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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v irím slova smyslu zpìtnì adresovány zájmùm univerzity, mìsta New Yorku a národní kultuøe, jako i zájemcùm
v celém svìtì a mají se íøit prostøednictvím publikací, konferencí a výstav. Studenti, doktorandi i stipendisté jsou navíc pøímo i nepøímo vtaeni do èinnosti støediska, které jim
mj. vytváøí pøíleitosti zejména pro práci redakèní a vydavatelskou.
Tematické okruhy souèasných prùbìnì realizovaných
projektù a dosud vydaných publikací SBB jsou prozatím
hlavním kritériem jeho obsahové struktury.
Projekty se zabývají více èi ménì dùleitými úseky hudební historie, a u v mezinárodním, národním, regionálním nebo i ánrovém mìøítku a hledisku: francouzskou operou 17. a 18. století, hudbou na newyorské divadelní scénì
v letech 1863 a 1875, výzkumem tvorby italského barokního skladatele G. B. Pergolesiho, studiem nástrojù s tzv. volným, prùrazným jazýèkem (jako jsou harmonika, akordeon,
harmonium aj.), uchováváním a zpracováním materiálù a
informací k vydávání edièní øady Symfonie 1720-1840. Patøí sem rovnì známé dlouholeté výzkumné projekty bibliografického charakteru s celosvìtovou pùsobností koncipované a zaloené právì prof. Brookem  od roku 1966 je to
Mezinárodní soupis literatury o hudbì (RILM) a od roku
1972 Støedisko pro výzkum hudební ikonografie (RCMI).
Publikace vydávané SBB dá se øíci obkreslují a zavrují èinnost jednotlivých projektù, jak dokládá pøedpoklad
úplného stosvazkového vydání dìl G. B. Pergolesiho, aktuálnì vycházející kronika hudebního dìní na newyorské divadelní scénì nebo roèenka o výe zmínìných jazýèkových
nástrojích. Pak jsou tu ovem známé reprezentativní publikace jako celosvìtová výbìrová bibliografie literatury o hudbì opatøená abstrakty RILM Abstracts of Music Literature (titìna podoba, CD-ROM i online), dále hudebnì-ikonografické soupisy RIdIM/RCMI Inventories of Music Iconography, tìící rovnì z akce Mezinárodního soupisu hudební ikonografie (RIdIM), a koneènì mezinárodní roèenka
pro hudební ikonografii Music in Art.
Do struktury SBB patøí rovnì èetné dílèí archivy, zejména ty, které jsou spjaty s uvedenými projekty, nebo písemnosti a zvukové nahrávky pocházející z pozùstalostí význaèných pedagogù-muzikologù, kteøí na univerzitì pùsobili (Barry S. Brook, Gustave Reese, Emanuel Winternitz).
Z dalích publikací vydávaných SBB je tøeba zmínit øadu
tematických hudebních katalogù, èasopis Mezinárodní spoleènosti Albana Berga (jeden z pøedstavitelù tzv. druhé vídeòské koly první poloviny 20. století), svazky vìnované
ánru smyècového tria v rámci souborného vydání dìl J.
Haydna ve spolupráci s nìmeckým Haydn-Institutem,
bibliografii hudební tvorby a literatury týkající se en
v americké hudbì a velkolepý projekt edice pøímých hudebních pramenù Symphony 1720-1840 proponovaný na
60 svazkù.
Pestrá a libovolná obsahová rozmanitost dosavadní
pùsobnosti SBB dává tuit slibnou perspektivu pøi uplatnìní
dalích moných projektù a edièních poèinù. Nedaly by se
tu rovnì uplatnit nìkteré, zejména bibliografické výsledky
výzkumu èeské hudby a hudební minulosti?
Julius Hùlek
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Pøínos PhDr. Ireny Janáèkové
èeské hudbì a hudební dokumentaci

Urèitì se nestává èasto, aby celé jedno století bylo vyplnìno ivotem jednoho èlovìka. V naem pøípadì tomu tak
je  nedávno uplynulé 20. století mùeme bez nadsázky povaovat za století ivota a èinorodé aktivity PhDr. Ireny Janáèkové. Pùsobila v oblasti sborového zpìvu, klavírní hry,
vèetnì teorie a pedagogiky obou oborù, dále hudební etnografie a zejména pak na poli hudební dokumentace. Jednotlivé odbornosti v urèitých obdobích jejího dlouhého ivota
rùznì pøevládaly, støídaly jedna druhou a pøedevím se prùbìnì roziøovaly a rozvíjely, nìkdy i pøes nepøízeò osudu a
nevítaný zásah vnìjích okolností.
Dr. Janáèková se narodila 24. záøí 1901 v Èeských Budìjovicích, kde maturovala na reálném gymnáziu roku 1920.
Soustavnì a dlouhodobì se vzdìlávala v oboru sborového
zpìvu a ve høe na klavír a do poèátku ètyøicátých let. Mezi
jejími uèiteli najdeme zvuèná jména, vèetnì známého klavírního pedagoga prof. Viléma Kurze. Pro nastávající vìdeckou práci byla vybavena i jazykovì  skvìlou znalostí
latiny, francouztiny a pøedevím nìmèiny. Tøicátá a ètyøicátá léta jsou obdobím, kdy teorie a praxe se v pùsobnosti dr.
Janáèkové velice úzce prolínaly. Vìnovala se tehdy klavírní
høe, sborovému zpìvu, zejména pøímo sbormistrovské práci
a související práci pedagogické, pøedevím hudebnì-výchovné (té a do první poloviny padesátých let).
Do aktivit ètyøicátých let spadá i odborné vzdìlávání dr.
Janáèkové. Hned roku 1945 se zapsala na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ke studiu hudební vìdy,
ovem po neblaze známých provìrkách roku 1949 odtud
musela odejít, nebo patøila k zastáncùm muzikologa prof.
dr. Josefa Huttera, neohroeného oponenta tehdy vemoc115

