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Informace, kronika, recenze

■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■      z èinnosti IFLA ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■

Støednìdobý program IFLA na léta 1998�2001

V roce 1998 vydala IFLA v Haagu Støednìdobý pro-
gram 1998-2001 (Medium-Term Programme 1998-2001),
jeden z nejdùle�itìj�ích dokumentù této mezinárodní kni-
hovnické federace zamìøený na budoucnost, který zpra-
coval Výbor odborníkù (Professional Board). Obsahuje
rámcový plán èinnosti celé organizace a programy pro
v�echny její èlánky, tj. pro 5 klíèových programù (Core
Programmes), 8 odborných oddìlení (Divisions) a jejich
sekce (Sections) a kulaté stoly (Round Tables). Publika-
ce s tìmito programy je k dispozici v Odboru knihovnic-
tví NK ÈR. S programem se lze seznámit rovnì� pro-
støednictvím Internetu <http://www.ifla.org> nebo je
mo�né vyu�ít IFLANET.

V intencích IFLA - umo�nit co nejvìt�í informovanost
knihovníkù o její èinnosti - se nyní ètenáøi mohou sezná-
mit s pøekladem nìkterých èástí zmínìného dokumentu.
Jde zejména o samostatné programy oblastí, které jsou pro
IFLA obecnì urèující (5 klíèových programù) nebo se vzta-
hují k pøímé úèasti NK ÈR v této organizaci (Oddìlení 1:
V�eobecné vìdecké knihovny, Sekce národních knihoven
a Oddìlení 4: Bibliografická registrace, Sekce bibliogra-
fie) anebo mají �ir�í pùsobnost (Oddìlení 3: Knihovny pro
�irokou veøejnost, Sekce veøejných knihoven).

Støednìdobé programy klíèových programù 1)

Program rozvoje knihovnictví (Advancement
of Librarianship Programme � ALP)

Zamìøení

Posláním ALP je podporovat knihovnickou profesi,
knihovnické instituce a knihovnické a informaèní slu�by
v rozvojových zemích Afriky, Asie, Oceánie, Latinské
Ameriky a karibské oblasti. Cílem støednìdobého pro-
gramu v oblastech specifických pro ALP je napomáhat
celo�ivotnímu vzdìlávání a odbornému výcviku, podpo-
øit rozvoj knihovnických asociací, podnìcovat zøizování
a rozvíjení knihovnických a informaèních slu�eb pro nej-
�ir�í veøejnost vèetnì podpory gramotnosti a zavádìní
nové technologie do knihovnických slu�eb. ALP plní
v IFLA také funkci katalyzátoru pro aktivity této organi-
zace v zemích tøetího svìta.

 Pùsobnost ALP je rozsáhlá. Proto je pro plnìní toho-
to programu dùle�itá kooperace s pøíslu�nými odborný-
mi orgány IFLA i s regionálními a mezinárodními orga-

nizacemi. ALP plní své poslání prostøednictvím peèlivì
naplánovaného programu rùzných èinností zalo�ených na
úzké spolupráci mezinárodního ústøedí ALP, regionálních
úøadù IFLA, oddìlení regionálních aktivit IFLA s jeho
tøemi sekcemi a dal�ích partnerù. Tato spolupráce zahr-
nuje takové aktivity, jako je zaji��ování finanèních fon-
dù, podnìcování realizace stipendijních a návazných
vzdìlávacích programù, konferencí, semináøù a pracov-
ních dílen, pilotních projektù, publikací a databází.

Programové cíle 1998-2001

1. Pomáhat pøi celo�ivotním vzdìlávání a odborném vý-
cviku.

2. Podporovat rozvoj knihovnických asociací.
3. Podnìcovat rozvoj knihovnických a informaèních slu-

�eb pro  nej�ir�í veøejnost vèetnì podpory programù
gramotnosti.

4. Zavádìt nové technologie do knihovnických slu�eb.
5. Pùsobit jako katalyzátor v rámci IFLA.

Ochrana a konzervace (Preservation and Conservation �
PAC)

Zamìøení

Hlavním úkolem klíèového programu pro ochranu a
konzervaci je zabezpeèit, aby charakteristické knihovnic-
ké a archivní publikované i nepublikované materiály v�ech
forem byly uchovány v dostupné podobì po co nejdel�í
dobu. Pøedev�ím má program PAC roz�íøit informovanost,
tj. seznamovat informaèní odborníky, odborníky zabýva-
jící se kulturním dìdictvím, vlády a veøejnost s postave-
ním, které uchovávání dokumentù zaujímá v øízení insti-
tuce. Program PAC se sna�í s pomocí svých regionálních
center podílet se na celosvìtové síti. Tomu by mìla na regi-
onální i mezinárodní úrovni napomáhat spolupráce s dal-
�ími odbornými organizacemi, institucemi a nevládními
organizacemi a rovnì� s odbornými skupinami IFLA, mezi
nimi hlavnì se sekcí uchovávání a konzervování dokumen-
tù. Rychle se rozvíjející digitální technologie pøedstavují
nové úkoly, které budou zaèlenìny do programových èin-
ností. Hlavní strategie PAC zahrnují poøádání �kolících
aktivit, produkci a �íøení informací, výzkum a úèast na tvor-
bì nových standardù.

Programové cíle 1998-2001

1. Zvìt�it informovanost vlád, knihovnických správních
orgánù a zamìstnancù, u�ivatelù knihoven a odborní-
kù  pùsobících v oblasti nosièù informací i informo-
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vanost veøejnosti o problematice ochrany dokumentù
s dùrazem na klíèovou roli ochrany dokumentù pøi
globálním øízení knihovních sbírek.

2. Rozvíjet politiku koordinovaných aktivit s  regio-
nálními centry PAC, strukturami IFLA (klíèovými pro-
gramy, sekcemi, kulatými stoly), jejími orgány a in-
stitucemi nebo s nevládními organizacemi a
informaèními  odborníky, kteøí se zabývají uchová-
váním dokumentového  kulturního dìdictví.

3. Podnìcovat vìdecký výzkum o otázkách znehodno-
cování knihovnických dokumentù v�ech forem a
o uplatòování vìdy  a techniky pøi ochranì dokumen-
tù pøed po�kozením, pøi  péèi o nì a pøi pøeformáto-
vávání informací. Propagovat tvorbu národních a me-
zinárodních standardù, zákonù a doporuèení, které
souvisejí s podporou produkce, ochrany a o�etøování
knihovnických a archivních  materiálù.

4. Seznamovat pracovníky knihoven s ochrannými po-
stupy a  podnìcovat organizování praktických �kolí-
cích programù.

Univerzální dostupnost publikací
(Universal Availability of Publications � UAP)

Zamìøení

Výchozí koncepcí programu UAP je umo�nit v�em,
kdo to potøebují, pøístup ke zveøejnìným dokumentùm
bez ohledu na jejich obsah nebo formu. Program my�-
lenku dostupnosti dokumentù podporuje prostøednictvím
publikací, semináøù, konferencí a vzdìlávacích akcí.
V zásadì je UAP názorovým stanoviskem, které se kon-
kretizuje zlep�ováním zpùsobù vydávání a distribuová-
ní dokumentù a jejich poskytování knihovnami. Proto-
�e vhodnost ka�dého mezinárodního systému závisí na
jeho národních komponentech, je kladen dùraz na roz-
víjení dané my�lenky v ka�dé zemi nebo skupinì zemí
za podpory vlád a mezinárodních organizací. Posláním
UAP je maximalizovat dostupnost co mo�ná nejvìt�ího
rozsahu publikovaných materiálù, a to bez ohledu na
jejich obsah nebo formu. Pro jeho zamìøení je charak-
teristické, �e je velmi �iroké a zahrnuje v�echny druhy
knihovnických a informaèních zprostøedkovatelù jak ve
veøejném, tak v soukromém sektoru. Jako èlánkù infor-
maèního øetìzu se program týká vydavatelù, distributo-
rù (knihkupcù, subskripèních agentù, databázových
center, poskytovatelù internetových pøipojení a interne-
tových uzlù, sí�ových dodavatelù), knihoven, informaè-
ních prostøedkù a individuálních u�ivatelù jejich slu�eb.
Pokud jde o specificky knihovnické èinnosti, program
se zamìøuje zvlá�tì na akvizici, rùst a správu sbírek,
autorská práva a dal�í právní zále�itosti, povinné výtis-
ky, slu�by pro veøejnost, uchovávání a vyøazování do-
kumentù, meziknihovní výpùjèní slu�bu a dodávání
dokumentù a na ochranu dokumentù.

Programové cíle 1998-2001

1. Zaujmout øídící roli pøi sledování a øe�ení právních
otázek ovlivòujících knihovnickou a informaèní prá-

ci,  zejména v oblastech du�evního vlastnictví, do-
stupnosti  informací a obchodních pøeká�ek.

2. Aktivnì se podílet na zkoumání problémù, kterým èelí
u�ivatelé, knihovníci a vydavatelé v elektronickém
prostøedí.

3. Poskytovat informace o rozvoji knihovnických  koo-
perativních programù a podporovat tento rozvoj s dù-
razem na pomoc rozvojovým zemím a regionùm.

4. Zaji��ovat dynamický program vydávání finanènì  ne-
nároèných materiálù týkajících se v�ech aspektù pro-
gramového zamìøení.

5. Organizovat konference a zasedání na podporu kon-
cepce UAP  nebo se na nich podílet.

6. Zaji��ovat úèelné prostøedky pro zlep�ování  celosvì-
tové spolupráce knihoven, zejména pokud jde o do-
dávání dokumentù.

7. Stimulovat akce ke zlep�ení dostupnosti publikova-
ných  materiálù zrakovì posti�eným.

8. Prozkoumat etické otázky, pøed nimi� stojí celý in-
formaèní øetìzec v oblasti informaèní technologie.

9. Zaji��ovat èlenùm IFLA informaèní zdroje ke v�em
aspektùm  programových aktivit.

Univerzální bibliografická registrace
(Universal Bibliographic Control and International
MARC � UBCIM)

Zamìøení

Program UBCIM se týká pøedev�ím koordinace èin-
ností zamìøených na vývoj systémù a standardù pro bib-
liografickou registraci (kontrolu) na národní úrovni a na
mezinárodní výmìnu bibliografických údajù. Pro dosa-
�ení mezinárodní bibliografické registrace by mìla ka�-
dá národní bibliografická agentura zodpovídat za zázna-
my národní vydavatelské produkce v podobì, která
odpovídá mezinárodním bibliografickým standardùm a
na jejím� základì lze tyto záznamy vzájemnì vymìòovat
s ostatními národními bibliografickými agenturami. Cí-
lem programu je vytváøet a prosazovat standardy pro vý-
mìnu strojovì èitelných údajù a poèítat pøitom i s vývo-
jem probíhajícím v elektronickém a sí�ovém prostøedí,
bude-li to zapotøebí. Program se orientuje na v�echny
aktivity IFLA týkající se tìchto zámìrù a prostøednictvím
své publikaèní èinnosti �íøí relevantní informace. Zamì-
øuje se zvlá�tì na èinnost Oddìlení bibliografické regis-
trace (Division of Bibliographic Control) a jeho sekcí
i na èinnost Sekce informaèní technologie. Vztahuje se
rovnì� k souvisejícím aktivitám ostatních odborných
oddìlení a sekcí stejnì jako dal�ích systémù, napø. ISO
TC46, ISBN a ISSN.

Programové cíle 1998-2001

1. Rozvíjet a podporovat bibliografické standardy a  do-
poruèení se zvlá�tním zøetelem k novým technolo-
giím.

2. Podporovat vývoj registrace autorit na mezinárodní
úrovni.

3. Propagovat a prosazovat formát UNIMARC prostøed-
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nictvím  skupiny odborníkù a Stálého výboru pro
UNIMARC.

4. Pokraèovat v pøijatém publikaèním programu (odbor-
ný ètvrtletník a monografie) a �íøit tak informace
o  standardech, zveøejòovat pøíspìvky z relevantních
setkání.

5. Pùsobit jako informaèní a dokumentaèní støedisko
(clearinghouse) poskytující informace o v�ech sna-
hách  IFLA, které se týkají bibliografické registrace.

Univerzální tok dat a telekomunikace
(Universal Dataflow and Telecommunications � UDT)

Zamìøení

Klíèový program UDT zabezpeèuje elektronické slu�-
by IFLANET jako tì�i�tì podpory aktivit a výzkumu, kte-
ré realizuje IFLA pro mezinárodní knihovnické spoleèen-
ství. Program bude pokraèovat ve sledování a propagaci
pou�ívání odpovídajících standardù a technologií a bude
zkoumat relevantní otázky postupu pøi pøekonávání pøe-
ká�ek pro elektronický pøenos dat mezi knihovnami. Støed-
nìdobý program UDT vychází z úspì�ného zavedení slu-
�eb IFLANET zahájeného v rámci støednìdobého
programu z let 1992-1997. Do�lo k rekonstrukci progra-
mových aktivit podporujících IFLANET a tato aktualiza-
ce bude pokraèovat. V rámci programu UDT trvá cíl ana-
lyzovat a propagovat informaèní technologie a standardy,
které lze uplatòovat pøi rozvoji digitálních knihoven. Zpøí-
stupòování sí�ových zdrojù, shroma�ïování informací, di-
gitalizace a metadatové standardy zùstávají klíèovými ob-
lastmi zájmu UDT. Cílem programu UDT je prosazovat
efektivní vyu�ití nových technologií v knihovnách a pod-
porovat projekty a programy IFLA, a to:
� poskytováním, rozvíjením a propagací elektronických

slu�eb IFLANET,
� pomocí a podporou, je� UDT vìnuje ostatním klíèo-

vým programùm, oddìlením a sekcím IFLA pøi vy-
u�ívání elektronických slu�eb IFLANET a jiných
vhodných technologií,

� propagací efektivního vyu�ívání digitálních techno-
logií a rozvíjením profese �digitálních knihovníkù�
prostøednictvím vzdìlávání a odborného výcviku,

� poskytováním støediskových slu�eb pro analýzu, prosa-
zování a vyu�ívání standardù, technologií a postupù,
které lze specificky uplatòovat v knihovnictví.  Na zá-
kladì svého pùsobení pøi zøizování sí�ových informaè-
ních slu�eb pro IFLA se program UDT zamìøuje na po-
moc této knihovnické organizaci orientovat se ve slo�ité
oblasti nových technologií, standardù, postupù a problé-
mù, které provázejí od poèátku digitální knihovny.

 Je tøeba poznamenat, �e program UDT se týká spí�e
technologií organizace a �íøení dat jako takových, ne� tvor-
by a my�lenkového obsahu tìchto dat, èím� se zabývají jiné
klíèové programy a odborné skupiny. Podobnì se zamìøuje
více na technické, ekonomické a koncepèní bariéry vzájem-
ného poèítaèového propojování, na vytváøení digitálních
sbírek a slu�eb a na telekomunikace ne� na ekonomické a
koncepèní otázky související se samotnými daty.

Programové cíle 1998-2001

1. Roz�íøit informovanost o elektronických zdrojích
IFLANET prostøednictvím propagace a dal�ího roz-
voje slu�eb.

2. Podporovat rozvoj, zavádìní a pou�ívání standardù a
aplikací informaèní technologie, zejména tìch, které
se týkají Internetu a World Wide Web, a to v�ude tam,
kde  jsou relevantní pro rozvoj elektronických slu�eb
a sbírek v knihovnách.

3. Sledovat mezinárodní a národní koncepce, které ovliv-
òují vyu�ívání informaèních technologií v knihovnách
a vznikající globální informaèní infrastrukturu.

4. Zvý�it informovanost knihovníkù a odborníkù ze sou-
visejících oborù o praktických a servisních výhodách
elektronických pøenosù a �íøení informací.

Støednìdobé programy sekcí a kulatých stolù2)

Oddìlení v�eobecných vìdeckých knihoven
(Division of General Research Libraries)

Toto oddìlení je ustaveno pro skupinu nìkolika dru-
hù knihoven, do ní� spoleènì patøí národní knihovny, vy-
soko�kolské knihovny, vìdecké knihovny a knihovnické
a odborné slu�by pro parlament. Jejich spoleèným jme-
novatelem pokud jde o odbornou èinnost je, �e tím èi oním
zpùsobem podporují a napomáhají bádání v mnoha vìd-
ních oblastech. Spoleèné jsou jim rovnì� obsáhlost a ve-
likost sbírek a následné problémy pøi zpracování, ucho-
vávání, ukládání a vyu�ívání rozsáhlých knihovních fondù
a øízení organizaèního celku.

Sekce národních knihoven
(Section of National Libraries)

Zamìøení

Sekce národních knihoven se zabývá celou øadou
funkcí tìchto knihoven. Úzce také spolupracuje s Kon-
ferencí øeditelù národních knihoven (Conference of Di-
rectors of National Libraries - CDNL). V národním kni-
hovnickém a informaèním systému mají národní
knihovny zvlá�tní povinnosti, urèené èasto zákonem.
Tyto povinnosti se v rùzných státech li�í, ale obecnì
zahrnují: vytváøení sbírek z povinných výtiskù národní
vydavatelské produkce (ti�tìné i elektronické), jejich
katalogizování a uchovávání; zøizování centrálních slu-
�eb (napø. referenèní, bibliografické, uchovávání doku-
mentù, výpùjèní) pro u�ivatele, a to jak slu�eb pøímých,
tak poskytovaných prostøednictvím jiných knihovnic-
kých a informaèních støedisek; uchovávání a propagaci
národního kulturního dìdictví; akvizici a alespoò repre-
zentativní shroma�ïování zahranièních publikací; pod-
poru národní kulturní politiky; èelné místo pøi plnìní
národních programù gramotnosti. Národní knihovny
èasto slou�í jako národní fórum pro mezinárodní pro-
gramy a projekty. Mají navazovat úzké vztahy s národ-
ními vládami, zabývat se vývojem národní informaèní
politiky a dávat prùchod názorùm dal�ích profesních
oblastí. Pøíle�itostnì také plní aktuální informaèní po-
tøeby legislativy.
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Cíle 1998-2001

1. Urèit okruh a charakter úkolù národní knihovny za
mìnících se historických, politických, ekonomických,
kulturních a dal�ích podmínek.

2. Slou�it jako fórum pro vzájemné sdílení zku�eností
národních knihoven s praktickými problémy a pro po-
uèení se z nich.

3. Podporovat výzkum v oblastech zájmu národních
knihoven -  jako je napøíklad akvizice, uchovávání a
obsluha  elektronických publikací - a vymìòovat si
vzájemnì názory a informace ve spolupráci s Konfe-
rencí øeditelù  národních knihoven (CDNL).

4. Dále viz klíèové programy IFLA.

Oddìlení knihoven pro �irokou veøejnost
(Division of Libraries Serving the General Public)

Oddìlení je platformou pro sekce a kulaté stoly IFLA,
které zahrnují jak knihovny pro �irokou veøejnost, tak
i (speciální) knihovny, jejich� slu�by jsou orientovány
na specifické skupiny veøejnosti, jako jsou dìti, jazyko-
vé minority, tìlesnì posti�ení, lidé v nemocnicích nebo
ve vìznicích. Oddìlení prosazuje zlep�ování knihovnic-
kých slu�eb a informací pro celou veøejnost a koordinuje
aktivity svých sekcí, kulatých stolù a pracovních skupin.
Podporuje vyu�ívání odpovídajích informaèních a komu-
nikaèních techologií k zaji��ování a rozvoji slu�eb pro
veøejnost.

 Oddìlení se nadále podílí na podpoøe, kterou IFLA
poskytuje programùm gramotnosti a propagaci èetby pro-
støednictvím knihoven, a prosazuje zásadní ideu, �e
knihovny budou hrát stále dùle�itìj�í úlohu v potírání
negramotnosti po celém svìtì.

Sekce veøejných knihoven
(Section of Public Libraries)

Zamìøení

Sekce veøejných knihoven je aktivní mezinárodní plat-
formou pro pomoc rozvoji veøejných knihoven, které slou-
�í celé veøejnosti v kontextu informaèní spoleènosti a
zaji��ují svobodný a rovný pøístup k informacím na míst-
ní úrovni.

Cíle 1998-2001

1. Prosazovat rovný pøístup veøejnosti k informacím na
místní úrovni a zabezpeèit, aby veøejné knihovny pù-
sobily  jako souèásti národní knihovnické sítì.

2. Propagovat a doporuèovat pùsobení veøejných kniho-
ven pøi napomáhání celo�ivotnímu vzdìlávání a pod-
porovat  informaèní a poèítaèovou gramotnost mezi
u�ivateli  veøejné knihovny.

3. Podporovat efektivní zavádìní informaèních techno-
logií a  multimédií do veøejných knihoven na rùzných
stupních  rozvoje, co� zahrnuje i zvy�ování doved-
nosti zamìstnancù a u�ivatelù tyto prostøedky úèinnì
zvládnout a vyu�ívat.

4. Prosazovat vývoj standardù veøejných knihoven, vy-
u�ívání  kvalitního managementu a výkonových mì-
øítek ve veøejných  knihovnách, podnìcovat výzkum
modelù financování tìchto  knihoven, vytváøení sou-
borù komparativních statistik veøejných knihoven a
jejich roz�iøování.

5. Podporovat odstraòování negramotnosti prostøednic-
tvím  vyu�ívání veøejných knihoven ve spojení s dal-
�ími  pøíslu�nými orgány pùsobícími v rámci IFLA i
mimo nìj.

6. Propagovat význam veøejné knihovny jako místa pro
setkávání, komunikaci a výmìnu názorù lidí a jako
centra  pro kulturní a rekreaèní aktivity v dané lokali-
tì.

7. �íøit informace o dùsledcích autorskoprávních usta-
novení  pro svìtovou sí� veøejných knihoven.

8. Poøádat, zejména v rozvojových zemích, semináøe
o  slu�bách a plánech veøejných knihoven a zamìøo-
vat je na zlep�ování finanèního zaji�tìní tìchto kniho-
ven v  budoucnosti.

Oddìlení bibliografické registrace
(Division of Bibliographic Control)

Toto oddìlení je zøízeno pro typicky knihovnické èin-
nosti, zejména ty, které se týkají organizace sbírek a in-
formací prostøednictvím tvorby a výmìny bibliografic-
kých údajù. Sdru�uje odborné skupiny zabývající se
katalogizací, klasifikací a bibliografií. Oddìlení úzce spo-
lupracuje s klíèovým programem pro univerzální biblio-
grafickou registraci (UBCIM).

Sekce bibliografie
(Section on Bibliography)

Zamìøení

Bibliografická sekce se primárnì týká pøedev�ím ob-
sahu, uspoøádání, produkce, �íøení a uchovávání biblio-
grafických informací, zejména (ale ne výluènì) pokud se
tyto informace vztahují k národním bibliografickým slu�-
bám. Týká se také propagace významu bibliografie pro
knihovníky v�ech typù knihoven (nejen pouze národních
knihoven), pro vydavatele, distributory a obchodníky
i pro cílové u�ivatele. Pøesto�e si sekce plnì uvìdomuje
ve�keré technologické mo�nosti, je si zároveò vìdoma,
�e tento technologický rozvoj není je�tì v nìkterých èás-
tech svìta dosa�itelný, a tak bude zaruèovat, �e její øe�e-
ní nebudou záviset nezbytnì jen na speciálních tech-
nologiích. Sekce za urèitých okolností úzce souvisí nejen
s dal�ími sekcemi Oddìlení bibliografické registrace a
s programem UBCIM, ale také se Sekcí informaèní tech-
nologie a Sekcí národních knihoven.

Cíle 1998-2001

1. Podporovat produkci a zveøejòování bibliografických
informací o v�ech druzích dokumentù vèetnì tìch,
které  jsou publikovány elektronickými prostøedky,
a� u�  pøenosnými nebo formou online.
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2. Sledovat a prosazovat dobrou praxi v pøípravì bib-
liografických informací za pou�ití mezinárodních
standardù a doporuèení a pøijímat vhodná opatøení,
pokud  tyto standardy potøebují doplnit nebo modifi-
kovat.

3. Podporovat spolupráci s kni�ním obchodem pøi pøí-
pravì  bibliografických informací.

4. Sledovat a podporovat zveøejòování bibliografií v  elek-
tronické podobì, napø. prostøednictvím Internetu.

5. Hledat nové selekèní metody a u�ivatelská propojení
a  pøijímat v tomto smìru potøebná opatøení.

6. Sledovat a prosazovat zaøazování internetových in-
formaèních zdrojù do bibliografií.

7. Dùle�itost bibliografie propagovat v knihovnickém
�kolství a pøi výuce informaèních vìd.

8. Poskytovat informace o práci sekce a stálého výboru.
9. Propagovat èlenství v sekci s dùrazem na �ir�í  repre-

zentaci ve stálém výboru z geografického  hlediska.

Poznámky:

1) Èes. pøeklad z: Medium-Term Programme 1998-2001.
- Hague : IFLA Headquartes, 1998, s. 9-14.

2) Viz tamté�, s. 15-16, 22, 25-26, 29.
-S-

CASLIN  �  Souborný katalog ÈR
a  zahranièní  periodika

Souborné katalogy jsou obecnì uznávaným sekundár-
ním informaèním zdrojem.

CASLIN - Souborný katalog ÈR budovaný v Národní
knihovnì ÈR v oddìlení pro souborné katalogy se skládá
se tøí samostatných bází, SKK-knihy, ZP-zahranièní pe-
riodika a ADR-adresáø knihoven a institucí ÈR. Vývo-
jem  budování databáze ZP-zahranièní periodika se ve
svých èláncích zabývala Helena Dvoøáková.1) Pøipome-
nu jen, �e na základì vyhlá�ky 110/65 Sb. byla vedena
celostátní evidence zahranièní literatury, za kterou v rámci
bývalého Èeskoslovenska byla v oblasti periodik garan-
tem Univerzitní knihovna v Bratislavì. Po rozdìlení stá-
tu v roce 1993 pøe�la tato povinnost na Národní knihov-
nu ÈR, oddìlení pro souborné katalogy.

V bázi ZP-zahranièní periodika, která je zatím stále
budována v systému CDS/ISIS, je dnes ulo�eno pøes 45 000
titulù zahranièních periodik a jejich poèet, pøedev�ím díky
retrokonverzi, neustále roste. V bázi jsou uvádìna i sloven-
ská periodika, je� jsou od  rozdìlení státu chápána jako za-
hranièní. Jejich odbìr je proto uvádìn a� od roku 1993.

Údaje o odbìru a uchovávání periodik v knihovnách
jsou rozdìleny do dvou základních blokù. Odbìr po
roce 1991 (rok, kdy bylo zahájeno budování soubor-
ného katalogu v elektronické podobì), u nìho� je prù-
bì�nì oznaèován aktuální odbìr v daném roce na zá-
kladì hlá�ení asi 800 knihoven, a blok oznaèovaný
retro, v nìm� jsou údaje o odbìru od nejstar�ích dob
do roku 1990. Aktualizace údajù souèasného odbìru
probíhá prùbì�nì. Souèasnì s aktualizací odebíraných
titulù je do báze zpracovávána retrokonverze katalogù
a kartoték CEZL.

Retrospektivní katalog zahranièních periodik (RKZP)
je, zejména pro referenèní slu�by, velmi �ádaným sekun-
dárním informaèním zdrojem. Úspì�nost pøi vyhledávání
v tomto katalogu se odhaduje na 80 %. V lístkové, pøípad-
nì ti�tìné podobì v�ak pøedstavuje roztøí�tìný a tì�ko do-
stupný  informaèní aparát. Vzhledem k velmi intenzivní-
mu vyu�ívání je tento katalog ve velmi �patném fyzickém
stavu. V roce 1994 proto vznikl projekt retrospektivní kon-
verze soupisù a kartoték CEZL. Jde o úkol finanènì znaè-
nì nároèný, který by bez získání grantù nebyl  mo�ný
v takovém rozsahu,  v jakém je dnes uskuteèòován.

Práce na realizaci projektu byla zahájena díky získa-
ným grantùm  v roce 1996. Pøi zahájení práce na projek-
tu obsahovala báze ZP pøibli�nì 16 000 záznamù zahra-
nièních periodik od roku vydání 1976 do souèasnosti.
Soupisy z let 1965-75 obsahovaly periodika z tzv. �zápa-
du�, soupisy z tzv. �východního bloku� byly k dispozici
za léta 1972-78 z vybraných knihoven, vzhledem k tomu,
�e tyto èasopisy se centrálnì neevidovaly. Proto se tato
oblast v rámci celého souborného katalogu mù�e jevit
jako ménì úplná. Zpracování záznamù z tìchto soupisù
bylo rozdìleno do tøí fází:


