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MDT v ÈR

Mezinárodní desetinné tøídìní (MDT) dnes kromì sa-
motného systematického poøádání dokumentù nebo dat
pøítomných na nejrùznìj�ích nosièích slou�í k pøená�ení
blokù informací v automatizovaných knihovnických sys-
témech nebo k online vyhledávání urèitých, pøevá�nì sou-
hrnnìj�ích informací. V souèasné dobì je také souèástí
záznamù v rùzných elektronických databázích. Znak MDT
je povinným údajem pro souborný katalog CASLIN.

Je zøejmé, �e do dne�ní doby u�ívaný soubor znakù
MDT, oti�tìný v obsáhlých tabulkách, je ji� zastaralý, pro-
to�e vìda, technika a lidské poznání vùbec se v posledních
desetiletích bouølivì rozvíjely.

Aktualizace a restrukturalizace MDT

Po FID (Féderation Internationale de Documentation -
Mezinárodní federace pro dokumentaci) pøevzalo péèi o
MDT Konsorcium pro MDT (UDC Consortium) se sídlem
v Haagu, které provádí v souboru MDT pravidelnì rùzné
úpravy a zmìny. Jeho zámìrem je postupná restrukturali-
zace klasifikace MDT.

V roce 1994 Národní knihovna ÈR obdr�ela od Kon-
sorcia výluènou licenci na zpøístupnìní souboru znakù
MDT v ÈR. Z licenèní smlouvy vyplývá pro NK ÈR právo
celý soubor - UDC MRF (UDC Master Reference File) -
pøelo�it do èeského jazyka a publikovat jej v ti�tìné èi elek-
tronické podobì. Souèástí smlouvy je i ka�doroè-ní nárok
NK ÈR na získání nové aktualizace MRF v angliètinì ve
formì .iso souboru, který lze provozovat pod systémem
CDS/ISIS. NK ÈR nesmí tento originální soubor znakù ni-
komu prodat, poskytnout, ani umo�nit jeho zneu�ití nebo
komerèní vyu�ití.

MDT na CD-ROM

Èeské vydání souboru znakù MDT, na jeho� vzniku se
podílel tým odborných pøekladatelù z øad zamìstnancù NK
ÈR i externistù, mìlo mít pùvodnì ti�tìnou podobu. Nedo-
statek finanèních prostøedkù v�ak pøimìl zodpovìdné pra-
covníky NK ÈR uva�ovat o jiné eventualitì. Obrátili se
proto na svého dlouholetého osvìdèeného partnera - fir-
mu Albertina icome Praha (AIP), s ní� NK ÈR vydává CD-
ROM Èeská národní bibliografie. Ze spolupráce NK ÈR a
AIP vze�lo vùbec první vydání souboru znakù MDT (UDC)
na CD-ROM.

První vydání
První vydání souboru znakù MDT na CD-ROM vy�lo

poèátkem roku 1997. Jeho základem se stala verze UDC
MRF z roku 1993, kterou NK ÈR získala koncem roku 1994.
Vzhledem k èasové nároènosti pøekladu textového znìní
61 000 znakù MDT a dal�ích údajù s jednotlivými znaky
spojených, terminologických a jazykových úprav, redakè-
ních prací, èi�tìní dat a ladìní softwaru nemohly být do 1.
verze souboru znakù MDT na CD-ROM zabudovány do-

datky a zmìny, k nim� do�lo v originální databázi v prùbìhu
let 1994-1995.

Toto vydání CD-ROM je jednojazyèné, tj. pouze
v èeském jazyce. Ke zveøejnìní originální anglické podoby
bylo zapotøebí získat souhlas British Standards Institution
(BSI).

Druhé vydání
Po získání souhlasu BSI se v èervnu 1998 na trhu obje-

vilo druhé vydání CD-ROM, zahrnující aktualizovaná data
UDC MRF za léta 1994-1996. Jeho nesporným pøínosem
pro u�ivatele je mo�nost srovnání pou�itých slovních ekvi-
valentù znakù MDT v èeském a anglickém jazyce. Kromì
svého základního poslání mù�e dvojjazyèná podoba této
verze mnohým poslou�it i jako pomùcka pøi zpracování
anglicky psaných odborných publikací nebo pøi vyhledá-
vání informací v zahranièních databázích.

Pøíprava tøetího vydání
V�echny èinnosti spojené s pøekladem a nutnou re-

dakèní úpravou aktualizovaných dat za rok 1997 jsou skon-
èeny.

V souèasné dobì probíhají intenzivní práce na vývoji
nového softwaru, který by umo�nil - mimo jiné - u�ivatel-
sky vstøícným zpùsobem do procesu vyhledávání plnì
zapojit hierarchickou strukturu MDT. Pøedpokládáme, �e
ve�keré aktivity spojené s pøípravou stromové struktury a
nezbytným testováním probìhnou v pøí�tích tøech mìsí-
cích a �e tøetí verze CD-ROM, pùvodnì ohlá�ená na poèá-
tek roku 1999, vyjde ve ètvrtém ètvrtletí tohoto roku.

Vzhledem k technickým problémùm na stranì BSI do-
sud nemáme k dispozici aktualizovanou verzi UDC MRF
se zmìnami a doplòky za rok 1998. Po jejím obdr�ení se,
v závislosti na mno�ství úprav, které bude nutno realizo-
vat, a èasu, který budeme na tyto zásahy mít k dispozici,
rozhodneme, zda tøetí vydání CD-ROM bude obsahovat
aktualizace za jeden nebo dva roky.

Vybrané znaky MDT

Publikaci �Vybrané znaky MDT. Pøíruèka pro vìcný
popis dokumentù� vydala NK ÈR ji� dvakrát, a to v rámci
projektu MAKS (na základì èeského vydání MDT publi-
kovaného ÚVTEI). Úèelem vybraných znakù je pøedev�ím
jednotná systematická indexace poèítaèových databází.
Podkladem pro vznik dal�í, právì zpracovávané aktualizo-
vané verze vybraných znakù MDT se stal  nejnovìj�í sou-
bor znakù UDC/MDT. S jejím ti�tìným vydáním se poèítá
ve tøetím ètvrtletí tohoto roku.

Zmìny v klasifikaci MDT

Projekt restrukturalizace se zatím dotkl jen nìkterých
tøíd MDT, na mnoha místech souboru v�ak dochází k vìt�ím
èi men�ím zmìnám notace MDT nebo textových èástí jed-
notlivých záznamù.

Na prvním CD-ROM je oproti stávajícím tabulkám MDT
významnì pøepracována tøída 8 (Jazyk. Lingvistika. Lite-
ratura), její struktura v�ak zùstala z vìt�í èásti zachována.
Pø.: Lingvistika  -  81   (dosud 80)
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Jednotlivé jazyky  -  811   (dosud 802/809)
Èe�tina  -  811.162.3   (dosud 808.50)
Literatura v jednotlivých jazycích  -  821
(dosud 820/899)
Èeská literatura  -  821.162.3   (dosud 885.0)

Mnohem podrobnìji jsou rozpracovány oddíly 544
(dosud 541 - Fyzikální chemie), 64 (Domácí hospodáø-
ství) nebo 531/534 (Mechanika), který navíc doznal zá-
sadních zmìn. Pøepracovány byly i nìkteré pomocné zna-
ky, zvlá�tì v�eobecné pomocné znaky jazyka, jejich� nová
podoba je pøíèinou velké èásti zmìn ve tøídì 8.

Druhé vydání CD-ROM se od prvního vydání dosti
podstatnì li�í. Nejvýznamnìj�ím rozdílem je pøítomnost
novì zavedeného oddílu 004 (Poèítaèová vìda. Výpoèetní
technika), s ní� souvisí zru�ení oddílu 519.68 (Programo-
vání. Programovací jazyky) a dramatické omezení oddílu,
v nìm� byla rozpracována tematika poèítaèù a zpracování
dat - 681.3. Pøepracována byla systematika strunatcù -
�ijících i fosilních (596/599, resp. 566/569). Dal�í zmì-
ny, tentokrát smìrem k pùvodnímu stavu, znovu postihly
oddíl 531/534 (Mechanika). Pøepracována je rovnì� tøída
9 (Geografie. Biografické studie. Dìjiny). Zmìny v ní pøí-
tomné nejsou jen dùsledkem zásahù do v�eobecných po-
mocných znakù místa; geografický údaj, døíve pøipojova-
ný za základní dvoj- nebo trojèíslí oboru, se za ním nyní
uvádí v závorce.

Pø.: Vlastivìda Èeské republiky  -  908(437.1/.2)
(dosud 908.437.1/.2)
Geografie Èeské republiky  -  913(437.1/.2)
(dosud 914.371/.372)
Dìjiny Èeské republiky  -  94(437.1/.2)
(dosud 943.71/.72)

Revizi se nevyhnuly ani zvlá�tní pomocné znaky tøí-
dy 7.

Restrukturalizace MDT - výhled

Restrukturalizace, aktualizace a rùzné úpravy postup-
nì èekají v�echny tøídy MDT. Tento proces, na nìm� par-
ticipují odborníci z mnoha zemí svìta, v�ak bude dlouho-
dobý. Napø. pøípravy na úplné pøepracování tøídy 2
(Nábo�enství. Teologie) probíhají ji� od zaèátku 90. let.
V rùzných stadiích rozpracování se nachází astronomie
(52), matematická analýza (517) a dal�í obory. Zásadní
promìnou právì prochází lékaøství (61), které bude
v koneèné fázi propojeno se souvisejícími oblastmi obec-
né biologie a zoologie.

Výhody práce s CD-ROM

Znaky MDT, kterých je v souboru témìø 61 000, jsou
rozpracovány ponìkud podrobnìji ne� ve slovenském
støedním vydání tabulek MDT z roku 1981. Jejich poøadí
odpovídá hierarchickému øazení obvyklému v ti�tìných
tabulkách. Díky u�itému softwaru je kromì bì�ného pro-
hlí�ení záznamù mo�né jednoduchým zpùsobem vyhledat

jak numerický znak, tak �ádané téma po jednotlivých slo-
vech nebo, za pou�ití logických operátorù, zadáním kom-
binace jednotlivých údajù. V bázi si lze také snadno zobra-
zit pøehled záznamù ni��í hierarchické úrovnì nebo se
naopak rychle pohybovat po hierarchickém �ebøíèku vzhù-
ru.

Perspektivy elektronické verze MDT (UDC MRF)

Zpøístupnìní elektronické podoby UDC/MDT na
CD-ROM významnou mìrou pøispìje k uskuteènìní na�e-
ho zámìru - zkvalitnit údaje vìcné analýzy propojením zna-
kù MDT s adekvátními pøedmìtovými hesly NK ÈR
(PHNK).

Domníváme se, �e dùsledným zapojením znakù MDT
do procesu vìcného poøádání informací a aktualizací slov-
ního vyjádøení tìchto znakù i pou�itých pøedmìtových
hesel vytvoøíme nástroj úèinný a u�ivatelsky vstøícný i
v objemných univerzálních databázích a v prostøedí inter-
netu. Pøedpokladem úspì�nosti celého projektu je právì
tato elektronická verze UDC/MDT.

Marie Plech�mídová
Národní knihovna ÈR

e-mail: marie.plechsmidova@nkp.cz

K vydání 3. dílu Pøíruèky nìmeckých
historických knihovních fondù
v Evropì

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Euro-
pa. Band 3.  Tschechische Republik. Böhmen, Mähren. Hil-
desheim - Zürich - New York, Olms-Weidmann 1998. 328 s.

Mezinárodní projekt realizovaný za podpory Nadace
Volkswagen (Volkswagen Stiftung Hannover) pokraèuje
vydáním dal�ího samostatného 3. dílu pøíruèky Handbuch
deutscher historischer Buchbestände in Europa (HDB)
zamìøeného na knihovny Èech a Moravy. V souèasnosti
je ji� tento produkt nìkolikaleté týmové práce k dispozici
badatelùm. Byl vydán koncem roku 1998 nakladatelstvím
Olms-Weidmann (Hildesheim - Zurüch - New York) a to
nejen v ti�tìné podobì, ale i na CD-ROM.

Dosud vy�ly dva díly Pøíruèky nìmeckých historic-
kých knihovních fondù v ÈR z plánovaných tøí. Dlouhole-
tou odbornou èinnost pracovi�tì HDB v Národní knihov-
nì ÈR ukonèí v roce 1999 vydání poslední èásti pøíruèky
HDB (v podobì l. dílu) vìnované pra�ským knihovnám vèet-
nì NK ÈR.

Celková koncepce projektu pøedstavuje evropské po-
jetí. Centrální redakce, vedená prof. Bernhardtem Fabia-


