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tujícími slu�by dìlníkùm na farmách pøi hledání potøeb-
ných informací v informaèních zdrojích z oblasti zdra-
votnictví a  pøistìhovalectví. Také se úèastní pohádko-
vých akcí pro dìti pøistìhovalcù. Kurz spojuje studenty
se skupinami místních komunit, jako jsou Rural Social
Services partnership, Beth-El Mission a Redlands Chris-
tian Migrant Association, stejnì jako s dal�ími vyuèující-
mi z pedagogické fakulty univerzity, kteøí spolupracují
s komunitami farmáøských dìlníkù (www.cas.usf.edu/lis/
migrant/syllabus2000.html).

l Prof. Paul Resnick z katedry informací (School of
Information) Univerzity v Michiganu koordinuje Infor-
maèní spolek komunity (Community Information Corps
� CIC), kde se studenti uèí øe�it slo�ité problémy budo-
vání komunit v prostøedí vznikající �nové ekonomiky�.
Èlenové skupiny CIC jsou interdisciplinárními informaè-
ními pracovníky, kteøí se uèí, sdílejí a pou�ívají nové tech-
nologie ve slu�bách veøejnosti (www.si.umich.edu/cic).

Tyto pøíklady �uèení se slu�bou� ze �kol s akreditací
ALA poskytují modely pro posun v knihovnickém vzdì-
lávání smìrem k anga�ované vzdìlanosti. Prezidentka
ALA  Nancy Kranich plánuje posílit �uèení se slu�bou�
návrhem iniciativy spolu s Národní asociací pro komuni-
kaci (National Communication Association), která bude
vytváøet seznamy studentù spolupracujících s knihovníky
na �koleních místních obèanù, jak vyu�ívat informaèní
zdroje, které jim pomohou stát se informaènì gramotný-
mi obèany.

Návrat ke komunitì

V roce 2000 bylo opìt vidìt snahy znovu analyzovat
smìøování spoleènosti: Iniciativa Dialog 2000, která hledá
øe�ení problémù souvisejících s chudobou, byla sponzo-
rována Národní asociací agentur sociálních slu�eb (Nati-
onal Association  of Community Action Agencies), Vý-
zva k obnovì, vedená vydavatelem Sojourners Jimem
Wallisem, která obsahuje morální imperativ, na jeho� zá-
kladì se mají posuzovat politiètí kandidáti, vyzývá v�ech-
ny slo�ky spoleènosti k poskytnutí zdrojù na podporu ro-
din, zaji�tìní bezpeènosti obytných ètvrtí a obnovení ce-
lospoleèenského závazku rasové spravedlnosti.

Na pozadí tìchto procesù hodnotí zástupci univerzit a
pedagogové své poslání a cíle.

Jako budoucí velká idea, která se pomalu stává stan-
dardem v USA, se znovu objevuje závazek obèanské zod-
povìdnosti �výzkumných� univerzit v duchu anga�ované
vzdìlanosti. Vý�e uvedené katedry KIV ukázaly, �e �uèení
se slu�bou� nabízí mo�nost pro opìtovné spojení knihov-
nické odbornosti se závazkem slu�eb veøejnosti a budo-
vání komunit.

pøelo�ila Pavla Kánská,
korigoval Ota Brídl

Spolupráce Národní knihovny ÈR
a Slovenskej národnej kni�nice
v Martine v oblasti historických
kni�ních fondù

Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej kni�-
nice v Martine ve spolupráci se Spolkem slovenských kni-
hovníkù, Historickým ústavem SAV, Slovenskou historic-
kou spoleèností pøi HÚ SAV a Spoleèností �pro historia� pøi
HÚ SAV poøádají ka�doroènì na podzim odborné semináøe
a konference vìnované problematice zpracování a ochrany
historických fondù a dìjinám kni�ní kultury urèité geogra-
ficko-kulturní oblasti. V posledních letech probìhly konfe-
rence v Levoèi (1998), Banskej �tiavnici (1999), Uhorské
Skalici (2000) a Trenèínì (2001). Pro leto�ní rok 2002 byl
vybrán Bardìjov. Na semináøe jsou pravidelnì zváni i od-
borní pracovníci z Èech a Moravy, popø. z jiných zemí (Ra-
kousko, Maïarsko, Francie). Sloven�tí kolegové a kolegy-
nì se naopak v poslední dobì stále èastìji úèastní konferencí
organizovaných v Èechách a na Moravì (setkání v Pøerovì,
Èeském Krumlovì apod.). Tato pracovní setkání jsou pøí-
nosná pro obì strany a pøispívají k vzájemné vìt�í znalosti
dìjin kultury obou zemí, nabízejí mo�nost konzultovat aktu-
ální problematiku týkající se legislativy, katalogizace i ochra-
ny historických fondù, která  má víceménì podobný charak-
ter v èeských zemích i na Slovensku. Napø. v oblasti elektro-
nické katalogizace starých tiskù byla pøed nìkolika lety obì
oddìlení  národních knihoven postavena pøed øe�ení podob-
ného úkolu, tj. vypracování funkèního standardizovaného
katalogizaèního programu pro popis starých tiskù ve formá-
tu UNIMARC (v Slovenskej národnej kni�nici je�tì pro pro-
støedí ISIS). Vzájemné konzultace obou pracovi�� byly ve-
lice cenné a u�iteèné a pøispìly k tomu, �e celá problemati-
ka metodiky katalogizace byla pojímána v �ir�ím kontextu
a s jistým nadnárodním pohledem.

Loòský knihovìdný semináø �Dejiny kni�nej kultúry
na Pova�í� se konal ve dnech 9.-11. øíjna 2001 v Trenèínì,
mìstì, je� v minulosti   patøilo k významným kulturním cen-
trùm na Slovensku s rozvinutou sítí knihoven a tiskáren a
vyspìlým kulturním zázemím (ètenáøi a sbìratelé knih). Vedle
�kolních knihoven, jejich� poèátky sahají do 16. století (mìst-
ské evangelické gymnázium), a vedle knihoven významných
mì��anských intelektuálù  i sbìratelù �lechtických to byli
pøedev�ím jezuité, kteøí se od poloviny 17. století význam-
ným zpùsobem podíleli na rozvoji �kolství a kulturního �i-
vota ve mìstì. Roku 1649 zalo�ili gymnázium a nechali po-
stavit barokní kostel, který byl roku 1657 vysvìcen k úctì
Franti�ka Xaverského. Jezuitský klá�ter, gymnázium, kostel
i knihovna po zru�ení øádu  v roce 1773 pøipadly piaristùm,
kteøí na Slovensku  pùsobili u� od poloviny 17. století, ale
jejich� aktivita se plnì rozvinula a� ve století následujícím.

Základem piaristické knihovny se tedy staly jezuitské
kni�ní sbírky  (i kdy� èást knih pøe�la koncem 70. let do
knihovny v Budape�ti) � v roce 1774 bylo pøi inventarizaci
soupisem podchyceno 1904 knih. Piaristé knihovnu zvele-
bovali a doplòovali, pøedev�ím  o dobovou literaturu pøí-
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rodovìdnou a teologicko-filozofickou a o knihy potøebné
pro výuku (zejm. literaturu o základech stavebnictví, kres-
lení, geometrii a knihkupecké poèty). V roce 1883-1884
èítala u� na 6432 knihovních jednotek. O to, �e historické
jádro knihovny se dochovalo a� do dne�ní doby, má zásluhu
jednak piarista knìz Jozef Branecký (1882-1962), spisova-
tel, profesor gymnázia a obchodní akademie, od roku 1934
provinciál øádu, a také Juraj Gönci, bývalý øeditel Krajskej
kni�nice v Trenèínì v letech 1955-1979, který zachránil his-
torické tisky pøed zkázou po zru�ení øádu v 50. letech 20.
století a nechal je ulo�it v prostorách Krajské knihovny, dne�-
ní Okresní knihovny Michala Øe�etky. Knihy z piaristické
knihovny pocházejí z 15.-18. století  (5062 bibliografických
jednotek, 4535 kni�ních titulù) a jsou ti�tìny v latinì, ma-
ïar�tinì, nìmèinì, sloven�tinì, èe�tinì,  románských a an-
glosaských jazycích, hebrej�tinì a øeètinì. Nejstar�í knihy
z 15.-16. století jsou popsány v  bibliografických soupisech
� prvotisky (4) podchycuje ti�tìný katalog I. Kotvana a E.
Frimmové z roku 1988 a bibliografii tiskù 16. století zpra-
coval Vojtech Strelka v katalogu �Tlaèe 16. storoèia v pia-
ristickej kni�nici v Trenèíne�, který vydala Matica Sloven-
ská v roce 1996 v rámci Generálného katalogu tlaèí 16. storo-
èia zachovaných na území Slovenska Zv. IX.a. (159 zázna-
mù).1) Knih ze 17. století je více (428), av�ak pøevá�ná èást
starých tiskù pochází z 18. (2578 titulù) a 19. století  (1107).

Trenèínská konference zahrnovala tradiènì jednak pøí-
spìvky týkající se dìjin knihtisku, kni�ní produkce, kniho-
ven  a institucionálních i soukromých kni�ních sbírek vybra-
ného regionu, jednak pøíspìvky vztahující se k nìkterým
speciálnìj�ím otázkám dìjin kni�ní kultury, a� ji� literární a
ètenáøské recepce, kni�ních ilustrací, jazykových historic-
kých pramenù 16. století z oblasti Trenèína, nebo konkrét-
nìj�ích otázek zpracovávání historických fondù (pasporti-
zace a katalogizace) i jejich ochrany a konzervování. Nejvíc
referátù bylo pochopitelnì vìnováno dìjinám  kni�ní kultu-
ry Trenèínska, ale odborné publikum si vyslechlo také dal�í

zajímavé pøíspìvky jak z oblasti metodologie knihovìdných
bádání (mám na mysli velice zajímavé skupinové vystoupe-
ní ètyø referujících, které spoleènì s doc. Gabrielou �ibrito-
vou z katedry informatiky a knihovnictví bratislavské uni-
verzity seznámily posluchaèe s novými tendencemi ve vý-
zkumu dìjin kni�ní kultury v zahranièí na základì rozboru
nìkolika prací souèasných pøedních evropských badatelù),
tak z oblasti legislativy historických kni�ních  fondù (o ob-
noveném projektu pasportizace, ústøední evidenci historic-
kých fondù a historických knihoven na Slovensku, jeho�
garantem je Odbor správy kni�nièných fondov Slovenskej
národnej kni�nice v Martine, referoval Petr Sabov).

Spolupráce  èeské a slovenské strany probíhá i v oblasti
publikaèní èinnosti. Pøíspìvky èeských odborníkù se obje-
vují ve sborníku vìnovaném problémùm a dìjinám kni�ní
kultury �Kniha� (poslední dvojèíslo, je� vy�lo loni, je z roku
1999-2000 a pøiná�í referáty z konference v Banskej �tiav-
nici).2) Sloven�tí kolegové publikují naopak v publikacích
øady Miscellanea vydávaných oddìlením rukopisù a starých
tiskù Národní knihovny ÈR. Kromì drobnìj�ích pøíspìvkù
bych ráda vzpomnìla monografii Kláry Komorové, vedoucí
oddìlení retrospektivní bibliografie Slovenskej národnej
kni�nice v Martine, vìnovanou knihovnì významného pol-
ského humanisty a kni�ního sbìratele 16. století Melchiora
Krupky (cca 1490 - cca 1580 èi 1583).3) Krupkova kni�ní
sbírka se sice jako celek nedochovala, ale bylo mo�né ji èás-
teènì rekonstruovat na základì knih shromá�dìných v oddìlení
rukopisù a starých tiskù Národní knihovny ÈR, kni�ních exem-
pláøù knihovny piaristù v Podolínci (pøed rokem 1989 ve sprá-
vì Slovenskej národnej kni�nice) a podle knih, které se dnes
nacházejí na území Polska (v Jagielloñské univerzitní knihovnì
v Krakovì a Národní knihovnì ve Var�avì).

Tato práce, je� vychází v rámci øady Miscellanea Mono-
graphia (sv. 9), je bezesporu pøínosem k dìjinám kni�ní kul-
tury ve støedoevropském regionu a také konkrétním pøíkla-
dem èesko-polsko-slovenské spolupráce (autorka vyu�ila
knihovní a archivní sbírky dochované na Slovensku,
v Krakovì a v Praze).

 První èást zahrnuje studii o Krupkovì �ivotì, jeho poli-
tických a spoleèenských aktivitách i jeho sbìratelské èin-
nosti a obsahovou a knihovìdnou charakteristiku zji�tìných
tiskù, druhá èást pak pøiná�í struèný abecední soupis titulù
doplnìný jmenným rejstøíkem (119 záznamù).

Krupkova skvìlá humanisticko-reformaèní kni�ní sbír-
ka je pozoruhodná nejen skladbou kni�ních titulù, která od-
rá�í vytøíbený vkus majitele, jeho zájem o kulturní vìdecké
a literární dìní v Evropì i o nové reformaèní my�lenkové
proudy, ale také z hlediska kni�ních vazeb. Krupkovy biblio-
filské vazby toti� vznikaly na objednávku v knihvazaèské
královské dílnì v Krakovì, která na poèátku renesance hrá-
la významnou roli v dìjinách støedoevropské kni�ní vazby.

Zkoumání dìjin kni�ní kultury støední Evropy se neobe-
jde bez studia vzájemných spoleèenských a kulturních kon-
taktù èeských zemí a Slovenska. Øada slovenských huma-
nistických vzdìlancù pùsobila napø. v Praze a jejich spole-
èenská i literární aktivita významnou mìrou ovlivòovala
dìjiny èeské literatury a kni�ní kultury. V této souvislosti
bych chtìla ocenit souèasné úsilí slovenských badatelù vì-
novat tìmto vzájemným kulturním vztahùm zvý�enou po-
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zornost formou krat�ích studií a èlánkù (øada konferenèních
pøíspìvkù je zamìøena právì na oblast èesko-slovenských
vlivù a kontaktù) nebo i celých monografií (viz badatelský
zájem Evy Frimmové, pracovnice Historického ústavu SAV,
vìnovaný slovenským humanistùm pùsobícím v Praze �
Danielu Basileovi4) a Petru Fradeliovi5)).

Poznámky:
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2) Kniha 1999/2000 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej
kultúry. Martin : Slovenská národná kni�nica, 2001. 312 s.

3) KOMOROVÁ, Klára. Kni�nica významného po¾ského
�¾achtica a bibliofila 16. storoèia Melchiora Krupeka =
The Library of an Outstanding 16-th Century Polish Aris-
tocrat and Bibliophil Melchior Krupek. Praha : Národní
knihovna, 2002. 155 s., 13 obr. pøíl. � Monographia Mis-
cellanea, sv. 9.

4) FRIMMOVÁ Eva. Daniel Basilius (1585-1628) : �ivot
a dílo. Bratislava : Veda, 1997. 176 s.

5) Srov. pøíspìvky FRIMMOVÁ, Eva. Humanistické tlaèe
bansko�tiavnického rodáka Petra Fradelia. In Kniha
1999/2000 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej
kultúry. Martin : Slovenská národná kni�nica 2001, s.
60-69, tá�, Recepcia Mitisovho traktatu Bonus iudex Pe-
tra Fradelia a Viktorina Moravka Klatovskeho (referát
pro konferenci �Ètenáø a jeho knihovna� která se bude
konat v øíjnu leto�ního roku v Jindøichovì Hradci) a její
zámìr pøipravit vìt�í monografickou studii o Petru Fra-
deliovi.

Jaroslava Ka�parová
Národní knihovna ÈR

MARC21 v èeské katalogizaèní politice

V posledních letech dochází v øadì knihoven v zemích,
které nebyly tradièními u�ivateli Anglo-amerických katalo-
gizaèních pravidel a formátu MARC211) k pøechodu k tìmto
standardùm. Zmìny mají odli�né pozadí, pøinejmen�ím je-
den spoleèný rys v�ak vystopovat lze � ochotu zøíci se nì-
kterých vlastních specifik a z existujících standardù vybrat
ty s nejvìt�í mezinárodní vyu�itelností.

Za poslední léta se toti� znaènì zmìnil pohled na mezi-
národní smìnitelnost záznamù. Tento po�adavek ji� není brán
jen jako heslo èi teoretické mezinárodní doporuèení knihov-
nických asociací, ale jako velice reálný prostøedek zkvalit-

Katalogizaèní polit ika

nìní, zlevnìní a zrychlení práce katalogizátorù. Tak, jak
vývoj informaèních technologií usnadòuje mo�nost on-line
pøebírání záznamù, zaèali se i èe�tí knihovníci zajímat o vhod-
né zahranièní zdroje záznamù. Ka�dý katalogizátor, který
si ji� pøebírání záznamù vyzkou�el, potvrdí, �e se vyplatí
jen v pøípadì, �e pùvodce záznamù pou�il nejen stejný
formát, ale i stejná katalogizaèní pravidla jako pøebírají-
cí � nutnost oprav èiní proces neefektivním. S pravidly
v na�em pøípadì obtí� není, s kombinací formátu i pravi-
del, tj. UNIMARC/AACR2, v�ak pracuje jen nám blízké
slovenské knihovnictví � a i zde loni avizovali pøechod
k MARC21.

Pro èeskou katalogizaèní praxi byla ji� nìkolik let vý-
chodiskem z této situace vidina proklamované harmonizace
formátù UNIMARC a MARC21. K té v�ak mohlo dojít jen
za pøedpokladu existence dvou rovnocenných formátù. Poté,
co do�lo v roce 2001 k rozhodnutím dal�ích evropských zemí
o pøechodu na MARC21 a zároveò bylo namísto po�ado-
vaného posílení finanèních prostøedkù na vývoj formátu
UNIMARC øe�eno sní�ení jeho podpory ze strany IFLA, se
harmonizace ukázala být jen nereálnou vizí.

Do hry vstoupila i otázka zhodnocení úrovnì implemen-
tace formátu UNIMARC v èeských knihovních systémech.
Nejedná se jen o problém dosud chybìjících nepublikova-
ných UNIMARC Holdings, ale i o zmìnu po�adavkù na úro-
veò implementace bibliografického a autoritního formátu
související s on-line kooperací. Pøed zahájením programu
on-line kooperativní tvorby národních jmenných autorit se
pøi slaïování softwaru projevila øada nedostatkù, pøi dávko-
vé výmìnì záznamù nìkdy zcela neviditelných, jindy jen
tu�ených. Pøitom se jednalo jen o relativnì jednoduché au-
toritní záznamy personálních jmen a korporací, kooperace
se netýká propojovacích polí, je� jsou oprávnìným prubíø-
ským kamenem katalogizaèních modulù.

Otázka zhodnocení vývoje formátù UNIMARC a
MARC21 a jejich implementace v èeské katalogizaèní poli-
tice byla po letech opìt otevøena dne 2. listopadu 2001 pøi
zasedání Rady pro katalogizaèní politiku. Výsledkem jejího
jednání bylo následující doporuèení, umo�òující vstup for-
mátu MARC21 do èeské katalogizaèní politiky:

1. Doporuèuje se, aby se v první fázi stala skupina ko-
munikaèních formátù MARC21 jedním z povolených
výmìnných formátù.

Pro tuto fázi byly stanoveny dva úkoly:
�    pøíprava konverzních tabulek (UNIMARC-MARC21

a naopak), které  budou volnì dostupné (bøezen
2002); pozn.: základní tabulky jsou ji� dostupné

�    zprovoznìní konvertoru v Souborném katalogu (SK)
CASLIN a souborné databázi èlánkové bibliografie
(leden 2003)

2. Doporuèuje se, aby se ve druhé fázi stala skupina ko-
munikaèních formátù MARC21 hlavním výmìnným for-
mátem v ÈR, pøièem� UNIMARC zùstane formátem
sekundárním. Termín druhé fáze se odvíjí od zaji�tìní
základní podpory v oblasti standardizace (pøeklady bib-
liografického a autoritního formátu, úprava èeských inter-
pretací) a kooperace.


