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Nové vydání svìtového adresáøe
nakladatelù

Ji� ètvrt století vychází nejvìt�í svìtový adresáø na-
kladatelù - Publishers  International ISBN Directory
(PIID) vydávaný nyní spoleènì nakladatelstvím K. G.
Saur v Mnichovì, Mezinárodní agenturou ISBN v Berlí-
nì a R. R. Bowkerem v New Providence. Toto poslední,
25. vydání (1998/99) uvádí celkem 424 247 nakladatelù
z 210 zemí, co� je o 8,3 % více ne� v pøedchozím ti�tì-
ném vydání. PIID má témìø 4500 stran textu a je rozdì-
len do tøí èástí. Úplné údaje (adresy, telefony, faxy,
e-maily, pøíp. standardní èísla adresy - SAN) uvádí pou-
ze první èást, uspoøádaná abecednì podle zemí (uvnitø
zemí abecednì podle názvù nakladatelù). Dal�í dva svazky
jsou �pouze� rejstøíky (�pouze� uvádím do uvozovek pro-
to, �e mají ka�dý pøes 1000 stran textu). Èíselný rejstøík
je uspoøádán podle identifikátorù ISBN, abecední
rejstøík podle názvù nakladatelù, bez ohledu na zemi pù-
sobení. V PIID jsou i nakladatelé, kteøí ji� ukonèili svoji
èinnost - je jich 31 516. Od loòského roku je PIID aktua-
lizován de facto dvakrát roènì - v roèních intervalech se
toti� støídá ti�tìná verze a verze na CD-ROM. Tak èastá
aktualizace je nutná, proto�e roènì se mìní 60 % dat ob-
sa�ených v PIID. Spolehlivost údajù je vysoká a to díky
pravidelnì dodávaným dílèím aktualizacím 119 skupino-
vých a národních agentur ISBN, které dnes ji� pùsobí ve
148 zemích svìta. V PIID jsou i adresy nakladatelù ze
zemí, které dosud nejsou èleny systému ISBN. Vìrohod-
nost jejich adres není ale tak vysoká. Vydavatelé PIID je
získávají z dílèích adresáøù èi od profesních sdru�ení
(napø. svazù nakladatelù) i z jiných zdrojù.  Od loòského
vydání PIID vstoupily do systému ISBN Albánie, Armé-
nie, Bolívie, Gruzie, Honduras, Jordánsko, Kuvajt, Mon-
golsko a Paraguay. Znamená to, �e èleny systému ISBN
je 70 % v�ech zemí svìta a 95 % zemí s vlastní kni�ní
produkcí.

Jako v�dy je PIID vybaven témìø 50 stranami úvod-
ního textu, pøiná�ejícího úvod do systému ISBN, vysvìt-
lení, jak hledat v adresáøi, soupis skupinových èi národ-
ních agentur uspoøádaný podle jejich identifikátorù ISBN,
adresy agentur a seznam zemí a jejich kódù obsa�ených
v adresáøi.

Národní agentura ISBN v ÈR dostává jeden exemp-
láø PIID zdarma od Mezinárodní agentury ISBN - výmì-
nou za tøikrát roènì poskytované aktualizace dat o èes-
kých nakladatelích. Nejnovìj�í adresáø je k nahlédnutí
zde, star�í výtisky jsou v�dy pøedávány do fondu Národ-
ní knihovny ÈR.

                                                                                                   aj

CD-ROM  Státní technické knihovny

Úvodem

Ti, kteøí nav�tívili v kvìtnu loòského roku stánek Stát-
ní technické knihovny na pra�ském kni�ním veletrhu Svìt
knihy �98, si mohli koupit zbrusu nový CD-ROM. U pøí-
le�itosti 280. výroèí zalo�ení knihovny jej vydala tato
pra�ská instituce a stala se tak po Národní knihovnì ÈR
a Státní vìdecké knihovnì v Ústí nad Labem tøetí èeskou
knihovnou, která vyu�ila tohoto moderního nosièe k dis-
tribuci dat.

Základní charakteristika

Na støíbrném kotouèku u�ivatel najde ètyøi adresáøe.
KATALOG obsahuje témìø 130 tisíc katalogizaèních zá-
znamù, pøístupných pomocí tøí rejstøíkù (autorského, ná-
zvového a pøedmìtového) a  Polytematického strukturo-
vaného hesláøe. Adresáø ACROREAD obsahuje podpùrné
programy pro prohlí�ení katalogizaèních záznamù. Dal�í
adresáø nazvaný WWW obsahuje statické stránky webov-
ského serveru STK. Data posledního adresáøe oznaèené-
ho VIDEO zabírají na disku nejvìt�í objem. Je to po-
chopitelné, proto�e ve formátu mpg je 34minutový film
o historii, souèasnosti a krátce i budoucnosti této specia-
lizované knihovny.

Po�adavky technické

Nechcete-li si nechat ujít pøehrávání mpg souborù,
vkládejte tento CD-ROM do �achty poèítaèe, který má
procesor Pentium 100 èi více. Toto na�tìstí ji� splòuje
nový poèítaè v mé kanceláøi, jen� byl pøed vánocemi na-
víc doplnìn pøehrávaèem CD-ROM.

Po�adavky programové

Autoøi CD-ROM mlèky pøedpokládají, �e u�ivatelé
budou mít na svém poèítaèi nainstalován jak prohlí�eè
souborù ve formátu htm (v tomto formátu jsou soubory
v adresáøi WWW), tak i pøehrávaè souborù ve formátu
mpg. Zatímco bez Netscape Navigatoru bych si dnes ji�
nedokázal pøedstavit svùj denní program, a proto mi na
poèítaèi nechybí, program pro video jsem si musel ne-
chat dodateènì nainstalovat. Barevný ozvuèený film
o Státní technické knihovnì jsem si mohl prohlédnout a�
pomocí programu XingMPEG.player. Proto�e katalogi-
zaèní záznamy jsou ve formátu PDF (podobnì jako na-
posledy testovaná Ottova encyklopedie), nezaskoèila mne
potøeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Ne-
máte-li jej, nemusíte zoufat, v adresáøi ACROREAD je
toti� instalaèní program Acrobat Reader 3.01 vèetnì
Search plug-in pro fulltextový index.

Instalace

Práce s tímto CD-ROM nevy�aduje �ádnou zvlá�tní
instalaci, máte-li správnì nainstalovány v�echny progra-
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my zmínìné v pøedchozím odstavci. Ovìøíte to snadno,
pokud na støíbrném kotouèku nepøehlédnete upozornìní,
�e informace o zpùsobu práce je uvedena v souboru
README. Tento soubor je ve formátu htm a pouèíte se
zde pøedev�ím, jak pracovat s Acrobate Searchem.

Ovládání

Podle sebe soudím, �e vìt�ina u�ivatelù tohoto produktu
bude mít dostatek zku�eností spí�e s prohlí�eèem webov-
ských stránek ne� s programem Acrobat Reader. Doporu-
èuji proto prostudovat manuál k Search plug-inu a vyu�í-
vat Adobate Acrobat Search (hledání se spou�tí ikonkou
malého dalekohledu na pozadí dvou pøekrývajících se lis-
tù dokumentu) místo Acrobat Find (pro hledání slou�í ikon-
ka velkého dalekohledu). Nemusíte se tak omezovat jen
na hledání katalogizaèních záznamù podle rejstøíkù, ale
vyu�ijete i fulltextový index. Ten vám umo�ní najít zázna-
my podle jakéhokoliv slova, tedy napø. i podle ISBN kni-
hy. Nevýhodou je, �e souèasná verze nepodporuje diakri-
tiku. Dlouhé samohlásky jsou sice ulo�eny do indexu, ale
nelze je najít! V tomto pøípadì je potøeba na jejich místì
pou�ít otazník. Pokud není v po�adovaném slovì pøíli�
mnoho dlouhých samohlásek, hledání probìhne dostateè-
nì rychle. Je to v kontrastu s pou�íváním Acrobate Find,
který mne znervózòoval svou pomalostí. (Testování jsem
dokonèoval doma na poèítaèi, který má do Pentia hodnì
daleko a doba hledání se pohybovala v minutách.) Pokud
budete pøipojeni souèasnì na Internet, vyu�ijte skuteènost,
�e ka�dý katalogizaèní záznam má odkaz na WWW strán-
ku s pøehledem exempláøù. Dozvíte se tak okam�itì, zda
je �ádaný titul pùjèen nebo nikoliv.

Pøesnost a spolehlivost dat

Toto kritérium je podmínìno mo�nostmi programù
Acrobat Find a Acrobat Search. Kromì omezení uvede-
ného v pøedchozím odstavci je tøeba brát v úvahu, �e
v rejstøících písmena s diakritikou následují a� za písme-
ny bez diakritiky, �e velká písmena pøedcházejí malá aj.
Nedoporuèuji pøi vyhledávání ve fulltextovém indexu
pou�ít otazník na zaèátku slova. Chtìl jsem najít zázna-
my o publikacích vydaných v Ústí nad Labem a Acrobat
zpùsobil obecné poru�ení ochrany GPF.

Úplnost dat

Hypertextová verze katalogu zatím obsahuje pouze zá-
znamy knih od roku 1978. Uvìdomíme-li si, �e knihovna
uchovává více ne� 1 600 000 svazkù, vidíme, �e je majitel
CD-ROM zatím informován o necelé desetinì fondu.

Dokumentace

Necháme-li vytisknout soubor Readme.htm na papír,
z tiskárny nám �vylezou� sice dva listy formátu A4, dru-
hý list v�ak obsahuje jen informaci, �e STK dìkuje fir-
mám, které podpoøily vydání tohoto produktu. Vlastní-
mu CD-ROM je tak vìnováno jen 37 øádkù, co� není
mnoho.

Cena

CD-ROM lze objednat na fakturu za 399 Kè a po�-
tovné. Tuto �ba�ovskou� cenu lze v nìkterých pøípadech
sní�it. Pokud má o CD-ROM zájem u�ivatel STK, který
má platný prùkaz a stálý pøíjem, zaplatí o 200 Kè ménì.
Nejlevnìji jej zakoupí student s platným prùkazem. Tomu
pro získání tohoto CD-ROM staèí dokonce jen 50 korun.

Celkové zhodnocení

Ètenáø této recenze mo�ná nabyl dojmu, �e jsem pro-
duktem Státní technické knihovny nebyl pøíli� nad�en.
Opak je v�ak pravdou. Film o knihovnì je velice zdaøilý,
zábìry vnitøku i vnìj�ku budovy doprovází pøíjemný hlas
R. Honzovièe, zábìry na hezké studentky musí potì�it
ka�dého mu�e. �koda jen, �e informace o budoucnosti
knihovny podaná øeditelem této instituce necitelným zá-
sahem støihaèe není ukonèena. I majitel CD-ROM, který
si nehodlá pùjèit nìjakou knihu, si mù�e procvièit hledá-
ní pomocí Acrobat Search, co� není nikdy na �kodu. Ten-
to CD-ROM toti� ukazuje, kterým smìrem se bude kni-
hovnictví dále ubírat. Virtuální knihovna je toho
pøíkladem a s principem INVIK se mù�e ka�dý seznámit
díky tomuto CD-ROM v klidu i bez pøipojení na Inter-
net, má-li na poèítaèi Netscape Navigator nebo MS In-
ternet Explorer.

 ing. Ale� Bro�ek

Francouzsko-èeský
a èesko-francouzský  slovník
odborných výrazù z knihovnictví
a informaèních slu�eb.
Brno 1998. 81 s.

Jako 9. svazek edice Informaèní zdroje vydalo
Sdru�ení knihoven ÈR (Kounicova 1, Brno) v loòském
roce velice u�iteènou pomùcku. Po anglické verzi kni-
hovnického slovníku z roku 1995 a nìmecké verzi z roku
1996 do�lo koneènì i na jazyk francouzský. Obì  autor-
ky slovníku (Jarmila Burgetová z Knihovny Akademie
vìd ÈR i  Anna Machová z odboru knihovnictví  Národní
knihovny ÈR) pøistoupily k jeho sestavení velmi zodpo-
vìdnì. Neomezily se jen na výbìr pojmù z odborných
slovníkù, ale øadu termínù získaly excerpcí knihovnic-
kých èasopisù ulo�ených ve studovnì knihovnické lite-
ratury Národní knihovny ÈR. Dokládají to výrazy, které
se pou�ívají teprve krátkou dobu jako napø. podlo�ka pod
my�, pøístupný na webu, snímaè èárového kódu èi virtu-
ální knihovna. Ocenil jsem, �e se ve slovníku najdou nì-
které termíny, které s knihovnictvím souvisejí okrajovì a
pøitom se ve v�eobecných slovnících  obtí�nì hledají.


