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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-
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nem, plánuje postupné vydání dal�ích dílù Pøíruèky tema-
ticky vìnovaných dal�ím evropským zemím a jejich histo-
rickým knihovním fondùm, pøedev�ím nìmeckých tiskù.
(Pozn.: Dal�í údaje o projektu HDB a jeho realizaci je mo�-
né nalézt v èasopise Národní knihovna, roè. 5, 1994 è. 2, s.
146-151, roè. 9, 1998, è. 6, s. 366.)

Ji� v roce 1993, na pracovním setkání úèastníkù projek-
tu HDB v Praze, vysvìtlil tvùrce komplexního programu
HDB prof. Fabian, �e pøíruèka by mìla usnadnit a urychlit
badatelskou práci, pøedev�ím orientaci v jednotlivých fon-
dech starých tiskù, a tím podstatnì podpoøit a zkvalitnit
èinnost odborníkù pracujících se starými tisky. Pøesto�e
se neustále prohlubují technické mo�nosti a pøibývá data-
bází starých tiskù zpracovaných v elektronické podobì,
hlavní úèel této Pøíruèky zùstal zachován.

Jedním z hlavních pøínosù 3. dílu HDB vìnovaného
Èeské republice je skuteènost, �e se podaøilo zpracovat
historické fondy knihoven nìkolika desítek kulturních or-
ganizací z Èech a Moravy. Odborné veøejnosti se tak otví-
rá mo�nost vyu�ít badatelsky cenný komplex nabízených
informací, navíc informací aktuálních. Ètenáø získá údaje o
historii tìchto knihoven a jejich fondù. Pøíruèka informuje
o fondech starých tiskù, a to nejen nìmeckých. Pochopi-
telnì údaje o tiscích napø. v angliètinì, latinì a ostatních
jazycích mají spí�e statistický ráz. Publikace poskytuje
údaje v podobì chronologického pøehledu tiskù podle sta-
letí od inkunábulí a� do konce 19. století a informuje o
tematickém slo�ení jednotlivých fondù. Souèástí pøíspìv-
kù jsou i údaje o katalozích tìchto knihoven a potøebné
bibliografie. Pøíruèka mimo ji� uvedené informace obsahu-
je základní administrativní údaje o jednotlivých institucích,
jejich� fondy jsou v Pøíruèce zpracovány. Ètenáø, badatel,
zájemce tak získá informace jak o vlastní knihovnì, její loka-
lizaci, pøístupnosti, mo�nostech zhotovení potøebných
kopií, tak o mo�nosti náv�tìvy instituce a podmínkách pro
práci s konkrétním fondem.

Publikace je opatøena pøedmìtovým a jmenným rejstøí-
kem. Orientaci v umístìní jednotlivých knihoven mù�e
zvlá�tì zahranièním badatelùm usnadnit pøipojená sche-
matická mapa.

Vlastní realizace projektu mezinárodního úkolu HDB
se zamìøením na knihovny Èech a Moravy nebyla snadná.
Hlavním po�adavkem bylo, aby vybrané knihovny splòo-
valy základní podmínky úkolu (pøedev�ím zastoupení nì-
meckých starých tiskù v jejich fondech). O vìt�inì kniho-
ven  a jejich fondech v�ak nebyly k dispozici adekvátní
údaje, chybìl té� generální katalog starých tiskù v Èeské
republice. I u ji� zpracovaných fondù se vyskytl problém,
�e zpùsob jejich zpracování neodpovídal v�dy hlediskùm
stanoveným základní osnovou úkolu. V nìkterých pøí-
padech bylo mo�né vyu�ít ji� publikovaných materiálù o
urèitých význaèných fondech napø. státních vìdeckých
knihoven, nebo jiných ji� zpracovaných, pøípadnì urèitou
formou popsaných souborù starých tiskù. Uveïme napø.
knihovnu Havla Gelasta Vodòanského z Vodòan nebo
knihovnu latinské �koly z Jáchymova. Zajímavou skupi-
nu, aè dosud nezpracovanou, tvoøí i knihovny západoèes-
kých lázeòských mìst, ale také nìkteré severoèeské kni-

hovní celky. Je pøínosné, �e se podaøilo zpracovat a tím
zvýraznit i ménì známé, leè zajímavé fondy knih, èasopisù
a pøíle�itostných tiskù z 19. století. Pøíruèka je do jisté míry
i odrazem bohatosti vydavatelské èinnosti v 19. století,
pøesto�e je pochopitelnì ohranièena vymezeným rozsa-
hem.

Ve zpracovatelské fázi nám významnì pomáhaly i in-
formace získané od regionálních odborníkù - pøedev�ím
historikù, archiváøù, ale i knihovníkù. Teprve vyhodnoce-
ní v�ech tìchto podkladù a adekvátních informací umo�ni-
lo vytvoøit seznam zpracovávaných knihovních celkù, plnì
relavantních s vlastním projektem.  Podstatným výchozím
bodem se tedy stalo vytypování vhodných knihoven.
Nìkteré vytypované knihovny v�ak o úèast na projektu
nemìly zájem. Jiné se sice pøihlásily, ale ze záva�ných dù-
vodù od své úèasti odstoupily a pøíspìvek nezpracovaly.
Pøíèiny byly rùzné (napø. èasové vytí�ení jednotlivých
odborných pracovníkù nebo jejich odchod z instituce),
nìkteré vyplývaly ze spoleèenských zmìn, k nim� do�lo v
na�em státì v devadesátých letech (vydávání historických
fondù spravovaných institucí v rámci restituèních záko-
nù). Docházelo té� ke stìhování samotných institucí, pøe-
sunu knihoven, pøípadnì pøestavbì celých budov.

3. díl Pøíruèky nìmeckých historických knihovních fon-
dù v Èeské republice tvoøí 66 pøíspìvkù. Vlastní text je roz-
dìlen na dvì èásti. První èást obsahuje popis knihovních
fondù èeských knihoven, druhá fondy moravských kniho-
ven. Zastoupeny jsou jak samotné knihovny, pøedev�ím stát-
ní vìdecké knihovny, tak i knihovny muzeí a archivù, ale
rovnì� i dvì fakultní knihovny Univerzity Karlovy disloko-
vané do Hradce Králové. Akademie vìd ÈR je zastoupena
knihovnou Astronomického ústavu v Ondøejovì. Souèástí
souboru je i Lobkowiczká knihovna s historickými tisky,
vrácená v rámci restituce NK ÈR rodinì Lobkowiczù. Výbìr
pøíspìvkù byl limitován, jak ji� bylo øeèeno, jak samotným
rozsahem pøíslu�ného dílu pøíruèky, tak i výchozími kritérii.
Jde tedy o výbìrový celek knihovních fondù, který je v�ak
mo�no pova�ovat v rámci uvedených mo�ností za reprezen-
tativní.

Pracovní postup pøi tvorbì tohoto dílu HDB vycházel
z hlediska organizaènì redakèního. Moravská zemská
knihovna zaji��ovala po stránce zpracovatelské a odbor-
né èást vìnovanou knihovním historickým fondùm na
Moravì, garanty byli dr. J. Kubíèek z funkce øeditele a
dr. J. Vobr z pozice odborníka na staré tisky. Po odborné i
zpracovatelské stránce významnì pøispìl v oblasti Slezska
i dr. V. Pumprla.

Za pøíspìvky z èeských knihoven odpovídala, vèetnì
redakèního zpracování, NK ÈR. V rámci plnìní mezinárod-
ního úkolu HDB zde pùsobilo od roku 1992 odborné a
redakèní pracovi�tì. Vedení NK ÈR plnì podpoøilo realiza-
ci Pøíruèky a poskytlo k tomuto úèelu jak pracovní kapaci-
ty, tak potøebné prostory. Pova�uji té� za nutné zmínit se o
významu dr. Rudolfa Málka, zku�eného knihovníka a od-
borníka, který stál na poèátku transformace tohoto úkolu
na podmínky Èeské republiky. Jistì je i na místì pøi pøíle�i-
tosti této krátké rekapitulace úkolu podìkovat v�em kole-
gùm, úèastníkùm úkolu HDB, z Èech i Moravy za jejich
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obìtavost a èas vìnovaný (èasto i v dobì osobního vol-
na) analýze jednotlivých knihovních fondù a jejich kvalit-
nímu zpracování.

V pøedchozím textu se ji� objevila zmínka o tom, �e klíè
k tomuto projektu (a to nejen k jeho èeské èásti) patøí do
rukou prof. B. Fabiana z Univerzity v Münsteru. Právì prof.
Fabian, který je vlastnì jedním z prùkopníkù sbli�ování
knihovnictví jednotlivých evropských státù, zvolil knihu
jako výrazné informaèní médium i artefakt za prostøedek
kulturní sounále�itosti a té� i svìdectví o literární, umìlec-
ké, ale i vìdecké úrovni Evropy v jednotlivých historic-
kých obdobích.

Vincenc Streit
Národní knihovna ÈR

Ottova  encyklopedie nové doby
na  CD-ROM

Úvodem
 Kdy� jsem v záøí loòského roku psal pro èasopis Národ-

ní knihovna recenzi na Ottovu encyklopedii obecných vì-
domostí na CD-ROM, polo�il jsem si otázku, zda budu moci
brzy otestovat i pokraèování tohoto velkolepého projektu.
Netu�il jsem, �e v té dobì ji� zlínská spoleènost AION CS
dokonèovala výrobu støíbrného kotouèku s dal�í encyklo-
pedií. Dne 14. prosince 1998 jej pak uvedla na trh.

Základní charakteristika
 Ottova encyklopedie nové doby vycházela v letech 1930

a� 1943. Váleèná doba v�ak znemo�nila, aby se vytisklo v�ech
plánovaných 14 svazkù. Do digitální podoby proto bylo
pøevedeno dvanáct svazkù. Jedná se pøibli�nì o 9000 stran
textu (s témìø 60 000 hesly) vèetnì takøka 1200 obrázkù a 300
obrazových pøíloh. K tomu pøistupuje rozvinutý hypertex-
tový aparát tvoøený více ne� 12 000 hypertextovými odkazy
spojujícími pøíbuzná témata. V�e se ve�lo na jeden kotou-
èek. Je to tedy ji� ètvrtý CD-ROM v poøadí, proto�e kromì
digitální repliky �velikého� Ottova slovníku nauèného a verze
umo�òující vyhledávání v digitální replice existuje i tøetí CD-
ROM s mapovými pøílohami.

Po�adavky technické
 Oproti �velikému� Ottovu slovníku, který vy�adoval

poèítaè s procesorem 486 DX-2/66, 8 MB RAM a ètyørych-
lostní mechaniku, Ottova encyklopedie nové doby je je�tì
nároènìj�í. Výrobce doporuèuje PC Pentium, RAM 16 MB,
grafický akcelerátor a monitor pro rozli�ovací schopnost
1024x768, a to nejlépe v 64 tisíci barvách a minimálnì �est-
náctirychlostní mechaniku. Ponìvad� operaèní systém
Windows 3.1, který mám na svém domácím poèítaèi, nedo-
staèuje pro vyhledávání, CD-ROM jsem testoval na poèí-
taèi v knihovnì (P 166, 32 MB RAM).

Po�adavky programové
 Proto�e by se asi vìt�ina u�ivatelù nespokojila jen

s prohlí�ením digitální repliky, na co� staèí Windows 3.1,

ale bude tou�it po vyhledávání v plných textech, je nutné
mít Windows 95 èi Windows 98 nebo Windows NT. Èes-
ká jazyková verze není nezbytná, instalaèní program v prù-
bìhu instalace doká�e detekovat jazykovou verzi Windows
a nabídne provedení pøíslu�ných zmìn. Prohlí�eè Acrobat
Reader 3.01 stejnì jako programová skupina pro hledání v
plných textech Tovek Tools se nainstaluje z recenzova-
ného CD-ROM.

Instalace
 Na instalaci CD-ROM �velikého� Ottova slovníku jsem

musel zavolat pracovníky na�eho oddìlení automatizace.
Patrnì jsem nebyl jediný, kdo se firmì svìøil s potí�emi. Po-
tì�ilo mne, �e AION CS instalaci nového CD-ROM zjedno-
du�il, aby ji zvládl i zaèáteèník. Ve vìt�inì pøípadù by mìlo
staèit uzavøení v�ech bì�ících aplikací a vlo�ení CD-ROM
do mechaniky. Po chvíli vlivem automatické detekce se na
obrazovce objeví obrázek dìlníka u obrovského kola, název
encyklopedie a jednoduchá otázka. Po postupném zodpovì-
zení asi pìti dotazù a volbì 3. varianty, která sice zabere na
pevném disku pøes 110 MB, ale je nejvhodnìj�í pro vyhledá-
vání pøi velmi slo�itých dotazech, byste mìli po nìkolika mi-
nutách èíst na obrazovce vìtu �Instalace Ottovy encyklo-
pedie nové doby byla ukonèena�.

Ovládání
 Práce s Ottovou encyklopedií zaèíná kliknutím na tøetí

ze ètveøice ikon v seskupení nazvaném Ottova encyklope-
die. Tím se zaktivuje prostøedí Acrobat Reader. Vyhledá-
vání v plných textech spustíte kliknutím na tlaèítko F v
horní li�tì. Díky velmi pøehledné pøíruèce vám nebude èi-
nit potí�e hledání hesla ani zobrazení výsledku hledání.

Pøesnost a spolehlivost dat
 Vyhledávací nástroj Tovek patøí mezi systémy 3. gene-

race. Pomocí operátoru Accrue a váhy dokumentu by se
mìlo dosahovat velice dobrých výsledkù. V pøípadì formu-
lace dotazu �lev, tygr�, kterou uvádí pøíruèka pro pochopení,
nabídne zmínìný operátor seznam hesel, na jeho� zaèátku
se oba výrazy nejvíce vyskytují spoleènì, a teprve na jeho
konci hesla, v nich� je jen jeden výraz. Dravé �elmy mne
nezajímaly, ale obohacení cizích jazykù výrazem robot z kni-
hy K. Èapka ano. K mému pøekvapení mi operátor Accrue
na dotaz �Èapek, robot� nejprve nabídl hesla Èapek, K. M.
Chod a robota, obì s váhou 0,50. Relevantní záznamy byly
a� na tøetím (robot s váhou 0,49) a ètvrtém místì (Èapek,
Karel s váhou 0,48). Pro zlep�ení nálady po urèitém zklamá-
ní z operátoru Accrue jsem podobnì jako u �velikého� Ot-
tova slovníku vyhledal hesla, v nich� se psalo o mìstì, kde
�iji. Ukázalo se, �e význam severoèeského mìsta rostl. Na
dotaz �v <near/5> Ústí <near/5> n <near/5> L� jsem získal 28
hesel.

Úplnost dat
 Ottova encyklopedie nové doby zaèala vycházet po

21 letech od vyti�tìní posledního dodatku �velikého� Ot-
tova slovníku, tak�e údajù na doplnìní a upøesnìní sta-
rých hesel bylo dost a dost. Navíc období po 1. svìtové
válce pøineslo øadu objevù, které by mìla encyklopedie
zachytit. Pøekvapilo mne, �e jsem slovo penicilin nena�el v


