Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve
Vědecké knihovně Olomouc
V roce 2011 pokračovaly práce podle podaného projektu na tento rok. Podařilo se obohatit národní autoritní
bázi o 985 autoritních záznamů (oproti předpokládaným 955), dále bylo v elektronickém katalogu Vědecké
knihovny v Olomouci (VKOL) propojeno celkem 2234 bibliografických záznamů starých tisků s autoritnímy
záznamy. Také pokračovaly činnosti spojené s opravami jmenného rejstříku - práce na výběru a vytváření
autoritních záznamů původců (autorů, editorů, tiskařů atd.) starých tisků z fondu VKOL. Pro výběr
preferovaného záhlaví v této oblasti je třeba procházet obvykle několik on-line i tradičních papírových zdrojů. a
díky ověřování informací v zahraničních zdrojích se podařilo dohledat řadu nepřesných popisných údajů a
opravit tak bibliografické záznamy v katalogu VKOL.
Vytváření autoritních záhlaví prováděli čtyři pracovníci oddělení Historických fondů VKOL podle předem
daného časového harmonogramu. Následnou revizi (potvrzení kvality záznamů - odstranění pole 900) a
propojování bibliografických záznamů s nově vytvořenými autoritními hesly prováděl supervizor – pracovník
oddělení automatizace. Žádný z výše uvedených pracovníků nemá činnosti spojené s vytvářením nebo revizí
autorit ve své běžné náplni práce a tyto činnosti byly vykonávány mimo určenou pracovní dobu na pracovišti
VKOL za dodržení standardů AACR2R a struktury MARC21 pro autority
Na předchozí proces velmi úzce navazovala harmonizace očištěných záhlaví jmenných autorit přístupových
rejstříků bibliografické báze vzhledem k národní autorizované podobě a k jejich slučování se závaznou podobou
podle s podobou v AUT10. Nově vytvořené autoritní záznamy byly napojeny v lokální bibliografické bázi
VKOL (SVK01) k celkem 1599 bibliografickým záznamům. V rámci daného projektu bylo propojeno dalších
135 autorských záhlaví k celkem 635 bibliografickým záznamům za použití autoritních záznamů vytvořených
dalšími knihovnami.
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