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KURZ POÈÍTAÈOVÉ KATALOGIZACE
HUDEBNÍ IKONOGRAFIE

Ve dnech 30. 9.-4. 10. 1998 se v rakouském Innsbrucku
konal kurz �Computer assisted cataloguing of music-ico-
nographic sources - a workshop�. Kurz byl vìnován poèí-
taèové katalogizaci hudební ikonografie v databázovém
systému HIDA3/RIdIM - MIDAS (Marburger Informati-
ons-, Dokumentations- und Administrations-System,
Method of Indexing and Documenting Art Systemati-
cally). O tomto systému referovala podrobnìji dr. Monika
Holl na semináøi ÈNS IAML o hudební ikonografii v øíjnu
1997. Kurz organizoval Institut für Musikwissenschaft, Leo-
pold Franzens Universität Innsbruck, s výjimkou Itálie
jediná evropská katedra, která se zabývá výukou studentù
v oboru hudební ikonografie.  Program byl pøipraven prof.
dr. Tilmanem Seebassem, vedoucím ústavu a pøedsedou
evropské sekce RIdIM; praktickou èást pak zaji��oval
mladý pracovník institutu Thomas Zeiler, zodpovìdný za
hudebnì-ikonografický archiv.

Akce se zúèastnilo (kromì vý�e jmenovaných) 13
úèastníkù napø. z Bavorské mìstské knihovny, z paøí�ské-
ho Národního støediska vìdeckého výzkumu - Ústavu pro
výzkum hudebního dìdictví ve Francii, Slovenského ná-
rodního muzea v Bratislavì, Státního ústøedního muzea
hudební kultury - Glinkova muzea v Moskvì, studenti a
badatelé z místní univerzity, zahranièní stipendisté kated-
ry a jedna diplomantka z univerzity v Pise.

Kurz probíhal v jedné z poèítaèových pracoven uni-
verzity. Na základì pøedem zaslaných podkladù mìli úèast-
níci pøipraveny obrazové dokumenty v programu Imagi-
nation, co� umo�nilo pracovat s evidenèním formuláøem
databáze a obrazem souèasnì na jedné obrazovce v sys-
tému Windows NT 4.0. V novìj�í verzi  (od r. 1999) to
umo�ní sám systém HIDA. Ka�dý poèítaè mìl také pøí-
stup na internet, kde byl pou�íván vyhledávací program
k systému ikonografické evidence ICONCLASS, který je
dnes v rámci internetu zpøístupnìn zdarma. Ka�dý
z úèastníkù zpracoval cca 7 a� 8  ikonografických prame-
nù jako ukázky.  Ty pak byly pøedmìtem diskuse o opti-
málních formách katalogizace, aby bylo mo�no plnì vy-
u�ít mo�nosti vyhledávání v rámci databáze, resp. jejího
upraveného formátu RIdIM. Proto�e systém vznikl pùvod-
nì pøi fotografickém archivu, upozoròovala vìt�ina úèast-
níkù spravujících hmotné fondy na nedostateènou prová-
zanost rùzných aspektù evidence s inventárním èíslem
originálního dokumentu. V rámci systému jsou vedeny sa-
mostané vyhledavatelné øady pro evidenci hudebních ná-
strojù a výtvarných umìlcù - autorù dìl. Tyto øady v�ak
nemají pøímý odkaz na originální kompletní zápis o pøí-
slu�ném  dokumentu. Vyhledavatelnost je výraznì vázána
na vyu�ití èíselných indexaèních systémù - ICONCLASS
pro osobnosti  a výjevy a Sachs-Hornbostlovo èíslování
pro hudební nástroje. Diskuse umo�nila konzultaci urèení
a popisu hudebních nástrojù a atribuce autorù výtvarných

dìl i získání pøehledu  o typech ikonografických dokumentù
v jiných zemích a o úrovni  a rozsahu jejich evidence. Pøed-
mìtem diskuse bylo i nejnovìj�í zpracování definice obo-
ru vèetnì podrobné bibliografie prof. Seebassem v novém
vydání MGG  (Die Musik in Geschichte und Gegenwart.
Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von
Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe he-
rausgegeben von Ludwig Finscher, Bärenreiter 1997, Sach-
teil 6, sloupec 1319-1343).

Úèastníci se také seznámili s prací institutu, výukovým
programem studentù, fotoarchivem, knihovnou (vèetnì
uplatnìní programu pro evidenci bibliografických údajù
PROCITE), s aktualitami v práci úèastníkù a s pøiprave-
ným pøehledem dosud neevidované bibliografie oboru za
léta 1975-1995 a se star�ími i novými èísly sborníku Ima-
go Musicae (v ÈR nedostupný), vèetnì mo�nosti aktivní
publikaèní spolupráce, zvlá�tì soupisových prací. Knihov-
na institutu pøedstavuje nejbli��í zdroj témìø úplné star�í
a pøedev�ím novìj�í literatury oboru. Sám institut si
v poslední dobì stì�uje na výraznì men�í finanèní podpo-
ru státu i mìsta, která se podobnì jako u nás projevuje
v celkovém pøístupu ke kultuøe. Podobné zku�enosti mìli
i dal�í kolegové. Studijní program institutu zahrnuje po-
vinnì i hudbu nonartificiální a hudbu mimoevropských
národù vèetnì instrumentáøe.

V obsahu  Imago Musicae se postupnì èastìji objevují
práce vìnované hudební kultuøe 19. a 20. století, zvlá�tì
významu fotografie pro její poznání. Velký prostor je vì-
nován katalogovým soupisùm, které jsou pova�ovány za
nejvýznamnìj�í pøíspìvky. Jsou øe�eny vìt�inou v podobì
3 a� 4 záznamù na jedné stránce vèetnì malých èernobí-
lých fotografií pro ka�dý zpracovávaný pøedmìt. Soubor
bibliografie oboru je velmi bohatý, pro Èeskou republiku
bohu�el pouze výbìrový. Zachycuje také napøíklad zahra-
nièní práce, které se týkají èeského materiálu. Celý soupis
zahrnuje témìø 4000 citací. Mìl by vyjít jako souèást Imago
Musicae bìhem roku 1999.

Cestu bylo mo�no uskuteènit díky laskavé podpoøe Èes-
kého hudebního fondu  a Èeské národní skupiny IAML.
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