profesionálního opisovaèe kaligraficky upravené listy formátu B4: 13 listù s incipity skladeb Karla Kohouta, 7 listù
s ukázkami skladeb èeských loutnistù (Jelínek, Zlinský, Eckstein, Losy, Èervenka, Dix) a 5 listù s notovými pøíklady (rùzní autoøi) k nìjakému blíe neznámému textu. Pravdìpodobnì se jedná o notové pøílohy ke studii, moná i knize, shrnující autorovo celoivotní bádání, která mìla nést jméno
Loutnisté èeského baroka a, jak nám prozrazuje poznámka vloená do rejstøíkù, byla odevzdána praskému nakladatelství Academia. Není to ale jediný pøípad, kdy jistì pøínosná práce leí nìkde zapomenuta: Voglova studie Die
Arien des Jacob Kremberg byla odeslána redakci èasopisu
Die Musikforschung roku 1975, nikdy vak nevyla.3)

Hudební vìda, roèník IV, è. 4 (1967), s. 693-696; Der Lautenist P. Ivan Jelinek: Das Ende der böhmischen Lautenkunst. Die Musikforschung, XXII, è. 1 (1969), s. 53-56;
Eine Kirchenmusik mit Lautenbegleitung in Böhmen. Hudební vìda, roèník X, è. 4 (1973); Die Angelika und ihre
Musik. Hudební vìda, roèník XI, è. 4 (1974), s. 356-371;
Jak hrát na loutnu. Hudební nástroje, roèník 1973; Praský loutnový sborník Bernarda Zwixtmeyera. Èasopis Národního musea, roèník CXLIV, è. 1-2 (1975), s. 25-29; Johann Anton Losy: Lutenist of Prague. Journal of the Lute
Society of America, roèník XIII (1980), s. 58-86; The Lute
Music of Johann Anton Losy. Journal of the Lute Society
of America, roèník XIV (1981), s. 5-58.

Loutnová sbírka z pozùstalosti dr. Emila Vogla je cenná
nejenom jako svìdectví neúnavného hledaèství, badatelského úsilí a sbìratelské vánì, ale má i vysokou hudebnì-historickou hodnotu. Pøedstavuje toti:
 jedineènou sbírku skladeb èeských a v Èechách pùsobících loutnistù 16. a 18. století (J. Arpin z Dorndorfu,
M. mal z Lebendorfu, V. Otto, O. Klipstein, J. B. Bleystein, J. A. Losy, A. Dix, A. Eckstein, Kilmansek, Czaslavski, B. Zwixtmeyer, Haussler, P. H. Lobkovic, J. A.
Questenberk, Zlinský, I. Jelinek, J. V. Kalivoda, K. Kohout), pocházejících nezøídka z tìko dostupných pramenù,
 kolekci anonymních skladeb z rukopisù pùvodnì èeské
provenience, nyní v zahranièí,
 kolekci reprezentativního repertoáru pro angeliku (druh
loutny s charakteristickým ladìním) sebraného ze esti
rùzných rukopisných sborníkù,
 spartace komorních skladeb s koncertantní loutnou F. I.
Hinterleithnera, J. G. Weichenbergera, W. L. von Radolta,
 kompletní opisy celé øady historicky významných rukopisných loutnových památek a nìkolika dobových tiskù.

3) Podobný osud stihl i hodnotnou práci brnìnského muzikologa Jaroslava Pohanky Loutna a její podíl na vývoji instrumentální hudby v Èechách, z ní vinou náhlého úmrtí
mohl dokonèit pouze první díl vìnovaný období do 16. století o rozsahu cca 200 stran strojopisu. Ta se ale natìstí dostala v rámci Pohankovy pozùstalosti do oddìlení dìjin hudby
Moravského zemského muzea v Brnì, kde je sice rovnì
zapomenuta, ale alespoò pøístupna.

Tuto hodnotu si pan Bohumil Malotín, Voglùv pøítel
a správce jeho pozùstalosti, velmi dobøe uvìdomoval, a tak
ji, aby mohla být k dispozici vem podobnì zaníceným badatelùm, odkázal hudebnímu oddìlení Národní knihovny ÈR,
za co mu jistì náleí vøelé podìkování.
Miloslav tudent
loutnista a muzikolog
Poznámky:
1) Janovka, T.B.: Clavis ad thesaurum magnae artis musicae. Praha, 1701, s. 283.

2) Hudebnìvìdná bibliografie Emila Vogla: Zur Biographie
Losys (1650-1721). Die Musikforschung, XIV, 1961, s. 189192; Aureus Dix und Antoni Eckstein  Zwei Prager Lautenisten. Die Musikforschung, XVII, No. 1 (1964), s. 4145; Loutnová hudba v Èechách. Èasopis Národního Musea, roèník CXXXlII, No. 1 (1964), s. 11-19; Lautenisten
der böhmischen Spätrenaissance. Die Musikforschung
XVIII, No. 3 (1965), s. 281-290; Ze ivotopisù ètyø èeských loutnistù. Zprávy Bertramky, è. 51 (1967), s. 1-9; Páter Ivan Jelínek (1683-1759)  poslední èeský loutnista.
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Informaèní technologie
v hudební dokumentaci
Ve dnech 10. a 11. prosince 2001 se v Bratislavì konal
mezinárodní semináø Informaèné technológie v hudobnej
dokumentácii.
Jeho poøadatelem byly hned tøi významné slovenské instituce: Hudobné múzeum Slovenského národného múzea,
Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii a Univerzitná kninica v Bratislave.
Ta dala semináøi k dispozici svùj reprezentativní Multimediálny kabinet, velmi úèelnì øeené a vekerou nejmodernìjí technikou vybavené pracovitì. Prostory jeho studovny jsou rozèlenìny boxy, které nabízejí návtìvníkùm
jednak dostateèné soukromí pro práci, jednak napojení na
poèítaèovou sí. Zcela vzadu, tedy mimo hlavní ruch výpùjèních a studijních prostor kabinetu, blízko k servisnímu
zázemí, je v prostorném zákoutí oddìlené auditorium s køesly
asi pro 50 lidí. K výbavì tohoto místa patøí nejen výkonná
poèítaèová technika (vèetnì monosti propojení na osobní
pøenosné notebooky), ale i vekerá dùleitá technika projekèní a reprodukèní. Na dostateènì velké plátno je zde
moné promítat monitor poèítaèe, výstup ze skeneru, èi videozáznamy z nejrùznìjích typù nosièù. Reprodukovat zvuk
je tam mono ze vech aktuálních zvukových zdrojù (napøíklad z audiokazet èi z CD) prostøednictvím kvalitní soustavy zavìených reproduktorù. K akustickým vlastnostem
auditoria lze poznamenat, e jsou díky èlenitosti a tlumivým úèinkùm vudypøítomného textilního obloení dostateènì vyváené. Vude je dobøe slyet, neádoucí pøeslechy
do dalích prostor jsou minimální. Snad jedinou nevýhodou
zde je, e nìkterá z technických zaøízení (patrnì chladiè projektoru, èi vìtrání) pùsobí nepøimìøený hluk.
NÁRODNÍ KNIHOVNA, 13, 2002, è. 2

Jestlie jsem mìl k technické stránce zabezpeèení jednu
drobnou pøipomínku, organizaci semináøe pak nelze vytknout
snad vùbec nic, byla bezchybná. Vekerá jednání s poøadateli
probíhala ve velice vstøícné a pøívìtivé atmosféøe, organizaèní tým se ji s nìkolikatýdenním pøedstihem staral o zabezpeèení vech provozních poadavkù pozvaných referentù, aby ve probìhlo hladce. koda jen, e poøadatelé
v prùbìhu semináøe neshromádili pøednesené referáty. I kdy
to patrnì ani nebylo v plánu, ze semináøe mohl vzejít zajímavý sborník.
Dvoudenní zasedání bylo vyplnìno odbornými referáty
domácích i zahranièních úèastníkù, mezi nimi nejpoèetnìjí skupinu tvoøili referenti z Èeské republiky. Národní knihovnu ÈR zastupoval Zdenìk Uhlíø z oddìlení rukopisù a starých tiskù, který vystoupil s úvodním referátem na téma
Strategie a koncepce elektronicko-digitálního zpracování historických dokumentù a fondù. Referent uvedl zvolenou problematiku do irích historických souvislostí. Jeho
pohled vychází z hluboké znalosti situace v archivní a dokumentární sféøe jak pøed nástupem moderních informaèních technologií, tak i v souèasné dobì. Tato znalost mu
umoòuje vidìt aktuální problematiku bez neádoucího
zkreslení. Nové informaèní technologie nepøeceòuje, ani je
nepodceòuje, je schopen definovat jejich vývojovì nosný
potenciál.
Druhým referujícím byl Åubomír Jankoviè (Slovenská
národná kninica v Martine). Upozornil na závaný projekt
souèasné slovenské muzikologie  na zpracování Bratislavského antifonáøe II (Hanov kodex), co je pilotní projekt
programu UNESCO Pamì svìta ve Slovenské republice.
Tøetím vystupujícím byl opìt Èech, stálý spolupracovník Národní knihovny ÈR, Stanislav Psohlavec (AiP Beroun s.r.o.). V pøíspìvku nazvaném Digitalizace vzácných
dokumentù se zabýval pøedevím technickými aspekty digitalizace. Nelo vak jen o popis, èi výklad pøísluných technologií. Poukázal rovnì na v souèasné dobì dùleitý aspekt vech digitalizaèních snah, na reálné obavy ze ztráty
jejich vzájemné kompatibility. V této souvislosti varoval pøed
pøílinou závislostí získávaných dat na pouitých programech. Tato situace se musí zmìnit, øekl, do budoucna je tøeba pro digitalizaci volit taková programová vybavení, která
nabízejí souborùm dat vìtí autonomii. Programy se toti
mìní, data zùstávají.
Miriam Lehotská a Jana Bártová (Hudobné múzeum
SNM, Bratislava) referovaly o zámìru a realizaci projektu
Digitálna dokumentácia fondu Jána Levoslava Bellu.
Výsledkem tohoto rozsáhlého díla slovenských muzikoloek je CD-ROM se systematicky zpracovaným audiovizuálním informaèním a dokumentaèním materiálem. Jde konkrétnì o digitální faximile autografù a kopie rozlièných písemných i obrazových dokumentù ivota a díla jednoho
z klíèových slovenských umìlcù. Takto by mìly být
v budoucnu zpøístupnìny vechny významné osobnosti slovenské hudby. CD-ROM byl zájemcùm v prùbìhu semináøe
k dispozici, pøi jeho prezentaci se rozvinula diskuse o tom,
jak urèit vhodnou míru zpracování tématu. Prezentované
dílo toti svojí komplexností, hloubkou a vestranností dosud bìné normy pøesahuje, take v tomto pøípadì rozhodnì nejde jen o pouhý soubor studijních materiálù. S nìkteNÁRODNÍ KNIHOVNA, 13, 2002, è. 2

rými informaèními rovinami prezentovaného CD-ROMu
se bude v praxi zacházet v reimu placených slueb.
Zdenìk Melichar (NUPSESO a.s., Nitra) referoval na
téma Digitalizácia dokumentov a digitálne archivy. Ve
svém pøíspìvku se zabýval problematikou skenování, konverzí dat, datovými archivy.
Obdobný produkt jako pracovnice Hudobného múzea
SNM, tedy nový CD-ROM, prezentovala na semináøi paní
Eszter Fontana (Muzeum hudebních nástrojù Univerzity
v Lipsku). Její pøíspìvek mìl název Computerspiele im
Museum? Didaktische Angebote im Musikinstrumenten  Museum der Universität Leipzig. Pøedvedený produkt je urèen pøedevím k pedagogickému vyuití. Nabízí
rùzné audiovizuální ukázky hudebních nástrojù, tedy ukázky hry na tyto nástroje a obrazovou dokumentaci, kde jsou
zajímavé napøíklad grafické analýzy struktury právì znìjících tónù, èi jejich segmentù (napøíklad pøechodových jevù).
Prezentovaný CD-ROM mùe slouit jako prùvodce expozicí lipského muzea èi dokonce jako zábavná hra pro dìti.
Díky dobré metodické propracovanosti vak vyhovuje rovnì parametrùm vyspìlé didaktické pomùcky.
Mùj referát (Vojtìch Mojí, Èeské muzeum hudby), zaøazený na zaèátek druhého dne jednání, zaznìl pod názvem
Moderní informaèní technologie ve slubách ochrany,
uchovávání a lepího vyuití archivovaných zvukových
dokumentù. Pøi jeho formulaci jsem se opøel o zkuenosti,
získané bìhem své dosavadní práce ve funkci kurátora sbírek fonotéky Hudebnì-historického oddìlení Èeského muzea hudby. Zamìøil jsem se na dvì blízká a vzájemnì se prolínající témata, na typologii fonoarchivù a na specifikaci termínù zvukový snímek a zvukový nosiè. Vedle archivù masových sdìlovacích médií (rozhlas a televize), vedle archivù
hudebních nakladatelství a sbírek soukromých sbìratelù jsem
poukázal na zvlá dùleité specializované archivy odborných vìdeckých institucí (napøíklad fonotéky Akademie vìd
ÈR, Národního muzea v Praze). Jejich systematicky utváøené kolekce nemají bezprostøednì utilitární poslání (jak je
tomu napøíklad v rozhlase, èi televizi). Má to svoje nevýhody i výhody. Nevýhodou je, e existují ve skromnìjích pomìrech, bez dostateèného zázemí, výhodou je, e mají relativní nezávislost, která jim umoòuje citlivì reagovat na vnitøní potøeby shromaïovaného materiálu. Díky tomu se pak
mohou perspektivnì stát zdrojem informací pro celou øadu
otázek poloených teprve v budoucnu. Poukázal jsem na
stále naléhavìjí potøebu zøetelného rozliení významù termínù snímek a nosiè. Snímky zùstávají, nosièe se mìní, zdokonalují. Dále jsem se zmínil o nových monostech, které
badatelùm ji dnes nabízejí moderní záznamová a reprodukèní zaøízení: snadná manipulace s nahrávkami sejmutými z historických zvukových nosièù  jejich pøeskupování,
studium støihù, které kdysi provádìli zvukoví technici pøi
pøípravách nahrávek pro lisování krátkometráních desek.
Svoje vystoupení jsem doplnil èetnými zvukovými ukázkami historických nahrávek klasického koncertního repertoáru v konfrontaci s notovým zápisem.
Vìcný a velice úzce zamìøený byl pøíspìvek Nadji Wallaszkovits (Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien), nazvaný Transfer analoger Audio-Magnetbänder  der erste Schritt zum Digi113

talarchiv. Autorka hovoøila o pøeddigitální fázi záchrany
vzácných historických zvukových dokumentù uloených na
magnetofonových páscích. Jedná se o analogové nosièe dnes
ji vývojem pøekonané, které se stárnutím materiálu znehodnocují. Aby bylo mono zachránit snímky na nich uloené,
je tøeba seznámit se dùkladnì s procesem amortizace jednotlivých typù magnetofonových páskù, s promìnou jejich
fyzikálních vlastností v dùsledku stárnutí a osvojit si metody jejich optimální reprodukce.
Na tomto místì si dovolím odboèit a poznamenat, e
jen nìkolik málo dní pøed bratislavskou akcí se konal obdobný semináø v Brnì. Jeho poøadatelem byl Etnologický
ústav Akademie vìd ÈR ve spolupráci s Phonogrammarchivem Rakouské akademie vìd ve Vídni. Na brnìnském semináøi referovali kolegové Nadji Wallaszkové  Dietrich Schuller, øeditel ústavu a Franz Lechleitner, hlavní technik. Jejich
referáty se rovnì týkaly digitalizace historických zvukových snímkù. I oni kladli mimoøádný dùraz na pøípravná stádia digitalizace, tedy na vstupní analogovou èást reprodukèního øetìzce, na ètení vzácných nahrávek ze stárnoucích
zvukových nosièù.
V Bratislavì ponìkud rozpaèitì zapùsobilo vystoupení pracovníkù Slovenského rozhlasu, Rádio INET Bratislava Juraje Ïurie a Vladimíra Slaninky. Jejich vystoupení
bylo uvedeno názvem Radioart  nové variantné rieenia
vyuitia rádia v interaktivnej umeleckej komunikácii.
Referenti, kteøí jsou souèasnì spolutvùrci tohoto projektu,
spontánnì a útrkovitì hovoøili o interaktivních monostech
komunikace, které nabízí internetová redakce Slovak Radio
Online pro své klienty (pøedmìtem vzájemné komunikace
mùe být pøitom zpravodajství, zábava, umìní).
Zoja Seyèková (Institut Bohuslava Martinù, Praha) svùj
pøíspìvek nazvala Archiv tvorby Bohuslava Martinù.
Podala informaci o audiovizuálním produktu, CD-ROMu,
který vznikl v prostøedí Nadace Bohuslava Martinù. Jeho
obsahem jsou naskenované, pøevánì obrazové dokumenty
o ivotì a díle naeho významného skladatele.
Oskár Elschek (Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava)
svým krátkým a vìcným vystoupením Realizované informaèné a digitalizaèné systémy v etnomuzikológii informoval o tom, jak na pùdì Slovenské akademie vìd pokraèuje pøepis historických nahrávek na moderní záznamová média. Jedná se o cca 100 000 snímkù, které postupnì získávají digitální kopie, kadou ve tøech exempláøích, pøièem jeden bude slouit jako archivní jednotka, druhý jako nedotknutelná záloha a teprve tøetí bude uivatelský. Jako nosièe
si pracovníci Ústavu hudební vìdy SAV zvolili CD, s nimi
mají dobré zkuenosti.
Závìr semináøe patøil brnìnskému muzikologovi a vysokokolskému pedagogovi Stanislavu Tesaøovi (Univerzita Palackého, Olomouc), který informoval o realizaci svého
projektu øeeného spoleènì se studenty. Projekt nese název
Fontes monodici Bohemiae et Moraviae a jeho smyslem
je rovnì zpøístupnìní vzácného historického materiálu a jeho
systematické zpracování pomocí poèítaèové techniky.
Souèástí semináøe byl rovnì koncert uspoøádaný na
závìr prvního dne zasedání v Mirbachovì paláci. Byl sestaven výhradnì z klavírního díla Jána Levoslava Belly. Jeho
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dvì rozsáhlé skladby  Sonátu b moll a Variácie na slovenskú åudovú pieseò Letí, letí roj, op. 21 pøednesla Daniela
Varínska, èím vhodným zpùsobem doplnila pøíspìvek týkající se digitální dokumentace Bellova díla.
Závìrem lze konstatovat, e na pozadí semináøe jako
celku vykrystalizovaly nìkteré dùleité kategorie, z nich je
tøeba vycházet a dále je rozvíjet. Formulace metodických
aspektù problematiky úzce souvisí s nástupem nových technologií, a to od obecnì metodických s monostmi zmìn
v metodách vìdecké práce a filozofie zpùsobù nazírání pojednávané problematiky vùbec (Z. Uhlíø), a po konkrétnì
metodické vyuití nových technologií ve prospìch hlubího
ponoru do materiálové základny (V. Mojí). Strmý vývoj
nových technologií zároveò klade aktuální technologické
úkoly, napø. nalezení takových zpùsobù digitalizace, které
nejsou vázány jen na konkrétní programové vybavení, ale
jsou schopny vytváøená data uchovávat zpùsobem na konkrétních programech nezávislým (S. Psohlavec). Stále aktuální rovnì jsou a zùstanou praktické instruktáe o zpùsobech ochrany starých magnetofonových páskù, zvlátì pøed
stárnutím, a o metodách pøepisù (N. Wallaszkovits). Nesporným pøínosem semináøe koneènì byla bilance výsledkù
konkrétnì øeených úkolù (S. Tesaø, Å. Jankoviè, M. Lehotská  J. Bártová, Z. Melichar, E. Fontana, O. Elschek, Z.
Seyèková). Dosavadní zkuenosti s digitalizací a nabízející
se metody jejich vyhodnocování mj. mohou slouit buï jako
uèební pomùcka, nebo jako východisko dalího bádání.
Vojtìch Mojí
Fonoarchiv HHO Èeského muzea hudby

Støedisko B. S. Brooka
pro hudební dokumentaci
v New Yorku
Poslání i konkrétní èinnost uvedené instituce souvisí
s doktorandským studiem hudby na Univerzitì mìsta New
York (The City University of New York  CUNY), respektive v jejím Støedisku pro postgraduální studium, jeho
je souèástí (The Graduate Center of the CUNY). Samotné
Støedisko Barryho S. Brooka (dále SBB)  The Barry S.
Brook Center for Music Research and Documentation 
bylo zaloeno v roce 1989 profesorem Barry Shelley Brookem (1918-1997), muzikologem svìtové proslulosti a významu a mj. i jedním ze zakladatelù IAML, a teprve po jeho
smrti nazváno jeho jménem. (Portrét  nekrolog prof. Brooka byl uveøejnìn v Národní knihovnì, 1998, roè. 9, è. 4, s.
211-212.)
SBB má kromì studijních úèelù slouit iroce zaloeným aktivitám na poli muzikologického výzkumu a hudební
dokumentace vùbec. Je urèeno doktorandùm i studentùm 
jejich odbornému vzdìlávání, konkrétnímu výzkumu, zamìøení hudebnì vydavatelskému a publicistickému, specializaci bibliografické a archivní. Výsledky tohoto úsilí jsou pak
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