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Informace, kronika, recenze

Projekt Èeské knihy 20. století, resp.  �Zpøístupnìní
záznamù èeské kni�ní produkce 20. století prostøednictvím
Internetu a CD-ROM� byl uzavøen koncem roku 2000.

Na projektu spolupracovaly: MZK Brno, SVK Èeské
Budìjovice, SVK Hradec Králové, SVK Kladno, SVK Li-
berec, SVK Olomouc, SVK Ostrava, SVK Plzeò, SVK Ústí
n. L. a NK ÈR.

V listopadu 2000 se uskuteènila závìreèná schùzka
k projektu, na ní� NK ÈR podìkovala v�em zúèastnìným
knihovnám i firmì COMDAT. Na setkání zaznìly v rámci
diskuse i následující dva pøíspìvky, které odrá�ejí pohled
�z druhé strany�, ze strany spolupracujících knihoven.

Pohled z druhé strany

21. listopadu uspoøádala Národní knihovna ÈR jakési
oficiální rozlouèení se v�emi, kteøí se podíleli na práci
v rámci kooperaèního projektu �Zpøístupnìní záznamù èeské
kni�ní produkce 20. století na Internetu a CD-ROM�. Pro-
jekt má ov�em pøiléhavìj�í, tøeba�e zjednodu�ující mnemo-
technický název RETROKON (pøesnìji RETROKON-BK
ÈK). Národní knihovna dokázala vykouzlit velmi milé a
jen umìøenì oficiální dopoledne. Námìstkynì  dr. B. Sto-
klasová a vedoucí OTPR dr. J. Jeøábková v úvodních pro-
jevech neopomnìly podìkovat v�em spolupracovníkùm
vèetnì tìch �v terénu�, tedy kolegùm z vìdeckých kniho-
ven. Podìkování se ale dostalo poøadatelùm i ze stran úèast-
níkù. V�dy�  jsme mìli také o èem hovoøit, naè vzpomínat.

Byly to mnohdy tak èi onak vzru�ující chvíle, které
jsem pro�íval jako pracovník odpovìdný za úèast
v RETROKONu za Státní vìdeckou knihovnu v Ostravì.
Národní knihovna se potøebovala o práci na digitalizaci
záznamù s jinými knihovnami podìlit a tak, kdy�  na po-
èátku ptáèka lapali � Netroufám si øíci, �e nám pìknì
zpívali, ale nìjak jsem z úvodního sezení s øediteli a od-
povìdnými pracovníky pochopil, �e staèí jen �ikovnì my�í
pøesouvat  bibliografické údaje do jednotlivých polí a pod-
polí. A jak se to hezky �taguje�,  nám také pìknì názornì
pøedvedli. Prý i paní na mateøské dovolené si tím zpestøují
péèi o dì�átka, �e v�ak jsou to dì�átka, která sála mléko
zku�ených bibliografek, jsem  skuteènì nepostøehl.

Tak jsem si zavolal dvì elévky ze jmenné katalogizace
a vysvìtlil jim, �e dostanou dùle�itou, ale celkem snadnou
práci. Budou tagovat pro �Prahu�. Z úvodního �kolení se
dívky vrátily sice podezøele vá�né, ale prý se jim to líbilo.

A tak to zaèalo. Za krátký èas se poèalo v knihovnì �u�kat,
�e ty dvì dostaly jeden poèítaè a dìlají  na nìm nìco dìsné-
ho s národní bibliografií. V�ichni se na nì chodili dívat, jak
na Dalibora do vì�e. Názorné bloudìní v obrazovkách  soft-
ware ProTagu bylo ostatním srozumitelné asi jako podvoj-
né úèetnictví. Tváøe posti�eným dìvèatùm jen hoøely, prsty
�ukaly do monitoru, ruce listovaly manuálkem, pak se my�-
ka váhavì roztanèila po podlo�ce. Zas tak nebezpeènì to
ov�em nevypadalo. Pak ale pøi�el èas prvního známkování
a sèítání dvojek. Hrùza, kdy� i trojka se ukázala, to kolegy-
nì vypadaly jako premiant gymnázia, který dostal pìtku
z diktátu. V�dy� se pøece tak sna�ily �

A tak zaèaly porady se zku�enými katalogizátorkami,
které  léty utr�ily u� nìjaký ten �rám v boji s Nádvorníkem
i AACR2, leè zhýèkány TINLIBem neznaly  zadolarova-
ná pole UNIMARCu. �pitaly si s bibliografkami, které jim
soucitnì klepaly na skleslá ramínka. V síti se hojnìji roz-
blikaly elektronické dotazy do Prahy. Zase se blí�ilo dal�í
ètvrtletí, zase se poèítaly hotové záznamy, zpytovalo svì-
domí a listovalo se kalendáøem, jestli to v�echno zdárnì
stihneme. Kromì známek se objevily grafy, zvlá�tì obá-
vané, neb v nich ka�dá knihovna mìla své oèividné místo
a bdìlé oko na�í paní øeditelky poèítalo s nelibostí pozice
chybìjící k prvnímu místu. �ádné omluvy, �e tentokrát �lo
jen o �patné nastavení údajù, neuspìly�

Práce mezi ostatními kolegy tak pochopitelnì nijak na
popularitì nezískávala. Pouty vá�ícími veslaøky k pomyslné
galejní lavici byly termíny, známky, hrozba pokut (penali-
zace) a ony stupnì vítìzù a pora�ených. Dle zákona schvál-
nosti, tajù pøírody, nebo snad i dle chladného kalkulu (?)
odcházejí obì teï ji� mladé paní  na mateøskou dovolenou.
Není tøeba podezírat. Povily jistì dìti z lásky pozemské,
nikoli z �vá�nì� k  RETROKONu, leè bylo tøeba �tafetu
práce pøedat dále. Nevìsty �z rozumu� se na�ly a man�el-
ství s projektem pokraèovalo ji� celkem plynule dále. A hle,
�galejnice� pùvodní i nové se  posléze doznávaly, �e svou
práci mají rády, �e je baví právì to, �e musí být peèlivá,
pøesná, �e vy�aduje stále potýkání  se zmìnou pravidel a
s promìnou záznamù neustále více vzdalujících se dne�ní-
mu �standardu�. I to, �e mohou  ztratit nejen nadìji na pré-
mie jako ostatní kolegynì v knihovnì, ale i èest svou a své
instituce, bylo jaksi vzru�ující. S napjatým oèekáváním byl
v�dy vyzvedáván nový SyQuest, se zaujetím byly zpytová-
ny chyby z minulého období a pøetøásalo se, jak pøísná byla
klasifikující ��ifra z Prahy�.

Rády mi kolegynì ukazovaly  �peky nikoli vysezené
u poèítaèe, leè  èíhající v obzvlá�tì vykutálených konver-
tovaných záznamech, a uji��ovaly, �e tentokrát je to oprav-
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du hrozné, �e urèitì bude chyb jako máku, �e se to prostì
pøesnì nedá, a a� poèkám, �e to teprve uvidím pestré hod-
nocení! Nicménì hodnocení bylo stále lep�í a lep�í a
s ka�dým novým SyQuestem mi bì�ely hrdì meldovat, jak
málo tentokrát mají dvojek. Prostì se staly v knihovnì
uznávanými autoritami na RETROKON, které stále myslí
na �svou Prahu� a na to, jak se ctí obstojí.

Nauèil jsem se jejich stesky poslouchat  s tváøí mírnì
úèastného profesionála, kýval uvá�livì hlavou, pomlas-
kával hrùzou. Leè v duchu  u� jsem si dìlal laskominy, �e
a� pøijde èas, zase budu hrdì paní øeditelce ukazovat krás-
né vysvìdèení za pøedchozí ètvrtletí. I ona v�ak pak jen
kývala hlavou se samozøejmostí královny, které pilné vèel-
ky ukazují, jaké mají pìkné plástve.

Nechci ov�em zlehèovat a dìlat z této nesmírnì u�iteè-
né práce adrenalinový sport, vzpomínám  na lopotìní
s maïarskými záznamy, hledání názvù sudetských vísek,
záhadné pseudonymy apod. Pøiznám se, �e by� jsem v�e
pro�íval pøedev�ím v pozici drába s plánem v jedné ruce a
kalendáøem v druhé, ti�e jsem obdivoval orientaci v labyrintu
pravidel a pouèek i trpìlivé probíhání bludi�tìm polí a pod-
polí. Mnohé jsme pro�ívali spolu, pøesto dodnes jsem vlastnì
nepoznal v�echna zákoutí, do nich� klikaly.

Jedním z dùle�itých momentù proè ale v�ichni, kdo se
na práci u nás podíleli, vzali práci za svou a mìli ji rádi a
proè jim bude chybìt, urèitì nebyla pøedstava slastné fak-
turace Comdatu. Daleko spí�e to bylo vìdomí, �e dìlají
velmi u�iteènou práci s viditelnými výsledky, �e je práce
spravedlivì hodnocena a s respektem pøijímána. A zde
zaèínají na�e díky.

Národní knihovnu pro nás reprezentovala dr. J. Jeøáb-
ková, která mìla na starosti doslova v�e bibliografické na
vzpomínaném projektu. Ta s námi v�dy korektnì komuni-
kovala, trpìlivì a vìt�inou i laskavì a rychle odpovídala
na elektronické dotazy. Vytváøela tak pevnou a spolehli-
vou vazbu, oporu v nejistotách. Dovedla i utì�it, povzbu-
dit, podpoøit.

Firmu Comdat  jsme sice tak èasto telefony èi �maily�
neuhánìli, ale i zde byla spolupráce jmenovitì ze strany
Mgr. H. Bajerové pøímo vzorná. V�echny technické dotazy
byly v�dy zodpovìzeny v co nejkrat�ím termínu a na profe-
sionální úrovni . Bylo-li mo�no, pak i mile a trpìlivì.

Z obou �peèovatelských� pracovi�� byl prostì cítit lid-
ský pøístup, neponechávající prostor ostychu nebo tápání.
Proto patøí obìma institucím na�e upøímné díky. Znovu je
tøeba opakovat, �e spolupráce prostá byrokracie a formál-
nosti, sna�ící se o rovnoprávné vztahy doká�e nejvíce po-
vzbudit. Tedy pøesto, �e tak zdánlivì náhle konèí práce,
na kterou jsme si zvykli a pro ni� nám �vyrostly� ji� ostøí-
lené profesionálky, pøesto, �e ani není jasné, zda je knihov-
na doká�e zaøadit zpìt do vlastní práce, neodcházeli jsme
z milého dopoledne s trpkostí. Naopak rozcházeli jsme se
jako pøátelé, kteøí se respektují. Nápad odmìnit pracovní-
ky CD-ROMem na památku i nápad umo�nit nám pro-
hlídku zajímavých historických èástí Klementina byl pak
velmi krásným gestem a milou teèkou.

Ale� Hrazdil
SVK Ostrava

Kooperaèní projekt �Zpøístupnìní
záznamù èeské kni�ní produkce
20. století na Internetu
a CD-ROM�  z pohledu úèastníka

Setkání k vyhodnocení ètyøleté práce na kooperaèním
projektu, je� se konalo 21. 11. 2000, bylo pro mne podnì-
tem k zamy�lení a ohlédnutí.

Pøiznávám nyní, �e pøi první zmínce o pøípravì tohoto
projektu jsem pøíli� nevìøil jeho úspì�né realizaci vzhle-
dem ke statisícùm záznamù zpracovávaných po øadu let
podle rùzných pravidel (nìkdo si mo�ná vzpomene na jiný
ambiciózní projekt, KAZAP, Katalog zahranièních perio-
dik na území Èeskoslovenska, který skonèil tu�ím u�
u písmene �A�).

Pamatuji si, jak na konferenci Knihovny souèasnosti
v Seèi v roce 1995 jednala o pøestávce dr. B. Stoklasová
s øeditelem ústecké státní vìdecké knihovny, �e jsou po-
slední knihovnou, která je�tì nepøislíbila svou úèast
v projektu. Tehdy jsem ho pøemlouval, aby se SVK Ústí
nad Labem také zapojila. Dr. Stoklasová toti� slibovala,
�e celá pøevedená databáze by byla k dispozici ve v�ech
zúèastnìných knihovnách a to jsem pova�oval za výhod-
né, abychom pro re�er�e nemuseli jezdit do Prahy (jak je
zøejmé, tehdy nás ani nenapadlo, �e zpracované záznamy
budou volnì dostupné pøes internet). Ponìvad� bylo argu-
mentováno, �e v SVK na to nemají pracovní kapacitu, pøi-
slíbil jsem, �e bych se na retrokonverzi podílel dílèím úvaz-
kem 0,2, rovnì� tak jsem mìl pøíslib dal�í pracovnice z na�í
fakultní knihovny, tak�e posléze se i SVK Ústí nad Labem
do tohoto projektu zapojila.

Ve 2. pololetí 1996 jsem v Národní knihovnì absolvo-
val �kolení v práci se speciálním programem, následnì
zpracovával zku�ební záznamy a od ledna 1997 ji� zaèala
práce na pøidìleném roèníku Bibliografického katalogu,
jeho� záznamy byly naskenovány, digitalizovány a na�ím
úkolem bylo pøevádìt jednotlivé údaje pùvodního zázna-
mu do pøíslu�ných polí a podpolí UNIMARCu. Shodou
okolností se stalo, �e od dubna 1997 se do zpracování za-
pojila i moje man�elka, pùvodním povoláním zubní labo-
rantka (z dùvodu nemoci z povolání v èásteèném invalid-
ním dùchodu), která marnì hledala zamìstnání. Nemìla
sice �ádnou praxi v práci s poèítaèem, nato� znalosti bib-
liografického popisu � ale nemìla na vybranou. Denní práci
v�dy zkopírovala na disketu a já jsem veèer doma kontro-
loval záznamy a vysvìtloval nejasnosti (pøitom jsem mìl
mo�nost porovnávat, jak urèité údaje záznamu odli�nì
chápe �normální èlovìk� proti knihovníkovi); postupnì se
v�ak zapracovala.

Kdy� se práce na projektu rozbìhly, ukázalo se, �e pro-
jekt byl dobøe promy�lený a zorganizovaný. Kladnì hod-
notím speciální software vyvinutý firmou Comdat, zpra-
cování pøíruèky pro zpracovatele, za�kolení na zku�ebních
záznamech, funkci revidujících pracovníkù, hodnocení
kvality záznamù. Nìkdy jsem nebyl zcela spokojen


