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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
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nová kolize s kni�ním salonem v Paøí�i a veletrhem v Lipsku.
LIBF je urèen malým a støedním britským nakladatelùm a
knihkupcùm, pro které je nejvýznamnìj�í událostí celého
roku. Bylo mo�né zde vysledovat trend sdru�ování nakla-
datelù podobného zamìøení do vìt�ích celkù, které mají da-
leko vìt�í �anci ovládnout svìtový  kni�ní trh v urèité ob-
lasti lidského vìdìní. Vìt�ina vystavovatelù nabízela
veletr�ní slevy. Ty byly velmi výrazné hlavnì u knih vylo�e-
ných na stáncích (èasto a� dvì tøetiny pùvodní ceny). Na
objednávky uzavøené bìhem veletrhu mìla vìt�ina vysta-
vovatelù slevy od 5 do 10 %. Veletrh doprovázela øada semi-
náøù a pøedná�ek vesmìs velmi prakticky zamìøených. Na
vìt�inu z tìchto akcí byl vstup volný. Nìkolik semináøù bylo
vìnováno otázce autorských práv ve svìtì globalizace. Bì-
hem celého veletrhu probíhala setkání s autory vèetnì oblí-
bených podpisových akcí. Jednou z nejdùle�itìj�ích udá-
lostí leto�ního veletrhu byla konference Evropské federace
knihkupcù s názvem Prodej knih ve svìtì elektroniky. Èes-
ký kni�ní trh pøedstavoval kolektivní stánek zorganizovaný
akciovou spoleèností Svìt knihy. Byla to velmi malá expozi-
ce a její umístìní bohu�el nebylo pøíli� ��astné, pøesto je
dobøe, �e zde byla na�e republika zastoupena.

Z cestovní zprávy J. Kozákové vybrala redakce

■ Ve dnech 20.-23. 5. 1999 probìhl v Praze 5. mezinárod-
ní kni�ní veletrh Svìt knihy �99. Hlavním poøadatelem
veletrhu je Svaz èeských knihkupcù a nakladatelù, spolu-
poøadatelem Výstavi�tì Praha a koná se tradiènì pod zá-
�titou ministra kultury ÈR a primátora hl. mìsta Prahy. Le-
to�ního veletrhu se na plo�e 6000 m2 zúèastnilo 590
vystavovatelù z 18 zemí (z toho 354 zahranièních ve 40
vìt�inou kolektivních stáncích). Svìt knihy je výstavou
prodejní a názory na to, zda je tato skuteènost kladem nebo
záporem, se rùzní, v ka�dém pøípadì v�ak prodej zvy�uje
náv�tìvnost a  letos opìt pøi�lo zhlédnout veletrh více ne�
40 000 zájemcù o literaturu.

Hlavním  tématem veletrhu byla tentokrát encyklope-
dická díla a ústøední zemí Francie, které bylo vìnováno
mno�ství doprovodných programù a v jejím� národním stán-
ku se pøedstavilo asi 2300 titulù francouzských nakladate-
lù. Hosty veletrhu byla øada francouzských spisovatelù a
i mimo Výstavi�tì se konaly akce k této pøíle�itosti (diva-
delní pøedstavení, filmy, výstava fotografií).

Jako ka�doroènì se v dobì konání veletrhu uskuteèni-
lo i mnoho dal�ích doprovodných akcí - autorská ètení,
setkání s významnými osobnostmi kni�ní kultury, literární
poøady, pøedná�ky, firemní prezentace, soutì�e, diskuse,
autogramiády atd. K obvyklým akcím spojeným se Svì-
tem knihy patøí výstavy Nejkrásnìj�í knihy roku, Fotogra-
fická publikace roku, Slovník roku a dal�í. Ocenìny byly
nejlep�í práce ze sféry fantasy a sci-fi. Obec pøekladatelù
tradiènì  udìlila  anticenu Skøipec za nepovedený pøeklad.
Mimo Výstavi�tì pak probìhl pøidru�ený odborný pro-
gram: Zasedání evropské federace knihkupcù, Zasedání
mezinárodní federace knihkupcù, Konference obce pøekla-
datelù, Inforum Praha 1999, Knihkupecké forum.

Jedna z mnoha doprovodných akcí veletrhu Svìt knihy
byla vìnována problematice autorského práva. Pøedná�ku
Ochrana autorských práv, která probìhla 20. kvìtna  v pravém
køídle Prùmyslového paláce na Výstavi�ti, poøádala DILIA.
Tuto organizaci reprezentoval �imon Pellar, pøedseda vý-
konného výboru obèanského sdru�ení DILIA, který infor-
moval o DILIA jako�to organizaci zabývající se hromadnou
správou autorských práv, o jejích úkolech a aktivitách i
v mezinárodním kontextu, zmínil nové skuteènosti v návrhu
nového autorského zákona a výklad doplnil pøíklady z praxe.
Úèast na této akci byla bohu�el minimální, mo�ná díky malé
publicitì nebo pomìrnì speciální tematice, kterou ochrana
autorských práv je. Mo�ná by bylo vhodné propojení èi
spojení této pøedná�ky s ji� zmínìným workshopem probí-
hajícím v rámci Infora.

-AM-, Mrá

■■■■■ Asociace knihoven ÈR na své 2. øádné valné hromadì
konané v bøeznu 1999 pøijala usnesení, v nìm� mj. ulo�ila
pøedsednictvu:

� nadále se aktivnì zúèastòovat práce pøi formulování
kulturní, informaèní a regionální politiky státu spolu se
stávajícími nebo novì vznikajícími profesními organi-
zacemi èi iniciativami za pøedpokladu vzájemného re-
spektování,

� sledovat plán legislativních prací ministerstev, ze-
jména Ministerstva kultury ÈR, a aktivnì se úèastnit
na návrzích zákona o veøejných knihovnických a in-
formaèních slu�bách, zákona autorského, o sbírkách,
o transformaci rozpoètových a pøíspìvkových orga-
nizací, o prodeji a vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty,
o �íøení informací prostøednictvím nových technolo-
gií,

� vìnovat se otázkám právnì-organizaèní formy institu-
cí: sledovat vývoj návrhù øe�ení transformace rozpoè-
tových a pøíspìvkových organizací, aktivnì navrho-
vat nejvhodnìj�í øe�ení pro knihovny a motivovat
èleny AK k aktivní úèasti na prùbìhu pøíprav této trans-
formace,

� vìnovat se i nadále otázce zpoplatòování slu�eb kniho-
ven ve vztahu k pojetí tìchto slu�eb jako veøejného
zájmu; prosazovat princip rovného pøístupu obèanù
k informacím, bránit se tlaku k zatí�ení, a tím diferencia-
ci u�ivatelù a komercializaci slu�eb,

� vìnovat se i nadále otázce postavení a odmìòování
knihovníkù: s ohledem na zvy�ující se kvalifikaèní ná-
roky na knihovníky usilovat o zvý�ení tarifù, o mo�-
nost vy��ího zaøazování, o zmìnu katalogu prací nebo
o vypracování jeho vlastní pøedstavy s ohledem na
zvy�ující se kvalifikaèní nároky na knihovníky a kni-
hovnické povolání,

� sledovat legislativní zmìny, zejména novelu Zákoníku
práce, mzdových zákonù a zákona o zamìstnanosti,

� zúèastnit se aktivnì práce sekce kultury Unie zamìst-
navatelských svazù a jejích orgánù, podporovat usta-
vení nové Rady pro hospodáøskou a sociální dohodu
v kultuøe a její aktivní pùsobení.


