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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.
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Mezi takové autorky správnì zaøadily termíny poèet sys-
temizovaných míst, rozpoètová organizace nebo výdaje
na nákup fondù. Jejich výborná znalost knihovnického
prostøedí a knihovnické terminologie se pozná na pøes-
nosti èeských knihovnických ekvivalentù, ke kterým se
stì�í najdou výhrady. (Výraz �organisme dépositaire�
bych ale spí�e pøekládal jako pøíjemce povinného výtis-
ku ne�  jeho nabyvatel, proto�e prvnì uvedený výraz je
více frekventovaný.)  Peèlivì zpracovanému slovníku tak
lze vytknout napøíklad skuteènost, �e nìkterá synonyma
nejsou uvedena na svém místì podle abecedy, ale na øád-
ce za jiným synonymem. Èeský výraz �výpùjèní øád�  se
tak nenajde pod písmenem �v�, ale pod písmenem �k�
jako synonymum k termínu �knihovní øád�. Podobnì fran-
couzský termín �r�gles catalographiques� pro katalogi-
zaèní pravidla není uveden pod písmenem �r�, ale pod
písmenem �n� jako synonymum pro výraz �normes de
catalogage�. U termínù tvoøených pøídavným a podstat-
ným jménem se autorky sna�ily dùslednì  dodr�ovat
poøadí adjektivum pøed substantivem, tak�e výrazy �ra-
zítko datovací�, �øazení systematické�, �skøíòka katalo-
gová�, �vazba zpìtná� a �výpùjèka prezenèní� (na rozdíl
od absenèní výpùjèky) nejen pùsobí ru�ivì, ale obtí�nì
se ve slovníku hledají. Toto je v�ak drobnost, podobnì
jako duplicita výrazù �korporativní autor� a �køídový
papír�, která nijak neovlivní dobrý dojem ze slovníku.
Jeho praktiènost jsem ocenil právì pøed týdnem, kdy jsem
psal dopis do francouzské knihovny a kdy jsem v recen-
zovaném slovníku nena�el pouze výraz �kráde� v knihov-
nì� (slovník v�ak uvádí výraz �systém ochrany proti krá-
de�ím�) a �kompaktní regály�

ing. Ale� Bro�ek
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Z knihovnické normalizace
Tentokrát z ISO

Ve dnech 16.-17. záøí 1998 se v �enevì se�lo Valné
shromá�dìní ISO a zasedala rovnì� organizaèní rada.
Hlavním bodem programu Valného shromá�dìní byla
organizace tvorby národních norem, které se v dùsledku
mezinárodního propojování a globalizace dostávají do
pozadí. K tvorbì skuteènì národních norem je pøistupo-
váno pouze ve zvlá�tních a odùvodnìných pøípadech. Na
druhé stranì se prohlubuje význam národních standardi-
zaèních orgánù pøi zaji��ování kvalitního procesu pøejí-
mání mezinárodních norem za demokratické úèasti v�ech
zainteresovaných subjektù.

Valné shromá�dìní rovnì� projednalo dlouhodobou
strategii na období 1999-2001, která je zalo�ena na
klíèových pojmech �Hodnota � partnerství � optimali-
zace�. Zahrnuje virtualizaci procesu zpracování ISO no-
rem, který se díky informaèním a komunikaèním techno-
logiím neustále zrychluje pøi souèasném sni�ování
re�ijních nákladù. Navíc se oèekává, �e se do procesu
tvorby mezinárodních norem aktivnì zapojí malé a støední
podniky a rovnì� rozvojové zemì.

Dlouhodobá strategie je zalo�ena na pìti strategických
prvcích, a to:
1. Lep�í odezva ISO na potøeby trhu
2. Propagace systému ISO a jeho norem
3. Optimalizace vyu�ívání zdrojù
4. Stimulace nových �ivotaschopných prvkù technických

programù
5. Zkvalitòování standardizaèní infrastruktury v rozvo-

jových  zemích

Valné shromá�dìní dále schválilo vytváøení rad pro
jednotlivé prùmyslové sektory, v nich� budou zastoupe-
ni jak zástupci �pièkových prùmyslových podnikù, tak i
pøedstavitelé vlád, obchodních kruhù i spotøebitelských
skupin, aby se dosáhlo kvalitnìj�ího monitorování pro
oblast normalizace.

Oficiálnì byly zveøejnìny rovnì� údaje o èlenství
v ISO � v záøí 1998 mìla ISO celkem 86 øádných èlenù,
36 korespondenèních èlenù a 9 externích èlenù.

PhDr. Kateøina Èadilová


