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45. konference Italské knihovnické
asociace (AIB)

Konference XLV Congresso nazionale AIB : AIB 99 se
konala ve dnech 16.-19. kvìtna 1999 v Kongresovém cen-
tru umístìném v moderní èásti Øíma zvané EUR. Více ne�
tisíc italských knihovníkù jednalo nìkolik dní o nejrùznìj-
�ích tématech, nìkteré bloky byly èistì italské, jiné mezi-
národní. Hlavní garant bloku vìnovaného vývoji katalogi-
zaèních pravidel v mezinárodním (hlavnì evropském)
kontextu mne po�ádal o referát (The Development of Czech
Cataloging Rules in the 20th Century or, Resisting Foreign
Influences - viz Národní knihovna, 1999, è. 2, s. 55) ji� na
loòské konferenci IFLA. Byla jsem potì�ena tím, �e èeská
zku�enost je pro italské kolegy stejnì zajímavá jako zku�e-
nost Francie, Anglie èi Nìmecka. A� na konferenci samé
jsem si v�ak v plné míøe uvìdomila, �e se nejednalo o po-
zvání náhodné, �e �èeská cesta� v oblasti implementace
standardù je mezinárodnì známá a uznávaná.

Na konferenci probíhala paralelní jednání o øadì �hor-
kých� knihovnických témat dne�ka, pøedev�ím o elektro-
nických dokumentech v knihovnách z rùzných hledisek, o
transformaci profese knihovníka v návaznosti na transfor-
maci slu�eb atd. Tato témata bývají zpravidla mnohem atrak-
tivnìj�í ne� transformace katalogizaèních pravidel, proto
mne velmi pøekvapil obrovský zájem italských knihovní-
kù o blok vìnovaný katalogizaci.

Z referátù i diskuse bìhem kongresu i mimo nìj pøi rùz-
ných spoleèenských setkáních vyplynulo, �e evropské
knihovny jsou dnes v oblasti katalogizaèních pravidel ve
fázi velmi slo�itého rozhodování:

� Pøevzít AACR2R, která se ji� de facto stala mezinárod-
ními pravidly a jsou nejroz�íøenìj�í katalogizaèní in-
strukcí na svìtì?

� Vyvíjet vlastní katalogizaèní pravidla?
� Zùstat u stávajících katalogizaèních pravidel a s roz-

hodnutím je�tì poèkat?

Diskutovalo se o tom, zda je lep�í zvolit øe�ení typu
�køi�ovatka�, která nutí k rychlému rozhodnutí a pokraèo-
vání po zvolené cestì, by� je obtí�ná a vede pøes øadu
pøeká�ek, nebo �kruhový objezd�, který dává mo�nost nì-
kolikrát se vrátit, dobøe vìci rozvá�it a rozhodnout se v klidu
a v nejvhodnìj�í chvíli. Obì øe�ení jsou problematická.
První (�panìlsko, ÈR) vy�aduje odvahu ke zmìnám (mnoh-
dy radikálním) - diskutovalo se i o ztrátì národní identity,
druhé pøiná�í nejistotu a stagnaci (Nìmecko, Francie, Slo-
vinsko, Itálie). V období nejistoty jsou problémem:

� spolupráce v národním a zejména mezinárodním kon-
textu

� implementace nových systémù
� pøíprava metodických pøíruèek a �kolení
� retrospektivní konverze katalogù

Bìhem konference jsem si uvìdomila, �e vìci, které jsou
pro nás naprosto samozøejmé (diskutuje se pouze o tom,

jak implementovat a �kolit UNIMARC a AACR2R, nikoli o
tom, zda implementovat a �kolit právì tyto standardy èi
jiné, pøedávání záznamù do OCLC i jejich pøebírání probíhá
bez problémù a je efektivní, otázka sdílené katalogizace
v národním mìøítku je problémem technickým, nikoli pro-
blémem nesluèitelnosti dat), nejsou vùbec samozøejmé jin-
de. Mnohdy jsme málo trpìliví a máme pocit, �e postupuje-
me pøíli� pomalu. Pro korekci úhlu pohledu je velmi dobré
uvìdomit si situaci jiných zemí. Právì tato mezinárodní
konfrontace a zmìna pohledu na situaci u nás (z meziná-
rodního pohledu vypadá mnohem optimistiètìji ne�
z pohledu národního) byla pro mne nejvýznamnìj�ím pøí-
nosem úèasti na konferenci.

Ti�tìné materiály z konference, které se mi podaøilo zís-
kat,  jsou k dispozici ve studovnì Odboru knihovnictví
NK, øada informací je dostupná na http://www.aib.it/aib/
congr/co99index.htm.

Bohdana Stoklasová
Národní knihovna ÈR

Sympozium  Evropský katalog  seriálù

Organizátory akce European Serials Catalogue Sym-
posium byly Östereichische Ost- und Südosteuropa-In-
stitut, Vídeò, Östereichische Nationalbibliothek, Vídeò a
Univerzitná kni�nica, Bratislava. Sympozium se konalo v
Oratoriu Rakouské národní knihovny ve Vídni ve dnech
22.-23. dubna 1999. Úèastnilo se ho 23 delegátù z 10 státù:
Èeské republiky, Chorvatska, Itálie, Litvy, Loty�ska, Ma-
ïarska, Nìmecka, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Program jednání:

� Mezinárodní rozvoj seriálù - definice seriálu, pravidla
popisu, standardy, souborné katalogy

� Souèasný stav ZDB (Zeitschriftendatabank)
� Souèasný stav ÖZZDB (Die Österreichische Zeitungs-

und Zeitschriftendatabank)
� Spolupráce mezi ZDB a ÖZZDB
� Zpracování seriálù, souborné katalogy seriálù vèetnì

dodávání dokumentù v zemích jednotlivých úèastníkù
sympozia - souèasný stav a výhled do budoucna

� Projekt  CASA (Co-operative Archive of Serials and
Articles)

� Diskuse ke konceptu a cílùm projektu evropského sou-
borného katalogu periodik:
� Shrnutí situace v zemích jednotlivých úèastníkù

sympozia, jednotící momenty
� Reálné cíle projektu - za jakých podmínek je reálné

sdílení zdrojù


