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znamenána ze strany knihovníků, jejichž absence byla
pravděpodobně způsobena paralelně probíhajícím pro-
gramem v knihovně. Z obou akcí (knihovnické a literár-
něvědné) však bude vydán společný sborník; do budouc-
na se plánuje vhodná koordinace akcí, popř. jejich
propojení.

Již bylo zmíněno, že letošní ročník literárněvědného
semináře byl v rámci veletrhu první. Ukázalo se, že
k posunu bádání v oblasti literatury pro děti a mládež bude
potřeba rozšířit záběr semináře a soustředit do Liberce
pracovníky zabývající se dětskou literaturou na různých
pracovištích, tedy nejenom odborníky z ústavů a vyso-
kých škol, ale také její tvůrce a v neposlední řadě knihov-
níky, zástupce nakladatelství a nižších stupňů škol.

Celkové hodnocení 2. ročníku Veletrhu dětské knihy
je velmi pozitivní. Oproti loňskému ročníku byla zazna-
menána o 20 % vyšší návštěvnost, příznivé jsou také ohla-
sy ze strany vystavovatelů, kteří z velké části již v této chvíli
přislíbili účast i v příštím roce. Díky odborným akcím se
podařilo do Liberce přilákat mnoho pracovníků knihoven,
pedagogů a dalších odborných pracovníků, potěšující je
účast tvůrců dětské literatury. Ale nejdůležitějším „měřít-
kem“ úspěšnosti veletrhu byly děti, které jej navštívily a
domů si často odnesly zbrusu novou knihu.

V současné době se začíná diskutovat o dalším roč-
níku Veletrhu dětské knihy v r. 2005, pro který je již při-
praveno hlavní téma – „kvalitní školní učebnice“.

Dana Petrýdesová
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ladislava Skopová
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Eva Koudelková
Pedagogická fakulta Technické univerzity

v Liberci

Pokrok pro uživatele nepochybně přinesla snazší
dostupnost online katalogů a komerčních databázových
služeb, web jako zdroj informací pro vědeckou a odbor-
nou práci se však příliš neosvědčil. Uvádí se, že i velmi
zasvěcený uživatel je schopen s použitím nejlepšího vy-
hledávacího systému nalézt sotva třetinu relevantních strá-
nek.

Recenzovaný sborník naznačuje jednu z možných cest,
jak tento problém řešit. Tato cesta spočívá v lepším využití
osvědčených knihovnicko-bibliografických pořádacích sys-
témů v síťovém prostředí. Konference na toto téma se
v Dublinu v USA (v sídle OCLC) zúčastnilo 80 odborníků
ze 14 zemí tří kontinentů, kteří vyslechli 22 příspěvků
o projektech, resp. experimentech v dané oblasti.

Úvodní oddíl sborníku je věnován vícejazyčnosti
v oblasti selekčních jazyků. E. FREYRE a M. NAUDI zde
obsáhleji informují o projektu MACS, který je realizován
od roku 1997 ve spolupráci národních knihoven Švýcar-
ska, Francie, Velké Británie a Německa. MACS předpo-
kládá sémantické propojení předmětových heslářů zú-
častněných knihoven a tím podstatné usnadnění a
zkvalitnění práce i pro uživatele. Systém je otevřený
a počítá s postupným začleněním dalších zemí, resp. ja-
zyků. Druhý příspěvek v tomto oddílu (G. J. A. RIESTHUIS)
kritizuje některá ustanovení normy ISO 5964-1985 pro
vícejazyčné tezaury a doporučuje zavádět tzv. neidentic-
ké vícejazyčné tezaury.

Další část sborníku přináší příspěvky, které zkoumají
a příp. navrhují postupy a možnosti vyhledávání v sítích,
které zpřístupňují databáze s různými selekčními jazyky.
T. OLSON popisuje integraci Předmětových hesel Kon-
gresové knihovny (LCSH) a tezauru MeSH, který spravu-
je americká Národní lékařská knihovna. Podrobná stu-
die je věnována projektu Evropské unie Renardus
(T. KOCH, H. NEUROTH, M. DAY), který má usnadnit
akademickým a vědeckým komunitám vstup do většího
počtu evropských informačních systémů. Projekt předpo-
kládá zavedení Deweyho desetinného třídění (DDC) jako
propojovacího jazyka, který bude navigovat konečného
uživatele v heterogenním prostředí zahrnujícím jednotli-
vé portály. K úplnému sloučení svých dílčích tezaurů vyu-
žívaných v článkových bibliografických databázích do tzv.
megatezauru přistupuje z podobných důvodů i známá fir-
ma H. W. Wilson (P. S. KUHR). Poněkud okrajové jsou
dva zbývající příspěvky o využívání databáze elektronic-
kých časopisů v univerzitní knihovně v Řeznu (F. GEIS-
SELMANN) a o potřebě respektovat v selekčních jazycích
speciální potřeby marginalizovaných společenských sku-
pin (H. A. OLSON, D. B. WARD).

Mezioborový záběr mají další tři projekty: britský HILT
(D. NICHOLSON, S. WAKE), coloradský CDP (W. A. GAR-
RISON) a kanadský Iter (C. BEGHTOL). Prvé dva zahrnu-
jí širší spektrum sbírkových a informačních institucí včet-
ně muzeí a archivů, specifikem projektu Iter je zaměření
na různé typy dokumentů, které se týkají středověku a
renesance (bibliografická databáze je pragmaticky vy-
mezena lety 400–1700).

Samostatná skupina příspěvků je věnována organi-
zaci znalostí v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
Kriticky se zde hodnotí možnosti přístupu k této oblasti
prostřednictvím vyhledávacích strojů na internetu (M. HU-
DON), popisuje se koncepce experimentu integrujícího
klasifikaci s tezaurem (J. QIN, J. CHEN) a pozitivně je
hodnoceno uplatnění MDT v rámci projektu Evropské
unie EASEL (A. SLAVIC).

Věcné vyhledávání v síťovém
prostředí

Recenze sborníku:  Subject retrieval in a
networked environment : proceedings of the
IFLA Satellite Meeting held in Dublin, OH,
14–16 August 2001 and sponsored by the
IFLA Classification and Indexing Section, the
IFLA Information Technology Section and
OCLC. Edited by I. C. McIlwaine. München :
K.G. Saur, 2003. 193 s. (UBCIM Publications
– New Series, Vol 25).
ISBN 3-598-11634-9.

IFLA v minulosti neměla selekční jazyky mezi svými
prioritami, více pozornosti věnovaly této problematice or-
ganizace jako FID nebo UNESCO. Rychlý rozvoj infor-
mačních technologií v posledních desetiletích navíc od-
sunul tradiční postupy knihovníků a bibliografů
v organizaci informačních procesů ještě více do pozadí.
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Následující oddíl sborníku obsahuje návrhy k dalšímu
rozvoji současných vyhledávacích procedur na základě
podnětů z jiných vědních oblastí. Psychologickou teorii
tzv. personálního konstruktu doporučuje M. A. BURKE
využít pro klasifikaci a vyhledávání fotografií. C. A. BEAN
a R. GREEN znovu připomínají možné využití koncepce
tzv. rámců (frames) zejména v tezaurech. Rámce mohou
zvýšit míru úplnosti (recall) při vyhledávání, neboť porov-
návají významovou podobnost textů na úrovni vět a výro-
ků, nikoli jen na úrovni slov a slovních spojení. Spíše
softwarovou inovací je návrh propojit správu tezauru
s vyhledávacím systémem v síťovém prostředí pro mezi-
národní projekt CAMed (M. LEI ZENG, Y. CHEN)

Poslední rozsáhlá skupina příspěvků zahrnuje pro-
jekty a experimenty, které se zabývají transformací tra-
dičních vyhledávacích nástrojů pro síťové prostředí.
Důkladnou, historicky i teoreticky fundovanou studii
k problematice kontroly a unifikace názvů a jmen indivi-
duálních entit (authority control) zpracovala M. I. COR-
DEIRO s odkazem na standardizační aktivity IFLA (pra-
covní skupina FRANAR). Výzkumný tým vedený E. T.
O’NEILEM připravil a zčásti i ověřil projekt úpravy Před-
mětových hesel Kongresové knihovny (LCSH) se zjed-
nodušenou syntaxí FAST, v němž jsou tradiční podhesla
nahrazena fasetami místa, formy a času. F. J. DEVADASON
popisuje experimentální systém odvozený z ideje tzv.
klasauru (propojení tezauru a klasifikace) a Rangana-
thanovy fasetové koncepce, resp. z její verze z roku 1964.
Připouští však, že tento systém bude v praxi příliš sofisti-
kovaný, a tedy i pracný. C. J. GODBY a J. STULER infor-
mují o výzkumném projektu, v němž zjišťují možnosti vyu-
žití Třídění Kongresové knihovny (LCC) k vytvoření
znalostní báze, automatické klasifikaci plných textů a je-
jich zpřístupnění na webu. Editor sborníku a zřejmě spiri-
tus agens celé konference I. C. McILWAINE věnoval své
vystoupení aktuální problematice MDT. Zdůraznil postup-
nou fasetizaci jeho některých částí, jakož i radikální změ-
nu dlouho zanedbávaného a zdlouhavého revizního
mechanismu MDT. Upozornil na systém GERHARD
(Eidgenössischen Technischen Hochschule v Curychu),
který je zatím nejpropracovanější aplikací MDT pro využi-
tí ve webovém prostředí. MDT má v tomto prostředí také
šanci fungovat jako geografický slovník a jako pro-
středník mezi mnoha různými přirozenými jazyky.
V závěrečném příspěvku porovnali D. VIZINE-GOETZ
a R. THOMPSON rešeršní kvalitu, resp. výkonnost data-
báze OCLC NetFirst s výsledky dosaženými při použití
Deweyho desetinného třídění.

Sborník je doplněn seznamem účastníků a rejstříkem
názvů, zkratek a klíčových slov obsažených v textech pří-
spěvků.

Jaroslav Skolek

BAEZA-YATES, Ricardo,
RIBEIRO-NETO, Berthier.
Modern information retrieval.
New York : Addison-Wesley, 1999.
513 s.
ISBN 0-201-39829-X.

„Jaká je dobrá kniha o vyhledávání informací?“ To je
otázka, kterou lze slyšet velmi často, a to nejen mezi stu-
denty zaměřenými na informatiku, popř. informační vědu
a práci s informacemi obecně. Odpověď nikdy nebyla jed-
noznačná. Dlouhá léta byl výběr omezen na knihy, na
nichž se podílel Gerard Salton. Jednalo se především o tyto
publikace:

� SALTON, Gerard, MCGILL, Michael J. Introduction to
modern information retrieval. New York : McGraw-Hill,
1983. 448 s.

� SALTON, Gerard. Automatic text processing : the trans-
formation, analysis, and retrieval information by com-
puter. Reading (MA) : Addison-Wesley, 1988. 530 s.

Doporučovanou „klasikou“ byla také kniha od Van
Rijsbergena z roku 1979 (VAN RIJSBERGEN, C. J. Infor-
mation Retrieval. London : Butterworths, 1979. 208 s.
Dostupná též na: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/
Preface.html).

V 90. letech 20. století došlo k nárůstu zájmu o pro-
blematiku vyhledávání informací jednak ze strany uživa-
telů, jednak z hlediska vývoje potřebného softwaru. Dů-
vody jsou zřejmé – nastoupený trend dostupnosti
informací v elektronické primární podobě, který pak byl
ve 2. polovině 90. let ještě zvýrazněn expanzí internetu a
služby WWW. Jakkoli lze považovat výše uvedené mo-
nografie za nadčasové, bylo zapotřebí zohlednit nové vli-
vy a nové výzvy, a proto vznikla recenzovaná kniha, která
se snaží zmíněnou mezeru zaplnit.

Kniha vyčerpávajícím způsobem předestírá proble-
matiku vyhledávání informací z počítačového hlediska.
Jsou zde uvedeny algoritmy, vzorce, principy fungování
různých informačně-vyhledávacích modelů, dotazovacích
jazyků, indexů, uživatelského rozhraní a vizualizace in-
formací. Devět kapitol je dílem obou hlavních autorů, o šest
se pak podělili další přední odborníci.

Knihu lze použít jako učební text pro různé úrovně
čtenářů. V úvodu jsou navržena variantní schémata čet-
by jednotlivých kapitol. Uvedená schémata ostatně odů-
vodňují pro někoho možná netradiční řazení kapitol, ve
kterém je např. kapitola věnovaná hodnocení úspěšnosti
vyhledávání zařazena již před problematiku dotazova-
cích jazyků a indexování. Každá kapitola obsahuje
v závěru bibliografický komentář, který doporučuje ke stu-
diu další relevantní publikace. Samotný seznam prame-
nů pro celou knihu je úctyhodný – zahrnuje 852 položek.
Podrobnější představu o obsahu knihy si lze udělat na
základě stránky http://sunsite.dcc.uchile.cl/irbook/, kde je
mj. zpřístupněn úplný obsah, předmluva, dvě vybrané
kapitoly (Úvod a kap. 10 – Uživatelské rozhraní a vizuali-
zace) a slovník pojmů.

Kniha je užitečná nejen pro svůj téměř encyklopedic-
ký přehled, ale i při hlubším zájmu o některý ze specific-


