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Z èinnosti hudebních knihoven - IAML

DÙLE�ITÝ  POSUN  V  PROCESU
UTVÁØENÍ �NÁRODNÍ FONOTÉKY�

PhDr. Julius Hùlek
Národní knihovna ÈR

V Národní knihovnì ÈR se od jara do podzimu 1998
uskuteènila ètyøi pracovní setkání dvaceti a� pìtadvace-
tièlenného kolektivu k problematice pøí�tí �národní fo-
notéky� (NF). Vesmìs �ivé a bohaté diskuse pøinesly pøe-
kvapivé výsledky, charakteristické nejen mno�stvím
informací a jejich obsahovou rozmanitostí, ale i krystali-
zujícími koncepèními úvahami, jak o tom je�tì bude øeè.
Ji� døíve jsme o problematice informovali na stránkách
této rubriky (viz Národní knihovna, 1998, è. 2 a 3).
Z výsledkù dosavadních jednání vyplývá, �e pøedstava
pøí�tí NF zaèíná nabývat konkrétních obrysù, av�ak na
vlastní realizaci ký�ené instituce si je�tì budeme muset
nìjaký èas poèkat.

Ètvrté, zatím poslední setkání zmínìného kolektivu,
se uskuteènilo 11. listopadu 1998. Diskutovat se mìlo
pøedev�ím o souhrnném materiálu �Národní fonotéka
v Èeské republice: vá�ný problém uchování kulturního
dìdictví� (pøipravili Julius Hùlek a Michal Hora, oba NK
ÈR), popøípadì je�tì o �Návrhu struktury dotazníku pro
akci Národní fonotéka� (pøipravila Iva Horová, Ústøední
knihovna AMU v Praze).

Souhrnný písemný materiál v první øadì vychází
z jednoznaèné potøeby ustavení NF, kdy� øíká, �e �...sta-
novisko odborné i �ir�í u�ivatelské veøejnosti se shoduje
na potøebì a nutné formulaci projektu �národní fonoté-
ky� v Èeské republice, který vymezí právní a ekonomic-
kou podobu s konkrétní zodpovìdností za øe�ení úkolù�.
Tento materiál vlastnì znamená shrnutí pøípravné fáze
realizace projektu. (Ukázalo se, �e takto vyznìlo i setká-
ní, jeho� úèastníkùm byl pøedlo�en.) Podstatné ov�em je,
�e pøiná�í u� urèitý �pøedobraz� konkrétního projektu NF,
tj. struènou pracovní formulaci pøedev�ím koncepce NF,
dále jejího poslání, vnitøní struktury a fondu. Alespoò
struènì upozorníme na nìkteré dùle�ité aspekty vymeze-
ných dílèích oblastí:
1. V koncepèních úvahách prozatím vítìzí model NF

zalo�ený na virtuálním propojení �...rozlièných stá-
vajících institucí, tj. rùzných, dosud izolovaných fon-
dù èi sbírek svého druhu...�. Má-li mít formu sdru�e-

ní právnických osob, je tøeba dobøe pøipravit jeho práv-
ní a ekonomický rámec. Z èelných institucí, které by
mìly mít koordinaèní funkci, pøipadá nejspí�e v úvahu
Muzeum èeské hudby a Národní knihovna ÈR.

2. Poslání NF v podstatì definuje pomìr jednak archiv-
ní, konzervaèní funkce, jednak tzv. �u�ivatelské� funk-
ce. Obì mohou (ko)existovat v rùzném pomìru, je-
jich vzájemný vztah by v�ak nemusel být v rozporu.

3. Pokud jde o (vnitøní) strukturu NF, pak �ádný vhodný
model �po ruce� není. Problém spí�e spoèívá v tom,
jak k nìmu dospìt. Buï postupným øe�ením jednotli-
vých, ji� døíve stanovených problémovì tematických
oblastí (technologie vèetnì ochrany a ulo�ení, eviden-
ce, legislativa, zpøístupòování, automatizace), nebo ví-
ceménì volnou aplikací èi inspirací nìkterého ze za-
hranièních modelù, anebo propojením obojího.

4. Pøi budování fondu pøí�tí NF by mìla být vyvá�e-
na dvì hlediska: zastoupení autorsky i územnì èeské
produkce (�pamì� národa�) spolu s pøihlédnutím
k ve�keré produkci dochované na území ÈR. V tomto
procesu je vùbec tøeba vylouèit radikální mìøítka for-
málnì nebo obsahovì striktního výbìru. Následnì
prioritní postavení tu má problematika ochrany a zpøí-
stupòování fondu.

Vra�me se v�ak k projednávanému setkání pracovní
skupiny pro realizaci pøí�tí NF. Právì rekapitulovaný
materiál, prezentovaný jako pøedbì�ná varianta projek-
tu, zde sice nebyl jako celek prùbì�nì prodiskutován, leè
v �ivé debatì zaznìly invenèní názory, zejména koncepè-
ního rázu, které stojí nejen za zaznamenání, ale i rozpra-
cování. (Dal�í vývoj øe�ení problematiky tomu dal za
pravdu.)

Navr�ený, nebo - respektive - jen naznaèený virtuální
model by mìl být pochopen jen jako doèasný; koneèným
øe�ením zøejmì bude ustavení NF jako svébytné, samo-
statné instituce. V zájmu vèasného ustavení NF jako dù-
le�ité národní instituce svého druhu - a� u� jakkoli konci-
pované - má být hlavní úsilí pøíprav smìrováno k získání
grantu na vypracování dokonalého projektu NF. Av�ak
pøesto by ustavení pøí�tí NF mìlo zùstat pøedev�ím po-
vinností státu.

Popisované setkání znovu ukázalo, �e na cestì
k projektu pøí�tí NF bylo u� pomìrnì dost vykonáno.
Názorným pøíkladem mù�e být námi sledovaný �pøed-
projektový� materiál. Nìkteré koncepèní i konkrétní pra-
covní zále�itosti byly dokonce øe�eny v pøedstihu - napø.
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úvahy o fondu, digitalizaci, o pojetí fondu NF jako vìci
národního kulturního dìdictví. Sem rovnì� patøí realiza-
ce výzkumu stávajících fondù za úèelem centrální evi-
dence prostøednictvím dotazníku. Diskuse, o ní� je øeè,
stanovila tento úkol jako naprosto nezbytný a do jisté míry
prioritní. Tím jako by tento názor byl v urèitém rozporu
se závìreènou tezí dotyèného koncepèního materiálu
o NF: �...postupná realizace projektu NF nebude jedno-
znaènì podmínìna pøedcházejícím výzkumem, ale bude
probíhat paralelnì s prùzkumem fondù svého druhu...�.

Tento materiál dosud nebyl systematicky diskutován
a hodnocen. Není pochyb, �e ka�dý ze zúèastnìných si
uvìdomuje jeho dùle�itost (konec-koncù jde o výsledek
kolektivní zku�enosti), ale zároveò ka�dý jako by cítil,
�e tak velký úkol nelze vyøe�it najednou a v krátké dobì.
Proto byla na 1. prosinec 1998 do NK ÈR svolána u��í
pracovní schùzka, kde byl zpøesnìn dal�í postup. Zú-
èastnili se jí: M. Hora, J. Hùlek, E. Je�utová, V. Moj�í�,
J. Navrátilová, Z. Petrá�ková a S. Psohlavec.

Konstituování NF i nadále zùstává hlavním cílem a
tomu logicky odpovídá význam materiálu �Národní fo-
notéka v Èeské republice...�, který ... �je i nadále sledo-
ván jako perspektivní a v podstatì jediné mo�né výcho-
disko dal�ího jednání èi postupu pøi realizaci projektu
NF�.

Cestu, která k vytèenému cíli vede, je v�ak tøeba úèel-
nì etapizovat a kategorizovat. �iroký zábìr pùvodního
projektu proto zredukujeme a zamìøíme na projekt evi-
dence a ochrany národního fondu zvukových dokumentù
s vyu�itím nabízených grantových mo�ností. V tomto
smyslu byl zadán úkol individuálního vypracování � ...
základního schématu èi urèitých tezí projektu Evidence
a ochrany národního fondu zvukových dokumentù�. Ze
shromá�dìných materiálù pak vznikne obsahovì koncen-
trovaný a mj. i metodicky dùle�itý souhrn, jen� - právì
z tìchto hledisek - pøinejmen�ím výraznì ovlivní textaci
projektu evidence a ochrany. Zadání samozøejmì poèítá
s vyu�itím zahranièních materiálù, jako� i pøímých zku-
�eností ze zahranièí.

Ze schùzky u��í pracovní skupiny k problematice NF
vze�el návrh, aby øe�itelem projektu bylo Národní muze-
um - Muzeum èeské hudby s tím, �e spoluøe�itelem bude
Národní knihovna ÈR. Prvním krokem k uskuteènìní ta-
kové spolupráce má být schùzka øeditelù obou institucí.

V uvedených skuteènostech lze spatøovat hlavní pøí-
nos schùzky u��í pracovní skupiny, stejnì tak i význam
dal�ích pracovnì organizaèních opatøení, ke kterým do-
�lo na pøelomu let 1998/99. První písemné návrhy pro-
jektu evidence a ochrany jsou na svìtì - zaèaly se obje-
vovat v dobì uzávìrky tohoto èísla, tedy v lednu 1999.
To v�echno je poèátkem nové etapy v procesu postupné-
ho vytváøení pøí�tí �národní fonotéky�.

MUZIKOLOGICKÁ  KONFERENCE
O  HUDEBNÍ  DOKUMENTACI
V  BRATISLAVÌ

PhDr. Julius Hùlek, Mgr. Zuzana Petrá�ková
Národní knihovna ÈR

Konference Hudebnìhistorické prameny - doku-
mentace, ochrana, prezentace se uskuteènila ve dnech
24. a� 26. listopadu l998 v budovì Ba�ty Luginsland
v areálu Bratislavského hradu. Uspoøádalo ji Hudební
muzeum Slovenského národního muzea.

Konferenci otevøel zásadní referát Dariny Múdré,
pøední specialistky na dokumentaci hudebních prame-
nù historického charakteru na Slovensku, zamìøené ze-
jména na slovenskou hudební kulturu 18. století. Její
pøíspìvek �Instrument der Musikwissenschaft? - Sloven-
ský katalog hudebnìhistorických  pramenù, projekt a
rezultáty v letech 1967 a� 1989� u� svým názvem pøe-
deslal smysl celé tøídenní akce (pøipomeòme, �e nìmec-
ké sousloví parafrázuje snahy bývalého hlavního redak-
tora mezinárodní akce RISM Joachima Schlichteho po
smyslu soupisových aktivit týkajících se hudebních pra-
menù, zejména historicky vzdálenìj�ích). Ve svém ob-
sáhlém a obsa�ném pøíspìvku podala pøehled zpracova-
ných sbírek svého druhu, dosud publikovaných soupisù,
pramenù vyu�itých k edièní èinnosti, zrekapitulovala
trojstrannou spolupráci na tomto poli mezi bývalým Èes-
koslovenskem, Maïarskem a Rakouskem, zhodnotila
dosavadní spolupráci mezi slovenskou a èeskou soupi-
sovou akcí, o nich� je�tì bude øeè, vèetnì nezastupitel-
né pomoci notového incipitového katalogu Souborného
hudebního katalogu v hudebním oddìlení Národní
knihovny ÈR pøi èetném zji��ování a ovìøování autor-
sky sporných èi anonymních skladeb.

Souèasný stav slovenské soupisové akce zhodnotila
Miriam Lehotská (její souèasný garant) a nastínila její
perspektivy. Plynulé pokraèování vstupní trojice zásad-
ních  pøíspìvkù zavr�ila Zuzana Petrá�ková (NK ÈR)
charakteristikou a systematikou Souborného hudebního
katalogu v NK ÈR. Slovenský i èeský katalog vznikaly a
rozvíjely se ve stejné dobì (polovina 60. let) a navíc mají
øadu spoleèných rysù i problémù - vèetnì pøechodu na
automatizovaný systém PIKaDO.

V�echny tøi referáty vyvolaly spontánní diskusi (dis-
kuse, jak je�tì uvidíme, byla vùbec silnou stránkou brati-
slavské konference). Debatovalo se o mo�nostech publi-
kování hotových soupisù, mo�nostech finanèní podpory
èinnosti pojednávaných soupisových akcí, ale pøedev�ím
o jejich vyu�ívání vèetnì publikování samotných hudeb-
ních pramenù.  Byly diskutovány i stále nejasné otázky
jako je copyright informaèních bází, �zdravì� relativní
omezení badatelského pøístupu ke sbírce, která je právì
zpracovávána a dal�í.


