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Projekt INTERPI – základní charakteristika
INTERPI - znalostní báze paměťových institucí
Objektově orientovaný přístup


Systém modelovaný jako množina spolupracujících objektů, kde
operace působící na objekty jsou zapouzdřeny v samotných objektech

Výhody



Zapouzdření – objekt obsahuje všechna relevantní data a všechny
metody/funkce – jednodušší realizace změn v datech
Opětovné využití/znovupoužitelnost nejenom zdrojového kódu ale i
dalších komponent

28. 11. 2012
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Projekt INTERPI – základní charakteristika
Základní prvky


Entita - abstraktní objekt (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa,
který je schopen nezávislé existence a je jednoznačně odlišitelný od
ostatních objektů, se kterými vstupuje do vztahů



Vztah - vazba mezi dvěma entitami (více entitami) vykazující určité
vlastnosti



Atribut - funkce přiřazující entitám či vztahům hodnotu určující
některou podstatnou vlastnost entity nebo vztahu



Typ/třída entit - množina objektů stejného typu charakterizovaných
názvem typu a společnými vlastnostmi – atributy

28. 11. 2012
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Třídy a podtřídy entit
Termín třída entit označuje skupinu entit se stejnými vlastnostmi
Na základě sumarizace vlastností byly vytipovány entity
 osoba/bytost
 rod/rodina
 korporace
 geografický objekt
 událost
 dílo/výtvor
 stavby - jako intencionálně člověkem vytvořený artefakt řadíme do
této třídy
 praxe jednotlivých komunit uživatelů vnímat stavby jako geoentitu
nebude tímto omezena

 pojem
28. 11. 2012
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Pravidla, standardy a postupy v paměťových
institucích
knihovny


Pravidla AACR2, RDA, formát MARC21, Dublin Core, konceptuální model
FRBRoo
 Pravidla RDA – nepokrývají plně současné potřeby, např. neřeší problematiku
zápisu geografických termínů, objektů, konceptů

Výhody


Autoritní soubory zajišťující standardizaci selekčních prvků/přístupových
bodů, jednotný formát, kooperační systém – sdílení dat

Nevýhody




Strohost informací zveřejněných v AUT záznamech, důraz na autoritní
záhlaví, mnohdy nevyhovující struktura doprovodných informací Limity formátu MARC 21 – ne zcela vyhovující a nejednotné zařazení
jednotlivých typů autorit, setrvačnost prostředí
Data určená především pro vnímání lidmi (různorodost doplňků)
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Pravidla, standardy a postupy v paměťových
institucích
knihovny
Řešení ve stávající AUT bázi



rozšíření informací uváděných v AUT záznamech – poznámky, Geolink, kód
cz_retro
důslednější aplikace doplňků, sjednocení jejich zápisu u GEO autorit,
např. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Česko : okres : 1949-1960)

28. 11. 2012
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Pravidla, standardy a postupy v paměťových
institucích
knihovny
Další – databáze INTERPI

28. 11. 2012

Rozsah záznamu
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Pravidla, standardy a postupy v paměťových
institucích
muzea a galerie
 Pravidla CCO, formát VRA Core, konceptuální model CIDOC CRM
Výhody
 Pravidla CCO, konceptuální model CIDOC CRM, kooperace
Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR
Registr sbírek výtvarného umění – katalog sbírek členských galerií Rady galerií České republiky

28. 11. 2012
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Pravidla, standardy a postupy v paměťových
institucích
muzea a galerie
Nevýhody



v projektech řešeny převážně personálie
mimo uvedené projekty nejednotnost selekčních prvků/přístupových
bodů, různorodost prostředí
Rozsah záznamu

28. 11. 2012
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Pravidla, standardy, postupy v paměťových
institucích
archivy
Pravidla
 ISAD(G) – Všeobecný mezinárodní standard pro archivní popis
 ISAAR (CPF) – Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy
korporací, osob a rodů

Výhody



nová základní pravidla, v důsledku toho standardizace prostředí
definování aplikace AUT záznamů/záznamů entit
 popis původců
 popis zdrojů akvizic
 popis umístění originálu
 rejstříky

Nevýhody


náročná implementace pravidel, lidský faktor

28. 11. 2012
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Pravidla, standardy, postupy v paměťových
institucích
archivy
Požadavky na Národní autority
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uvádět data existence
Dějiny osoby, korporace, rodu
Právní status
Důraz na vazby, vnitřní organizaci
Korporativní záhlaví - nedostatky v metodice - rozpory- státní správa x
samospráva
Názvy historických korporací
Přímé pořadí jména/názvu korporace
Problematika územní jurisdikce v případě okresů
Výrazy označující korporativnost povinné !!!

28. 11. 2012
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In vino veritas …. I v případě popisu pomocí autorit???
vinařská
Částečně, s výhradami 
oblast
• OBL

Výrobce

odrůda
vinné
révy

vinařská
podoblast

víno s
přívlastkem

název
produktu

kategorie
vína

alkohol
rok
sklizně

obsah
lahve

vinařská
obec

adresa
výrobce

viniční
trať

další
informace
Výrobce

28. 11. 2012
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Seminář projektu INTERPI – Brno, 19.-20.11. 2012

Praktická ukázka současné praxe - komentář
 Výrobce vína
 neuvedena korporativnost, nepřekonatelný požadavek archivů

 Odrůda vína, konkrétní název „vína s přívlastkem“, název
produktu
 zařazeny do věcných tematických autorit, mají být zařazeny jako
entita „dílo/výtvor“

 Vinařská oblast, vinařská podoblast, viniční trať, vinařská obec
 zařazeny jako geografické autority, budou zařazeny jako entity ze
třídy geografický objekt

 Závěr



Z pohledu znalostní databáze INTERPI národní autority nesplňují
všechny nároky – z principu ani nemohou –
Preferované i variantní formy jména slouží (v některých případech po
úpravách) jako výborný nástroj jednoznačné identifikace selekčních
prvků/přístupových bodů - standardizace prostředí

28. 11. 2012
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In vino veritas …. I v případě popisu entit
 Zvolili jsme komplexní příklad ilustrující některé problémy i
možnosti
 Kde můžeme potkat vinětu nebo na ní určené entity?







archivy: archivní fondy zemědělských korporací (ministerstvo - vyhl.
254/2010 Sb., firmy...), územní správy (obecní úřad, okresní úřad,
pozemkový úřad…), specializovaných institucí (Úřad průmyslového
vlastnictví), kontrolních orgánů (ČOI, orgány činné v trestním řízení,
celníci…)
muzea: oborové sbírky, regionální sbírky
knihovny: vysokoškolské práce, oborové příručky, šedá literatura
(např. šetření ČSÚ)
…
Archiv vín :-)

28. 11. 2012
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Sdílená data o entitách - využití v archivech
 Popis původců: týká se korporací, fyzických osob a rodů, kteří
jsou původci archivních souborů (původce je entita, která
vytvořila, shromáždila nebo spravovala dokumenty při
provádění svých osobních nebo korporátních aktivit)
 Entity vystupující ve stanovených rolích jako integrální součást
popisu archiválií
 Tvorba přístupových bodů k jednotkám popisu archiválií, tvoří
rejstříky též archivních pomůcek
=> širší použití než jsou (pouze) selekční prvky
=> projekt INTERPI základem řešení
28. 11. 2012

17

AKM 2012 – Projekt INTERPI

Popis původců v archivech
 Fyzické osoby, rody/větve rodů, korporace
 Popis povinný, nově předepsán legislativně (vyhl. č. 645/2004
Sb. ve znění platném od 1.7.2012)
 Připravovaná Základní pravidla pro zpracování archiválií:
samostatná kapitola
 Samostatná část popisu - odpoutání od popisu archiválií
 Odstranění dosavadní vazby pouze na právnické osoby u
korporací (a to i legislativně!)
„Jedná se o skupiny fyzických, právnických nebo fyzických a právnických osob,
které se na základě dobrovolnosti sdružily k dosažení určitého cíle a které přitom
nejsou založeny zákonem stanoveným způsobem, resp. pro svou činnost nesplňují
zpravidla žádné vnější formální znaky [zejména stolní společnosti – např.
Dobročinná stolní společnost “Žebrácká elita” Písek 1929-1941 (Státní okresní
archiv Písek, NAD 1721)...“
28. 11. 2012
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Popis původců v archivech - korporace

 Klíčové pro pochopení vývoje správy: INTERPI je východiskem

28. 11. 2012
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Role entit jako součást popisu archiválií - příklad map, atlasů

28. 11. 2012
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Role entit jako přístupových bodů k jednotkám
popisu
 Autoritní záhlaví záznamu entity jako selekční prvek - ovšem
pro orientaci v rozsáhlých datech a použití mimo databázi to
nestačí:





vazba na jednoznačný identifikátor (ID INTERPI), ne pouze na jméno
doplnění dalších identifikujících údajů
oprava a doplňování údajů mezioborově (= smysl sdílení)
používání stručné charakteristiky důsledně při každém zobrazování
záznamu u některých typů entit:

0000 Delfín
(..??)
0000 Delfín (kůň)
(...?)
0000 Delfín (kůň), kůň Policejního ředitelství v Praze, 1937 (aha!)

28. 11. 2012
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Závěr
• Kooperace všech paměťových institucí podmínkou
• Projekt INTERPI neřeší všechny problémy jednotlivých paměťových
institucí
• Legitimní požadavky (z hlediska INTERPI) jednotlivých paměťových
institucí jsou respektovány
• Partikulární zájmy mohou být řešeny pouze v intencích projektové
dokumentace a v intencích záměru INTERPI

28. 11. 2012

22

