3) Viz v poslední dobì schválený Zákon o ochranì sbírek muzejní povahy è.122/2000 Sb.
4) Mám dojem, e se tento èlánek dostane pouze
k nìkolika muzejním knihovníkùm.
5) Ve dvou muzejních knihovnách (Klatovy a Plzeò) si
v souèasnosti pracovníci doplòují vysokokolské
vzdìlání.
6) Zde lze jen pøipomenout slova z konference Infomedia96 o tom, e pro knihovny a informaèní støediska je práce s internetem nezbytností  nejsi-li
na internetu, jako bys nebyl . Vlasák, R. Internet,
knihovny a postmoderní svìt. Dostupné z http://
www.inforum.cz/infomedia96/vlasak.htm.
7) Dostupný z http://www.knihovna.upm.cz/index.htm
8) Podle ústního sdìlení z konce èervence získala
knihovna Národního muzea grant na zakoupení síové verze programu KP-Win. V souèasnosti ji probíhají dalí jednání s firmou.
9) Nelze pøece do budoucna tolerovat situaci, kdy na
ádanku MVS odpoví knihovnice, e jí odborná pracovnice odmítá poadovaný titul vydat, protoe jej
má ve své pøíruèní knihovnì.
10) Dostupný z http://www.vláda.cz/1250/vrk/rady/sip/
dokumenty/sipcesta
11) Informace o nìm a pøíspìvky, které zde byly pøedneseny jsou dostupné na http://ics.muni.cz/caslin2000.
Poslední informace jsou v èlánku Kánská, Pavla. Dalí vzdìlávání knihovníkù a výukové centrum MOLIN. Ètenáø, 2000, roè. 52, è. 6, s. 170-175.
12) Maek, P. Zámecké knihovny v textové databázi. Ètenáø, 1996, roè. 48, è. 12, s. 438-439.
13) Napø. nae knihovna vlastní soubor originálních japonských tiskù z 19. století, ucelené øady umìnovìdných èasopisù francouzských, anglických i nìmeckých, sbírku plzeòských bibliofilií z dvacátých let,
vzácné tisky s originálními grafikami aj.
14) Vlasák, R. Nová paradigmata knihovnictví? Dostupné z http://www.inforum.cz/inforum99/prednasky/
vlasak.htm.

Lexikon èeské literatury na CD-ROM
Úvodem
Kdy se mi dostala zaèátkem ledna na stùl nabídka
pardubické spoleènosti Infinity Media na CD-ROM Lexikon èeské literatury, okamitì jsem zareagoval. Vytoèil
jsem telefonní èíslo jejich praského zastoupení a poádal o zapùjèení produktu k recenzi. Nabídka toti slibovala elektronický pøepis dvou vydaných a tøetího dosud
nevydaného dílu Lexikonu èeské literatury, s ním rád pracuji. Dozvìdìl jsem se, e CD-ROM je krátce pøed dokonèením, a byl jsem poádán o zaslání ukázkového výtisku èasopisu Národní knihovna. Jeho úroveò zøejmì
pracovníky spoleènosti uspokojila do té míry, e jsem koncem bøezna dostal obálku se støíbrným kotouèkem k testování.
Základní charakteristika
Produkt obsahuje 2186 hesel o spisovatelích, kteøí debutovali do roku 1945. (Feministky by asi nebyly potìeny, protoe pouze 217 autorù je enského pohlaví.) Dále
informuje v samostatných heslech o 149 dílech støedovìké literatury, 301 èasopisu, almanachu èi sborníku a o 140
nakladatelích, literárních sdrueních a skupinách. Vèetnì
odkazových hesel je tedy na kotouèi 2834 hesel. Navíc si
mùete na monitoru prohlíet 989 fotografií (zmiòovaná
nabídka jich slibovala dokonce o 60 více).
Poadavky technické
Jako minimální konfigurace je vyadován poèítaè
s Pentiem 75 MHz, s dvourychlostní CD-ROM mechanikou, 16 MB RAM a s monitorem 256 barev a rozliením
800x600. Máte-li kvalitnìjí procesor (doporuèuje se takt
166 MHz a 32 MB RAM), budete mít vìtí pohodu pøi
práci. Mùj poèítaè dvojnásobnì pøekraèoval doporuèenou
konfiguraci a nemohl jsem tedy být nespokojený.
Poadavky programové
Smiøte se s faktem, e pokud máte na poèítaèi Windows 3.11, CD-ROM nespustíte. Autoøi produktu vyadují, abyste mìli nainstalován Windows 95 nebo 98 èi
2000. Pracovat mùete i s Windows NT 4.0. Abyste mohli
vyuít funkci Nápovìda a O aplikaci, je vyadován Internet Explorer 4.0. Pokud ho dosud nemáte, lze jej zkopírovat z CD-ROM Lexikon èeské literatury (dále jen LÈL).
Instalace
Potøebné programy a data nainstalujete buï tak, e
spustíte program setup.exe na CD-ROM, nebo e vsunete
kotouèek do mechaniky, poèkáte a se na obrazovce objeví základní menu a vlevo dole kliknete na heslo Instalovat. Pak ji sledujete pokyny na obrazovce, do pøísluného øádku vepíete registraèní èíslo uvedené na krabièce
od CD-ROM a odsouhlasíte adresáø, kam se budou potøebné programy instalovat. Nakonec vás jetì èeká rozhodování o tom, který typ instalace zvolíte. Máte-li málo
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místa na pevném disku, urèitì zvolíte minimální (kopírují
se pouze programy o velikosti 17,8 MB). Typická instalace umístí navíc na pevném disku vyhledávací index s 33,4
MB daty a volitelná instalace nabídne kopírování textù
(60 MB) a fotografií (98 MB).
Ovládání
Ti z vás, kteøí bìnì pracujete s encyklopedickými
CD-ROM disky, se nemusejí pøíli zdrovat se studiem
nápovìdy. Autoøi produktu se nesnaili být originální za
kadou cenu a pøihlíeli k vaim návykùm. Zpoèátku asi
budete pracovat se veobecným rejstøíkem, vpisovat hledanou osobnost do volného okénka nahoøe a sledovat, jak
se seznam osob rychle posouvá k hledanému pøíjmení.
Pokud najedete myí na kritéria výbìru, poznáte, e si hledání mùete upøesnit v pøípadì osob zadáním roku èi místa narození nebo roku èi místa úmrtí, pohlaví a názvu èasopisu, do nìho hledaná osoba pøispívala. V pøípadì dìl
máte na vybranou pouze rok vzniku, ale u èasopisù a almanachù mùete hledání omezit místem vydání, rokem
vzniku nebo jménem pøispìvatele. U nakladatelství, institucí a spolkù mùete zadat místo a období èinnosti, u hnutí pak pouze rozsah let, kdy vyvíjela èinnost. Máte-li zájem o prohlídku fotografií, mùete se rozhodnout, zda
budete volit mezi abecedním seznamem fotografií 804
osob, 34 dìl nebo 151 titulních stránek èasopisù. Pokud
kliknete na záloku oznaèenou výrazem Vyhledat, mùete
vyuít Booleovských operátorù and, or a not pro hledání
v celé aplikaci (pøi hledání v aktivním textu se tato monost dezaktivuje). Hledání lze snadno omezit na èásti hesel
(výkladovou, bibliografickou a odkazy na pouitou literaturu). Lze rovnì zvolit strategii, zda budete hledat pouze
celá slova nebo zda vyuijete pravostranného rozíøení.
Jak je ji bìným standardem, nìkterá slova v nalezených
heslech jsou hypertextovì provázána, k heslùm lze pøipojovat vlastní poznámku, lze je tisknout pro svou potøebu,
exportovat ve formátu rtf.

na je ji po smrti a poèet jejich dìl je ukonèen, heslo se
tedy nemusí aktualizovat. Jednoduchým dotazem vak
zjistíme, e ne u vech osob je uveden rok narození (chybí u ètyø). Rok úmrtí není uveden u 37 osob a ne vichni
jsou prokazatelnì ijící. Odeèteme-li 22 osob, které se narodily po roce1910 a LÈL je stále uvádí mezi ijícími,
zbývá nám 15 osob starích 90 let, které by stále mìly ít.
A to je dost nepravdìpodobné. Rovnì by bylo vhodné
usilovat, aby LÈL pøinesl fotografie pokud mono vech
spisovatelù. Místa na CD-ROM je dost. Ti, kteøí stále ijí
(jako napø. V. Businský, E. Holeèková, E. Nonfriedová),
by snad svou fotografii rádi zapùjèili. Najít fotografie ji
zemøelých regionálních spisovatelù by mohli pomoci knihovníci nebo archiváøi.
Dokumentace
Na CD-ROM disku je umístìn devítistránkový text jako
soubor rtf. Ten je pro práci s produktem zcela dostaèující.
Cena
CD-ROM stojí 880 Kè. Srovnáme-li to s cenou dosud
vydaných svazkù LÈL v kniní podobì (130 Kès 1. díl,
280 Kè 2. díl), které mají jen omezené monosti hledání,
je to cena pøijatelná.
Celkové zhodnocení
S LÈL jsem byl velmi spokojen. Je jen koda, e dosud nebyla zpracována hesla poèínaje písmenem S a e
hesla H-L, která byla zpracována pøed sedmi lety, nebyla
aktualizována a doplnìna (doplnìk k tìmto heslùm je slibován a po vydání posledního dílu v titìné podobì).
Zcela zámìrnì jsem nekritizoval absenci zvukových materiálù, kterými by se dal LÈL obohatit. Ty by se toti mìly
objevit na pøipravovaném multimediálním produktu nazvaném Èeská literatura od svých poèátkù do roku 1945.
Ale Broek

Pøesnost a spolehlivost
Nejsem literární historik, take nedokái posoudit pøesnost dat. Potìila mne absence pøeklepù a bìných pravopisných prohøekù (výraz tematický se v LÈL najde 119x,
tématický ani jednou). Pokud se týèe pøesnosti a spolehlivosti vyhledávacích programù, musím upozornit na chybu, která vzniká pøi hledání osob zemøelých v roce 1999
(nutno vyplnit nejen pole od, ale i pole do) a na absenci
operátoru near. Dotaz Ústí a zároveò Lab*, který mìl
vést k osobnostem pùsobícím ve mìstì, kde iji, tak vybral slovo Labyrinth v hesle o Máchovi. Rovnì je nepøíjemné, e nelze hledat podle dne a mìsíce narození spisovatele.
Úplnost dat
Autoøi encyklopedií vdy øeí dilema, kterou osobu a
který údaj jetì zaøadit a který u ne. Snadno se pak kritizuje, proè chybí ten a proè se naopak píe o jiném. Autoøi
této encyklopedie mìli urèitou výhodu v tom, e spisovatelé museli debutovat nejpozdìji pøed 55 lety, take vìti-
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