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Nové vydání svìtového adresáøe
nakladatelù

Ji� ètvrt století vychází nejvìt�í svìtový adresáø na-
kladatelù - Publishers  International ISBN Directory
(PIID) vydávaný nyní spoleènì nakladatelstvím K. G.
Saur v Mnichovì, Mezinárodní agenturou ISBN v Berlí-
nì a R. R. Bowkerem v New Providence. Toto poslední,
25. vydání (1998/99) uvádí celkem 424 247 nakladatelù
z 210 zemí, co� je o 8,3 % více ne� v pøedchozím ti�tì-
ném vydání. PIID má témìø 4500 stran textu a je rozdì-
len do tøí èástí. Úplné údaje (adresy, telefony, faxy,
e-maily, pøíp. standardní èísla adresy - SAN) uvádí pou-
ze první èást, uspoøádaná abecednì podle zemí (uvnitø
zemí abecednì podle názvù nakladatelù). Dal�í dva svazky
jsou �pouze� rejstøíky (�pouze� uvádím do uvozovek pro-
to, �e mají ka�dý pøes 1000 stran textu). Èíselný rejstøík
je uspoøádán podle identifikátorù ISBN, abecední
rejstøík podle názvù nakladatelù, bez ohledu na zemi pù-
sobení. V PIID jsou i nakladatelé, kteøí ji� ukonèili svoji
èinnost - je jich 31 516. Od loòského roku je PIID aktua-
lizován de facto dvakrát roènì - v roèních intervalech se
toti� støídá ti�tìná verze a verze na CD-ROM. Tak èastá
aktualizace je nutná, proto�e roènì se mìní 60 % dat ob-
sa�ených v PIID. Spolehlivost údajù je vysoká a to díky
pravidelnì dodávaným dílèím aktualizacím 119 skupino-
vých a národních agentur ISBN, které dnes ji� pùsobí ve
148 zemích svìta. V PIID jsou i adresy nakladatelù ze
zemí, které dosud nejsou èleny systému ISBN. Vìrohod-
nost jejich adres není ale tak vysoká. Vydavatelé PIID je
získávají z dílèích adresáøù èi od profesních sdru�ení
(napø. svazù nakladatelù) i z jiných zdrojù.  Od loòského
vydání PIID vstoupily do systému ISBN Albánie, Armé-
nie, Bolívie, Gruzie, Honduras, Jordánsko, Kuvajt, Mon-
golsko a Paraguay. Znamená to, �e èleny systému ISBN
je 70 % v�ech zemí svìta a 95 % zemí s vlastní kni�ní
produkcí.

Jako v�dy je PIID vybaven témìø 50 stranami úvod-
ního textu, pøiná�ejícího úvod do systému ISBN, vysvìt-
lení, jak hledat v adresáøi, soupis skupinových èi národ-
ních agentur uspoøádaný podle jejich identifikátorù ISBN,
adresy agentur a seznam zemí a jejich kódù obsa�ených
v adresáøi.

Národní agentura ISBN v ÈR dostává jeden exemp-
láø PIID zdarma od Mezinárodní agentury ISBN - výmì-
nou za tøikrát roènì poskytované aktualizace dat o èes-
kých nakladatelích. Nejnovìj�í adresáø je k nahlédnutí
zde, star�í výtisky jsou v�dy pøedávány do fondu Národ-
ní knihovny ÈR.
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CD-ROM  Státní technické knihovny

Úvodem

Ti, kteøí nav�tívili v kvìtnu loòského roku stánek Stát-
ní technické knihovny na pra�ském kni�ním veletrhu Svìt
knihy �98, si mohli koupit zbrusu nový CD-ROM. U pøí-
le�itosti 280. výroèí zalo�ení knihovny jej vydala tato
pra�ská instituce a stala se tak po Národní knihovnì ÈR
a Státní vìdecké knihovnì v Ústí nad Labem tøetí èeskou
knihovnou, která vyu�ila tohoto moderního nosièe k dis-
tribuci dat.

Základní charakteristika

Na støíbrném kotouèku u�ivatel najde ètyøi adresáøe.
KATALOG obsahuje témìø 130 tisíc katalogizaèních zá-
znamù, pøístupných pomocí tøí rejstøíkù (autorského, ná-
zvového a pøedmìtového) a  Polytematického strukturo-
vaného hesláøe. Adresáø ACROREAD obsahuje podpùrné
programy pro prohlí�ení katalogizaèních záznamù. Dal�í
adresáø nazvaný WWW obsahuje statické stránky webov-
ského serveru STK. Data posledního adresáøe oznaèené-
ho VIDEO zabírají na disku nejvìt�í objem. Je to po-
chopitelné, proto�e ve formátu mpg je 34minutový film
o historii, souèasnosti a krátce i budoucnosti této specia-
lizované knihovny.

Po�adavky technické

Nechcete-li si nechat ujít pøehrávání mpg souborù,
vkládejte tento CD-ROM do �achty poèítaèe, který má
procesor Pentium 100 èi více. Toto na�tìstí ji� splòuje
nový poèítaè v mé kanceláøi, jen� byl pøed vánocemi na-
víc doplnìn pøehrávaèem CD-ROM.

Po�adavky programové

Autoøi CD-ROM mlèky pøedpokládají, �e u�ivatelé
budou mít na svém poèítaèi nainstalován jak prohlí�eè
souborù ve formátu htm (v tomto formátu jsou soubory
v adresáøi WWW), tak i pøehrávaè souborù ve formátu
mpg. Zatímco bez Netscape Navigatoru bych si dnes ji�
nedokázal pøedstavit svùj denní program, a proto mi na
poèítaèi nechybí, program pro video jsem si musel ne-
chat dodateènì nainstalovat. Barevný ozvuèený film
o Státní technické knihovnì jsem si mohl prohlédnout a�
pomocí programu XingMPEG.player. Proto�e katalogi-
zaèní záznamy jsou ve formátu PDF (podobnì jako na-
posledy testovaná Ottova encyklopedie), nezaskoèila mne
potøeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Ne-
máte-li jej, nemusíte zoufat, v adresáøi ACROREAD je
toti� instalaèní program Acrobat Reader 3.01 vèetnì
Search plug-in pro fulltextový index.

Instalace

Práce s tímto CD-ROM nevy�aduje �ádnou zvlá�tní
instalaci, máte-li správnì nainstalovány v�echny progra-


