Z èinnosti hudebních knihoven  IAML

Rok 2001  50 let IAML
a 30 let ÈNS IAML
Rok 2001 je  kromì jiného  rokem padesáti let IAML
(Mezinárodního sdruení hudebních knihoven, archivù a
dokumentaèních støedisek). Pøi této pøíleitosti nás tìsnì
pøed Vánocemi 2000 poádala Maria Calderisi Bryce
z Kanady (jedna z nejvýznamnìjích osobností IAML za
poslední dvacetiletí a v letech 1986-1989 prezidentka
IAML) o sdìlení libovolných osobních a dokonce pøímo
osobnì ladìných vzpomínek na nae první kontakty
s IAML, na setkání s významnými osobnostmi IAML, dále
na zajímavé záitky a události v rámci tohoto sdruení atp.,
o nejrùznìjí odborné spolupráci ani nemluvì.
Rok 2001 je vak zároveò rokem tøicátého výroèí ustavení Èeskoslovenské skupiny IAML, jejím ústrojným
pokraèováním je dnení Èeská národní skupina IAML
(dále ÈNS IAML). Obì výroèí nás bezprostøednì vybízejí nejen ke vzpomínání, ale i k bilanci a hodnocení jako
moným variantám na obì jubilejní témata.
V rámci struèného úvodníku se bohuel musíme omezit
jen na to nejnutnìjí  na základní skuteènosti, fakta a trendy, a to jetì jen èistì subjektivní optikou. Vùbec by nebylo
na kodu, kdybychom v tomto jubilejním vzpomínání
v pøítích èíslech periodika Národní knihovna nali následovníky. Avak ádná úèelová okolnost z nás nesejme povinnost obsáhlejího shrnutí a zhodnocení naí dosavadní
spolupráce s IAML v kontextu padesáti let existence IAML.
Sám jsem poprvé pøiel do kontaktu s informacemi o
IAML na podzim 1976, kdy jsem zaèal pracovat
v hudebním oddìlení Národní knihovny v Praze (tehdy
Státní knihovny ÈSR), které mj. plní funkci sekretariátu
ÈNS IAML. Zaèátkem srpna 1980 jsem se zcela neoèekávanì (zastupoval jsem tehdejí tajemnici naí národní skupiny IAML Jitøenku Pekovou) zúèastnil kongresu IAML
v Cambridgi ve Velké Británii. Byl to pro mne záitek na
celý ivot. Byl jsem tenkrát vùbec poprvé na Západì.
Zblízka, bezprostøednì a názornì, jsem mohl poznávat
strukturu a fungování IAML na pozadí výroèního zasedání. Mìl jsem tìstí, e v Cambridgi jsem se seznámil
s mnoha významnými pøedstaviteli i øadovými èleny
IAML. Mnozí z nich v tomto sdruení stále aktivnì pùsobí, s nìkterými z nich jsem dodnes v pravidelném kontaktu a stali se z nás skuteèní pøátelé.
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Tak jsem se napøíklad seznámil s profesorem Barry S.
Brookem z USA. I on patøí ke kmenovým osobnostem
v historii IAML. V letech 1977 a 1983, tedy ve dvou
funkèních obdobích, pùsobil jako prezident IAML, pozdìji jetì jako prezident Mezinárodní hudební rady (IMC).
U od tohoto prvního setkání mi imponoval jedineèným
propojením odborné autority s hluboce lidským cítìním,
osobitým smyslem pro humor a porozumìním vùèi mladým lidem. V Cambridgi jsem se také poprvé setkal
s Pamelou Thompsonovou z Londýna, nynìjí prezidentkou IAML, která mì pøíjemnì pøekvapila pìknou èetinou a která  nechci se mýlit  byla na výroèním setkání
IAML tak jako já poprvé.
Brzy po Cambridgi, na podzim roku 1981, jsem byl
v souladu s tehdejími zvyklostmi jmenován ministerstvem
kultury ÈSR pøedsedou Ès. skupiny IAML. Tato funkce mi
umonila celkem pravidelnou úèast na výroèních konferencích a kongresech IAML. Odtamtud získávané zkuenosti
postupnì determinovaly moje dalí odborné pùsobení a jeho
prostøednictvím se zároveò svým zpùsobem promítaly do
dalího vývoje hudebního knihovnictví u nás. Spolupráce
s IAML se stávala stále významnìjím pojmem a také úèinnou zbraní pøi prosazování pozitivních a svobodných snah
v podmínkách døívìjího socialistického reimu.
Mocným impulzem pro mne osobnì byla moje úèast na
kongresu IAML v kvìtnu 1983 v USA, ve Washingtonu,
D.C., zejména pokud jde o poznání skvìle vybavených hudebnì dokumentaèních institucí veho druhu vèetnì sítì
veøejných knihoven. (Pokud jde o jednotlivosti, pak nezapomenutelným dojmem na mne tehdy zapùsobila koncepènì i obsahovì skvìlá, bohatì dokumentovaná hudebnì etnografická pøednáka Severoamerièana Dona L. Robertse
v hlavním sále Kongresové knihovny, pozdìjího prezidenta
IAML v letech 1992 a 1995). Dalím pro nás dùleitým
momentem byla výroèní konference IAML konaná
v èervenci 1987 v Amsterodamu. Tam jsem poprvé jménem
naí národní skupiny oficiálnì oznámil, e nae zemì a její
hlavní mìsto Praha chtìjí hostit nìkterou z pøítích výroèních konferencí nebo kongresù IAML. V podmínkách socialistického státu to byl opravdu nelehký závazek a sama
pøíprava byla podle toho adekvátnì obtíná  zkuenost
z poøádání podobné akce jsme zatím postrádali.
Nae snahy posléze vyvrcholily mezinárodní výroèní
konferencí IAML, uspoøádanou v srpnu 1991 v Praze.
Praská konference byla velkým úspìchem i satisfakcí
èeského hudebního knihovnictví a hudebnì dokumentaèní práce zejména v oblasti RISM (Mezinárodní soupis
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hudebních pramenù), veøejných a vìdeckých hudebních
knihoven. Dopadla, myslím, skvìle, dolo tu k novým bilancím, pozitivním konfrontacím i k otevøení nových problémù, byly navázány nové kontakty, nová pøátelství. Hodnota tìchto ziskù byla o to vìtí, e jsme ji nabyli
v optimálním kontextu mezinárodního zájmu, kterému se
tehdy nae zemì tìila.
(Jetì k pøípravì konference: dodnes vzpomínám na
pomoc a operativní schùzky pøípravného výboru konference, pøedevím ty, kterých se úèastnila Veslemöy Heintz ze
védska, generální tajemnice a pozdìjí prezidentka IAML
(v letech 1995 a 1998); její podíl na pøípravì a tím i úspìchu konference byl skuteènì významný a nezastupitelný).
Èas pøípravy praské konference IAML, její realizace
a vyznìní (shodou okolností se zhruba kryje s obdobím
let 1989 a 1992, kdy jsem zastával funkci jednoho ze
ètyø viceprezidentù IAML) lze nazvat zlatým obdobím
naich dosud nejuích kontaktù s IAML a dùleitým impulzem pro dalí vývoj hudebního knihovnictví a hudebnì dokumentaèní práce v ÈR v prùbìhu 90. let dodneka.
Bìhem tøiceti let existence Èeské národní (døíve Èeskoslovenské) skupiny IAML se v jejím èele vystøídali celkem
ètyøi pøedsedové. Pøi této pøíleitosti je tøeba vzpomenout a
ocenit nezapomenutelnou a vpravdì prùkopnickou zásluhu
naich pøedchùdcù a zakladatelù Skupiny v èele
s Vladimírem Dvoøákem (Univerzitná kninica Bratislava),
prvním pøedsedou. Po nedobrovolném vakuu v èinnosti
Skupiny v letech 1977 a 1981 (ovem ani tehdy nae kontakty s vedením IAML a hlavní oblasti spolupráce nebyly
pøerueny), motivovaném personálnì politicky v souvislosti
s osobností V. Dvoøáka, funkci pøedsedy zastával Julius
Hùlek (Národní knihovna ÈR, Praha), a to od roku 1981 a
do dubna 1999 s malou pøestávkou 1992 a 1993.
V letech 1992 a 1993 byla pøedsedkyní ÈNS IAML
Blanka Èervinková (Mìstská knihovna v Praze), a to zdaleka ne jen epizodicky, jak by se na první pohled mohlo
zdát. Svou aktivitou ve Skupinì i v mezinárodním pøesahu získala znaèný respekt zejména v øeení autorskoprávní problematiky vyuívání netradièních hudebních dokumentù (její zásluhou se ve prospìch ÈR do této oblasti
vloilo vedení IAML). Mj. mìla zásadní podíl na pøípravì a realizaci výroèní konference IAML 1991 v Praze, na
revizi a formulaci dodnes platných stanov ÈNS IAML
(pùvodní verze pochází z roku 1987) a v uvedeném období navíc pùsobila jako jeden ze ètyø viceprezidentù IAML.
Souèasná pøedsedkynì Skupiny Zuzana Petráková (NK
ÈR) se po odborné i organizaèní stránce rovnomìrnì vìnuje problematice nejen vìdeckých, ale i veøejných hudebních knihoven ve prospìch adekvátního podílu obou
sfér ve spektru hudebního knihovnictví ÈR.
Máme-li na závìr nìkolika slovy shrnout a zhodnotit
základní trendy v dosavadním vývoji ÈNS IAML, pak
mùeme konstatovat, e celá osmdesátá léta se odvíjela
ve znamení hledání nové vlastní identity. Dùraz byl poloen na budování Skupiny jako celku pøi zachování dalího
rozvoje úspìných dílèích oborových specifik dosavadní
mezinárodní spolupráce (zejména RISM, vìdecké hudební knihovny a novìji pøedevím oblast veøejných hudeb-
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ních knihoven). V dalím slibném rozvoji naich snah nás
po zmínìné praské konferenci v raném polistopadovém
období zaskoèily dùsledky rozpadu èeskoslovenského
státu (k roku 1983)  bylo nutné dosavadní Ès. skupinu
IAML transformovat na dvì svébytné národní Skupiny,
èeskou a slovenskou. Ustavení ÈNS IAML ovem pøedstavovalo organizaènì i èasovì vìtí potíe, ne jsme pùvodnì pøedpokládali. Vleklé øeení organizaèních problémù nás zdrovalo od ádoucí odborné èinnosti rozdìlené
do nìkolika odborných pracovních skupin. Nicménì odborná specifická problematika zcela oputìna nebyla a ve
druhé polovinì 90. let pøichází stále více ke slovu. Vedoucí stálicí je spolupráce s RISM, pokraèuje spolupráce
s RILM (Mezinárodní soupis literatury o hudbì). Ve druhé polovinì 90. let se novì prosazuje spolupráce s RIdIM
(Mezinárodní soupis hudební ikonografie) a je formulován projekt Èeské národní fonotéky. Døívìjí mnohaleté
zkuenosti i aktuální kontakty s IAML mají vliv na nový
rozvoj veøejných hudebních knihoven v ÈR.
O tomto  prozatím posledním  èlánku vývoje ÈNS
IAML se koneckoncù mùeme doèíst na stránkách naí
pravidelné rubriky. Potìitelný je zejména rozvoj aktivity
ÈNS IAML na poli veøejných knihoven pøedevím
v souvislosti s podzimními bienále v Hradci Králové.
Julius Hùlek
Národní knihovna ÈR

Významné ivotní jubileum
PhDr. Jitøenky Pekové
Na podzim roku 2000 oslavila v kruhu svých spolupracovníkù v hudebním oddìlení Národní knihovny ÈR
významné ivotní jubileum PhDr. Jitøenka Peková (narozena 30. záøí 1930 v Ptýrovì).
Jubilantka ji od kolních let aktivnì pìstovala instrumentální hudbu a zpìv. Gymnázium natìvovala v Novém
Bydovì a Èeské Lípì, kde v roce 1950 maturovala. Záliba v hudbì urèila i její studium na Filozofické fakultì
Univerzity Karlovy, konkrétnì oborù hudebního oddìlení
nynìjí Národní knihovny ÈR. Tato instituce spolu
s oborovým zamìøením, jemu se zde vìnovala (v letech
1977 a 1989 jako vedoucí oddìlení), ovlivnily v podstatì
celé dalí odborné pùsobení dr. Pekové. Specializace
v oblasti hudebnì historického výzkumu a hudební dokumentace ji posléze na dlouhá léta vynesly do èela hudební vìda a národopis. Univerzitní studium ukonèila roku
1955 státní závìreènou zkoukou a diplomovou prací Vranického Oberon a jeho vliv na rozvoj singspielu.
Zprvu pùsobila v Ès. souboru písní a tancù a pak nastoupila nejprve externì do akce ústøedního soupisu hudebních pramenù na území ÈR, dané pøedevím tzv. Souborným hudebním katalogem (dále SHK), budovaným
právì v hudebním oddìlení Národní knihovny ÈR. V rámci
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