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Producentem Catholic Periodical and Literature Index (CPLI) je Catholic Library Association
založená v roce 1921. Sídlem společnosti se stal Pittsfield ve státě MA. Tato organizace
vydává od roku 1930 CPLI rovněž v tištěné podobě.
CD-ROM vznikl spoluprací mezi Americkou teologickou knihovnickou asociací
(ATLA) se sídlem v Chicagu a Katolickou knihovnickou asociací (CLA). ATLA sdružuje
národní americké teologické knihovnické svazy a představuje největší světovou teologickou
knihovnickou asociaci. Pro nás Čechy může být inspirativním zjištěním, že marketing této
velmi plodné a podnikatelsky úspěšné knihovnické společnosti má na starosti pan Richard J.
Adamek.
Vraťme se však k databázi. Indexování CPLI na CD-ROM koresponduje s tištěnou
verzí. Catholic Library Association vlastní veškerá autorská práva k bibliografickým
záznamům databáze.

1. Stručný popis databáze CPLI:
Retrospektiva
Aktualizace

1981-2001
1 x ročně (na jaře)

Počet záznamů

300 000

Typ databáze

bibliografická

Počet periodik
Jazyk indexace

170
angličtina

Jazyk databáze

angličtina, francouzština, němčina,
španělština, italština
Amerika, Asie, Afrika, Evropa, Austrálie

Oblasti
Typy excerpovaných dokumentů

články, části knih, papežské dokumenty,
církevní promulgace, knihy, recenze,
rozhovory, filmové a divadelní recenze

Témata

katolická víra a životní styl, teologie, oficiální
dokumenty papežské stolice, biblistika,
liturgie, liturgická hudba, muzikologie,
mariologie, kristologie, pastorace, misie,
tomistické studie, křesťanská filosofie,
spirituální teologie, církevní právo, historie,
umění, ekumena, řeholní společenství,
psychologie, psychiatrie, sociologie,
literatura, knihovnictví, rukopisy

Cena
Operační systém

950 USD
Windows 95/98, NT 4.0; Novell 4.1x

Tištěný ekvivalent

Catholic Periodical and Literature Index
(ISSN: 0008-8285; ISBN: 0-87507-052-3)

Titulní list

http://www.atla.com/products/titles.html

Dostupnost

Centrální katolická knihovna

2. Vyhledávání v databázi CPLI na CD-ROM
On-line nápověda poskytuje uživatelům informace o hledání v programu, indexační praxi
v databázi a technice rešerší.
Knihovníci hovoří často s obdivem o studentských schopnostech využívat moderní
technologie, ale bývají překvapeni neschopností provádět rešerše, používat předmětová
hesla apod. Proto je velmi příjemné, že prostředí CPLI v němž pracujeme je jednoduché,
účelné a nápověda je stále po ruce. S CD-ROM mohou pracovat profesionálové i laici.
Kritéria výběru mohou být stanovena přímo v polích rešerše nebo je možno volit z rejstříku
hesel, názvů, jmen, časopisů či dat. Prohlížecí rejstřík nám umožňuje také zvolit termín,
který je přesně indexován v databázi a je zároveň nejbližší hledanému výrazu.
Rejstřík můžeme prohlížet v podobě slov, frází, datací. Pohybujeme se pomocí šipek.
Poznámka: Toto je limitováno 255 charakteristickými hesly pro každé vyhledávání.
Vstoupíme-li do hledání s více než 255 hesly, bude při vyhledávání nahlášena chyba.
Vyhledávání podle polí:
Keyword

klíčové slovo

Title

název

Authot/Editor
Subjects (Person/Topic)

autor/editor
předmět (osoba/aktuální předmět)

Journal Title

název časopisu

Journal Citation

citace časopisu

Record Type
Year

typ záznamu
rok

Papal Document Date

papežský dokument podle data promulgace

Vyhledávání v podpolích
Autor
Recenzent
Nakladatel
Jméno jako předmět
Aktuální předmět
Číslo eseje
ISSN
ISBN
LC
2.1 Jednoduché vyhledávání:
Klíčová slova:
Pole slouží k získání bibliografických záznamů s jednotlivými slovy, frázemi nebo jmény
v názvu, podnázvu, názvu seriálů, autorských jmen, předmětových hesel nebo citací
časopisů. Většina z těchto slov, jako autor a název, mohou být efektivněji nalezena i v jiných
polích. Za termínem rejstříku jsou počty výskytů v databázi.

Příklad: rejstřík
ISLAM

1177

ISLAM'S

2

ISLAMIC
ISLAMIC-CHRISTIAN

267
5

ISLAMIC-ROMAN

1

ISLAMICA

1

Název
Pole užijeme pro články, knihy s více autory, eseje nebo recenzované knihy se sekundárním
názvem. Zahrnuje přístup k názvům rozšiřujícím, které vytváří indexátor. Zajímavá je
možnost vyhledávání podle slov nebo frází.
Příklad: rejstřík
DISCRIMINATING

2

DISCRIMINATION

59

DISCRIMINATIONS

1

DISCRIMINATORY
DISCRIMINAZIONE

3
1

Autor/Editor
Pole využijeme pro hledání knihy od více autorů, eseje, recenzované knihy nebo knihy
recenzí od sekundárních autorů, editorů, překladatelů či recenzentů. Toto pole zahrnuje
individuální i kolektivní autorství. Personální jména jsou obvykle indexována v invertované
formě: příjmení, křestní jméno, střední jméno nebo iniciála.
Příklad: rejstřík
BALTHASAR, HAN URS VON, 1905-1988

1

BALTHASAR, HANS URS VON

5

BALTHASAR, HANS URS VON, 1905-

183

BALTHASAR, HANS URS VON, 1905-1988

80

Předmět (jméno jako předmět/aktuální předmět)
Používáme opět pro články, knihy více autorů a eseje, které byly označeny specielními
předmětovými hesly. Jsou zahrnuta nejen personální předmětová hesla skutečných osob,
ale i mýtických a fiktivních postav. Opět je možný výběr z hledání v rejstříku jednotlivých slov
nebo celých frází. Pole odpovídá kombinaci funkcí v aktuálním předmětu a jménu jako
předmětu v podpolích: More Fields - Sub-tab.
Příklad: rejstřík
ABORTION COUNSELING--UNITED STATES

1

ABORTION IN MASS MEDIA
ABORTION IN THE PRESS

11
1

ABORTION-IRELAND

1

ABORTION RIGHTS ACTION LEAGUE

1

Název časopisu
Používáme, jestliže známe název časopisu, v němž by se měl článek nacházet. Můžeme též
využívat při akvizici, k průběžnému prohlížení obsahu periodik.
Hledáme podle slov nebo frází. Index obsahuje abecední seznam všech slov i
časopiseckých citací indexovaných v databázi.
Příklad: rejstřík
ACTA APOSTOLICAE SEDIS

3458

AFRICAN ECCLESIAL REVIEW

774

AMERICA
AMERICAN BENEDICTINE REVIEW

10230
414

AMERICAN CATHOLIC HISTORICAL SOCIETY RECORDS

297

AMERICAN CATHOLIC PHILOSOPHICAL ASSOCIATION PROCEEDINGS

100

Citace časopisu
Známe-li přesnou citaci časopisu, ročník, rok, číslo, můžeme hledat přímo v poli citací.
Citace jsou abecedně řazeny.
Příklad: rejstřík
JURIST 57 NO 2:590-591 1997

1

JURIST 57 NO 2:591-593 1997
JURIST 57 NO 2:595-596 1997

1
1

JURIST 57 NO 2:597-599 1997

2

JURIST 57 NO 2:599-600 1997

1

JURIST 57 NO 2:600-602 1997

1

Typ dokumentu
K dispozici jsou tyto typy dokumentů: články, části knih, papežské dokumenty, církevní
promulgace, knihy, recenze, rozhovory, filmové a divadelní recenze.
BOOK

8932

BOOK ARTICLE

2392

BOOK REVIEW
CHURCH DOCUMENT

111775
1406

INTERVIEW

2557

JOURNAL ARTICLE 1

51190

MOVIE REVIEW
PAPAL DOCUMENT

5390
15368

THEATER REVIEW

1713

Rok
Pole využíváme k hledání článků, knih více autorů, esejů nebo recenzí, které jsou
publikovány v jiném roce než kniha. Rok vydání může být specifikován těmito způsoby:
1990, 1996 Datum vydání je 1990 nebo 1996
1994..1996

Datum vydání 1994 až do 1996 včetně

<1996

Datum vydání před (nezahrnuje rok) 1996

<=1996

Datum vydání rok 1996 a před ním

>1996

Datum vydání po (nezahrnuje rok) 1996

>=1996

Datum vydání rok 1996 a později

Data papežských dokumentů
Pole je využíváno pro papežské dokumenty podle data promulgace. Většina papežských
dokumentů v databázi obsahuje data. Forma datace je v pořadí rok, měsíc (slovně) a den
vyhlášení dokumentu.
Např.: 1994 November 25
Rejstřík obsahuje chronologický seznam všech dat týkajících se papežských dokumentů
indexovaných v databázi. (Př. "1966 JANUARY 12"-Pavel VI.)
Rešerše
Rešerše se provede pomocí klávesy: Search . Okno dotazů je možno čistit po jednotlivých
polích nebo celkově. Počet záznamů odpovídající rešerši vidíme v pravém dolním rohu. Ze
záznamů je možno vybírat vybrané označením.Výsledek rešerše prohlížíme ve zkrácené
verzi nebo v úplném záznamu.
Rešerši exportujeme (funkční klávesa Ctrl+E) nebo tiskneme (funkční klávesa Ctrl+P).
2.2 Expertní vyhledávání
Formulaci dotazu modifikujeme přidáním dalších selekčních údajů a užitím logických
operátorů – AND, OR, NOT, WITHOUT, ADJ, NEAR a TO. Operátory dopisujeme do
vstupního formuláře, máme předdefinované ve slovníku nebo přidáváme v průběhu rešerše.
Použijeme též pravostranného maskování : např. sacrament* - vyhledá: sacrament,
sacramental, sacraments atd.
Příklady:
Human AND Rights
Antisemitism OR Holocaust

Najde záznamy, v nichž se vyskytují oba tyto termíny
Záznamy, kde je jeden nebo druhý termín

Morality NOT Sexual

Záznamy s negací druhého termínu

Moral WITHOUT Ethic

Záznamy s negací druhého termínu

Canon ADJ Law

Záznamy, v nichž jsou oba termíny za sebou, canon
bude stát první
Záznamy v nichž jsou oba termíny blízko sebe ve
lhostejném pořadí

Music NEAR Liturgy
Baptist TO Baptism

Záznamy v rozmezí abecedního rozdílu obou termínů

2.3 Kombinované hledání
Příklady:
(Baptist OR Methodist) AND Lutheran

Záznamy s průnikem tří nebo dvou termínů

(Baptist NOT Methodist) OR (Lutheran
Najde záznamy s vyloučením metodistů
NOT Methodist)(Baptist OR Lutheran) NOT
Methodist

2.4 Ikony, funkční klávesy
Hledání

Search

Výsledky

Results

Zobrazení předchozích rešeršních dotazů

Show Search History

Zpět/Odeslat

Back/Forward

Předešlé výsledky hledání/Následující
výsledky hledání

Previous Search Result/Next Search Result

Kopie (CTRL+C)

Copy

Vložit (CTRL+V)

Paste

Vystřihnout (CTRL+X)

Cut

Tisk (CTRL+P)

Print

Export (CTRL+E)

Export

Nápověda (F1)

Help

Kontexová nápověda

Context Help

Ukončení programu (F4)

Exit

Úplný seznam excerpovaných časopisů: http://www.cathla.org/publications.html.
Tím uzavírám stručnou informaci o CPLI. Těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně, kde Vám
též rádi poskytneme primární dokumenty citované v databázi.

