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rátské bratrstvo provozující bohatou renesanční polyfo-
nii. Příznačným je, že značná část polyfonní duchovní
hudby byla stále ještě tradována rukopisně. Lze snad
hovořit o jakémsi hybridu tradice a inovace, typickém pro
středoevropskou situaci 16. a počátku 17. století.

Osmý okruh zabrala filozofie, na jejímž poli došlo pa-
radoxně k největšímu rozvoji v době třicetileté války a těs-
ně po ní. České země tehdy byly výrazně mezinárodním
až kosmopolitním prostředím. Velkou roli zde hrál špa-
nělský vliv, přičemž se ale prosazoval spíše ten proud,
který se stavěl kriticky k tzv. druhé scholastice. Znovu pak
ožil až koncem 18. a počátkem 19. století při budování
základů moderní matematiky. Vedle toho existoval
v českých zemích živý zájem o tehdy vznikající novově-
kou filozofii vědomí, avšak v nedescartovské verzi. Ko-
nečně nelze opomenout ani specifickou přírodní filozofii,
jež se sytila z kontaktů s alchymií, velice živou na dvoře
Rudolfa II.

Cestu uzavřel devátý okruh, věnovaný počátkům ba-
rokní kultury. Pro ni byl v českém prostředí typický jakýsi
vlastenecký historismus mající v době po náboženské sta-
bilizaci Evropy, kterou přinesl Vestfálský mír, vyloučit po-
dezřívání Čechů z kacířství a zajistit jejich nové zařazení
do okruhu katolických zemí. Tito historici udržovali inten-
zivní, oboustranně oživující kontakty s tehdy vůdčí školou
bollandistů a v tomto duchu zpracovávali domácí materi-
ál.

Devět vybraných okruhů ukázalo, že na konci středo-
věku a v raném novověku se české země podílely na
evropském kulturním vývoji jak v jeho obecných rysech,
tak rozvíjením některých specifických rysů. Dnes, s od-
stupem času, můžeme tuto situaci chápat za jakýsi před-
obraz Evropy národů.

Výstava měla svoji premiéru již v roce 2000
v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Tehdy byla Pra-
ha nositelkou titulu Evropské město kultury. Spoluorga-
nizátory této pražské výstavy byly Communicatio Huma-
na C. H. EXPO s. r. o. a Československá obchodní ban-
ka.

Odborná publikace a CD-ROM se stejným názvem
„Ve znamení nové doby. První dvě století tištěné knihy
v Čechách”, které vznikly jako doprovodný materiál pro
tuto výstavu, oslovovaly i po skončení výstavy dál širo-
kou veřejnost, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.

Počátek novověku  nebyl zahájen pouze tzv. zámoř-
skými objevy, ale především objevem a rozšířením knih-
tisku. Vedle kvantitativní změny projevující se především
expanzivní politikou došlo také ke změně kvalitativní,
směřující k přeměně společnosti na základě šíření a do-
stupnosti informací. Tato kvalitativní změna probíhá ve
společnosti neustále a zpětně ovlivňuje i její kvantitativní
stránku. Dochází tak k neustálému přelévání kvantity v
kvalitu a naopak. Znamení nové doby, které bylo téma-
tem výstavy, se tak stalo znamením nadčasovým – aktu-
álním. Díky tomu byla počátkem roku 2002 Národní
knihovna ČR požádána o znovuuspořádání této výstavy
v lucemburské Národní knihovně. Zájem Lucemburska
byl o to významnější, že české země pojí s Lucembur-
skem dávná společná slavná minulost, provázená úsilím
jednoho z nejslavnějších lucemburků na evropském trů-
ně – císaře Karla IV. – o vybudování českolucemburské-
ho mostu napříč Evropou.

Dvanáctého prosince 2002 se v Národní knihovně
Lucemburska tedy znovu otevřela doba zhruba dvou set
let - od druhé poloviny 15. do druhé poloviny 17. století.

Doba zachycující několik podstatných oblastí duchovní-
ho i praktického života, v jejichž rámci nabývá historie
specifické podoby a ukazuje hluboké společenské sou-
vislosti vlastní nejen zemím Koruny české, ale celé Evro-
pě vůbec. Výstava byla zahájena za účasti významných
politických a kulturních osobností obou zemí a byla zařa-
zena mezi přední kulturní akce roku 2002 v Lucembur-
sku. Z hlediska finančního zajištění nesla břímě celé vý-
stavy lucemburská strana. Ministerstvo kultury ČR poskytlo
finanční příspěvek na katalog výstavy. Praktické prove-
dení výstavy spočinulo na bedrech Národní knihovny
společně s firmou Communicatio Humana C. H. EXPO s.
r. o. Expozice se uzavřela veřejnosti 15. února 2003.

Miroslava Hejnová
Národní knihovna ČR

Seminář a výstava k 250. výročí
příchodu piaristů do Prahy

V roce 2002 uplynulo 250 let od příchodu piaristů do
Prahy. Na konci jara 1752 se usadili v Menhartovském
domě v Celetné ulici č. 17 a na začátku listopadu zde
zahájili výuku v neúplném nižším gymnáziu a ve všech
třídách elementární školy. Splnil se jim tak sen, o nějž
usilovali zhruba 130 let. Praha byla zároveň obohacena
o novou kulturní a řeholní instituci, která byla později
schopna převzít rozvoj středního školství po roku 1773
zrušeném jezuitském řádu a vytvořit i zde velmi dobrou
tradici základního školství. To však piaristé sídlili již na
rohu ulic Na Příkopě a Panské u známého kostela sv.
Kříže, který jim patřil až do roku 1950.

Vzhledem k tomu, že v současnosti nelze najít žád-
nou školu, která by výročí oslavila, ujalo se oslav hned
několik institucí. K hlavním organizátorům semináře pat-
řili především Státní ústřední archiv v Praze, kde se za-
choval bohatý fond k děj inám piarist ické koleje
v Praze i k piaristickému řádu vůbec, Slovanská knihov-
na při Národní knihovně v Praze, Vyšší odborná škola a
střední průmyslová škola elektrotechnická Františka
Křižíka v Praze a Česká křesťanská akademie Praha,
historická sekce. Výstavu připravil SÚA ve spolupráci se
Slovanskou knihovnou v  prostorách ve 3. patře Klemen-
tina –  v předsálí Slovanské knihovny, kde byla přístupna
v prosinci 2002 a v lednu 2003. Šlo o knihovnickou vý-
stavu menšího rozsahu, která zprostředkovávala základ-
ní informace o piaristickém řádu a o jeho složité cestě do
Prahy od počátku 17. století až do poloviny století 18. a
i o pedagogickém působení ústavu a jeho místě ve střed-
ním školství českých zemí 2. poloviny 18. století. Na vý-
stavce byla připomenuta i činnost piaristické řádové
knihovny v pražské koleji.

Ve středu 11. prosince 2002 se uskutečnil odborný
seminář, který byl zahájen uvítáním účastníků v aule Vyš-
ší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotech-
nické Františka Křižíka v Praze. Zde bývala knihovna praž-
ských  piaristických škol na Novém Městě, kterou vyzdo-
bil iluzivními malbami a portréty významných členů pia-
ristického řádu malíř Josef Hager v roce 1778.
S pozdravem vystoupili Ing. Jan Hildebrand, ředitel pořá-
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dající školy a statutární zástupce řádu piaristů pro Česko-
moravskou provincii P. Jiří Szwarc ze Strážnice a PhDr.
Jan Stříbrný z historické sekce ČKA. Po podrobnějším
seznámení účastníků semináře s historií příchodu piaris-
tů do Prahy následovala exkurze do původních prostor
první budovy piaristické koleje v Praze v Celetné ulici 17
s prohlídkou Divadelního ústavu a jeho okolí a Divadla
v Celetné. Na závěr první části následovala prohlídka
výstavy „250. výročí příchodu piaristů do Prahy“ ve Slo-
vanské knihovně.

V 15,00 hod. byl zahájen uvítáním náměstka ředitele
NK ČR dr. Víta Richtera  vlastní odborný seminář
v zasedacím sále Národní knihovny. Jako první vystoupil
s příspěvkem „Piaristé jako organizátoři náboženského
života laiků. Studentské družiny a další bratrstva v 17. a
18. století v Čechách“ Jiří Mikulec z Historického ústavu
AV ČR Praha. Ve svém vystoupení připomněl význam
bratrstev založených piaristy. „Šíření piaristických kolejí a
škol v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století
v souvislostech kulturních dějin“ se věnoval Václav Bar-
tůšek ze SÚA v Praze. Hedvika Kuchařová ve svém vy-
stoupení „Poznámky k řádové výuce v Čechách a na
Moravě v 17. a 18. století“ vyložila pochopitelně mnohem
více než pouhé glosy. Seznámila přítomné se systémem
barokního premonstrátského školství a to jak s jeho ori-
entací na samotný řád, tak na veřejnost. Na závěr přidala
po knihovnické stránce velmi perfektně zpracovaný bibli-
ografický seznam piaristik v knihovně Kláštera premon-
strátů na Strahově. Situaci podobnou založení pražské
piaristické koleje, rovněž související s osobou význam-
ného piaristy a historika P. Gelasia Dobnera a S. Catha-
rina, ale o 21 let opožděnou, připomněla ve vystoupení
„Piaristické školy v Berouně a jejich vztah k Praze“ Kami-
la Garkischová, studující Pedagogické fakulty UK. Do
zajímavého a málo známého interního prostředí řádové-
ho vzdělávání nás zavedl příspěvek „Poznámky ke kapu-
cínskému a ostatnímu františkánskému školství zejména
v době baroka“ Br. Pacifika (Matějky), člena Kláštera ka-
pucínů v Praze na Hradčanech. Přehled piaristického di-
vadla podala ve vystoupení „Piaristické divadlo
v barokních Čechách“ Markéta Klosová z Pedagogické
fakulty Karlovy univerzity v Praze. Zároveň připravila ná-
ladu pro závěr semináře, kterým byl audiovizuální pro-
gram o divadelní hře mikulovského piaristy P. Maria
Schubarta a S. Brunone „Amoris divinis dilectio“
v Audiovizuálním středisku Národní knihovny. Průvodní
slovo přednesla Pavla Semerádová z Collegium Maria-
num – Týnské vyšší odborné školy Praha, kde byla hra
v nedávné době předvedena.

Podle slov účastníků akcí byl seminář důstojnou vzpo-
mínkou na příchod otců piaristů do našeho hlavního města.
Příspěvky ze semináře budou zveřejněny během 1. polo-
viny roku 2003 na internetu Vyšší odborné školy a střední
průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka
v Praze na této adrese: http://www.vosaspsekrizik.cz.

Václav Bartůšek

Didakticky zajímavý návod
pro jmennou katalogizaci

Mortimer, Mary. Learn descriptive cataloging.
Lanham (Mar.); London : The Scarecrow Press
in cooperation with Canberra : DocMatrix Pty,
2000. 254 s. Library Basics, No. 3.

Jmenná katalogizace jakožto pojem v soudobém
knihovnictví – přes všechny překotné změny v jeho praxi
i teorii – patří v oblasti zpracování dokumentů do skupiny
základních pojmů a termínů. Původně se jím rozuměla
praxe vytváření záznamů zpracovávaných dokumentů pro
jmenný katalog včetně jeho organizace i redakce, popř.
nauka o jmenném katalogu, zahrnující  metodiku i techni-
ku jak tvorby hlavních a pomocných záznamů, tak jeho
organizace (řazení) a redakce. Dnes v souvislosti s široce
používanými informačními technologiemi rozumíme pod
pojmem jmenné katalogizace především tvorbu záhlaví
a bibliografického popisu a s tím související vytváření a
používání souboru jmenných a názvových autorit.

Z nového výkladu termínu „jmenná katalogizace“ je
zřejmé, že podstata pojmu se výrazně nezměnila. Jde
stále o tvorbu jmenných záznamů, bez výraznějšího za-
měření na funkci, organizaci a redakci jmenného katalo-
gu. Na druhé straně však došlo k uplatnění této činnosti
(tvorby jmenných záznamů) daleko za hranicemi klasic-
kého jmenného katalogu. Jmenný záznam již dříve byl
v knihovnách součástí záznamu i pro jiné katalogy, ze-
jména systematické a předmětové, nebyl tedy výhradně
určen pro katalogy jmenné.V něm byl jmenný záznam
(hlavní záznam) doprovázen menším či větším počtem
pomocných záznamů, v ostatních druzích katalogů byl
hlavní jmenný záznam (bez pomocných záznamů) jakýmsi
základem, jádrem každého katalogizačního záznamu,
aby umožňoval identifikaci např. věcně zpracovávaných
dokumentů. Proto se také pro jmenný záznam začalo
užívat pojmenování „identifikační záznam“.

Dnes je jmenný záznam nedílnou součástí nejen všech
automatizovaných katalogů, ať přístupných online nebo
prostřednictvím CD-ROMů, ale rovněž součástí všech bib-
liografických databází. Kooperace v oblasti jmenné kata-
logizace je v současnosti naprostou samozřejmostí. Pod-
mínkou směnitelnosti výsledných jmenných záznamů je
však správné pochopení metodiky  vytváření jmenných
záznamů, která je dnes reprezentována anglo-americ-
kou katalogizační instrukcí AACR2R, přeloženou do mno-
ha jazyků světa včetně češtiny.

Není proto divu, že ve světě stále vychází množství
příruček pro jmennou katalogizaci, které se snaží vyklá-
dat katalogizační pravidla, a tím umožnit jejich zvládnutí,
někdy i pochopení – řekli bychom – ducha pravidel.

K dispozici jsou klasické tištěné texty i online příruč-
ky. Metody a techniky výkladu v těchto příručkách jsou
rozmanité. Občas se objevují i metodiky využívající v různé
míře principy programovaného učení.

K nim patří i v roce 2000 vydaná příručka s názvem
Learn descriptive cataloging, jejíž autorkou je Mary
Mortimer, pedagožka, knihovnice, autorka řady publikací
a koordinátorka studijního programu knihovnictví na Tech-
nologickém institutu (Canberra) v Austrálii. Příručka vy-


