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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
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�ádném hesle, i kdy� toto antibiotikum objevil Alexander
Fleming ji� v roce 1928. Ale ani jméno tohoto britského
mikrobiologa Ottova encyklopedie nezaznamenala v �ád-
ném hesle. Jen o málo úspì�nìj�í byl K. Gottwald a G.
Dimitrov. Tyto komunisty zmínila encyklopedie aspoò jed-
nou, a to v heslech Komunistická Internacionála, respekti-
ve Nìmecko, dìjiny. Zato A. Hitler má v encyklopedii ne-
jen samostatné heslo, ale je pøipomenut v dal�ích 84
heslech. S T. G. Masarykem se v�ak nemù�e mìøit. Jméno
na�eho prvního prezidenta najdeme dokonce v 834 hes-
lech. Knihovníky snad potì�í údaj, �e k 235 heslùm �veli-
kého� Ottova slovníku, v nich� se objevilo slovo oznaèu-
jící na�e povolání, pøibylo dal�ích 83 hesel.

Dokumentace
 Pro osmaètyøicetistránkovou u�ivatelskou pøíruèku na-

cházím jen slova uznání. Je napsána srozumitelnì a doplnì-
na øadou názorných obrázkù, tak�e mohu jen litovat, �e ne-
byla pøikládána ji� k �velikému� Ottovu slovníku.

Cena
 Recenzovaný výrobek se prodává za 2500 Kè. Je to

èástka podstatnì ni��í, ne� jakou byste zaplatili za komplet
originální encyklopedie, pokud byste mìli to �tìstí a obje-
vili ji v antikvariátu.

Celkové zhodnocení
 Ten, kdo dal pøednost kompaktním diskùm pøed ti�tì-

nou verzí Ottovy encyklopedie, se asi nebude moci poch-
lubit polièkou ozdobenou pìknou vazbou 40 svazkù. Pøí-
padného náv�tìvníka v�ak mù�e ohromit, kdy� bìhem
nìkolika sekund najde informace v 244 184 heslech místo
pracného listování 38 tisíci stranami Ottových slovníkù.
Je jen nutné mít na pamìti, �e poznatky v nìkterých obo-
rech se za 56 let dost zmìnily. Poslední svazek ukonèený
heslem U�ok toti� vy�el v roce 1943 a je veliká �koda, �e se
nepodaøilo nalézt texty urèené pro nevydané poslední svaz-
ky. Je radostné, �e firma AION CS chce vydávat i dal�í
kompaktní disky. Nebude sice pøevádìt do elektronické
formy ètyødílný Pøíruèní slovník nauèný, který je mimoøád-
nì bohatý na údaje o osobách typu K. Gottwald, ale zamìøí
se na oblast hudby. Pøipravuje toti� multimediální uèebnici
dìjin hudby - od staro�idovských �almù po Stockhausena
- na tøech CD-ROM.

Ale� Bro�ek

zahranièními externisty, poøádání odborných kolokvií, semi-
náøù, cyklù pøedná�ek a na edièní a publikaèní èinnost.
V oblasti výuky spolupracuje s univerzitou v Lipsku. Poøá-
dá rovnì� pravidelné mezinárodní konference, napø. v øíjnu
1998 byla v sídle GWZO konána konference  nìmeckých a
èeských historikù vìnovaná otázkám nových perspektiv
èeské a nìmecké  historiografie.

 Prostory institutu jsou velmi úèelnì  zaøízeny a vyba-
veny nejmodernìj�í technikou. Znaèná péèe je vìnována
také postupnému budování knihovny. V souèasnosti její
fond obsahuje více ne� 36 000 knih a 70 øad titulù domá-
cích i zahranièních odborných periodik. Celý fond je zpøí-
stupnìn prostøednictvím elektronického  katalogu, pou�í-
vaný systém vyhledávání je velmi jednoduchý a pøístupný
ka�dému u�ivateli. Knihy jsou v�ak stavìny podle pøírùst-
kových èísel do nìkolika oborových oddìlení, tak�e orien-
tace ve fondu je zpoèátku dost nároèná.

Knihovna je velmi dobøe vybavena souèasnou pro-
dukcí èeské historiografie a na�imi odbornými èasopisy,
pøes nìkteré obtí�e (zejména finanèní) se dokonce daøí pro-
støednictvím nákupù v èeských antikvariátech doplòovat
fondy knihovny i star�ími edièními øadami èeských histo-
rických pramenù, bibliografií a literárních rukovìtí.

Jedním z projektù GWZO je rovnì� mezinárodní pro-
jekt Metropole a centra (Metropolen und Zentren. Ihre
Entwicklung als Faktoren und Orte staatlicher Reprä-
sentation sowie kultureller und gesellschaftlicher Inte-
gration in Ostmitteleuropa - 15./16. Jhd.), který se zabý-
vá srovnávacími výzkumy dìjin mìstských center støední
Evropy, pøedev�ím Krakova, Gdaòsku, Prahy, Budape�ti a
èásteènì také Vídnì, Vratislavi, Olomouce, Bratislavy a �týr-
ského Hradce v období raného novovìku, s tì�i�tìm v 15.
a 16. století. Zamìøuje se pøedev�ím na dìjiny kultury, vzdì-
lanosti, na výzkum spoleèenských vazeb a na otázky  kul-
turního, ale i ekonomického transferu mezi jednotlivými
mìstskými støedisky v této oblasti. Na projektu spolupra-
cuje vedle dal�ích vìdeckých pracovníkù z Èeské republi-
ky i zástupce NK ÈR - dr. Alena Richterová. Její dvì studie,
první vìnovaná tématu vnímání Prahy jako metropole
v èeském písemnictví 16. století  a druhá zamìøená na hod-
nocení literatury k dìjinám festivit konaných v Praze v
15.-17. století, budou publikovány ve sborníku  �Compa-
rativ. Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas�, vydáva-
ném lipskou univerzitou.

Dal�í informace o èinnosti GWZO, jednotlivých pro-
jektech i externích spolupracovnících mù�ete získat na in-
ternetové adrese: http://www.uni-leipzig.de/gwzo/.

Alena Richterová

■ V bøeznu 1999 se v Olympia Hall v Londýnì uskuteènil
ji� 6. roèník mezinárodního kni�ního veletrhu LIBF �99.
Za dobu své existence si vydobyl nezastupitelné místo
v kni�ní kultuøe Velké Británie. V popøedí zájmu londýnské-
ho veletrhu je tradièní kniha. Z hlediska vystavovatelù jde o
veletrh spí�e národní. Celkem se ho zúèastnilo 1450 vysta-
vovatelù, pøièem� zastoupení vystavovatelù ze zahranièí se
zdálo být spí�e symbolické. Roli v tom hraje jistì i termí-

■ ■ ■   krátké zprávy  ■ ■ ■

■ V øíjnu 1996 byla slavnostnì zahájena èinnost lipské-
ho institutu Geisteswissenschaftliches Zentrum Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO),  k jeho�
základním úkolùm patøí výzkum dìjin a kultury zemí støední
a východní Evropy z pohledu vzájemného  srovnávání.
Je pokraèovatelem výzkumného støediska obdobného jmé-
na, které pracovalo v Berlínì v letech 1992 a� 1995 jako sou-
èást Spoleènosti Maxe Plancka. Vedle vlastní èinnosti vý-
zkumné, soustøedìné do nìkolika obsáhlých projektù, se
GWZO zamìøuje na koordinaci spolupráce s nìmeckými i


