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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
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n 28. konference ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bib-
liotheken und Dokumentationsstellen der Ost- , Ostmittel-
und Südosteuropaforschung) se konala v Národní a univer-
zitní knihovnì v Záhøebu ve dnech 10.-13. kvìtna 1999.
Tématem konference byla transformace v zemích východ-
ní a støední Evropy a její dùsledky pro informaèní a
dokumentaèní vìdu. V sekci týkající se problematiky elek-
tronických publikací vystoupil s referátem nazvaným
Electronic Publications : libraries and access mediation pro-
blems zástupce èeského knihovnictví  Adolf Knoll.

Program zasedání byl bohatý od ranních hodin a� do
samého veèera. Souèástí konference byla  výstava ze sbírky
vzácných rukopisù a tiskù oddìlení rukopisù a vzácných
tiskù Národní a univerzitní knihovny v Záhøebu, k ní� byl
vydán zajímavý a informaènì cenný katalog. Konference
byla ze strany poøadatelù peèlivì organizaènì pøipravena,
bylo mo�né nav�tívit nìkteré z dal�ích záhøebských kniho-
ven a zúèastnit se øady doprovodných kulturních akcí.

n Spoleèná katalogizaèní komise SKIP (Praha) a ÈIS má
ve svém programu na rok 1999 jako prioritu zaøazenu proble-
matiku unifikovaných názvù, která je novìj�ím generacím
katalogizátorù pomìrnì vzdálená. S unifikovanými názvy se
v�ak lze setkat je�tì ve star�ích katalozích a bibliografiích, zpra-
covávaných podle pravidel Boreckého a star�ích.

Katalogizaèní komise konkrétnì pracuje na návrhu èes-
kých interpretací AACR2R èl. 25.17 a� 25.24 (Unifiko-
vané názvy pro posvátné knihy, pro liturgická díla a pro
oficiální dokumenty pape�e atd.). Tento program úzce
souvisí s ji� vypracovaným návrhem souborù autorit jed-
nak pro øeholní øády a jednak pro církve a nábo�enské
obce v Èeské republice.

Komise sleduje také problematiku unifikovaných ná-
zvù pro hudební díla (AACR2R èl. 25.25 a� 25.35), pro
klasická díla øeckých a øímských autorù, pro klasická díla
krásného písemnictví èeského, pro anonymní díla evrop-
ského písemnictví v èeských vydáních a pro názvy nakla-
datelských/vydavatelských edic.

O pøipravovaných návrzích a související problematice bude
odborná veøejnost informována v domácím odborném tisku.

Hana Vodièková

n U pøíle�itosti nového vysoko�kolského roku bylo dne
27. záøí 1999 ve Státní technické knihovnì otevøeno Støe-
disko konzultaèních, re�er�ních a referenèních slu�eb
a zpøístupnìno on-line 150 titulù èasopisù.

Úkolem Støediska je umo�nit zájemcùm snaz�í orien-
taci v informaèním prostøedí a lep�í vyu�ití informaèních
zdrojù, a� ji� v klasické èi elektronické podobì. Støedisko
se nachází v 1. patøe v prostorách bývalé studovny referá-
tové a firemní literatury a nabízí zájemcùm 17 studijních
míst a 6 míst u poèítaèových stanic. Jeho u�ivatelem mù�e
být ka�dý registrovaný ètenáø  STK s platným prùkazem.

Støedisko poskytuje konzultaèní, re�er�ní a poraden-
ské slu�by z informaèních zdrojù dostupných ve fondu
STK i na internetu. Je otevøeno od pondìlí do pátku od
8,00 do 20,00 hod.

Støedisko zpøístupòuje:
� sekundární informaèní dokumenty v klasické podobì

- referátové èasopisy
� vybrané báze dat na CD-ROM
� firemní adresáøe, katalogy a výroèní zprávy
� sbírku norem ÈSN
� kompletní Sbírku zákonù od roku 1918
� informaèní zdroje na internetu

Støedisko nabízí:
� re�er�ní slu�by
� konzultaèní a poradenské slu�by z informaèních zdro-

jù ve fondu STK a na internetu
� prezenèní a absenèní výpùjèky dokumentù z fondu fi-

remní literatury
� studium vybraných bází dat na CD-ROM
� prezenèní studium referátových èasopisù
� prezenèní studium norem ÈSN
� reprografické slu�by z dokumentù dostupných ve Støe-

disku

On-line zpøístupnìní 150 titulù èasopisù

Státní technická knihovna nabízí nej�ir�í fond èasopisù
mezi odbornými knihovnami - cca 1800 zahranièních a tu-
zemských titulù. Od 27. záøí jsou u�ivatelùm k dispozici
plné texty celkem 142 titulù èasopisù v elektronické on-line
verzi (tituly, které STK souèasnì odebírá i v ti�tìné verzi).
Jedná se o 100 titulù vydavatelství ELSEVIER zpøístupnì-
ných v rámci slu�by Science Direct a o 42 tituly zpøístupnì-
né v rámci slu�by LASER (z vìt�í èásti od vydavatelství
SPRINGER). U dal�ích 8 zpøístupnìných titulù èasopisù
jsou k dispozici zatím jen abstrakta. Èasopisy, jejich�
seznam je uveden mj. na WWW stránkách INVIK STK
(http://www.stk.cz, sekce Katalogy), mohou u�ivatelé stu-
dovat na dvou poèítaèích umístìných ve v�eobecné studov-
nì. Vyhledané èlánky si zájemci mohou ulo�it na disketu
nebo vytisknout na sí�ové laserové tiskárnì.

Na konkrétní tituly dostupné v on-line verzi budou
upozornìni výrazným barevným oznaèením - jednak
v lístkovém katalogu èasopisù, ale i na místech v regálech,
kde jsou ulo�eny tituly èasopisù v klasické ti�tìné podo-
bì. On-line èasopisy vydavatelství ELSEVIER jsou
k dispozici ve zku�ebním  provozu zatím do 15. prosince
1999, pøístup k ostatním titulùm není èasovì ohranièen.
Poèet zpøístupnìných on-line titulù není koneèný, nabíd-
ka bude prùbì�nì aktualizována.


