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zornost formou krat�ích 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:
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2) Kniha 1999/2000 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej
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tocrat and Bibliophil Melchior Krupek. Praha : Národní
knihovna, 2002. 155 s., 13 obr. pøíl. � Monographia Mis-
cellanea, sv. 9.

4) FRIMMOVÁ Eva. Daniel Basilius (1585-1628) : �ivot
a dílo. Bratislava : Veda, 1997. 176 s.

5) Srov. pøíspìvky FRIMMOVÁ, Eva. Humanistické tlaèe
bansko�tiavnického rodáka Petra Fradelia. In Kniha
1999/2000 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej
kultúry. Martin : Slovenská národná kni�nica 2001, s.
60-69, tá�, Recepcia Mitisovho traktatu Bonus iudex Pe-
tra Fradelia a Viktorina Moravka Klatovskeho (referát
pro konferenci �Ètenáø a jeho knihovna� která se bude
konat v øíjnu leto�ního roku v Jindøichovì Hradci) a její
zámìr pøipravit vìt�í monografickou studii o Petru Fra-
deliovi.

Jaroslava Ka�parová
Národní knihovna ÈR

MARC21 v èeské katalogizaèní politice

V posledních letech dochází v øadì knihoven v zemích,
které nebyly tradièními u�ivateli Anglo-amerických katalo-
gizaèních pravidel a formátu MARC211) k pøechodu k tìmto
standardùm. Zmìny mají odli�né pozadí, pøinejmen�ím je-
den spoleèný rys v�ak vystopovat lze � ochotu zøíci se nì-
kterých vlastních specifik a z existujících standardù vybrat
ty s nejvìt�í mezinárodní vyu�itelností.

Za poslední léta se toti� znaènì zmìnil pohled na mezi-
národní smìnitelnost záznamù. Tento po�adavek ji� není brán
jen jako heslo èi teoretické mezinárodní doporuèení knihov-
nických asociací, ale jako velice reálný prostøedek zkvalit-
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nìní, zlevnìní a zrychlení práce katalogizátorù. Tak, jak
vývoj informaèních technologií usnadòuje mo�nost on-line
pøebírání záznamù, zaèali se i èe�tí knihovníci zajímat o vhod-
né zahranièní zdroje záznamù. Ka�dý katalogizátor, který
si ji� pøebírání záznamù vyzkou�el, potvrdí, �e se vyplatí
jen v pøípadì, �e pùvodce záznamù pou�il nejen stejný
formát, ale i stejná katalogizaèní pravidla jako pøebírají-
cí � nutnost oprav èiní proces neefektivním. S pravidly
v na�em pøípadì obtí� není, s kombinací formátu i pravi-
del, tj. UNIMARC/AACR2, v�ak pracuje jen nám blízké
slovenské knihovnictví � a i zde loni avizovali pøechod
k MARC21.

Pro èeskou katalogizaèní praxi byla ji� nìkolik let vý-
chodiskem z této situace vidina proklamované harmonizace
formátù UNIMARC a MARC21. K té v�ak mohlo dojít jen
za pøedpokladu existence dvou rovnocenných formátù. Poté,
co do�lo v roce 2001 k rozhodnutím dal�ích evropských zemí
o pøechodu na MARC21 a zároveò bylo namísto po�ado-
vaného posílení finanèních prostøedkù na vývoj formátu
UNIMARC øe�eno sní�ení jeho podpory ze strany IFLA, se
harmonizace ukázala být jen nereálnou vizí.

Do hry vstoupila i otázka zhodnocení úrovnì implemen-
tace formátu UNIMARC v èeských knihovních systémech.
Nejedná se jen o problém dosud chybìjících nepublikova-
ných UNIMARC Holdings, ale i o zmìnu po�adavkù na úro-
veò 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 dávko-
vé výmìnì záznamù nìkdy zcela neviditelných, jindy jen
tu�ených. Pøitom se jednalo jen o relativnì jednoduché au-
toritní záznamy personálních jmen a korporací, kooperace
se netýká propojovacích polí, je� jsou oprávnìným prubíø-
ským kamenem katalogizaèních modulù.

Otázka zhodnocení vývoje formátù UNIMARC a
MARC21 a jejich implementace v èeské katalogizaèní poli-
tice byla po letech opìt otevøena dne 2. listopadu 2001 pøi
zasedání Rady pro katalogizaèní politiku. Výsledkem jejího
jednání bylo následující doporuèení, umo�òující vstup for-
mátu MARC21 do èeské katalogizaèní politiky:

1. Doporuèuje se, aby se v první fázi stala skupina ko-
munikaèních 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 ko-
munikaèních formátù MARC21 hlavním výmìnným for-
mátem v ÈR, pøièem� UNIMARC zùstane formátem
sekundárním. Termín druhé fáze se odvíjí od zaji�tìní
základní podpory v oblasti standardizace (pøeklady bib-
liografického a autoritního formátu, úprava èeských inter-
pretací) a kooperace.
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Pro tuto fázi byl stanoven úkol:
� zaji�tìní základní podpory v oblasti dosud pou�ívaných

formátù, tj. bibliografického a autoritního (záøí 2003)

3. Doporuèuje se, aby formát UNIMARC nebyl v èeské
katalogizaèní politice nadále aktivnì rozvíjen. (Ze strany
pracovních skupin pro zpracování rùzných typù dokumentù
nejsou v souèasné dobì po�adavky na nové doplòky speci-
fikace formátu UNIMARC, tak�e by toto rozhodnutí nemì-
lo pùsobit knihovnám problémy. Pokud by nové po�adavky
do�ly, budou øe�eny v souladu s MARC21, nebudeme ji�
�ádat Permanent UNIMARC Committee o zapracování zmìn
do formátu UNIMARC.) Nové aktualizace a dodatky bu-
dou sledovány, av�ak vyu�ívány jen v pøípadì, �e kore-
spondují s údaji MARC21.

4. Pro potøeby grantù a projektù financovaných ze
státního rozpoètu se doporuèuje od roku 2002 do pod-
mínek pro pøidìlení grantu doplnit mezi standardy
kromì formátu UNIMARC i formát MARC21.
     

Zmiòované doporuèení v oblasti katalogizaèní politiky
v letech 2002-2003 obsahuje nìkolik kategorií úkolù2):

a) zaji�tìní standardù
b) zaji�tìní konverzních tabulek
c) zaji�tìní kurzu pro �kolitele
d) úpravy softwaru pro Èeskou národní bibliografii, SK

CASLIN, soubornou databázi analytické bibliogra-
fie a RETROKON � národní program retrospektivní
konverze katalogù knihoven v ÈR.

Termíny u doporuèení i podrobného plánu úkolù vysta-
veného na webovských stránkách NK ÈR naznaèují, �e
knihovnám, které budou chtít pøejít na MARC21, se doporu-
èuje jako nejbli��í termín konec roku 2003. Døívìj�í termín je
mo�ný, pro knihovny by v�ak byl ménì pohodlný a nìkdy by
s sebou pøinesl i dal�í komplikace � to se týká zejména kniho-
ven úèastnících se národních kooperaèních programù, které
a� do termínu pøechodu Národní knihovny ÈR na MARC21
budou muset pokraèovat ve stávajícím formátu.

Edita Lichtenbergová
Národní knihovna ÈR

Poznámky:

1) O vzniku MARC21 viz UNIMARC v roce 2000-2001.
Národní knihovna, 11, 2000, è. 5-6, s. 254-255.

2) Podrobnì viz: http://www.nkp.cz/standard/dopor_rady.htm.

Historická chronologie / Marie Bláhová a
kol. � Praha : Libri, 2001. � 948 s. : tab. v textu.

Historická chronologie, jí� se práce Marie Bláhové, ve-
doucí katedry pomocných historických vìd a archivního stu-
dia na Filozofické fakultì Karlovy univerzity v Praze a na�í
pøední odbornice, týká, patøí mezi pomocné vìdy historické
a vyu�ívá ji celá øada dal�ích oborù a odvìtví nejen z oblasti
historie, ale i z mnohých pøíbuzných oborù, mezi nì� patøí
také knihovnictví a zejména knihovìda, obzvlá�tì pracuje-li
se star�ími kni�ními dokumenty, zejména pak se starými tis-
ky, inkunábulemi nebo dokonce s rukopisy. Hlavní pøínos
této nové knihy spoèívá ve zveøejnìní tabulek, z nich� je
velká èást zaøazena podle vzoru pøedchozí Rukovìti køes-
�anské chronologie Gustava Friedricha z roku 1934, av�ak
poètem tabulek znaènì svého pøedchùdce pøevy�uje a navíc
je vìt�inou i antikvuje.

Poèáteèní strany (s. 24�28) za úvodem jsou vìnovány
pojmu nauky o mìøení èasu. Více místa (s. 29�70) autorka
poskytla zhodnocení prùbìhu studia historické chronologie
v Evropì latinského okruhu. Podala zejména výklad o vý-
voji støedovìké komputistiky, vìdeckých základù studia chro-
nologie a o chronologii jako ustálené pomocné vìdì histo-
rické nejen v evropském kontextu, ale i ve specifickém his-
torickém klimatu èeských zemí. Nejdel�í, tøetí kapitola díla
(s. 70�221), vybavená rozsáhlým poznámkovým aparátem
(s. 182�221, celkem 477 pozn.), pøiná�í dosti pestrou �kálu
chronologických a kulturnìhistorických informací, které se
týkají vývoje kalendáøe v Evropì od jeho pravìkých i histo-
rických koøenù a� do témìø souèasných aktuálních otázek spo-
jených s vytváøením nového celosvìtového kalendáøe. Velmi
dùle�itá je èást vìnovaná grafickému znázornìní kalendáøe,
kde se autorka vìnuje nejdùle�itìj�ím formám kalendáøù a
stává se ètenáøi prùvodkyní tímto rozsáhlým labyrintem.

Dal�í samostatné kapitoly jsou vìnovány problematice
Velikonoc a jejich urèování, co� je pro knihovníky asi nej-
dùle�itìj�í, vzhledem k vyu�ití i v novovìku. Následující,
spí�e informativní kapitoly, pojednávají o èástech roku a
dìlení dne, kde je zajímavá kapitola o hodinách jako pøí-
strojích k mìøení èasu nebo o èasu a jeho definicích. V oddíle
o zpùsobu datování se mù�eme doèíst o oznaèování jednot-
livých let a dal�ích èasových úsekù i o nìkterých zajíma-
vých zpùsobech datování, napø. podle cisiojánu ve støedo-
vìku. Mnohé souèasné ètenáøe zaujme jistì i výklad o mi-
moevropských kalendáøích. Mù�eme se zde seznámit
s izraelským kalendáøem, arabským kalendáøem lunární hi-
d�ry, afgánským kalendáøem, koptským kalendáøem, èínským
kalendáøem, tibetským kalendáøem, indickými kalendáøi a
kalendáøi støedoamerických pøedkolumbovských civilizací.
Skupinu tìchto kapitol uzavírá rozsáhlý seznam pramenù a
literatury (s. 415�468).

Klíèovou souèást díla tvoøí tabulky (s. 469�616), kde
autorka navázala asi nejvíce na èinnost svých pøedchùdcù
(zejména G. Friedricha). Po pokynech pro pøevádìní dat
podle tabulek následují tabulky Sluneèní kruh, Nedìlní pís-
mena, Týdenní dny kteréhokoli data, Konkurenty juliánské-
ho kalendáøe, Zlaté èíslo, Epakty juliánského kalendáøe,


