
Databáze zkratek, pseudonymů a šifer autorů píšících o filmech

Národní filmový archiv

manuál

Cílová skupina:

uživatelé (primárně výzkumníci, odborná veřejnost a studenti), kteří při své práci využívají 
bibliografické zdroje a kteří potřebují zjistit autorství článku

Obsah:

- bibliografie českých filmových publicistů a dalších autorů, kteří publikovali články 
především o českých filmech ve filmových, divadelních, literárních a obecně kulturních 
časopisech nebo v denním tisku od počátků kinematografie do současnosti

- obsahuje šifry, zkratky, pseudonymy a různé podoby jmen, pod kterými se publicisté 
pod články podepsali 

- probíhá neustálé doplňování bibliografických údajů včetně postupné identifikace šifer, u 
kterých se dosud nepodařilo zjistit skutečného autora

- v případě šifer evidujeme i ty nejjemnější detaily, jako jsou divis či pomlčka před i za 
jménem, s mezerou či bez mezery, s tečkou či bez tečky za šifrou; plně respektujeme psaní 
velkých a malých písmen

-  v případě pochybností při identifikaci autora obsahuje záznam poznámku 
„Pravděpodobný autor“ za daným jménem

- pokud uživatel nenalezne jméno hledaného autora, znamená to, že jej dosavadní 
průzkum periodik prozatím nepodchytil, případně že dotyčný autor o filmu nepublikoval

Databázi doplňuje a aktualizuje: Soňa Weigertová, sona.weigertova@nfa.cz
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Databáze obsahuje tři navzájem propojené části:

ŠIFRY (šifry, zkratky, pseudonymy, celá jména nebo jiné podoby jmen ve tvaru, pod kterým 
byly články podepsány)

AUTOŘI (každý autor má vazbu na jeden nebo více podpisů, pod kterým(i) publikoval v 
jednom nebo více periodicích)

PERIODIKA (seznam periodik, ve kterých autoři publikovali a ze kterých se čerpalo při 
budování databáze)

Homepage databáze

Vyhledávač:

- vyhledává šifry, ale i autory a periodika

- šifry, autory i periodika lze vyhledat ve frázi pomocí funkce Přesná shoda

- s vyhledáváním pomáhá funkce „našeptávač“

- vyhledávač je dostupný ve všech třech částech (Šifry, Autoři, Periodika)

Listování/browser:

- v rámci tří částí (Šifry, Autoři, Periodika) lze údaji volně listovat
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Příklady vyhledávání:

Příklad 1.

Hledám šifru gk

a) mohu zadat volně bez omezení 

b) nebo při vyhledávání využít funkci Přesná shoda
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Výsledek vyhledávání:

a) najde všechny šifry, ve kterých se daný výraz gk vyskytuje:

b) nebo záznamy, které obsahují pouze výraz gk

Poznámka:

Pomocí žlutých ikonek + a – lze rozbalovat, případně schovávat údaje k danému záznamu 
nebo rozbalit a sbalit vše pro listování v dané části.
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Příklad 2.

Hledám autorku Galina Kopaněva a její šifry (zkratky, pseudonymy a různé podoby jmen).

 - začnu psát jméno a pomocí našeptávače (v tomto případě funkce doplní do vyhledávání 
tvar jména uvedený v databázi Galina Kopaněvová) jméno dokončím

- jsem-li na homepage DB, v roletovém menu vyberu Hledám „autora“ a pomocí tlačítka 
Hledat spustím vyhledávání

Výsledkem je seznam periodik, do kterých psala, a seznam šifer, pod kterými psala.
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Příklad 3.

Hledám, kdo a pod jakou šifrou, zkratkou nebo různými tvary jmen psal do časopisu 
Přítomnost.

- začnu psát název periodika a pomocí našeptávače (funkce doplní do vyhledávání název 
uvedený v databázi) název periodika dokončím

- jsem-li na homepage DB, v roletovém menu vyberu Hledám „periodikum“ a pomocí tlačítka 
Hledat spustím vyhledávání

Výsledkem je seznam autorů a jejich šifer a tvarů jmen, kteří psali do časopisu Přítomnost a 
byli podchyceni v databázi.
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Základní zdroje:

Eva Urbanová et al., Český hraný film / Czech Feature Film I–VI. Praha: NFA 1995–2010.

Jaroslav Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (anagramů, 
kryptogramů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: SPN 
1973.

Antonín Dolenský, Slovník pseudonymů a kryptonymů v československé literatuře. Praha: 
nákladem vlastním 1934.

Národní filmový archiv – knihovna NFA. Dostupné online: <https://arl.nfa.cz/arl-nfa/>, [cit. 6. 
12. 2019].

Česká literární bibliografie – Databáze českých literárních osobností. Dostupné online:

<http://clo.ucl.cas.cz/index.php?jmeno=zadej+jm%E9no&sa=hledat>, [cit. 6. 12. 2019].

Tato specializovaná veřejná databáze vznikla na základě institucionální podpory 
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem 
kultury.
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