokumentů. 

Vícenásobná vyjádření: Co se týče identifikace vyjádření, panuje shoda, 

že knihovny by se měly zabývat pouze evidencí provedení děl. 

Vícenásobná provedení: Principiálně by měly být vytvářeny samostatné 

záznamy pro různé formáty, nicméně by měla být možnost registrovat 

reprodukci v záznamu pro originální formu, ze které byla odvozena (např. 

1. vyd. a dotisk 1. vyd.).  

 

Pracovní skupina 5 – Unifikované názvy - Návrhy pro OODD a 

pojmenování (názvů) na úrovni vyjádření 

 

Cíl:  

Harmonizace praxe a navrhnout nové přístupy k OODD tak, aby byla 

shromážděna označení na úrovni vyjádření i/nebo provedení. 

 

Sporné body:  

OODD tvoří nyní směs termínů pro způsob vyjádření a formát provedení. 

Lze vysvětlit účel OODD a nabídnout řešení, kam přesně patří 

v bibliografickém záznamu? Byla by nějaká informace nyní vyjádřená 

pomocí OODD vhodněji součástí unifikovaného názvu pro dílo/vyjádření a 

další více vhodné pro oblast fyzického popisu (ISBD, oblast 5)? Existuje 

shoda, kdy vytvářet unifikovaný název a jaký je jeho smysl pro 

shromáždění příbuzných záznamů. Je jeho struktura konzistentní?  
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Výsledky:  

A. Unifikovaný název 
Připravit dokument vysvětlující koncept unifikovaného názvu, včetně 

následujících bodů:  

1) Účel unifikovaného názvu je: shromažďovací, rozlišovací, identifikační a 

pořádací.  

2) Doporučené zásady pro volbu unifikovaného názvu: obecně název 

prvního vyjádření v originálním jazyce; pro klasická anonymní díla použít 

seznam IFLA anonymních klasických děl; pro klasické řecké, latinské a 

byzantské názvy - národní jazyk nebo latinská forma; pro svaté spisy 

obecně jazyk katalogu. 

3) Unifikované názvy hudebních děl: vytvořit pracovní skupinu v rámci IFLA 

Cataloguing Section a spolupráce s IAML. 

4) Pro skupinové názvy včetně záhlaví formy: zvážit, zda je nutné vytvářet 

je vzhledem k výše vyjádřeným cílům.  

B. Obecné označení druhu dokumentu (OODD) 

Použití na úrovni vyjádření: bylo konstatováno, že tato označení často 

poskytují užitečné informace a možná by měly být ponechány. Skupina 

měla k dispozici seznam z FRBR a seznam navržený T. Delseyem pro 

revidovaná pravidla AACR, část I (resp. dnes RDA, část A). Ani jeden 

nebyl shledán plně uspokojivým, ale oba poskytují žádoucí úroveň obecné 

platnosti. 

Použití na úrovni provedení: Specifická označení pro nosiče jsou potřeba a 

měla by být výrazně zobrazena. Pracovní skupina připustila možnost 

kódování takových označení pro strojové zobrazení a také možnost 

zobrazení termínů v samotném bibliografickém popisu. 

 

 72



5. Praktická část  
 

 

Příklady sporných momentů harmonizace na záznamech vytvořených 

podle AACR2 a RAK, nalezených v on-line katalozích následujících 

knihoven:  

 

1) Deutsche Nationalbibliothek (DNB)  
<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/HTML=Y/> 

 

2) KOBV Portal (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg)  
<http://digibib.kobv.de/V/> 

 

3) Library of Congress (LC)   
<http://catalog.loc.gov/> 

 

4) British Library (BL)   
<http://catalogue.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-list>  

 

5) National Library of Australia (NLA) 
<http://catalogue.nla.gov.au/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First> 

 

 

1. Osobní jména  

 

A. Různé formulace záhlaví, rozlišování stejných jmen 

Obecně RAK nestanovují pravidla pro diferenciaci stejných jmen pomocí 

doplňků, jak je stanoveno v AACR (doplňky mohou být životní data, 

úplnější formy jména, rozlišovací výrazy), s těmito výjimkami: velmi známé 

osoby, pravidelně uvádění s doplňky (např. Alexandre Dumas st., 

Alexandre Dumas ml.), jména panovníků a papežů, jména členů 

královských dynastií. 
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Příklady:  

 

Konfucius 

DNB: Kong, Qiu 

LC, BL: Confucius

 

Thomas More 

DNB: More, Thomas 

LC, BL: More, Thomas, Sir, Saint, 1478-1535 

 

Alexandre Dumas, starší 

DNB: Dumas, Alexandre <père> 

LC, BL: Dumas, Alexandre, 1802-1870 

 

Jan Pavel II. 

DNB: Johannes Paulus <Papa, II.>

LC, BL: John Paul II, Pope, 1920-2005 

    Catholic Church. Pope (1978-2005 : John Paul II)   

 

Chalíl Džibrán 

DNB: Gibr¯an, Gibr¯an _Hal¯il 

LC, BL:Gibran, Kahlil, 1883-1931 

 

J. R. R. Tolkien  

DNB: Tolkien, John R. R. 

LC, BL: Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973 

 

 

B. bibliografické identity 

 

Osoba je známá pod více jmény, díla jednoho druhu publikuje pod jedním 

pseudonymem a díla jiného druhu pod druhým pseudonymem či pod 
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skutečným jménem. Podle AACR2 se v takovém případě použije pro 

záhlaví každé skupiny děl jméno, pod kterým lze díla v této skupině 

identifikovat (22.B2.). V případě, že současní autoři používají více 

pseudonymů, pro každé dílo se použije jako základ záhlaví jméno, které je 

uvedeno v popisovaném díle (22.2B3.). Podle RAK nejsou vytvářeny 

takového  bibliografické identity, pro všechna díla je vytvořeno jedno 

záhlaví, přičemž za základ záhlaví je obecně zvoleno vlastní jméno, pokud 

není autor více znám pod pseudonymem. V případě více pseudonymů je 

zvolen nejčastěji používaný pseudonym.  

 

Příklad 1. 

Matematik Charles Lutwidge Dodgson publikoval díla z oboru matematiky 

a logiky, mnohem známější je však jeho pseudonym Lewis Carroll, pod 

kterým publikoval literární díla.  

 

DNB:  Carroll, Lewis 

LC, BL: 2 bibliografické identity:  Carroll, Lewis, 1832-1898 

              Dodgson, Charles Lutwidge, 1832-1898 

 

Příklad 2. 

Autorka s vlastním jménem Eleanor Wilder používá tři pseudonymy:  

Nora Roberts (pro romantické romány) 

J. D. Robb (pro detektivní romány) 

Sarah Hardesty (zřídka použitý pseudonym) 

 

DNB:  Roberts, Nora  

LC, BL: 3 bibliografické identity:  Roberts, Nora  

     Robb, J. D., 1950- 

Hardesty, Sarah, 1950- 
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2. Korporace 
 

Ačkoliv RAK jsou v podstatě ve shodě s Pařížskými principy, co se týče 

formulace a volby korporativního záhlaví, je v Německu stále patrná 

tendence preferovat názvové záhlaví před korporativním. Pro korporace 

však tvoří vedlejší záhlaví. Hlavní záhlaví pro korporaci se podle RAK 

vytváří pouze v případě, kdy anonymní dílo pochází od korporace a jméno 

korporace je součástí hlavního názvu nebo jeho nezbytným doplňkem.   

 

Příklad 1. 

Rozdílné určení odpovědnosti, rozdílná volba vedlejšího korporativního 

záhlaví. 

 

Deutsche Nationalbibliothek 

 

The Blue Rider in the Lenbachhaus, Munich / Helmut Friedel ; Annegret 
Hoberg. [Transl. from the German by: John Ormrod ...]. –  Munich ; London 
; New York : Prestel, 2000. – 328 S. : zahlr. Ill. ; 31 cm.   
 
Sonstige Ausgaben: Dt. Ausg. u.d.T.: Der Blaue Reiter im Lenbachhaus 
München. – Literaturverz. S. 326-328. 
 
ISBN 3-7913-2216-8 (Gewebe) : DM 98.00, EUR 50.11 
 
Friedel, Helmut 
Hoberg, Annegret 
Ormrod, John [Übers.] 
Der Blaue Reiter 
 

Library of Congress 

 
Friedel, Helmut. 
The Blue Rider in the Lenbachhaus, Munich / Helmut Friedel, Annegret 
Hoberg ; [translated from German by John Ormrod, Almuth Seebohm, 
Ishbel Flett]. –  Munich ; New York : Prestel, c2000. – 328 p. : ill. (some 
col.) ; 31 cm.   
 
Simultaneously published in German under title: Der Blaue Reiter im 
Lenbachhaus München. – Includes bibliographical references (p. 326-328).  
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ISBN 3791322168 (hardcover : acid-free paper) 
 
Hoberg, Annegret. 
Städtische Galerie im Lenbachhaus München. 
 

Příklad 2. 

 

Deutsche Nationalbibliothek 

 

Antisemitic hate signs in Hebrew illuminated manuscripts from medieval 
Germany / Ruth Mellinkoff. Center for Jewish Art ; The University of 
Jerusalem. – Jerusalem : Center for Jewish Art; Jerusalem : Hebrew Univ. 
of Jerusalem, 1999. – 158 S. : zahlr. Ill. ; 28 cm. – Literaturverz. S. 71-74. 
 
ISBN 965-395-009-4 (falsche ISBN) (pp) 
 
Mellinkoff, Ruth 
Center for Jewish Art <Yerûs¯alayim> 
 

Library of Congress 

 
Mellinkoff, Ruth. 
Antisemitic hate signs in Hebrew illuminated manuscripts from medieval 
Germany / Ruth Mellinkoff. – Jerusalem : Center for Jewish Art, Hebrew 
University of Jerusalem, 1999. – 158 p. : ill. (some col.) ; 28 cm. – Includes 
bibliographical references (p. 71-74). 
 
ISBN 9653950094 
 
Universịtah ha-‘Ivrit bi-Yerushalayim. Merkaz le-omanut Yehudit. 
 

Příklad 3. 

 

KOBV Portal (záznam z Berlin Humboldt-Universität) 

 

The future is now : reconciling change and continuity in authority 
control : proceedings of the OCLC Symposium, ALA Annual Conference, 
June 23, 1995. – Dublin, Ohio : OCLC, 1995. – 34 S. 
ISBN 1-55653-207-5 
 
Online Computer Library Center <Dublin, Ohio> 
American Library Association 
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Library of Congress 

 

OCLC. Symposium (2nd : 1995 : Chicago, Ill.). 
The future is now : reconciling change and continuity in authority control : 
proceedings of the OCLC Symposium, ALA Annual Conference, June 23, 
1995. – Dublin, Ohio : OCLC Online Computer Library Center, c1995. – vi, 
34 p. : ill. ; 28 cm. – Includes bibliographical references. 
ISBN 1556532075 
 
American Library Association. Conference (114th : 1995 : Chicago, Ill.) 
 

British Library 

 

OCLC. Symposium (3rd : 1995 : Chicago, Ill.) 
The future is now : reconciling change and continuity in authority control. – 
Dublin, Ohio : OCLC Online Computer Library Center, 1995. – vi, 34 p. : ill. 
; 28 cm. – Includes bibliographical references. 
 
American Library Association (Annual conference) (114th)  
 

 

3. Víceúrovňový popis 
 

Popis ukončených děl publikovaných ve více než jedné fyzické jednotce. 

RAK stanoví: pokud jednotka má název pro celek a název pro část, 

obvykle je vytvářen bibliografický záznam pro celek („Gesamtaufnahme“) a 

pro každou část („Stücktitelaufnahme“). Záznamy jsou vzájemně 

propojeny.  

Podle AACR je také možné vytvořit takový víceúrovňový popis (pravidlo 

13.6), většinou se však toto pravidlo nepoužívá. Buď je vytvořen jeden 

záznam pro celek a údaje o částech jsou uvedeny v oblasti poznámky 

(pravidlo 13.4) nebo je pro každý díl vytvořen samostatný záznam, ale 

nevytváří se navíc záznam pro celek. V případě monografických edic a 

vícedílných monografií, jejichž název je nezávislý na názvu celku, je 

vytvořen záznam pro část a údaj o celku je uveden v oblasti údajů o edici. 
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Příklad 1. 

Fantasy série Deltora Quest (ukončená, celkem 8 dílů) autorky Emily 

Rodda (píše detektivky a fantasy pro mládež, používá 2 pseudonymy, 

Jennifer Rowe je její vlastní jméno). 

 

Deutsche Nationalbibliothek 

1. úroveň - záznam celé série: 

 

Rowe, Jennifer. 
Deltora quest / Emily Rodda. Aus dem australischen Engl. von Michael 
Nagula. – Stuttgart : Panini-Verl.-GmbH. – 19 cm. – Název originálu: 
Deltora quest <dt.>. – Früher im Verl. Dino, Stuttgart 
 

2. úroveň  - záznam 5. dílu: 

 

Rowe, Jennifer: Deltora quest. – Stuttgart : Panini-Verl.-GmbH. 
Bd. 5 : Der Berg der Angst. – 1. Aufl. – 2003. – 140 S.   
ISBN 3-89748-697-0 (Pp.) : EUR 7.95  
 

Library of Congress 

Samostatné záznamy pro jednotlivé díly série. 

 

Rodda, Emily. 
Dread mountain / Emily Rodda. – 1st American ed. – New York : 
Scholastic Inc., 2001. – 128 p. : ill., map ; 20 cm. – Includes two trading 
cards. – (Deltora quest ; 5). – ISBN 0439253276 (pbk.) 
 

National Library of Australia 

Stejně jako v LC, záznam navíc obsahuje vedlejší záhlaví pro edici-jméno 

autora. 

 

Rodda, Emily, 1948- 
Dread mountain / Emily Rodda. – Sydney : Scholastic Australia, 2000. – 
120 p. : ill., map ; 20 cm. – (Deltora quest ; 5.).  
ISBN1865042293 (pbk.) : $12.95. – ISBN 1865042293 (pbk.) 
 
Rodda, Emily, 1948- Deltora quest ; 5.   
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Příklad 2. 

Souborné dílo, 22 částí, různí autoři, souborný název, ISBN pro celek a pro 

jednotlivé části.   

 

Deutsche Nationalbibliothek 

 

1. úroveň 

 

Handbuch der deutschen Geschichte / Gebhardt. – [Ausg. in 24 Bd.] . –  
Stuttgart : Klett-Cotta. –  22 cm. –  Literaturangaben. 
 
Gebhardt, Bruno [Begr.] 
 

2. úroveň 

 

Handbuch der deutschen Geschichte. – [Ausg. in 24 Bd.] . – Stuttgart : 
Klett-Cotta. 
 
Bd. 2 : Spätantike bis zum Ende des Mittelalters., Die Zeit des 
karolingischen Großreichs : (714 - 887) / Rudolf Schieffer. – 10., völlig neu 
bearb. Aufl. – 2005. –   L, 187 S. : graph. Darst.  
ISBN 3-608-60002-7 (Gewebe) : EUR 30.00, EUR 25.00 (Subskr.-Pr. bis 
01.04.2007), sfr 53.00, sfr 44.70 (Subskr.-Pr. bis 01.04.2007) 
 
Schieffer, Rudolf 
 

Library of Congress 

Jeden záznam pro všechny části, které knihovna vlastní. 

 

Gebhardt, Bruno, 1858-1905. 
Handbuch der deutschen Geschichte / Gebhardt ; wissenschaftliche 
Redaktion, Rolf Häfele. – 10., völlig neu bearb. Aufl. – Stuttgart : Klett 
Cotta, 2001-<2005>. – v. <2, 5, 8-10, 12-13, 15-17, 21, 23> ; 22 cm. – 
Includes bibliographical references and indexes. 
 
Incomplete Contents: Bd. 2. Die Zeit des karolingischen Grossreichs (714-
887) / Rudolf Schieffer. – Bd. 5. Zwölftes Jahrhundert 1125-1198 / Alfred 
Haverkamp. – Bd. 8. Konzilien, Kirchen- und Reichsreform 1410-1495 / 
Hartmut Boockmann, Heinrich Dormeier. – Bd. 9. Probleme deutscher 
Geschichte 1495-1806 ; Reichsreform und Reformation 1495-1555 / 
herausgegeben von Wolfgang Reinhard. – Bd. 10.                   
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Konfessionelles Zeitalter 1555-1618 / Maximilian Lanzinner. Drissigjähriger 
Krieg 1618-1648 / Gerhard Schormann. – Bd. 12. Reich, Reformen und 
sozialer Wandel, 1763-1806 / Walter Demel. – Bd. 13. Das lange 19. 
Jahrhundert / Jürgen Kocka. – Bd. 15. Industrielle Revolution und 
Nationalstaatsgründung (1849-1870er Jahre) / Friedrich Lenger. – Bd. 16. 
Das Kaiserreich 1871-1914 / Volker Berghahn. – Bd. 17. Die Urkatastrophe 
Deutschlands / Wolfgang J. Mommsen. – Bd. 21. Der Zweite Weltkrieg 
1939-1945 / Rolf-Dieter Müller. – Bd. 23. Die Bundesrepublik Deutschland 
1949-1990 / Edgar Wolfrum.  
 
ISBN 3608600027 (v. 2). – ISBN 3608600051 (v. 5). – ISBN 3608600086 
(v. 8). – ISBN 3608600094 (v. 9). – ISBN 3608600108 (v. 10). – ISBN 
3608600124 (v. 12). – ISBN  3608600132 (v. 13). – ISBN 3608600159 (v. 
15). – ISBN 3608600167 (v. 16). – ISBN 3608600175 (v. 17). – ISBN 
3608600213 (v. 21). – ISBN 360860023X (v. 23) 
 
Häfele, Rolf. 
 

 

4. Unifikované názvy 

 

Příklad 1. 

Unifikovaný název pro klasické dílo. 

 

Deutsche Nationalbibliothek   

 

Vergilius Maro, Publius. 
Aeneis : lateinisch und deutsch / Vergil. Aus dem Lat. von Johann Heinrich 
Voß. -- Köln : Anaconda, 2005. 288 S. ; 20 cm. -- Originaltitel: Aeneis <dt.> 
ISBN 3-938484-08-X (Pp.) : EUR 5.95 

 

Library of Congress 

 

Virgil. 
[Aeneis. English]    
Aeneid / Virgil ; translated by Stanley Lombardo, introduction by W.R. 
Johnson. – Indianapolis : Hackett Pub. Co., c2005. – lxxi, 355 p. : map ; 22 
cm. – Includes bibliographical references (p.353-355). 
ISBN 0872207323 (cloth). – ISBN 0872207315 (pbk.) 
 
Lombardo, Stanley, 1943-    
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Závěr 
 

 

Katalogizace, tj. zpracovávání bibliografických záznamů o dokumentech, 

patří k nejstarším knihovnickým činnostem. Pro budování katalogů bylo 

potřeba mít jednotně zpracované katalogizační záznamy, proto se 

postupně začala rozvíjet katalogizační pravidla. Nejprve byla vytvářena pro 

jednotlivé knihovny. V 18. století se pravidla začala uplatňovat již v určité 

širší skupině knihoven, obvykle na území jednoho státu. Od počátku 20. 

století pak můžeme sledovat snahy o mezinárodní sjednocování 

katalogizačních pravidel. Byly podníceny postupně vzrůstající spoluprací 

knihoven a snahou snížit náklady na katalogizaci pomocí společně 

sdílených standardů.  

 

Za počátek harmonizačních snah v oblasti katalogizace lze považovat 

uzavření dohody o společných katalogizačních pravidlech mezi Anglii a 

USA a následné vydání anglo-americké katalogizační instrukce (1908) jako 

prvních mezinárodních katalogizačních pravidel. Po celou první polovinu 

20. století pak byla diskutována otázka dalšího mezinárodního sjednocení 

katalogizačních pravidel. Největší rozdíly existovaly mezi německou a 

anglo-americkou praxí, které se zásadně lišily především v pravidlech pro 

tvorbu záhlaví. Ani jedna strana však nechtěla opustit své zvyklosti.  

 

V roce 1927 byla založena Mezinárodní federace knihovnických asociací 

IFLA a v jejím rámci se odehrály všechny důležité momenty budoucího 

sbližování katalogizačních pravidel. Základním mezníkem byla První 

mezinárodní konference o katalogizačních principech, která se konala roku 

1961 v Paříži pod patronací IFLA a jejímž výsledkem bylo tzv. Prohlášení 

zásad, jež stanovilo základní principy pro volbu záhlaví záznamu pro 

jmenný katalog, jeho formy a pořadatele záhlaví. Tyto principy se staly 

základem pro další mezinárodní kooperaci při rozvoji katalogizačních 
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pravidel a dnes jsou podkladem téměř všech katalogizačních pravidel na 

světě.  

 

V polovině 60. let, s rozvojem automatizovaného zpracování 

bibliografických dat a programů sdílené katalogizace sílila potřeba 

mezinárodně jednotné struktury popisných prvků bibliografických záznamů. 

Na Mezinárodním setkání katalogizačních expertů v Kodani roku 1969, 

připraveném výborem IFLA pro sjednocení katalogizačních pravidel, se 

účastníci shodli na vytvoření takového společného rámce popisných údajů. 

Vznikl mezinárodní standardní bibliografický popis (ISBD), který určuje 

prvky  bibliografického popisu, stanovuje jejich pořadí a interpunkci a tím 

zajišťuje srozumitelnost bibliografických záznamů, jejich převoditelnost do 

strojem čitelné podoby i snadnou mezinárodní výměnu.  

 

Dalším významných mezníkem katalogizační teorie byl Seminář o 

bibliografických záznamech, který se s podporou IFLA konal v roce 1990 

ve Stockholmu a na němž byla diskutována ekonomická realita knihoven 

v době rostoucích národních i mezinárodních databází a sdílené 

katalogizace. Bylo také třeba reagovat na nárůst a proměnu uživatelských 

potřeb týkajících se nových druhů dokumentů. Výsledkem semináře byl mj. 

vznik studie Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR), která 

se stala významným podnětem dalšího vývoje katalogizační teorie. 

Přinesla nově definovaný model bibliografického univerza, místo na 

fyzickou podstatu informačních zdrojů se soustředí na jejich obsah a 

definuje vztahy mezi vzájemně izolovanými entitami bibliografických a 

autoritních záznamů. Přináší novou, přesnější terminologii, obnovuje 

soustředění se na cíle katalogu – především shromažďování děl a 

vyjádření – a posiluje důležitost kontroly selekčních údajů. Rozšiřuje 

Cutterem vyjádřené funkce katalogu a připomíná, že bibliografické a 

autoritní záznamy mají být vytvářeny pro katalog, který bude vyhovovat 

potřebám našich koncových uživatelů.  
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V posledních letech se knihovny potýkají s nárůstem nových druhů nosičů 

informací a způsobů jejich publikování, s rozvojem metadat a 

vyhledávacích systémů internetu. Zároveň sílí tlak ušetřit náklady na 

katalogizaci, přitom však zajistit naplnění uživatelských potřeb. Proto je 

patrná tendence k větší globální standardizaci katalogizační praxe. 

Knihovny stále těsněji spolupracují nejen navzájem, ale také s dalšími 

poskytovateli informačních služeb (jako jsou vydavatelé, muzea, archivy a 

projektanti internetových a počítačových systémů) při pořádání a 

zpřístupňování jak tradičních materiálů, tak vzrůstajícího souboru 

digitálních dat. Vzájemná spolupráce a výměna bibliografických záznamů 

jsou nezbytným prvkem současné katalogizační praxe. V této situaci uzrála 

na půdě IFLA myšlenka uspořádat sérii mezinárodních setkání 

katalogizačních expertů s cílem revidovat Pařížské principy a vytvořit nové 

katalogizační principy, které budou založeny na konceptuálních modelech 

FRBR a FRANAR a budou vyhovovat současnému informačnímu 

prostředí. V roce 2003 se pod hlavičkou kongresu IFLA konal první 

z těchto meetingů ve Frankfurtu nad Mohanem, na půdě Deutsche 

Nationalbibliothek. Jeho výsledkem bylo vymezení základních zásad, podle 

nichž by se v budoucnu měla vytvářet tzv. mezinárodní katalogizační 

pravidla. Navržené Ustanovení zásad katalogizace bylo oproti Pařížským 

principům rozšířeno na všechny typy dokumentů a na všechny aspekty 

bibliografických a autoritních záznamů. Zahrnuje také zásady pro oblast 

věcného zpracování. Další dvě setkání (v Latinské Americe a na Středním 

východě) již proběhla, třetí setkání se uskuteční letos v srpnu v Asii a 

poslední o rok později v Africe. Předpokládá se, že v roce 2007 bude 

hotova definitivní verze Ustanovení zásad.  

 

Anglo-americká a německá katalogizační pravidla vyrostla na odlišných 

teoretických základech, díky mezinárodním standardům (hlavně Pařížské 

principy a ISBD) se však postupně sbližují. Výsledky jejich porovnání 

ukazují, že hlavní rozdíly stále zůstávají v oblasti volby a formulace záhlaví 

a také ve způsobu zpracování vícedílných monografií. Oboje katalogizační 
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pravidla, AACR2  i RAK, procházejí v současné době rozsáhlou revizí. 

Spojený výbor pro revizi AACR, který spolupracuje také na tvorbě 

Ustanovení zásad katalogizace, poprvé přizval ke spolupráci tvůrce 

katalogizačních pravidel z celého světa s cílem vytvořit katalogizační 

pravidla (s pracovním názvem Resource Description and Access) nejen 

pro anglo-americkou komunitu, ale umožnit jejich snadnou implementaci 

kdekoliv na světě. V Německu, kde od konce 90. let probíhá žhavá diskuse 

na téma harmonizace s AACR, bylo Výborem pro standardizaci rozhodnuto 

revidovat RAK v souladu s AACR, FRBR a navrhovanými mezinárodními 

zásadami katalogizace. Zároveň se Výbor pro standardizaci aktivně podílí 

na tvorbě RDA. V současné době je dokončována příprava na přechod 

z německého výměnného formátu MAB na MARC21. Proti stále 

diskutované možnosti přestoupit na AACR2 (resp. nově vznikají RDA) 

dnes stojí silná skupina odborníků, kteří považují za ekonomicky i odborně 

lepší variantu ponechat si vlastní pravidla, pouze provést jejich rozsáhlou 

revizi. Přechod na nová RDA však v budoucnosti zřejmě není vyloučen.  

 

Cílem současných aktivit IFLA je vytvořit tzv. mezinárodní katalogizační 

pravidla, vznikající RDA jsou také zamýšlena jako mezinárodní pravidla. 

Mohlo by se zdát, že RDA se stanou požadovaným společným 

mezinárodním standardem. Ovšem mezinárodní katalogizační pravidla, 

vytvořená v rámci IFLA, by měla být určena tvůrcům katalogizačních 

pravidel a poskytnout jim souhrn pravidel a principů, které by měly by být 

všude na světě společné. Zároveň by měla umožnit reflektovat v pravidlech 

národní zvyklosti a vyhovět potřebám rozdílných kulturních prostředí, kde 

je to pro uživatele důležité. 

 

Bude ještě nějaký čas zřejmě trvat, než se jednotlivé státy nadobro vzdají 

svých národních katalogizačních instrukcí a přijmou všem společná 

mezinárodní katalogizační pravidla. Mezinárodní spolupráce v katalogizaci 

se však zcela jistě bude nadále prohlubovat, a to nejen mezi knihovnami a 

dalšími tradičními informačními institucemi, ale také s tvůrci metadat, 
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internetových vyhledávacích systémů a producenty elektronických 

dokumentů a digitálních dat, přičemž na prvním místě bude naplnění 

potřeb koncových uživatelů. 
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