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Kapitola 1
úvod do FRBR
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Co to je FRBR a proč?

• koncepční model, způsob prezentace záznamů 
v knihovním katalogu

• FRBR = Functional Requirements for 
Bibliographic Records alias „Funkční požadavky 
na bibliografické záznamy“

• v roce 1998 publikováno jako IFLA doporučení
• vyvíjeno ve spolupráci s OCLC (Online 
Computing Library Center v Ohio, USA)

• cílem: změna konceptu katalogu
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Co to je FRBR podle knihovníků?
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Co to je FRBR podle knihovníků?
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Bod nula: bibliografický záznam

• dříve katalogizační kartička, dnes vzniká v 
různých knihovních systémech

• knihovník-katalogizátor vyplňuje 
katalogizační šablonu/masku

• např. Lanius/Clavius, KPSYS, KPWinSQL, 
Aleph, Tinlib/T*Series, RAPID/ARL aj.

• způsob prezentace čtenářům – katalog
• způsob spolupráce mezi systémy pomocí 
výměnného formátu: MAKS, UNIMARC, 
MARC21
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Katalogizační kartička
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Katalogizační šablony
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Katalogizační šablony
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Katalogizační šablony
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Katalogizační šablony
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Katalogizátor vs. uživatel záznamu
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Současný model

• dvě úrovně rozlišení:
– katalogizační záznam (titul)
– záznam o exempláři (opatřený čárovým kódem)

• knihovní katalogy na Internetu:
– vyhledávání
– listování abecedním seznamem
na úrovni polí z bibliografického záznamu 
(autoři, názvy, vydavatelé, klíčová slova, ...)

určitou pomůckou: jmenné a věcné autority
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Kapitola 2
FRBR model
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Trocha teorie

Model FRBR – 3 skupiny entit + vazby a 
atributy 

Skupina 1 se skládá z:
– work („dílo“, KTD: vyjádření)
– expression („vyjádření díla“, KTD: provedení)
– manifestation („záznam díla“, KTD: položka)
– item („exemplář“, KTD: jednotka)

Skupinu 2 (FRANAR) tvoří původci:
– person („osoba, jednotlivec“)
– corporate body („korporace, skupina osob“)

Do skupiny 3 (FRSAR) patří věcná témata („subject“)
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Skupiny 1,2,3 – FRBR entity

�

William Shakespeare: Romeo a Julie

divadelní hra, balet, kniha

Odeon 1975, 1982, ...
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�

�

autor
překladatel
editor

divadlo
vydavatel

 FRBR 19

�

�

�

věcné téma jako:

• dílo, provedení, záznam

• osoba, korporace

• koncept (forma/žánr), 
událost, místo a předmět
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díla

provedení

záznamy

exempláře



 FRBR 21

Vztahy mezi entitami

• hierarchické
– dílo … provedení … záznam … exemplář

• obsahové
– odvozené (nové provedení, např. překlad)
– ekvivalentní (v rámci stejného díla/provedení)
– popisné
– celek/část
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Atributy entit v každé skupině
• Dílo

– ID
– Title
– Date
– etc.

• Provedení
– ID
– Title
– Form
– Date
– Language
– etc.

• Záznam
– ID
– Title
– Statement of responsibility
– Edition
– Imprint (place, publisher, 
date)

– Form/extent of carrier
– Terms of availability
– Mode of access
– etc.

• Exemplář
– ID
– Provenance
– Location
– etc.

�
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Cíle FRBR modelu

• vyhledávání dokumentů (pro uživatele)
• identifikace dokumentů (rozlišení děl se 
stejnými názvy, autorů se stejnými jmény)

• výběr dokumentů (podle jazyka, podle 
úrovně uživatele)

• získání přístupu k dokumentům 
(objednávka, nákup, elektronická verze)

• správa dokumentů a fondů (budování), 
navigace, vyjádření vazeb…
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Shrnutí teoretického modelu

Úrovně W+E+M mohou být obsaženy v 
našem bibliografickém záznamu. Úroveň I 
je identická s exempláři/jednotkami.

Model FRBR představuje hierarchické 
vnímání záznamu.

Procesu, který umožňuje transformaci 
současného modelu na FRBR model, se 
říká (hezky nečesky) „frbrizace“.

Prakticky existují tři datové modely (podle 
skupin entit): FRBR, FRANAR a FRSAR.
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Realizace modelu

Frbrizovat se mohou buď data nebo až jejich 
zobrazení (doporučuje se).

Frbrizace = obecný algoritmus, jak z 
bibliografických záznamů generovat 
třívrstvou hierarchii.

Obecný algoritmus lze sestavit (LoC, OCLC), 
ale... (viz T. Hickey ve studii OCLC 
založené na WorldCatu). Velké databáze 
vyžadují kontextové aplikování algoritmu a 
důkladnou přípravu a znalost dat.
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Úskalí algoritmu

• co je dílo a co je jeho provedení? (může být různé 
podle míry odbornosti pohledu)

• jednoznačná identifikace (děl, autorů, korporací) a 
různost zápisů, autorské role

• různé aplikace AACR2: monografie vs. seriály, 
primární vs. sekundární odpovědnost

• problematika minimálního záznamu (např. 
unifikovaného názvu)

• analytický popis uvnitř bibliografických záznamů 
(části, „Obsahuje:“ aj.)

• čím homogennější data, tím lepší výsledky
• „superwork“ alias souborná díla
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Příklady reality (Trond Aalberg)
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Příklady reality (Trond Aalberg)
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Příklady reality (Trond Aalberg)
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Příklady reality (Trond Aalberg)
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Příklady reality (Trond Aalberg)
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Kdo „frbrizoval“

• OCLC WorldCat („FictionFinder“ 2.9 mil.)
http://fictionfinder.oclc.org/
porovnání se známou službou WorldCat 
(obsahuje dříve dostupný RLG od listopadu 2006)

• norský souborný katalog Bibsys (4 mil.)
http://www.bibsys.no/

• Australian Literature Gateway (AustLit)
http://www.austlit.edu.au/ (předplatné)



 FRBR 33

Příklad – Milan Kundera

Současný model:
– báze NKC: 569 z.
– báze SKC: 570 z.
– báze ANL: 319 z.
– báze VKOL: 68 z.
– báze KMOL: 37 z.
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Příklad – Milan Kundera

Současný model:
– báze NKC: 569 z.
– báze SKC: 570 z.
– báze ANL: 319 z.
– báze VKOL: 68 z.
– báze KMOL: 37 z.
– báze FictionFinder: 52 děl (cca 2.5 mil.)
– báze AustLit: placený zdroj
– báze RedLightGreen: 195 děl (cca 120 mil.)
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Kapitola 3
další informace
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Biblioteca Universalis – How to Organise Chaos?

http://www.fla.fi/frbr05/prgr.htm
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Cataloguing 2007 – Back to Basics

http://www.congress.is/cataloguing2007/
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Další informace

IFLA studie
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf

OCLC stránky o projektech „frbrizace“
http://www.oclc.org/research/projects/frbr

• časopis DLIB
http://www.dlib.org/dlib/october05/crane/10crane.html

(aktuální přehled některých implementací a 
současného stavu FRBR)

• blog Williama Dentona (pravidelně aktualizovaný)
http://www.frbr.org/


