tujícími sluby dìlníkùm na farmách pøi hledání potøebných informací v informaèních zdrojích z oblasti zdravotnictví a pøistìhovalectví. Také se úèastní pohádkových akcí pro dìti pøistìhovalcù. Kurz spojuje studenty
se skupinami místních komunit, jako jsou Rural Social
Services partnership, Beth-El Mission a Redlands Christian Migrant Association, stejnì jako s dalími vyuèujícími z pedagogické fakulty univerzity, kteøí spolupracují
s komunitami farmáøských dìlníkù (www.cas.usf.edu/lis/
migrant/syllabus2000.html).
l Prof. Paul Resnick z katedry informací (School of
Information) Univerzity v Michiganu koordinuje Informaèní spolek komunity (Community Information Corps
 CIC), kde se studenti uèí øeit sloité problémy budování komunit v prostøedí vznikající nové ekonomiky.
Èlenové skupiny CIC jsou interdisciplinárními informaèními pracovníky, kteøí se uèí, sdílejí a pouívají nové technologie ve slubách veøejnosti (www.si.umich.edu/cic).

Tyto pøíklady uèení se slubou ze kol s akreditací
ALA poskytují modely pro posun v knihovnickém vzdìlávání smìrem k angaované vzdìlanosti. Prezidentka
ALA Nancy Kranich plánuje posílit uèení se slubou
návrhem iniciativy spolu s Národní asociací pro komunikaci (National Communication Association), která bude
vytváøet seznamy studentù spolupracujících s knihovníky
na koleních místních obèanù, jak vyuívat informaèní
zdroje, které jim pomohou stát se informaènì gramotnými obèany.
Návrat ke komunitì
V roce 2000 bylo opìt vidìt snahy znovu analyzovat
smìøování spoleènosti: Iniciativa Dialog 2000, která hledá
øeení problémù souvisejících s chudobou, byla sponzorována Národní asociací agentur sociálních slueb (National Association of Community Action Agencies), Výzva k obnovì, vedená vydavatelem Sojourners Jimem
Wallisem, která obsahuje morální imperativ, na jeho základì se mají posuzovat politiètí kandidáti, vyzývá vechny sloky spoleènosti k poskytnutí zdrojù na podporu rodin, zajitìní bezpeènosti obytných ètvrtí a obnovení celospoleèenského závazku rasové spravedlnosti.
Na pozadí tìchto procesù hodnotí zástupci univerzit a
pedagogové své poslání a cíle.
Jako budoucí velká idea, která se pomalu stává standardem v USA, se znovu objevuje závazek obèanské zodpovìdnosti výzkumných univerzit v duchu angaované
vzdìlanosti. Výe uvedené katedry KIV ukázaly, e uèení
se slubou nabízí monost pro opìtovné spojení knihovnické odbornosti se závazkem slueb veøejnosti a budování komunit.
pøeloila Pavla Kánská,
korigoval Ota Brídl
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Spolupráce Národní knihovny ÈR
a Slovenskej národnej kninice
v Martine v oblasti historických
kniních fondù
Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej kninice v Martine ve spolupráci se Spolkem slovenských knihovníkù, Historickým ústavem SAV, Slovenskou historickou spoleèností pøi HÚ SAV a Spoleèností pro historia pøi
HÚ SAV poøádají kadoroènì na podzim odborné semináøe
a konference vìnované problematice zpracování a ochrany
historických fondù a dìjinám kniní kultury urèité geograficko-kulturní oblasti. V posledních letech probìhly konference v Levoèi (1998), Banskej tiavnici (1999), Uhorské
Skalici (2000) a Trenèínì (2001). Pro letoní rok 2002 byl
vybrán Bardìjov. Na semináøe jsou pravidelnì zváni i odborní pracovníci z Èech a Moravy, popø. z jiných zemí (Rakousko, Maïarsko, Francie). Sloventí kolegové a kolegynì se naopak v poslední dobì stále èastìji úèastní konferencí
organizovaných v Èechách a na Moravì (setkání v Pøerovì,
Èeském Krumlovì apod.). Tato pracovní setkání jsou pøínosná pro obì strany a pøispívají k vzájemné vìtí znalosti
dìjin kultury obou zemí, nabízejí monost konzultovat aktuální problematiku týkající se legislativy, katalogizace i ochrany historických fondù, která má víceménì podobný charakter v èeských zemích i na Slovensku. Napø. v oblasti elektronické katalogizace starých tiskù byla pøed nìkolika lety obì
oddìlení národních knihoven postavena pøed øeení podobného úkolu, tj. vypracování funkèního standardizovaného
katalogizaèního programu pro popis starých tiskù ve formátu UNIMARC (v Slovenskej národnej kninici jetì pro prostøedí ISIS). Vzájemné konzultace obou pracovi byly velice cenné a uiteèné a pøispìly k tomu, e celá problematika metodiky katalogizace byla pojímána v irím kontextu
a s jistým nadnárodním pohledem.
Loòský knihovìdný semináø Dejiny kninej kultúry
na Povaí se konal ve dnech 9.-11. øíjna 2001 v Trenèínì,
mìstì, je v minulosti patøilo k významným kulturním centrùm na Slovensku s rozvinutou sítí knihoven a tiskáren a
vyspìlým kulturním zázemím (ètenáøi a sbìratelé knih). Vedle
kolních knihoven, jejich poèátky sahají do 16. století (mìstské evangelické gymnázium), a vedle knihoven významných
mìanských intelektuálù i sbìratelù lechtických to byli
pøedevím jezuité, kteøí se od poloviny 17. století významným zpùsobem podíleli na rozvoji kolství a kulturního ivota ve mìstì. Roku 1649 zaloili gymnázium a nechali postavit barokní kostel, který byl roku 1657 vysvìcen k úctì
Frantika Xaverského. Jezuitský kláter, gymnázium, kostel
i knihovna po zruení øádu v roce 1773 pøipadly piaristùm,
kteøí na Slovensku pùsobili u od poloviny 17. století, ale
jejich aktivita se plnì rozvinula a ve století následujícím.
Základem piaristické knihovny se tedy staly jezuitské
kniní sbírky (i kdy èást knih pøela koncem 70. let do
knihovny v Budapeti)  v roce 1774 bylo pøi inventarizaci
soupisem podchyceno 1904 knih. Piaristé knihovnu zvelebovali a doplòovali, pøedevím o dobovou literaturu pøíNÁRODNÍ KNIHOVNA, 13, 2002, è. 2

rodovìdnou a teologicko-filozofickou a o knihy potøebné
pro výuku (zejm. literaturu o základech stavebnictví, kreslení, geometrii a knihkupecké poèty). V roce 1883-1884
èítala u na 6432 knihovních jednotek. O to, e historické
jádro knihovny se dochovalo a do dnení doby, má zásluhu
jednak piarista knìz Jozef Branecký (1882-1962), spisovatel, profesor gymnázia a obchodní akademie, od roku 1934
provinciál øádu, a také Juraj Gönci, bývalý øeditel Krajskej
kninice v Trenèínì v letech 1955-1979, který zachránil historické tisky pøed zkázou po zruení øádu v 50. letech 20.
století a nechal je uloit v prostorách Krajské knihovny, dnení Okresní knihovny Michala Øeetky. Knihy z piaristické
knihovny pocházejí z 15.-18. století (5062 bibliografických
jednotek, 4535 kniních titulù) a jsou titìny v latinì, maïartinì, nìmèinì, sloventinì, èetinì, románských a anglosaských jazycích, hebrejtinì a øeètinì. Nejstarí knihy
z 15.-16. století jsou popsány v bibliografických soupisech
 prvotisky (4) podchycuje titìný katalog I. Kotvana a E.
Frimmové z roku 1988 a bibliografii tiskù 16. století zpracoval Vojtech Strelka v katalogu Tlaèe 16. storoèia v piaristickej kninici v Trenèíne, který vydala Matica Slovenská v roce 1996 v rámci Generálného katalogu tlaèí 16. storoèia zachovaných na území Slovenska Zv. IX.a. (159 záznamù).1) Knih ze 17. století je více (428), avak pøeváná èást
starých tiskù pochází z 18. (2578 titulù) a 19. století (1107).

Trenèínská konference zahrnovala tradiènì jednak pøíspìvky týkající se dìjin knihtisku, kniní produkce, knihoven a institucionálních i soukromých kniních sbírek vybraného regionu, jednak pøíspìvky vztahující se k nìkterým
speciálnìjím otázkám dìjin kniní kultury, a ji literární a
ètenáøské recepce, kniních ilustrací, jazykových historických pramenù 16. století z oblasti Trenèína, nebo konkrétnìjích otázek zpracovávání historických fondù (pasportizace a katalogizace) i jejich ochrany a konzervování. Nejvíc
referátù bylo pochopitelnì vìnováno dìjinám kniní kultury Trenèínska, ale odborné publikum si vyslechlo také dalí
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zajímavé pøíspìvky jak z oblasti metodologie knihovìdných
bádání (mám na mysli velice zajímavé skupinové vystoupení ètyø referujících, které spoleènì s doc. Gabrielou ibritovou z katedry informatiky a knihovnictví bratislavské univerzity seznámily posluchaèe s novými tendencemi ve výzkumu dìjin kniní kultury v zahranièí na základì rozboru
nìkolika prací souèasných pøedních evropských badatelù),
tak z oblasti legislativy historických kniních fondù (o obnoveném projektu pasportizace, ústøední evidenci historických fondù a historických knihoven na Slovensku, jeho
garantem je Odbor správy kninièných fondov Slovenskej
národnej kninice v Martine, referoval Petr Sabov).
Spolupráce èeské a slovenské strany probíhá i v oblasti
publikaèní èinnosti. Pøíspìvky èeských odborníkù se objevují ve sborníku vìnovaném problémùm a dìjinám kniní
kultury Kniha (poslední dvojèíslo, je vylo loni, je z roku
1999-2000 a pøináí referáty z konference v Banskej tiavnici).2) Sloventí kolegové publikují naopak v publikacích
øady Miscellanea vydávaných oddìlením rukopisù a starých
tiskù Národní knihovny ÈR. Kromì drobnìjích pøíspìvkù
bych ráda vzpomnìla monografii Kláry Komorové, vedoucí
oddìlení retrospektivní bibliografie Slovenskej národnej
kninice v Martine, vìnovanou knihovnì významného polského humanisty a kniního sbìratele 16. století Melchiora
Krupky (cca 1490 - cca 1580 èi 1583).3) Krupkova kniní
sbírka se sice jako celek nedochovala, ale bylo moné ji èásteènì rekonstruovat na základì knih shromádìných v oddìlení
rukopisù a starých tiskù Národní knihovny ÈR, kniních exempláøù knihovny piaristù v Podolínci (pøed rokem 1989 ve správì Slovenskej národnej kninice) a podle knih, které se dnes
nacházejí na území Polska (v Jagielloñské univerzitní knihovnì
v Krakovì a Národní knihovnì ve Varavì).
Tato práce, je vychází v rámci øady Miscellanea Monographia (sv. 9), je bezesporu pøínosem k dìjinám kniní kultury ve støedoevropském regionu a také konkrétním pøíkladem èesko-polsko-slovenské spolupráce (autorka vyuila
knihovní a archivní sbírky dochované na Slovensku,
v Krakovì a v Praze).
První èást zahrnuje studii o Krupkovì ivotì, jeho politických a spoleèenských aktivitách i jeho sbìratelské èinnosti a obsahovou a knihovìdnou charakteristiku zjitìných
tiskù, druhá èást pak pøináí struèný abecední soupis titulù
doplnìný jmenným rejstøíkem (119 záznamù).
Krupkova skvìlá humanisticko-reformaèní kniní sbírka je pozoruhodná nejen skladbou kniních titulù, která odráí vytøíbený vkus majitele, jeho zájem o kulturní vìdecké
a literární dìní v Evropì i o nové reformaèní mylenkové
proudy, ale také z hlediska kniních vazeb. Krupkovy bibliofilské vazby toti vznikaly na objednávku v knihvazaèské
královské dílnì v Krakovì, která na poèátku renesance hrála významnou roli v dìjinách støedoevropské kniní vazby.
Zkoumání dìjin kniní kultury støední Evropy se neobejde bez studia vzájemných spoleèenských a kulturních kontaktù èeských zemí a Slovenska. Øada slovenských humanistických vzdìlancù pùsobila napø. v Praze a jejich spoleèenská i literární aktivita významnou mìrou ovlivòovala
dìjiny èeské literatury a kniní kultury. V této souvislosti
bych chtìla ocenit souèasné úsilí slovenských badatelù vìnovat tìmto vzájemným kulturním vztahùm zvýenou po133

zornost formou kratích studií a èlánkù (øada konferenèních
pøíspìvkù je zamìøena právì na oblast èesko-slovenských
vlivù a kontaktù) nebo i celých monografií (viz badatelský
zájem Evy Frimmové, pracovnice Historického ústavu SAV,
vìnovaný slovenským humanistùm pùsobícím v Praze 
Danielu Basileovi4) a Petru Fradeliovi5)).
Poznámky:
1) STRELKA, Vojtech. Tlaèe 16. storoèia v piaristickej kninici v Trenèíne. Martin : Matica slovenská, 1996. 102 s.
2) Kniha 1999/2000 : zborník o problémoch a dejinách kninej
kultúry. Martin : Slovenská národná kninica, 2001. 312 s.
3) KOMOROVÁ, Klára. Kninica významného po¾ského
¾achtica a bibliofila 16. storoèia Melchiora Krupeka =
The Library of an Outstanding 16-th Century Polish Aristocrat and Bibliophil Melchior Krupek. Praha : Národní
knihovna, 2002. 155 s., 13 obr. pøíl.  Monographia Miscellanea, sv. 9.
4) FRIMMOVÁ Eva. Daniel Basilius (1585-1628) : ivot
a dílo. Bratislava : Veda, 1997. 176 s.
5) Srov. pøíspìvky FRIMMOVÁ, Eva. Humanistické tlaèe
banskotiavnického rodáka Petra Fradelia. In Kniha
1999/2000 : zborník o problémoch a dejinách kninej
kultúry. Martin : Slovenská národná kninica 2001, s.
60-69, tá, Recepcia Mitisovho traktatu Bonus iudex Petra Fradelia a Viktorina Moravka Klatovskeho (referát
pro konferenci Ètenáø a jeho knihovna která se bude
konat v øíjnu letoního roku v Jindøichovì Hradci) a její
zámìr pøipravit vìtí monografickou studii o Petru Fradeliovi.
Jaroslava Kaparová
Národní knihovna ÈR

Katalogizaèní politika

MARC21 v èeské katalogizaèní politice
V posledních letech dochází v øadì knihoven v zemích,
které nebyly tradièními uivateli Anglo-amerických katalogizaèních pravidel a formátu MARC211) k pøechodu k tìmto
standardùm. Zmìny mají odliné pozadí, pøinejmením jeden spoleèný rys vak vystopovat lze  ochotu zøíci se nìkterých vlastních specifik a z existujících standardù vybrat
ty s nejvìtí mezinárodní vyuitelností.
Za poslední léta se toti znaènì zmìnil pohled na mezinárodní smìnitelnost záznamù. Tento poadavek ji není brán
jen jako heslo èi teoretické mezinárodní doporuèení knihovnických asociací, ale jako velice reálný prostøedek zkvalit134

nìní, zlevnìní a zrychlení práce katalogizátorù. Tak, jak
vývoj informaèních technologií usnadòuje monost on-line
pøebírání záznamù, zaèali se i èetí knihovníci zajímat o vhodné zahranièní zdroje záznamù. Kadý katalogizátor, který
si ji pøebírání záznamù vyzkouel, potvrdí, e se vyplatí
jen v pøípadì, e pùvodce záznamù pouil nejen stejný
formát, ale i stejná katalogizaèní pravidla jako pøebírající  nutnost oprav èiní proces neefektivním. S pravidly
v naem pøípadì obtí není, s kombinací formátu i pravidel, tj. UNIMARC/AACR2, vak pracuje jen nám blízké
slovenské knihovnictví  a i zde loni avizovali pøechod
k MARC21.
Pro èeskou katalogizaèní praxi byla ji nìkolik let východiskem z této situace vidina proklamované harmonizace
formátù UNIMARC a MARC21. K té vak mohlo dojít jen
za pøedpokladu existence dvou rovnocenných formátù. Poté,
co dolo v roce 2001 k rozhodnutím dalích evropských zemí
o pøechodu na MARC21 a zároveò bylo namísto poadovaného posílení finanèních prostøedkù na vývoj formátu
UNIMARC øeeno sníení jeho podpory ze strany IFLA, se
harmonizace ukázala být jen nereálnou vizí.
Do hry vstoupila i otázka zhodnocení úrovnì implementace formátu UNIMARC v èeských knihovních systémech.
Nejedná se jen o problém dosud chybìjících nepublikovaných UNIMARC Holdings, ale i o zmìnu poadavkù na úroveò implementace bibliografického a autoritního formátu
související s on-line kooperací. Pøed zahájením programu
on-line kooperativní tvorby národních jmenných autorit se
pøi slaïování softwaru projevila øada nedostatkù, pøi dávkové výmìnì záznamù nìkdy zcela neviditelných, jindy jen
tuených. Pøitom se jednalo jen o relativnì jednoduché autoritní záznamy personálních jmen a korporací, kooperace
se netýká propojovacích polí, je jsou oprávnìným prubíøským kamenem katalogizaèních modulù.
Otázka zhodnocení vývoje formátù UNIMARC a
MARC21 a jejich implementace v èeské katalogizaèní politice byla po letech opìt otevøena dne 2. listopadu 2001 pøi
zasedání Rady pro katalogizaèní politiku. Výsledkem jejího
jednání bylo následující doporuèení, umoòující vstup formátu MARC21 do èeské katalogizaèní politiky:
1. Doporuèuje se, aby se v první fázi stala skupina komunikaèních formátù MARC21 jedním z povolených
výmìnných formátù.
Pro tuto fázi byly stanoveny dva úkoly:
 pøíprava konverzních tabulek (UNIMARC-MARC21
a naopak), které budou volnì dostupné (bøezen
2002); pozn.: základní tabulky jsou ji dostupné
 zprovoznìní konvertoru v Souborném katalogu (SK)
CASLIN a souborné databázi èlánkové bibliografie
(leden 2003)
2. Doporuèuje se, aby se ve druhé fázi stala skupina komunikaèních formátù MARC21 hlavním výmìnným formátem v ÈR, pøièem UNIMARC zùstane formátem
sekundárním. Termín druhé fáze se odvíjí od zajitìní
základní podpory v oblasti standardizace (pøeklady bibliografického a autoritního formátu, úprava èeských interpretací) a kooperace.
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