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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,
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Gregoriánské epakty, Vìèný kalendáø juliánský, Vìèný ka-
lendáø gregoriánský, Mìsíèní písmena: novoluní, Mìsíèní
písmena rozmístìní, Stáøí Mìsíce v prvních dnech mìsícù
devatenáctiletého cyklu, Epakty juliánského a gregoriánského
kalendáøe �, Velikonoèní nedìle juliánského kalendáøe,
Velikonoèní nedìle gregoriánského kalendáøe, Pøehled po-
hyblivých svátkù, Pøijetí gregoriánského kalendáøe ve vy-
braných zemích a územích, Pomìr nestejných hodin
k souèasným SEÈ, Stejnì dlouhé hodiny italské (�èeské�) �
prùmìrný zaèátek první hodiny, Zmìny èasù, Indikce, Øím-
ský kalendáø (po Caesarovì reformì), Bononské datování a
Datování podle zvìrokruhu. Potom následují vlastnì nejdù-
le�itìj�í tabulky kalendáøù, podle nich� je mo�no pøesnì ur-
èit dny roku v letech 700�2175, a pro orientaci jsou uvede-
na èísla kalendáøù, která umo�òují hledat i podle dal�ích kri-
térií (nedìlní písmena a Velikonoce). Jsou pøipojeny je�tì
tabulky k datování podle cisioánù (v èeských zemích), fran-
couzský revoluèní kalendáø a juliánské datování.

Závìreèná èást publikace nále�í Soupisùm svìtských a
církevních pøedstavitelù ve støední Evropì (s. 617�838), na
jejich� zpracování se kromì autorky publikace podíleli je�tì
Pavel R. Pokorný (soupisy novovìkých biskupù a arcibis-
kupù) a Miloslav Martínek (soupisy rakousko-uherských
kabinetù a èeských a èeskoslovenských vlád). Kromì pa-
novníkù a vlád i církevních hodnostáøù z oblasti historic-
kých èeských zemí zde mù�eme najít nìkteré tabulky
k dìjinám evropských (zejména sousedních) zemí. V oddíle
Pøedstavitelé katolické církve pova�uji za velmi vhodné uve-
dení seznamù pape�ù. Závìreèný jedenáctý oddíl pøedsta-
vuje Abecední soupis svátkù a odborných chronologických
termínù. Zde by mìli knihovníci vìnovat pøedev�ím pozor-
nost zmìnám kalendáøních dat jednotlivých svátkù, ke kte-
rým docházelo je�tì v roce 1970. Na �kodu orientace
v nìkterých místech tohoto velmi podrobného a dùle�itého
díla je absence rejstøíkù, zejména osobních a místních, aè-
koliv lze pochopit, �e by jimi dílo, které má celkem 948
stran, narostlo do témìø ne�ádoucích rozmìrù. Aèkoliv je
publikace urèena pøedev�ím na�í �ir�í archiváøské odborné
veøejnosti, je tøeba si uvìdomit, �e má nezastupitelné vyu�ití
i v na�em knihovnictví, zejména pøi jmenné a vìcné katalo-
gizaci star�í literární produkce, pøípadnì i vlastním rozvoji
knihovìdné i knihovnické práce.

                    Václav Bartù�ek

Pietro Andrea Mattioli 1501-1578 : u pøíle�i-
tosti 500. výroèí narození = in occasione del
V centenario della nascita / Miroslava Hejno-
vá. � Praha : Národní knihovna ÈR ; Istituto Ita-
liano di Cultura di Praga, 2001. � 59 s., [10] s.
obr. pøíl. : il., portréty, faksim.

Dne 13. 3. 1501 se narodil jeden  z nejvýznamnìj�ích
botanikù a lékaøù raného novovìku Pietro Andrea Mattioli.
Tomuto významnému výroèí evropských kulturních dìjin
vìnovala Národní knihovna v Praze vzpomínkovou výsta-
vu, která byla zahájena v  Zrcadlové kapli pra�ského Kle-
mentina dne 8. 11. 2001. Pøi její pøíle�itosti vznikla i  publi-
kace Miroslavy Hejnové, vedoucí oddìlení rukopisù a sta-
rých tiskù Národní knihovny ÈR, o �ivotì a díle tohoto hu-
manisty, vìdce pozdní renesance a manýrismu, která slou�i-
la nejen jako prùvodce po výstavì, ale vydobyla si postave-
ní odborné, v tomto smìru nezastupitelné, publikace.

Po krátkém úvodu V. Balíka, øeditele Národní knihovny,
a A. Trezzi, øeditelky Italského kulturního institutu v Praze,
který byl spolupoøadatelem výstavy, nás autorka uvádí do
problematiky informacemi o èeských renesanèních herbá-
øích, z nich� právì Mattioliho herbáø dosáhl nejvìt�í kvality
a stal se nejznámìj�ím. Potom se Hejnová znovu vrací
k Mattioliho �ivotu, který v úvodních pasá�ích líèí chrono-
logicky. Po narození v rodinì lékaøe v Sienì a dìtství
v Benátkách zaèal studovat medicínu v Padovì  a se svým
uèitelem chirurgem Caravitou nav�tívil i dal�í univerzity,
napø. v Øímì. Z Øíma nakonec utekl je�tì pøed jeho stra�-
ným vyplenìním �sacco di Roma� roku 1527. Dále se autor-
ka vìnuje vìdecké a botanické èinnosti Mattioliho
v Tridentsku, kde pùsobil jako lékaø zdej�ího biskupa, a
v Gorici, kam byl povolán ve ètyøicátých letech 16. století.
Zde vlastnì získal svoji proslulost botanika pøedev�ím ital-
ským pøekladem díla De materia medica antického uèence
Dioskúrida  (Dioskorida), øímského lékaøe øeckého pùvodu
z 1. stol. n. l.

Do Èech se Mattioli dostal v roce 1555 ve slu�bách  ar-
cikní�ete Ferdinanda Tyrolského, který byl v letech 1547�
1566 èeským místodr�ícím. Vedle Prahy pobýval napø. i na
zámku v Bøeznici a pøedev�ím se sna�il prosadit i v oblasti
vydávání svých dìl. Za tímto úèelem se spojil s významný-
mi pra�skými knihtiskaøi, zejména s Jiøím Melantrichem
z Aventýna, u nìho� v roce 1562 vydal svùj herbáø poprvé.
Herbáøe ov�em vycházely té� latinsky a nìmecky.  Mattioli
spolupracoval i s jinými èeskými a støedoevropskými vìdci,
zejména lékaøi, kteøí tehdy pùsobili v Praze, stejnì jako
s rùznými zahranièními uèenci, kteøí mu z cizích zemí posílali
vzorky rostlin. Prahu  a Èechy opustil Mattioli v roce 1570.
Ode�el do Tyrolska, kde setrvával stále v habsburských  slu�-
bách. Zde se té� potøetí o�enil a mìl je�tì tøi dìti. Zemøel v roce
1578 v Tridentu, kde se pøi cestì do Øíma nakazil morem.

V dal�ích kapitolách se autorka vìnuje pøedev�ím Mat-
tioliho vìdeckému dílu. Mù�eme se zde napø. doèíst o vý-
zkumu v oblasti syfilidy, kterému slavný lékaø a botanik vì-
noval své poèáteèní dílo. Pomìrnì dosti místa je vìnováno


