du hrozné, e urèitì bude chyb jako máku, e se to prostì
pøesnì nedá, a a poèkám, e to teprve uvidím pestré hodnocení! Nicménì hodnocení bylo stále lepí a lepí a
s kadým novým SyQuestem mi bìely hrdì meldovat, jak
málo tentokrát mají dvojek. Prostì se staly v knihovnì
uznávanými autoritami na RETROKON, které stále myslí
na svou Prahu a na to, jak se ctí obstojí.
Nauèil jsem se jejich stesky poslouchat s tváøí mírnì
úèastného profesionála, kýval uválivì hlavou, pomlaskával hrùzou. Leè v duchu u jsem si dìlal laskominy, e
a pøijde èas, zase budu hrdì paní øeditelce ukazovat krásné vysvìdèení za pøedchozí ètvrtletí. I ona vak pak jen
kývala hlavou se samozøejmostí královny, které pilné vèelky ukazují, jaké mají pìkné plástve.
Nechci ovem zlehèovat a dìlat z této nesmírnì uiteèné práce adrenalinový sport, vzpomínám na lopotìní
s maïarskými záznamy, hledání názvù sudetských vísek,
záhadné pseudonymy apod. Pøiznám se, e by jsem ve
proíval pøedevím v pozici drába s plánem v jedné ruce a
kalendáøem v druhé, tie jsem obdivoval orientaci v labyrintu
pravidel a pouèek i trpìlivé probíhání bluditìm polí a podpolí. Mnohé jsme proívali spolu, pøesto dodnes jsem vlastnì
nepoznal vechna zákoutí, do nich klikaly.
Jedním z dùleitých momentù proè ale vichni, kdo se
na práci u nás podíleli, vzali práci za svou a mìli ji rádi a
proè jim bude chybìt, urèitì nebyla pøedstava slastné fakturace Comdatu. Daleko spíe to bylo vìdomí, e dìlají
velmi uiteènou práci s viditelnými výsledky, e je práce
spravedlivì hodnocena a s respektem pøijímána. A zde
zaèínají nae díky.
Národní knihovnu pro nás reprezentovala dr. J. Jeøábková, která mìla na starosti doslova ve bibliografické na
vzpomínaném projektu. Ta s námi vdy korektnì komunikovala, trpìlivì a vìtinou i laskavì a rychle odpovídala
na elektronické dotazy. Vytváøela tak pevnou a spolehlivou vazbu, oporu v nejistotách. Dovedla i utìit, povzbudit, podpoøit.
Firmu Comdat jsme sice tak èasto telefony èi maily
neuhánìli, ale i zde byla spolupráce jmenovitì ze strany
Mgr. H. Bajerové pøímo vzorná. Vechny technické dotazy
byly vdy zodpovìzeny v co nejkratím termínu a na profesionální úrovni . Bylo-li mono, pak i mile a trpìlivì.
Z obou peèovatelských pracovi byl prostì cítit lidský pøístup, neponechávající prostor ostychu nebo tápání.
Proto patøí obìma institucím nae upøímné díky. Znovu je
tøeba opakovat, e spolupráce prostá byrokracie a formálnosti, snaící se o rovnoprávné vztahy dokáe nejvíce povzbudit. Tedy pøesto, e tak zdánlivì náhle konèí práce,
na kterou jsme si zvykli a pro ni nám vyrostly ji ostøílené profesionálky, pøesto, e ani není jasné, zda je knihovna dokáe zaøadit zpìt do vlastní práce, neodcházeli jsme
z milého dopoledne s trpkostí. Naopak rozcházeli jsme se
jako pøátelé, kteøí se respektují. Nápad odmìnit pracovníky CD-ROMem na památku i nápad umonit nám prohlídku zajímavých historických èástí Klementina byl pak
velmi krásným gestem a milou teèkou.
Ale Hrazdil
SVK Ostrava
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Kooperaèní projekt Zpøístupnìní
záznamù èeské kniní produkce
20. století na Internetu
a CD-ROM z pohledu úèastníka
Setkání k vyhodnocení ètyøleté práce na kooperaèním
projektu, je se konalo 21. 11. 2000, bylo pro mne podnìtem k zamylení a ohlédnutí.
Pøiznávám nyní, e pøi první zmínce o pøípravì tohoto
projektu jsem pøíli nevìøil jeho úspìné realizaci vzhledem ke statisícùm záznamù zpracovávaných po øadu let
podle rùzných pravidel (nìkdo si moná vzpomene na jiný
ambiciózní projekt, KAZAP, Katalog zahranièních periodik na území Èeskoslovenska, který skonèil tuím u
u písmene A).
Pamatuji si, jak na konferenci Knihovny souèasnosti
v Seèi v roce 1995 jednala o pøestávce dr. B. Stoklasová
s øeditelem ústecké státní vìdecké knihovny, e jsou poslední knihovnou, která jetì nepøislíbila svou úèast
v projektu. Tehdy jsem ho pøemlouval, aby se SVK Ústí
nad Labem také zapojila. Dr. Stoklasová toti slibovala,
e celá pøevedená databáze by byla k dispozici ve vech
zúèastnìných knihovnách a to jsem povaoval za výhodné, abychom pro reere nemuseli jezdit do Prahy (jak je
zøejmé, tehdy nás ani nenapadlo, e zpracované záznamy
budou volnì dostupné pøes internet). Ponìvad bylo argumentováno, e v SVK na to nemají pracovní kapacitu, pøislíbil jsem, e bych se na retrokonverzi podílel dílèím úvazkem 0,2, rovnì tak jsem mìl pøíslib dalí pracovnice z naí
fakultní knihovny, take posléze se i SVK Ústí nad Labem
do tohoto projektu zapojila.
Ve 2. pololetí 1996 jsem v Národní knihovnì absolvoval kolení v práci se speciálním programem, následnì
zpracovával zkuební záznamy a od ledna 1997 ji zaèala
práce na pøidìleném roèníku Bibliografického katalogu,
jeho záznamy byly naskenovány, digitalizovány a naím
úkolem bylo pøevádìt jednotlivé údaje pùvodního záznamu do pøísluných polí a podpolí UNIMARCu. Shodou
okolností se stalo, e od dubna 1997 se do zpracování zapojila i moje manelka, pùvodním povoláním zubní laborantka (z dùvodu nemoci z povolání v èásteèném invalidním dùchodu), která marnì hledala zamìstnání. Nemìla
sice ádnou praxi v práci s poèítaèem, nato znalosti bibliografického popisu  ale nemìla na vybranou. Denní práci
vdy zkopírovala na disketu a já jsem veèer doma kontroloval záznamy a vysvìtloval nejasnosti (pøitom jsem mìl
monost porovnávat, jak urèité údaje záznamu odlinì
chápe normální èlovìk proti knihovníkovi); postupnì se
vak zapracovala.
Kdy se práce na projektu rozbìhly, ukázalo se, e projekt byl dobøe promylený a zorganizovaný. Kladnì hodnotím speciální software vyvinutý firmou Comdat, zpracování pøíruèky pro zpracovatele, zakolení na zkuebních
záznamech, funkci revidujících pracovníkù, hodnocení
kvality záznamù. Nìkdy jsem nebyl zcela spokojen
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s odpovìïmi na konkrétní dotazy, ale jsem si vìdom, e
mnohdy muselo jít o kompromis a nemohla být zcela rigoróznì dodrována katalogizaèní pravidla, kdy lo
o pøevod záznamù a nikoliv o katalogizaci de visu.
Práce na projektu mìla pøínos i pro nás, zpracovatele.
Máme teï pevnì zaitá unimarcovská oznaèení polí a
podpolí. Pochopili jsme, e osm stupòù není oznaèení
stupòovitosti jako u piva, ale e jde o formát osmerku (a
v soupise 1901-1925 i dále rozlienou jako úzkou, irokou, pøíènou nebo lexikální). Pro nìkteré z nás byly nové
pojmy frontispis, zetaprint nebo tisk zvratmo.
Podobnì jako ve filmu Cesta do pravìku cestují hoi
proti proudu èasu ze ètvrtohor do prvohor, my jsme postupnì zpracovávali stále starí záznamy, noøili se do hloubi
starích katalogizaèních instrukcí. Souèasnì jsme mohli
porovnat èeskou kniní literární produkci jednotlivých let.
V 70. letech to byla literatura období normalizace, napø.
mnoho záznamù o Leninovi, marxismu, nestravitelné formulace anotací. V 60. letech se mj. objevily prvotiny dnes
známých vìdcù i politikù. V 50. letech bylo vydáváno
výrazné mnoství pøekladù z rutiny a i pùvodní práce mìly
mnohdy uvedeno zpracováno s pøihlédnutím k sovìtským
zkuenostem. V dobì Protektorátu mnoství literatury
v nìmèinì vèetnì instruktáních pøíruèek pro Hitlerjugend.
Ve 30. letech kabaretní kuplety nebo záznamy knih
v maïartinì (u nich mi pomohlo, e v naem domì máme
sousedku Maïarku). V prvním ètvrtstoletí (soupis Nosovský  Praák) mnoství dìl psavcù jako Zahradník  Brodský nebo výroèní zprávy støedních kol.
Jako perlièku mohu uvést jeden pøípad: v záznamu bylo
uvedeno Ilustroval Josef Ill. se dvìma L . Na editaèním øádku je pouito bezpatkové písmo Arial, tudí malé
L vypadá stejnì jako velké I. Knihovnice proto usoudila, e kdy byl panovník Josef II., mùe být ilustrátor
Josef III.
Domnívám se, e realizovaný projekt pøedstavuje dobrý
vklad do nastávajícího 21. století. Zásluhu na nìm mají
vichni zúèastnìní. Mìli bychom vak vzpomenout i na
ony bibliografy století 20., bez nich by projekt nebyl
moný  pány Nosovského, Praáka, ivného, Tobolku,
Kunce i mnoho dalích, jejich práce byla projektem zhodnocena a bude slouit dalím generacím.
Ivo Broek
Knihovna Pedagogické fakulty
Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem
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Odeel JUDr. Zdenìk Franc
Dne 3. ledna letoního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem Francem, který nás
bohuel opustil v nedoitých 74 letech.
Narodil se 8. února
1927 v Prostìjovì. Po
absolvování tamního
klasického gymnázia
vystudoval práva v Brnì
a posléze se vìnoval
spoleèenským vìdám,
které pøednáel na rùzných fakultách v Brnì a
Praze. Kdy pøeel na Ministerstvo kolství, kde se stal pracovníkem Hospodáøsko-administrativní správy vìdeckých
knihoven (HAS), seznámil se blíe s knihovnictvím. Zde
velmi úspìnì a obìtavì pomáhal knihovníkùm zvlátì
v právní a ekonomické oblasti. Toto pracovitì bylo umístìno v Klementinu a dr. Franc si brzy doplnil své vzdìlání
absolvováním knihovnického dvouletého kurzu pro absolventy vysokých kol.
Po zruení HASu pøeel do Státní knihovny ÈSSR a
vìtinu svého ivota vìnoval knihovnictví. Stal se vedoucím významného bibliografického pracovitì èlánkù
v èeských èasopisech. U tehdy realizoval experiment se
zpracováním bibliografie na poèítaèi. Pozdìji se stal øeditelem Ústøední ekonomické knihovny (ÚEK), která byla
tehdy souèástí Státní knihovny ÈSSR.
V roce 1968 dr. Franc aktivnì podporoval pokrokový
proud v naí spoleènosti, a proto byl zbaven nejen funkce
øeditele ÚEK, ale i monosti normálního knihovnického zamìstnání. Jeho èinnost byla øeena a do konce sedmdesátých let jen smlouvami o dílo, a to jen omezenì. Pøes tuto
tìkou situaci vykonával vynikající odbornou èinnost pro
knihovny v Technickém ústøedí knihoven. Vìnoval se zvlátì
oblasti výstavby a zaøízení knihoven. Rád se zabýval i historií, napø. Klementina. Jeho pochopení pro technický pokrok i v oboru knihovnictví se uplatòovalo v osmdesátých
letech ve Vìdecko-technické spoleènosti pøi Státní knihovnì ÈSR, v ní se stal nakonec pøedsedou.
Po listopadu 1989 byl pøedsedou Obèanského fóra Státní
knihovny ÈSR, resp. Národní knihovny, které pomohl pøejít
do demokratických pomìrù. Byl té významným èlenem Svazu knihovníkù a informaèních pracovníkù. V jeho rámci vykonával i v dùchodu poradenskou èinnost, zvlátì v oblasti
výstavby a zaøízení knihoven. Úèastnil se i zakládání Spoleènosti Národní knihovny, ve které pak dále pracoval.
Velmi rozsáhlá, kvalitní a tematicky iroká byla jeho
publikaèní èinnost. Kromì jiných humanitních, ale i technických oborù bylo její tìitì v oblasti knihovnictví. Jsou
to studie, èlánky, bibliografie, recenze, metodické texty,
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