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Z èinnosti hudebních knihoven � IAML

Z  ÈINNOSTI  ÈESKÉ  NÁRODNÍ
SKUPINY  IAML

Vá�ení pøátelé,

srdeènì Vás zdravím z doby uprostøed léta, kdy probí-
hala uzávìrka tohoto èísla. Tomuto období se i v redakcích
øíká �okurková sezóna�. Nejinak je tomu v pøípadì na�í
rubriky. Odtud si mù�ete vysvìtlit ponìkud kuriózní ob-
sah hudebnì knihovnické rubriky v tomto èísle. Nicménì
i taková problematika patøí do oblasti hudební dokumen-
tace, zvlá�tì kdy� jde o témata bezesporu dùle�itá, jim�
èeská muzikologie hodnì dlu�ila a dlu�í. Platí to jak pro
hudebnì ikonografický výzkum (zejména pro poèítaèovou
katalogizaci obrazových dokumentù s hudební tematikou),
tak pro dosud málo probádané dílo a �ivot Jana Køtitele
Krumpholtze, význaèného harfisty, skladatele, pedagoga
a vynálezce z druhé poloviny 18. století.

Nejdùle�itìj�ím poèinem na poli hudebních knihoven
v první polovinì roku 1999 bylo asi dìní v rámci Èeské
národní skupiny IAML, konkrétnì výroèní plenární zase-
dání, které se konalo 16. èervna v budovì Knihovny Jiøí-
ho Mahena v Kleinovì paláci v Brnì. Bylo pøipraveno na
pøedchozím setkání výboru ÈNS IAML 20. dubna
v Národní knihovnì ÈR v Praze. Hlavním bodem brnìn-
ského zasedání  byla tajná volba èlenù nového výboru ÈNS
IAML. Na základì výsledkù by mìl výbor v pøí�tích tøech
letech pracovat v tomto slo�ení:

pøedseda Zuzana Petrá�ková
(hud. odd. NK ÈR, Praha)

místopøedsedové Miroslava Horejsková
(hud. odd. Knihovny J. Mahena, Brno)

Julius Hùlek
(hud. odd. NK ÈR, Praha)

tajemník Jana Navrátilová
(hud. odd. Mìstské knihovny v Praze)

pokladník Antonie Talacková
(hud. odd. NK ÈR, Praha)

Dotyèné plenární zasedání mìlo i svou odbornou strán-
ku. Shromá�dily se tu vyplnìné, pøedem rozeslané formuláøe
ankety k aktualizovanému adresáøi hudebních knihoven ÈR.
Diskutovalo se o problematice pøedmìtového tøídìní. Do-
�lo i na analýzu aktuálního stavu èeského hudebního
knihovnictví a hudební dokumentace. K tìmto tématùm
se podrobnìji vrátíme v nìkterých z pøí�tích èísel.

Leto�ní výroèní konference IAML se konala v èervenci
ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Z Èeské národní sku-
piny IAML se konference nikdo nezúèastnil. Na zprávu si
budeme muset poèkat, a� se objeví v pøíslu�ném èísle Fon-
tes artis musicae. O to víc se mù�eme tì�it na Edinburgh
v pøí�tím roce...

Já sám jsem se na poèátku léta zúèastnil studijního po-
bytu v knihovnách ve Slovinsku a Chorvatsku (poka�dé
pøedev�ím v tamìj�í Národní a univerzitní knihovnì). Bylo
to hezké a pouèné, poznal jsem tam sympatické lidi, z nich�
nìkteøí pøijedou reciproènì na podzim do Národní knihov-
ny ÈR.

Nechce se vìøit, �e nìco zajímavého jste neabsolvova-
li i Vy nebo �e by se nìco takového neodehrálo i u Vás,
by� tøeba v problematickém smyslu. Napi�te nám, prosím,
o tom. O tom v�em, co Vám z na�eho oboru le�í na srdci.
Alespoò se v na�í rubrice nebudou opakovat stále stejná
jména a - co je je�tì dùle�itìj�í - její obsah bude urèitì
pestøej�í.

Julius Hùlek
místopøedseda ÈNS IAML
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