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skladatelù, hudebních nástrojù, období, hudebních tìles,
divadel apod.

Na základì dosavadních zku�eností jsem s na�imi u�i-
vateli uspoøádala malou anketu. Základní otázka znìla: Co
by mìl umìt a znát pracovník hudebního oddìlení veøejné
knihovny? Z odpovìdí první uvedené skupiny u�ivatelù,
hudebnì spí�e profesionálnì vzdìlaných a orientovaných
a tedy dobøe �znalých�, se jako podstatné jeví: dobrá zna-
lost dìjin hudby, pøehled o známých i ménì známých skla-
datelích, základní orientace v tvorbì významných sklada-
telù, pøehled o novodobé a soudobé vá�né hudbì, dobrý
pøehled o hudebních nástrojích, znalost základní hudební
teorie (noty, stupnice) a hudebních forem.

Z odpovìdí dále vyplývá, �e pracovníci hudebního
oddìlení musí ke své odbornosti knihovnické pøidat zna-
losti odpovídající úrovni støední �koly s hudebním vzdì-
láním (napø. støední pedagogická �kola s hudební výcho-
vou) a �e alespoò jeden pracovník v hudebním oddìlení
by mìl mít vysoko�kolské hudební vzdìlání. Bylo by dob-
ré, aby pracovník výpùjèní slu�by mìl za sebou základní
umìleckou �kolu (pøinejmen�ím 5 roèníkù).

U�ivatelé nále�ející ke druhé skupinì, konzumentské,
jsou vìt�inou posluchaèi populární hudby. Nemívají po-
�adavky zamìøené hudebnì historicky èi teoreticky, o to
více v�ak vy�adují, aby knihovník znal styly, �ánry a zèás-
ti i osobnosti populární hudby vèetnì aktuálního dìní v této
sféøe.

Pøi této pøíle�itosti je tøeba zdùraznit úlohu akvizièní
politiky hudebního oddìlení s vyu�itím fundovaných, hu-
debnì vzdìlaných pracovníkù, kteøí mohou zajistit kvalit-
ní doplòování fondù.

Av�ak znalosti knihovníka/pracovníka hudebního od-
dìlení netkví jen v oblasti hudby, a� u� vá�né nebo popu-
lární aj. V souèasnosti jsou tu samozøejmì nutné znalosti
obecnì knihovnické (na základì uvedené ankety alespoò
støedo�kolské) a v neposlední øadì i z oblasti poèítaèové
techniky.

Knihovna bez poèítaèe - vèetnì jejího hudebního od-
dìlení - je v souèasné dobì anachronismem. Pøibývá plnì
automatizovaných pracovi��, kde akvizice, zpracování
i výpùjèní systém (nehledì na katalogy online) jsou vede-
ny pouze na PC. Knihovník musí èasto �za chodu� pøijí-
mat prostøednictvím rùzných �kolení a kurzù nové infor-
mace o programech tak, aby je byl schopen zprostøedkovat
u�ivateli.

Do knihoven vstoupil internet, který by mìl knihovník
ovládat alespoò bì�ným u�ivatelským zpùsobem. Mnohá
pracovi�tì vyu�ívají databázi Èeská národní bibliografie
a knihovník v hudebním oddìlení by mìl nauèit své klien-
ty vyhledávat informace jejím prostøednictvím. Dal�ím
médiem na �trhu� je CD-ROM. Pracovníci hudebních od-
dìlení knihoven by ve vlastním zájmu mìli být seznamo-
váni i s tímto typem dokumentu.

Na�e anketa zdùraznila nároky u�ivatelù vùèi knihovní-
kùm i v této oblasti, zejména pokud jde o databáze,
CD-ROM, internet. Se vstupem do Evropské unie je�tì
více vzrostou nároky na cizojazyèné znalosti knihovníkù,
pøedev�ím ve výpùjèním systému. K tomu, abychom své

u�ivatele utvrdili v mnohdy oprávnìném dojmu, �e �v hu-
debním oddìlení vìdí v�e�, je kromì vý�e uvedených pod-
mínek nutno splnit je�tì dvì dal�í zdánlivì samozøejmé
podmínky: být osobnì zainteresován a mít svou práci rád.
Na to nás v na�í anketì nanejvý� vhodnì upozornili dva
z dotazovaných u�ivatelù.

�imona �imonová
OK Hradec Králové

Za PhDr. Milanem Vokrojem

Dne 27. srpna 2000 zemøel ve vìku nedo�itých 75 let
PhDr. Milan Vokroj, jen� zejména v 70. a 80. letech právì
konèícího dvacátého století zanechal nesmazatelnou sto-
pu v èeském hudebním knihovnictví a hudebnì dokumen-
taèní práci, respektovanou i v zahranièí.

V poslednì uvedeném ohledu to byla pøedev�ím ny-
nìj�í Èeská národní skupina IAML (Mezinárodního sdru-
�ení hudebních knihoven), døíve Ès. skupina IAML nebo
AIBM (pùvodnì u�ívanìj�í zkratka francouzská), zalo�e-
ná v roce 1971. Dr. Vokroj zde pùsobil nejdøíve jako mís-
topøedseda, pozdìji jako tajemník. V rámci iniciativy
k ustavení tohoto orgánu mu nále�í zásluha vpravdì prù-
kopnická.

Nejinak lze hodnotit jeho èinnost v komisi pro veøejné
hudební knihovny ÈR, u jejího� zrodu v roce 1977 stál.
Teoretická i praktická problematika veøejných hudebních
knihoven byla toti� tì�i�tìm èinnosti dr. Vokroje a nej-
vlastnìj�ím smyslem jeho poslání. Svou veøejnì vzdìlá-
vací a výchovnou, pøedná�kovou, instruktivní i publicis-
tickou èinností významnì pøispìl k rozvoji na�eho
hudebního knihovnictví a v tomto smìru vytvoøil odkaz
trvalé hodnoty. Po zásluze jsme si takto pøipomenuli od-
kaz a památku dr. Vokroje na III. semináøi veøejných hu-
debních knihoven v Hradci Králové v záøí 2000, shodou
okolností zamìøeném mj. právì na problematiku vzdìlá-
vání a kvalifikace hudebních knihovníkù.

Na pøelomu 70. a 80. let dr. Vokroj organizoval a reali-
zoval týdenní hudebnì knihovnická bienále v jihoèeských
Milenovicích a obdobnì byl �ádaným a oblíbeným aktiv-
ním úèastníkem dal�ích hudebnì knihovnických akcí
v Èechách, na Moravì i na Slovensku. Kromì toho se podí-
lel na vzniku záva�ných koncepèních materiálù, zejména
Zásad organizace a rozvoje hudebních pracovi�� veøejných
knihoven ÈR, publikovaných roku 1982, a na pøípravì Me-
todických pokynù k nim, dále na první verzi Stanov ÈNS
IAML, v upravené podobì publikovaných v roce 1987.

Hojné a vyhledávané byly èlánky dr. Vokroje
v knihovnických èasopisech Ètenáø a Èitate¾ pøedev�ím
v 70. letech. Velkou pozornost v nich vìnoval netradiè-
ním dokumentùm. Toto zamìøení ostatnì rozvíjel pøi-
nejmen�ím u� od své disertaèní práce Audiovizuální stu-
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dovny ve veøejných knihovnách (1974). I na tomto poli
uplatòoval osobitý výchovný a instruktivní akcent. Vokro-
jùv �seriál� Zakládáme hudební oddìlení. Poznámky o pra-
covních postupech ve veøejných knihovnách ÈR, vychá-
zející ve Ètenáøi v období 1980-1981, byl ve své dobì mezi
knihovníky doslova hitem. Jednalo se o populárnìj�í pen-
dant ucelené odbornì instruktivní pøíruèky Audiovizuální
prostøedky z hlediska teorie knihovnictví a typové klasifi-
kace dokumentù. K otázkám modelování audiovizuálních
pracovi�� ve veøejných knihovnách ÈSR (Praha, 1979),
vydané tehdej�í Státní knihovnou ÈSR, dnes NK ÈR.

Odborná aktivita dr. Vokroje se do jisté míry uzavírá
roku 1985. V prosinci tohoto roku se v Okresní knihovnì
v Písku uskuteènilo dvoudenní výroèní zasedání ÈNS
IAML, vìnované problematice veøejných  hudebních
knihoven u pøíle�itosti �ivotního jubilea dr. Vokroje. Ten
na konci tého� mìsíce odchází na zaslou�ený odpoèinek,
nicménì i poté v�dy ochotnì pøispívá fundovaným názo-
rem, konzultací i radou. Ve specializovaném èísle ústøed-
ního periodika IAML Fontes artis musicae, vydaném u pøí-
le�itosti mezinárodní konference IAML v Praze 1991 a

vìnovaném hudebním knihovnám v tehdej�í ÈSFR, pak
je�tì publikoval sta� Hits or Fugues? Two trends in musi-
cal education in the audio libraries of Czechoslovak pub-
lic libraries  - Hity nebo Fugy? Dva smìry v hudební vý-
chovì ve fonotékách èeskoslovenských veøejných knihoven
(FAM, 1991, è. 4, s. 303-305).

Zábìr a zájmy dr. Vokroje byly vskutku mnohostranné
a nìkdy a� kuriózní. Navíc disponoval nev�edním literár-
ním talentem. Dokládá to poeticky pùvabná, vytøíbeným
stylem napsaná kní�ka Za chvíli zaènou kosové. Muzikál
ve dvanácti podobenstvích (Praha, Supraphon 1972) mj.
pojednávající vztah hudby vá�né a zábavné. Úsmìvný pøí-
bìh v�ak není jen hodnotnou popularizací hudby, ale vy-
práví i o stroji, mechanicky pøená�ejícím hudbu �ivì hra-
nou na klávesový nástroj do grafického záznamu. Snahami
o konstrukci dotyèného mechanismu se autor opravdu vá�-
nì zabýval.

Snad nejdùle�itìj�í ov�em byla zdánlivì �drobná�, ka�-
dodenní práce dr. Vokroje v písecké okresní knihovnì, kte-
rou dokázal obdaøit jedineèným osvìtovým a výchovným
akcentem. Za zmínku a snad i pokraèování v této souvis-

losti rozhodnì stojí jeho ojedinìlý výzkum,
zalo�ený na shroma�ïování a vyhodnoco-
vání bezprostøedních verbálních reakcí
u�ivatelù-posluchaèù individuálnì (do
sluchátek) reprodukované hudby. V práci
s kolektivem i v individuálních rozhovo-
rech takto v�emo�nì a cílevìdomì roz�iøo-
val obzory náv�tìvníkù a u�ivatelù svého
milovaného hudebního oddìlení.

Nepøestaneme si vá�it odborné erudice
dr. Milana Vokroje, nerozluèitelnì spjaté
s hlubokou lidskou moudrostí obecnì.
Ideálním spojením odborného i lidského
rozmìru své osobnosti a svého celo�ivotní-
ho pùsobení nás v�dy fascinoval a úèinnì
inspiroval. V�e dokázal nádhernì stmelit
svým laskavým a noblesním humorem.
Humor suus honor est � humor je jeho ctí!

Julius Hùlek

Chvíle pohody na 3. bienále hudebních
knihoven 1981.

Zleva: Jana Nìmcová (OK K. H. Máchy,
Litomìøice), dr. Milan Vokroj (OK Písek),
Olga Kozáková (OK Olomouc).
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