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Severoèeský kraj v tisku na CD-ROM

Úvodem

Mohlo by se zdát, �e støíbrný kotouèek, na nìj� se ve-
jde a� 650 MB dat, budou èeské veøejné knihovny vyu�í-
vat stále více a více. Napomáhat by tomu mìl nejen fakt,
�e ka�dá vìt�í knihovna je vybavena poèítaèem s CD-ROM
mechanikou, ale i finanèní dostupnost zaøízení, na nich�
lze CD-ROM �vypalovat�. Pøesto kromì Národní knihov-
ny ÈR, Státní technické knihovny a Národní lékaøské
knihovny se produkcí CD-ROM mù�e pochlubit snad ji�
jen ústecká Státní vìdecká knihovna. Ta vydala na pod-
zim 1996 CD-ROM Severoèeský kraj v tisku a koncem
dubna 1999 pak jeho nové, aktualizované vydání.

Základní charakteristika

Nové vydání bylo doplnìno více ne� 11 000 biblio-
grafickými záznamy získanými excerpcí regionálního i ce-
lostátního tisku vydaného v letech 1996 a� 1998. Sledo-
vané období se tedy roz�íøilo na léta 1991 a� 1998 a poèet
záznamù vzrostl na 31 336. Kritériem pro zaøazení do báze
byly èlánky mající vztah k severním Èechám. Najdou se
tu tak údaje o 3700 osobnostech, více ne� 3000 akcích,
5000 institucích (nejvíce záznamù je kupodivu o Mìst-
ském divadle v Mostì) i o takøka 2400 místech. V místo-
pisných heslech pochopitelnì nejèastìji figuruje Ústí nad
Labem (5028 záznamù) pøed Mostem (2953 záznamù) a
Teplicemi (2384 záznamù). Tematicky nejsou záznamy
nijak omezeny.

Po�adavky technické

Podobnì jako u pøedchozího vydání byla snaha, aby
se CD-ROM mohl vyu�ít i na poèítaèích nakoupených
knihovnami ji� døíve nebo darovaných sponzory, kteøí se
sami vybavili výkonnìj�í technikou. Støíbrný kotouèek se
mù�e tedy provozovat ji� na poèítaèi s procesorem 286 a
s jakoukoliv mechanikou CD-ROM.

Po�adavky programové

Ani se softwarem by nemìl mít ten, kdo si Severoèes-
ký kraj v tisku na CD-ROM koupí, �ádné starosti. Nemusí

mít ani nainstalované Windows, proto�e programu posta-
èuje obyèejný operaèní software MS DOS. Na CD-ROM
je knihovníkùm dobøe známý micro CDS/ISIS. Pøed vlastní
prací je jen nutné zkontrolovat soubor config.sys, aby
v nìm byly nastaveny parametry files=25 a buffers=25.

Instalace

Po vlo�ení CD-ROM do mechaniky staèí zadat pøí-
kaz D:\isis.exe, kde písmeno �D� oznaèuje mechaniku
CD-ROM, a chvíli poèkat, ne� se program natáhne do
pamìti poèítaèe. Objeví se základní menu, v nìm� se patr-
nì nejèastìji bude vyu�ívat modul R pro vyhledávání a
modul P pro tøídìní a tisk.

Ovládání

Snahou autorù tohoto produktu bylo, aby práci s ním
zvládl i ten, kdo s micro CDS/ISIS nemá zku�enosti. Menu
byla upravena, do vodorovného prou�ku na spodním okraji
obrazovky napsána nápovìda. Nejjednodu��í je práce
s hlavní skupinou termínù, kde se do pøíslu�ného øádku
vepí�e hledané slovo a klávesou enter se otevøe ta èást
slovníku, kde se slovo vyskytuje. V ní se hledané termíny
oznaèí klávesou + pro logické OR a klávesou * pro logic-
ké AND. Dotaz lze dále upravovat pomocí klávesy = a
zobrazovat na monitoru po stisku klávesy F9. Lze hledat
prakticky podle stejných skupin termínù jako v Èeské ná-
rodní bibliografii (místo globálního dotazu je v�ak nutné
pou�ít souhrnný slovník), navíc pøibyla mo�nost hledat
osobnosti podle výroèí narození nebo úmrtí, kdy se do
pøíslu�né øádky napí�e mìsíc a den (zøejmì nedopatøením
je v menu uveden prefix VNU místo VU). Oproti ÈNB je
zjednodu�eno hledání podle regionu, proto�e v seznamu
jsou místo kódù názvy regionù.

Pøesnost a spolehlivost dat

Pøesnost dat lze posoudit peèlivým proèítáním jednot-
livých skupin termínù. Ani po del�í dobì jsem nenalezl
pøeklepy v seznamu klíèových slov, proto�e pro jejich od-
stranìní vyu�ili ústeètí bibliografové pravopisné slovníky
zabudované do textových editorù. Naproti tomu se v se-
znamu osobností obèas objevuje jedna osoba v nìkolika
formách, napø. rumburský mì��an je napsán jednou jako
August Wanschuch, podruhé jako August Wenschuch.
Pøí�tímu vydání Severoèeského kraje v tisku by urèitì pro-
spìlo, kdyby ústeètí bibliografové stanovili preferovanou
formu a doplnili seznam osobností odkazovým aparátem.

Informace, kronika, recenze
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Toté� by bylo �ádoucí i u seznamu institucí, kde je v�ak
situace vzhledem k èastému pøejmenovávání rùzných pod-
nikù a spoleèností mnohem komplikovanìj�í.

Úplnost dat

Vyhodnotit toto kritérium usnadòuje seznam excerpo-
vaných tiskovin, který zaznamenává úctyhodný poèet ti-
tulù (344). Pøi jeho podrobnìj�ím studiu v�ak vzniknou
urèité pochybnosti. Nechce se vìøit, �e v Aussiger Bote
z let 1996 a 1997 nebyl oti�tìn �ádný èlánek vztahující
se k severním Èechám, kdy� v seznamu je uveden Aussi-
ger Bote z let 1992-95 a z roku 1998. Domnívám se, �e
jde o opomenutí bibliografù, stejnì jako v pøípadì nìkte-
rých roèníkù celostátních èasopisù, které vycházejí u nás.
To se koneckoncù dá ovìøit pomocí Èeské národní biblio-
grafie. V bázi Èlánky v èeských novinách, èasopisech a
sbornících se v období 1991 a� 1998 najde podle regio-
nálního tøídìní (kód cs-cn a cz-cn) 11 002 záznamù, co�
poètem odpovídá tøetinì báze Severoèeský kraj v tisku.
Sedm bibliografických záznamù je pøitom z týdeníku Tý-
den z roku 1997, pøièem� ústecká báze nemá z tohoto roèní-
ku ani jeden záznam. Ústecká báze naproti tomu uvádí
v seznamu excerpovaných periodik hodnotné èasopisy jako
Magazín Koktejl nebo Folk & country, které pro ÈNB �el
nikdo nezpracovává!

Dokumentace

Ve�kerá dokumentace (technické minimum o micro
CDS/ISIS, údaje o distributorovi softwaru a producentu
CD-ROM, seznam excerpovaných tiskovin a pøedev�ím
u�iteèný návod pro hledání) je v elektronické formì na
kompaktním disku.

Cena

CD-ROM je prodáván za 200 Kè, co� je cena odpoví-
dající nákladùm na vyèistìní dat a vypálení disku.

Celkové zhodnocení

Ústecký CD-ROM má být pokraèovatelem stejnojmen-
ných roèenek vydávaných do roku 1990 v ti�tìné podobì.
Poètem a kvalitou záznamù odpovídá pøedchozímu pro-
duktu, jeho� výroba v�ak byla pro knihovnu finanènì ná-
roènìj�í (tiskly se v�dy dva svazky bibliografických zá-
znamù a tøetí svazek s rejstøíky). Oproti ti�tìné podobì
má kompaktní disk tu výhodu, �e zachycuje �ir�í období
(jednoduchým dotazem lze omezit vyhledávání i na zá-
znamy za jeden rok) a �e v nìm lze hledat podle více hle-
disek, ne� kolik bylo rejstøíkù v ti�tìných roèenkách. Do
budoucna by prospìlo, kdyby se do Severoèeského kraje
v tisku zaøazovaly i v�echny záznamy o severních Èechách
z ÈNB. Badatel by mìl pak usnadnìnou práci, nemusel by
hledat ve dvou produktech. S tím v�ak musí nejdøíve vy-
slovit souhlas producent Èeské národní bibliografie.

Ale� Bro�ek

n n n krátké zprávy n n n

n Dne 21. èervna leto�ního roku otevøela Národní knihovna
ÈR po mnoha komplikacích a dlouhém èekání na vnitøní
vybavení Referenèní centrum  (RC), zatím ve zku�ebním
provozu. RC poskytuje komplexní slu�by, jejich� cílem je
zprostøedkovat základní orientaci u�ivatelù v souèasném
informaèním prostøedí a vyu�ívat informaèní zdroje
v tradièní i elektronické podobì. RC pøevzalo v�echny slu�-
by a vybrané fondy bývalé Studovny bibliografických in-
formací a Studovny encyklopedické literatury z Haly slu-
�eb v pøímé vazbì na meziknihovní slu�by. Nabídka plno-
textových zdrojù je roz�íøena o zahranièní databázi na
CD-ROM WILSON OMNIFILE FULLTEXT SELECT pro
spoleèenské vìdy (vèetnì prùøezových oborù) a o on-line
pøístup k èeským èlánkùm - ANOPRESS. Podrobný seznam
informaèních zdrojù na CD-ROM, pravidla a podmínky
vyu�ívání RC naleznete na WWW stránce: http://
www.nkp.cz/refer_centrum/refc.htm.

Referenèní centrum nabízí svým u�ivatelùm:

� klasickou pøíruèní knihovnu (encyklopedie,
bibliografie, jazykové i oborové slovníky, biografickou a
dal�í základní referenèní literaturu) k prezenènímu studiu

� informaèní zdroje v elektronické podobì
� odkazy na u�iteèné zdroje na internetu
� pøímý pøístup na internet v�em registrovaným

u�ivatelùm knihovny
� referenèní slu�by - poskytování konzultací,

faktografických a bibliografických informací a re�er�í
na objednávku

� reprografické slu�by - na objednávku po�tou, faxem,
e-mailem nebo pøímo v centru na samoobslu�né
kopírce na mince

� celé spektrum meziknihovních slu�eb z èeských
i zahranièních knihoven

� nová místa pro prezenèní studium pøíruèní
knihovny i výpùjèek získaných prostøednictvím
meziknihovních slu�eb

� slu�by pro nevidomé - speciální poèítaèová sestava
s hlasovým výstupem a skenerem

� pravidelná u�ivatelská �kolení podle pevného
rozvrhu vìnovaná databázím NK ÈR, informaèním
zdrojùm na CD-ROM, internetu a jeho mo�nostem,
vyhledávání v naskenovaných katalozích knihovny
i základním informacím v RC:

po Jak vyu�ívat slu�eb RC NK ÈR
út   Internet - seznámení se základními mo�nostmi vy-

u�ívání jeho slu�eb
st On-line a off-line databáze a dal�í zdroje NK ÈR
èt    KATIF - vyhledávání v naskenovaných katalozích

NK ÈR
pá  Informaèní zdroje na CD-ROM

Referenèní centrum se nachází v pøízemí NK ÈR, proti vrát-
nici, è. dveøí 81. Otevírací doba je od pondìlí do pátku od
9,00 do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 19,00 hod. �kole-
ní budou probíhat ve v�ední dny od 8,00 do 9,00 hod.

Jindøi�ka Pospí�ilová


