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Projektas „National authority files in the museum
environment“

Tikslas:
Čekijos Respublikos bibliotekose naudojamus
autoritetinius įrašus pritaikyti muziejų ir archyvų
poreikiams.

Trukmė:
2007–2011 metai.

Finansavimas:
Čekijos Respublikos kultūros ministerija
(1 milijonas eurų).
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Autoritetinių įrašų sandara ir esmė. 1.

1. Antraštė (Heading).
Sunormintas termino pavadinimas, patvirtintas kaip
pagrindinė autorizuota forma.

2. Alternatyvūs terminai (Cross-references).
Alternatyvios sunorminto termino formos.

3. Terminų formų šaltiniai (Statement(s) of justification).
Šaltinio pavadinimas, išleidimo metai, vieta.
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Autoritetinių įrašų sandara ir esmė. 2.

http://authorities.loc.gov/
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Autoritetinių įrašų sandara ir esmė. 3.

http://authorities.loc.gov/
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Čekijos Respublikos
Nacionalinė autoritetinių įrašų duomenų bazė
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Duomenų bazė
Nacionaliniai autoritetiniai įrašai

Čekijos Respublikos Nacionalinė biblioteka
(Administratorius)

Ekspertų komisija
(Duomenų turinys)

Techninis 
aptarnavimas

(Sistemos priežiūra)

Naudotojai

(Muziejininkai, bibliotekininkai, 
archyvų darbuotojai, visuomenė...)



„Muziejų autoritetiniai įrašai“
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Kodėl „Muziejų autoritetiniai įrašai“? 1.

Ribota bibliotekų autoritetinių įrašų DB talpa:
64 bibliotekos + ~30 bibliotekų + ~50 muziejų ir galerijų.

Specifiniai standartai:
MARC (bibliotekos);
CIDOC CRM (muziejai);
ISAAR (archyvai).
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Kodėl „Muziejų autoritetiniai įrašai“? 2.
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Bibliotekos (MARC):

Autorius
Bibliografiniai duomenys
Pavadinimas
Leidėjas
Leidimo metai
Puslapių skaičius
Leidinio matmenys

Muziejai:



Įgyvendinti darbai 2007–2010 m.
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*Autoritetinių įrašų DB Bibliotekos tarpsluoksnio kopija; papildymas
muziejų poreikius atitinkančiais laukais  (susieta su CIDOC CRM)
*Ekspertų grupė (15 asmenų iš įvairių muziejų ir galerijų);
*Čekijos muziejų ir galerijų naudojamų klasifikatorių, žodynų
apžvalga (daugiausia iš DEMUS sistemos);
*Tarptautinių DB apžvalga; galimybė duomenis pritaikyti muziejų
autoritetinių įrašų DB;
*Darbas su terminologija;
*Muziejų tarpsluoksnio architektūros esmės išgryninimas;
*Bibliotekų, muziejų, archyvų naudojamų standartų ištyrimas;
*Asmenvardžių autoritetinių įrašų struktūros, skirtos Muziejų

tarpsluoksniui, sukūrimas;
*Sistemos DEMUS ir Muziejų autoritetinių įrašų DB sąveikos testavimas;
*Bendradarbiavimas su Čekijos Respublikos Nacionaliniu archyvu ir įmone
atsakinga už technologinius sprendimus.



Būsimi darbai 2010–2011 m.
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*Nustatyti muziejų autoritetinių įrašų, skirtų geografiniams pavadinimams
bei įmonėms (kolektyvams), struktūrą;

*Analizuoti autoritetinių įrašų terminologiją;
*Tęsti bendradarbiavimą su Čekijos Respublikos Nacionaliniu archyvu;
*Suburti ekspertų komisiją;
*Testuoti sistemą;
*Sistemą susieti su CIDOC CRM;
*Publikuoti Muziejų tarpsluosnio struktūrą XML formatu.



Asmenvardžio autoritetinis įrašas. Struktūra 1.
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+

=

Bibliotekų naudojami
asmenvardžių autoritetinių įrašų laukai

Nauji laukai, 
pritaikyti muziejų poreikiams

Muziejų tarpsluoksnis
Asmenvardžio autoritetinis įrašas



Asmenvardžio autoritetinis įrašas. Struktūra 2.
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Papildomi laukai:
Predikatai (prof.; dr.)
Trumpa asmens biografija (+ biografijos autorius)
Raktažodžiai (tapytojas, skulptorius, prezidentas, geologas)
Tautybė (problematiška su istorinėmis asmenybėmis)
Lytis
Įvykis (Event) (susietas su data, vieta, asmeniu, įmone,
veikla)



Muziejų autoritetinių įrašų sistema
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Geografinių vardų autoritetiniai įrašai
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Problemos:

*Skirtingų formų geografinių objektų aprašymas
(ugnikalnis, jūra, kalnai...);

*Kaip aprašyti geografinius objektus , kurie keičiasi?
(Kaspijos jūra, valstybių teritorijos...).



Dalia Sirgedaitė
Dalia@limis.lt
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