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šla v edici Library Basics Series jako její třetí svazek ved-
le 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 po-
chází právě od uvedené autorky. Příručka vyšla jako prv-
ní severoamerické vydání s aktualizovaným obsahem;
původní australské vydání je z roku 1999.

Z hlediska struktury obsahu je text publikace rozčle-
něn 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 ma-
teriálů, 10. Přístupové prvky, 11. Tvorba autorit a odkazy,
12. Personální záhlaví, 13. Geografická jména jako zá-
hlaví, 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. Sou-
částí 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 kata-
logizačních záznamů a také do postavení katalogizace
v knihovně.

V podstatě jde o jednoduchý programovaný učební
text se zařazenými, rozmanitě řešenými kontrolními cvi-
čeními, k nimž jsou na konci knihy uvedeny správné od-
povědi či správná řešení zadaných úkolů. Pro odpovědi
k zadaným cvičením je na dané stránce (stránkách) re-
zervováno určité místo, předpokládá se tedy zápis odpo-
vědí přímo do textu příručky. Zadání úkolů jsou jednodu-
chá a jasná, s nezbytnou mírou nápovědy. V kontrolách
je vždy uveden výsledek dle AACR2R a zároveň ve for-
mátu 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 vy-
světlovány. Terminologie je patrně do určité míry poplat-
ná praxi místa autorky, ale svědčí zároveň o prostupová-
ní starší a novější terminologie.

Např. autorka hned v 1. kapitole pojednává o katalo-
gizačním záznamu (catalog record), ale vzápětí (str. 10)
vysvětluje, že katalog se skládá z bibliografických zázna-
mů (bibliographic record). Katalogizační záznam může
obsahovat klasifikační znaky (classification), které záro-
veň plní funkci lokačních údajů (call number), jmenný
záznam (descriptive cataloging) a předmětová hesla
(subject cataloging) (str. 7).

Naproti tomu bibliografický záznam obsahuje dle au-
torky 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 per-
sonální, geografická, korporativní jména a také  unifiko-
vané názvy. Na str.10 však mezi přístupové prvky zařazu-
je konkrétně též předmětové heslo.

Ve schematizovaném bibliografickém záznamu pro-
vedeném ve stylu katalogizace v publikaci se rozlišuje
záhlaví s prvním autorem (heading), dále bibliografický
popis (description, or the body of the record) a odstave-
ček s ostatními přístupovými prvky zvaný tracings, který
obsahuje za arabskými číslicemi od jedničky dále před-
mětová hesla, a za římskými číslicemi od jedničky dále
vedlejší záhlaví, jako je další autor, patří sem podle potře-
by 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 ang-
lické termíny nerozlišují příslušnou činnost a výsledek této
činnosti. Takže „classification“ znamená u autorky pro-
ces i klasifikační znaky, tedy výsledek procesu. Obdobně
je tomu i u termínu „descriptive cataloging“, který označu-
je „jmenný popis“, tedy činnost, ale i „jmenný záznam“
jako její výsledek. Stejně je tomu u termínu „subject cata-
loging“. Samozřejmě i v angličtině jakožto jazyce s výraz-
nou 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 tuč-
ně jsou vytištěny všechny termíny nutné k zapamatování,
a to v samostatném nadpisu. Světová katalogizační ve-
řejnost 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 re-
staurátorů, konzervátorů a ostatních pracovníků, kteří se
zabývají péčí o obsah knihoven a archivů. Na pultech
knihkupectví se objevila publikace  „Restaurování a kon-
zervování archiválií a knih“ kolektivu čtrnácti autorů, před-
ních 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, pří-
stupů a názorů na péči o archivní a knihovní sbírky.
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 Kniha seznamuje čtenáře nejprve s podstatou, struk-
turou a vlastnostmi materiálů, příčinami jejich rozpadu,
zásadami preventivní péče a s metodami jejich konzer-
vování a restaurování.

Převažujícími materiály archivních a knihovních sbí-
rek jsou papír (včetně záznamových prostředků), kůže,
pergamen a s ním související pečetě. Těmto materiálům,
doplněným problematikou knižní vazby, je v knize věno-
ván velký prostor. Nejsou opomenuty ani fotografické
dokumenty.

Důležitou část knihy zaujímá preventivní péče, v které
v současnosti spočívá těžiště péče o kulturní památky.
Jak rozsáhlá je tato oblast, naznačují názvy jednotlivých
kapitol: Klimatické podmínky. Systémy ukládání. Doku-
mentní a archivní papír. Biologické napadení a hygienic-
ký režim. Zpřístupňování památek. Manipulace
s písemnými památkami. Ochrana památek reprodukcí.
Bezpečnostní opatření. Parametry účelové budovy. Kon-
trolní prohlídky a průzkum stavu uložených památek.

V Příloze jsou uvedeny některé praktické návody pro
práci v laboratoři a vybrané receptury.

Odborný text je doplněn mnoha názornými obrázky a
fotografiemi.

Podobnou publikaci dlouho postrádali nejen již zmi-
ňovaní restaurátoři a konzervátoři, ale především studenti
středních a vysokých škol, kteří teprve získávají základní
informace v oboru. Knihu ale využijí při své práci i správci
fondů a sbírek knihoven, archivů, muzeí a galerií, odbor-
né informace může využít i širší čtenářská veřejnost.

A nakonec malá zajímavost: kniha je vytištěna na papí-
ru vyrobeném dle normy ISO 9706 Papír pro dokumenty.

Magda Součková

Pocta Josefu Kollmannovi. Sborník
k životnímu jubileu.
K vyd. připravila A. Pazderová.
Praha : Státní ústřední archiv, 2002. 306 s.

V řadě sborníků, které vyšly ve Státním ústředním ar-
chivu v Praze k významným životním výročím jeho zaměst-
nanců, došla řada i na historika našeho archivnictví PhDr.
Josefa Kollmanna (80 let), který se dlouhou dobu sou-
stavně rovněž zabývá dějinami raného novověku.
Z profesionálního zaměření oslavence vyplývalo i zamě-
ření příspěvků sborníku. Část jeho autorů se tedy zabý-
vala zejména obdobím kolem třicetileté války a druhá
skupina připomněla některé problémy naší historiografie
a vývoje archivnictví 1. poloviny 20. století.  Svazek je
pochopitelně doplněn i podrobnou bibliografií jubilanta,
kterou zpracovaly knihovnice SÚA  I. Elstnerová a A. Vin-
dušková.

Přesto, že je sborník zaměřen na archivní problemati-
ku, nachází se zde jeden zajímavý příspěvek, který se
týká historie naší nejznámější knihovní budovy. Proto je
vhodné na něj upozornit i širší odbornou knihovnickou
veřejnost, která často projevuje zájem o malby v chodbě
1. patra Klementina a jeho vnitřní uměleckou barokní vý-
zdobu ze 17. a 18. století vůbec. Jedná se o stať mladé
pracovnice 1. oddělení SÚA Petry Nevímové „Cyklus ná-
stěnných maleb na chodbách pražského Klementina“ (str.

214-228). Po všeobecném popisu klementinské barokní
výzdoby, která se týká i štuk a soch, se autorka věnuje
nejvíce dvěma známým cyklům z klementinských chodeb
do Křižovnické ulice v  přízemí a v 1. patře. V přízemí se
nachází dnes velmi poškozený cyklus maleb výjevů ze
života sv. Ignáce z Loyoly a v 1. patře cyklus z působení
dalšího protagonisty jezuitského řádu sv. Františka Xa-
verského. Oba cykly pravděpodobně namaloval jezuit-
ský malíř bratr laik Herman Schmidt z Výmaru (1610-
1678), jehož životopis stejně jako seznam všech maleb
s tematikou ze života obou jezuitských světců (u sv. Fran-
tiška Xaverského se k tomu vztahují ještě nápisy) uvedla
autorka článku, který zařazuje Schmidtovo dílo do širšího
kontextu, v příloze této zajímavé práce.

Václav Bartůšek

Studie o rukopisech. XXXIV/2001.
Praha : Archiv AV  ČR – Komise
pro soupis a studium rukopisů, 2002. 328
s. : obr. příl. v textu

Nové (34.) číslo sborníku Archivu Akademie věd ČR,
který připravuje Komise pro soupis a studium rukopisů, je
pojato jako blahopřání k osmdesátým narozeninám  doc.
JUDr. Jiřího Kejře, DrSc. a k sedmdesátým narozeninám
prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., kteří patří k nejvýznam-
nějším špičkám naší kodikologie. Jim jsou tedy věnovány
úvodní stati sborníku od Františka Hoffmanna a Františka
Šmahela. J. Kejřovi je věnována též závěrečná bibliogra-
fie „Soupis prací Jiřího Kejře“, kterou sestavila Jiřina Ur-
banová.

Středověkými hudebními rukopisy se ve sborníku za-
bývá hlavně Jiří Kozina, věnuje se jednak určení proveni-
ence tzv. Misálu Miška z Ovence a dále i využití srovná-
vací metody (posílené možnostmi digitalizace) obecně.
Markéta Kozinová se věnuje provenienci misálu XVIII E
16 z Knihovny Národního muzea v Praze, Irena Zachová
a Stanislav Petr rukopisu (R 107) Vlastivědného muzea
v Olomouci, Anežka Vidmanová veršům M. Jana Husa,
František Šmahel přiblížil akta kostnického procesu Mis-
tra Jeronýma Pražského, Kamil Boldan a Milada Studnič-
ková pojednává o rabštejnských rukopisech a Božena
Kopičková o dodatku ke své editorské práci. Pro období
raného novověku je z hlediska metodického využití ostat-
ními badateli zajámavá studie Zdeňka Šimečka „Cenzu-
ra novin a časopisů v českých zemích v druhé polovině
17. a na počátku 18. století“. Shrnující stať „Třicet let pro-
gramu souborného katalogu rukopisů v českých zemích“
pojal František Hoffmann jako příspěvek k 75. narozeni-
nám Jiřího Pražáka. Dílu Františka Čády se věnovala Sil-
vie Marečková.

Z materiálových studií, kde se nachází ještě stať o
Vodňanském kancionálu, bych rád zmínil příspěvek Sta-
nislava Petra o objevení rukopisu z 2. poloviny 15. století
v knihovně piaristů v Příboře, uloženého ve zdejším mu-
zeu; ve sborníku jsou uvedeny i ukázky jeho textu.  Do
zpráv přispěli O. Halama, J. Beran a P. Spunar. Závěrem
ještě upozorňuji na bibliografický soupis Marty Hradilové
„Česká kodikologická literatura 29“.

Václav Bartůšek


