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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�
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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.
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