dající školy a statutární zástupce řádu piaristů pro Českomoravskou provincii P. Jiří Szwarc ze Strážnice a PhDr.
Jan Stříbrný z historické sekce ČKA. Po podrobnějším
seznámení účastníků semináře s historií příchodu piaristů 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 Slovanské 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 Bartůšek ze SÚA v Praze. Hedvika Kuchařová ve svém vystoupení „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 orientací na samotný řád, tak na veřejnost. Na závěr přidala
po knihovnické stránce velmi perfektně zpracovaný bibliografický seznam piaristik v knihovně Kláštera premonstrátů na Strahově. Situaci podobnou založení pražské
piaristické koleje, rovněž související s osobou významného piaristy a historika P. Gelasia Dobnera a S. Catharina, ale o 21 let opožděnou, připomněla ve vystoupení
„Piaristické školy v Berouně a jejich vztah k Praze“ Kamila Garkischová, studující Pedagogické fakulty UK. Do
zajímavého a málo známého interního prostředí řádového vzdělávání nás zavedl příspěvek „Poznámky ke kapucínskému a ostatnímu františkánskému školství zejména
v době baroka“ Br. Pacifika (Matějky), člena Kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech. Přehled piaristického divadla podala ve vystoupení „Piaristické divadlo
v barokních Čechách“ Markéta Klosová z Pedagogické
fakulty Karlovy univerzity v Praze. Zároveň připravila náladu pro závěr semináře, kterým byl audiovizuální program 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 Marianum – Týnské vyšší odborné školy Praha, kde byla hra
v nedávné době předvedena.
Podle slov účastníků akcí byl seminář důstojnou vzpomínkou na příchod otců piaristů do našeho hlavního města.
Příspěvky ze semináře budou zveřejněny během 1. poloviny 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 techniku 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 zaměření na funkci, organizaci a redakci jmenného katalogu. Na druhé straně však došlo k uplatnění této činnosti
(tvorby jmenných záznamů) daleko za hranicemi klasického jmenného katalogu. Jmenný záznam již dříve byl
v knihovnách součástí záznamu i pro jiné katalogy, zejména 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 bibliografických databází. Kooperace v oblasti jmenné katalogizace je v současnosti naprostou samozřejmostí. Podmínkou směnitelnosti výsledných jmenných záznamů je
však správné pochopení metodiky vytváření jmenných
záznamů, která je dnes reprezentována anglo-americkou katalogizační instrukcí AACR2R, přeloženou do mnoha jazyků světa včetně češtiny.
Není proto divu, že ve světě stále vychází množství
příruček pro jmennou katalogizaci, které se snaží vykládat katalogizační pravidla, a tím umožnit jejich zvládnutí,
někdy i pochopení – řekli bychom – ducha pravidel.
K dispozici jsou klasické tištěné texty i online příručky. 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 Technologickém institutu (Canberra) v Austrálii. Příručka vy-
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šla v edici Library Basics Series jako její třetí svazek vedle dalších titulů: Learn Library of Congress classification
(sv. 1), Learn Dewey decimal classification (sv. 2), Learn
LC Subject access (sv. 4). Druhý i třetí svazek edice pochází právě od uvedené autorky. Příručka vyšla jako první severoamerické vydání s aktualizovaným obsahem;
původní australské vydání je z roku 1999.
Z hlediska struktury obsahu je text publikace rozčleněn do 17 kapitol na 184 stranách, kapitoly jsou tedy
poměrně krátké, uvnitř typograficky výrazně členěné:
1. Katalog, 2. Bibliografický záznam, 3. Mezinárodní
standardní bibliografický popis, 4. AACR2R, 5. MARC, 6.
Oblasti popisných údajů, 7. Popisné údaje monografií, 8.
Popisné údaje seriálů, 9. Popisné údaje neknižních materiálů, 10. Přístupové prvky, 11. Tvorba autorit a odkazy,
12. Personální záhlaví, 13. Geografická jména jako záhlaví, 14. Korporativní záhlaví, 15. Edice, 16. Unifikované
názvy, 17. Proces katalogizace.
Podobu příloh má Přehled kódů MARC, Odpovědi na
zadané otázky, Terminologický slovníček, Bibliografie,
Rejstřík a krátká poznámka o autorce. Celkový rozsah
stránek je 254 ve formátu A4.
Moderní přístup je zřejmý z celé příručky. Jde např. o
zařazení kap. 11, která se zabývá výkladem základních
pojmů, jako jsou tvorba autorit, soubor autorit, autoritní
záznam, odkazy a jejich druhy, a tím předchází výkladu
v dalších kapitolách, umožňuje i jejich lepší chápání. Součástí výkladu jsou ukázky autoritního záznamu. Kapitola
je doprovázena četnými příklady a cvičeními. Aby však
celkový výklad nebyl snad abstraktní, je stále spojován
v terminologii autorky s katalogem jako takovým a jeho
uživateli. Zařazuje i tzv. „komplikovanější příklady“. Svým
způsobem je neobvyklá i závěrečná kapitola, která se
týká procesu katalogizace. Velmi názorně vede uživatele
příručky do konkrétní organizace tvorby či získávání katalogizačních záznamů a také do postavení katalogizace
v knihovně.
V podstatě jde o jednoduchý programovaný učební
text se zařazenými, rozmanitě řešenými kontrolními cvičeními, k nimž jsou na konci knihy uvedeny správné odpovědi či správná řešení zadaných úkolů. Pro odpovědi
k zadaným cvičením je na dané stránce (stránkách) rezervováno určité místo, předpokládá se tedy zápis odpovědí přímo do textu příručky. Zadání úkolů jsou jednoduchá a jasná, s nezbytnou mírou nápovědy. V kontrolách
je vždy uveden výsledek dle AACR2R a zároveň ve formátu MARC v souladu se zadáním.
Je zřejmé, že autorka neustále a důsledně vede své
čtenáře nejen k orientaci např. v Pravidlech a v MARCu,
ale přímo k důvěrnému seznámení s těmito základními
pomůckami včetně konkrétních souborů autorit. Vede také
k samostatnému myšlení, jak dokládají dva tzv. revizní
kvízy, umístěné na konci kap. 4 a 17.
Všechny pojmy jsou postupně logicky a dobře vysvětlovány. Terminologie je patrně do určité míry poplatná praxi místa autorky, ale svědčí zároveň o prostupování starší a novější terminologie.
Např. autorka hned v 1. kapitole pojednává o katalogizačním záznamu (catalog record), ale vzápětí (str. 10)
vysvětluje, že katalog se skládá z bibliografických záznamů (bibliographic record). Katalogizační záznam může
obsahovat klasifikační znaky (classification), které zároveň plní funkci lokačních údajů (call number), jmenný
záznam (descriptive cataloging ) a předmětová hesla
(subject cataloging) (str. 7).
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Naproti tomu bibliografický záznam obsahuje dle autorky přístupový prvek (access point) zvaný též heading
(str. 100). Přístupový prvek tak označuje jakoby všechny
druhy selekčních údajů, ale ve skutečnosti jde o prvky
známé z klasických jmenných katalogů: hlavní záznam a
vedlejší záznamy-záhlaví, které mohou obsahovat personální, geografická, korporativní jména a také unifikované názvy. Na str.10 však mezi přístupové prvky zařazuje konkrétně též předmětové heslo.
Ve schematizovaném bibliografickém záznamu provedeném ve stylu katalogizace v publikaci se rozlišuje
záhlaví s prvním autorem (heading), dále bibliografický
popis (description, or the body of the record) a odstaveček s ostatními přístupovými prvky zvaný tracings, který
obsahuje za arabskými číslicemi od jedničky dále předmětová hesla, a za římskými číslicemi od jedničky dále
vedlejší záhlaví, jako je další autor, patří sem podle potřeby též editoři, ilustrátoři, překladatelé, název díla, název
edice, případně spojený se jménem korporace. V tomto
příkladu klasifikační (lokační) údaj chybí (str. 10-11).
Z výše uvedených termínů je patrné, že některé anglické termíny nerozlišují příslušnou činnost a výsledek této
činnosti. Takže „classification“ znamená u autorky proces i klasifikační znaky, tedy výsledek procesu. Obdobně
je tomu i u termínu „descriptive cataloging“, který označuje „jmenný popis“, tedy činnost, ale i „jmenný záznam“
jako její výsledek. Stejně je tomu u termínu „subject cataloging“. Samozřejmě i v angličtině jakožto jazyce s výraznou homonymií existuje ve světě snaha terminologicky
činnost i její výsledek odlišit, takže např. vedle „subject
cataloging“ existuje i „subject heading“.
Lze konstatovat, že z terminologického hlediska je
příručka pozoruhodná, terminologie je propracovaná, aby
její čtenáři byli schopni snadno komunikovat
s profesionálními pracovníky.
Je vhodné ocenit též vynikající typografickou úpravu,
která napomáhá zvládnutí látky. Velkými písmeny a tučně jsou vytištěny všechny termíny nutné k zapamatování,
a to v samostatném nadpisu. Světová katalogizační veřejnost má k dispozici výbornou příručku v angličtině.
Hana Vodičková

Ďurovič, Michal a kol. Restaurování
a konzervování archiválií a knih. 1. vyd.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. 517 s.
ISBN 80-7185-383-6
Na konci loňského roku se potěšilo srdce všech restaurátorů, konzervátorů a ostatních pracovníků, kteří se
zabývají péčí o obsah knihoven a archivů. Na pultech
knihkupectví se objevila publikace „Restaurování a konzervování archiválií a knih“ kolektivu čtrnácti autorů, předních odborníků v dané tematice. Jak je psáno v úvodu
knihy (který obsahuje celou řadu užitečných informací,
takže doporučuji nepřeskakovat), snahou autorů bylo
shrnutí a zaznamenání současného stavu poznání, přístupů a názorů na péči o archivní a knihovní sbírky.
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