
K N I H O V N Y  V E G Y P T ù
J i fi i na  RÛÏová

Egyptologové vyuÏívají v Egyptû tradiãnû fungující a bohatû vybavené

knihovny zahraniãních ústavÛ, jako je napfi. knihovna Institute Français

d’Archéologie Orientale,Deutsches Archäologisches Institut,aj. Asi jen má-

lokdo z kolegÛ si v‰ak poloÏil otázku, jak to vlastnû vypadá s knihovnami

organizovan˘mi egyptsk˘m státem.Toto zjistit bylo cílem mé leto‰ní stáÏe

(a ãásti loÀského pracovního pobytu v Egyptû) umoÏnûné díky ãlánku 2

kulturní dohody mezi vládami EAR a âR. ZároveÀ jsem se úãastnila 7. kni-

hovnického kongresu pofiádaného Egyptian Library and Information Asso-

ciation v Heluánu na téma „Egyptian Libraries Serving Research“.

Nûkteré z knihoven se mi podafiilo nav‰tívit jiÏ v loÀském roce. Zku‰e-

nosti a materiály získané v leto‰ním roce mi umoÏnily udûlat si obrázek

o tom, za jak˘ch podmínek moji egypt‰tí kolegové knihovníci získávají

a zpracovávají pfiírÛstky do fondu a jaké sluÏby poskytují sv˘m uÏivatelÛm.

Organizace a fiízení egyptsk˘ch knihoven podléhá knihovnickému zá-

konu specifikovanému pro jednotlivé typy knihoven. Jsou to:

a) Národní knihovna

b) Muzejní knihovny

c) Univerzitní a vysoko‰kolské knihovny

d) Lidové knihovny

e) Alexandrijská knihovna

Zvlá‰È se zmíním o GEBO (General Egyptian Book Organization).

Ad a) Národní knihovna (dále NK) sídlí ve dvou budovách na bfiehu Nilu

v centru Káhiry. PÛvodní stará budova, která fungovala dohromady s Mu-

zeem islámského umûní, je nyní v rekonstrukci. Hlavní ãást fondu je umís-

tûna v komplexu moderních budov na nábfieÏí Nilu, kde sídlí i Ústfiední

státní archiv.

Knihovna má právo povinného v˘tisku v poãtu 10 kopií od kaÏdé pub-

likace, kazety ãi jakéhokoli dal‰ího nosiãe informací.

Knihovna buduje autorsk˘ katalog, z vûcn˘ch potom systematick˘

i pfiedmûtov .̆ PÛvodnû se katalog vydával kniÏnû, v 50. letech se pfie‰lo na

lístkov˘ katalog a v souãasné dobû se postupnû zaãíná pracovat s on-line

katalogem na poãítaãích. Program je sestaven speciálnû pro NK, obsahuje

modul akvizice, katalogizace a v˘pÛjãního protokolu. Záznam knihovních

jednotek je vyhledateln˘ z nûkolika hledisek.
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Pro systematické tfiídûní pouÏívá NK Deweyho desetinné tfiídûní, tak ja-

ko vût‰ina knihoven v Egyptû. Za zvlá‰tní zmínku stojí oddûlení „Multime-

dia“, kde jsou uloÏeny CD-ROMy, mikrofi‰e, které se v Egyptû pouÏívají

v daleko vût‰ím mûfiítku neÏ u nás, audio a videokazety.

NK má celkem asi 1600 zamûstnancÛ, kromû odborn˘ch pracovníkÛ

pfiedstavuje znaãné procento ostraha,která peãlivû kontroluje kaÏdého ná-

v‰tûvníka pfied vstupem do studoven a dal‰ích místností. Fond obsahuje

nûkolik milionÛ svazkÛ, znaãná ãást z nich je volnû pfiístupná na regálech.

Tento systém uspofiádání vyuÏívá vût‰ina egyptsk˘ch knihoven.Vzhledem

k poãtu uÏivatelÛ vût‰iny knihoven v Egyptû to povaÏuji za rozumné.

Ad b) Muzejní knihovny jsou bohaté co do obsahu knihovního fondu, po-

kud ale hovofiíme o odbornosti managementu, vybavení poãítaãi, katalogy

a studovnami, jsou na tom ze v‰ech egyptsk˘ch knihoven nejhÛfie.V loÀ-

ském roce se uvaÏovalo o zavedení poãítaãového zpracování v muzejních

knihovnách, av‰ak ani do leto‰ního bfiezna nebylo s digitalizací zapoãato.

Knihovna Káhirského muzea se py‰ní asi 70 000 svazky a v‰emi znám˘-

mi tituly egyptologické literatury. Knihy jsou uloÏeny v uzamykateln˘ch

prosklen˘ch skfiíních, vydává je na poÏádání knihovník. Získat legitimaci

této knihovny je obtíÏné.

Autorsk˘ katalog vydávalo pÛvodnû kniÏnû IFAO (od r. 1926), od roku

1956 pfie‰la knihovna na lístkov˘ katalog.

Ad c) Univerzitní a vysoko‰kolské knihovny vyuÏívají studenti 19 egypt-

sk˘ch univerzit, coÏ pfiedstavuje uÏivatelskou obec tvofienou asi 2 miliony

lidí.V Egyptû se totiÏ na vysoké ‰koly pfiijímá ca 80 % v‰ech doporuãen˘ch

stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ, takÏe napfi. v r. 1998/99 studovalo jen na Káhir-

ské univerzitû 210.000 studentÛ. Zvládnout tento pfiíliv studentÛ, co se

t˘ãe poãtu a vybavení knihoven, je samozfiejmû znaãnû komplikované. Za-

jímavé je srovnávat, jak se s touto nároãnou situací vyrovnali na univerzi-

tách, které jsem mûla moÏnost nav‰tívit. Byly to univerzity: Káhirská, Ain

Shams,Heluan,Menofyia, Asiut,Minia aAlexandria.Rozdíly byly znaãné.Po-

kud odborní pracovníci mûli moÏnost vyuÏít stipendií na zahraniãních uni-

verzitách,byla celková úroveÀ knihovny vût‰inou vy‰‰í.Ale to je fieãeno jen

velmi obecnû – i mezi tzv. regionálními univerzitami byl znaãn˘ rozdíl.

Pokud hovofiíme o univerzitních knihovnách jako o celku, základní sluÏ-

by pro v‰echny fakulty zaji‰Èuje ústfiední knihovna.Vysokou úrovní se vy-

znaãuje Ústfiední knihovna a informaãní stfiedisko na Univerzitû Ain Shams

v Káhifie, aãkoli zde byla katedra knihovnictví a vûdeck˘ch informací zalo-

Ïena teprve nedávno, dále potom informaãní centrum na Univerzitû Me-

nofyia, která se soustfieìuje hlavnû na získávání informací pro technické

obory a pfiírodní vûdy. Univerzita v Minii dokonãuje stavbu ústfiední kni-

hovny.V dobû mého pobytu v Minii jsme s prodûkanem Fakulty technolo-
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gie a exaktních vûd diskutovali o zavedení vhodného knihovnického systé-

mu.Do budoucna poãítám se spoluprací s touto univerzitou a její ústfiední

knihovnou. Dal‰í z prÛmûru se vymykající pracovi‰tû jsou knihovny jed-

notliv˘ch fakult – právnické a lékafiské – na Univerzitû v Asiutu.

K akvizici se lze vyjádfiit jednoznaãnû. Existuje pouze centrálnû fiízen˘

nákup (prostfiednictvím ústfiední knihovny, která shromaÏìuje poÏadav-

ky),dary se vyskytují zfiídka,pojem v˘mûny je témûfi neznám .̆Pfiístup k za-

hraniãní literatufie je tudíÏ prakticky nemoÏn .̆ MoÏnost vyuÏívat internet

je velmi omezená (v˘jimku tvofií Ain Shams), katalogy zahraniãních vyda-

vatelÛ k dispozici nejsou. Egypt vydává dle informací General Egyptian

Book Organization roãnû na 500 titulÛ, které jsou rozesílány do jednotli-

v˘ch knihoven. Pokud chce nûkterá knihovna doplÀovat fond v souladu

s pfiírÛstky na svûtovém kniÏním trhu, musí si kontakty nalézt sama. To

ov‰em funguje spí‰e jednorázovû.

Egypt‰tí knihovníci mají pfiedstavu,Ïe se pfiechodem na on-line katalogy

jejich situace vyfie‰í, ale jen ãást z nich má více neÏ mlhavou pfiedstavu, jak

takov˘ katalog funguje. Nechápou, Ïe pfii elektronickém vyhledávání jde

spí‰e o vyhledávání adres,nikoliv o moÏnosti získat plné texty ãlánkÛ v ãa-

sopisech ãi databázích faktografick˘ch informací.

Vût‰ina knihoven nevede inventáfie majetku, knihy se staví na regály po-

dle Deweyho desetinného tfiídûní. Navzdory volnému pfiístupu k regálÛm

se díky poãetné ostraze prakticky nevyskytují problémy se ztrátami knih.

Katalog b˘vá autorsk˘ v klasické, lístkové podobû, z vûcn˘ch katalogÛ se

vede vût‰inou jen systematick .̆

V˘pÛjãky b˘vají vût‰inou prezenãní, nûkde (napfi. Káhirská univerzita)

mají studenti moÏnost pÛjãit si knihy domÛ.Vût‰inou se vedou ãtenáfiské

prÛkazy. Co se t˘ãe systému zpracování, vût‰ina univerzitních knihoven

zvolila „ALIS“ (Advanced Library Information System) upraven˘ pro arab-

skou verzi. Záznam je ve srovnání napfi. s na‰ím TINLIBem podstatnû jed-

nodu‰‰í.

Fond obsahuje knihy pfieváÏnû arabské,mal˘ poãet titulÛ je v angliãtinû,

event. ve francouz‰tinû. Jinojazyãné knihy mÛÏete vidût jen zcela v˘jimeã-

nû.

Informaãní centrum na Ain Shams vydává kniÏní novinky, je zde moÏ-

nost objednat re‰er‰e, kopie z mikrofi‰í (pomûrnû drahé – 4 s./1 Leg).

Meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba obãas funguje mezi knihovnami, které

mají zaveden „ALIS“.Speciální sluÏby pro nevidomé nabízejí knihovny:Ain

Shams, Káhirská univerzita,Assiut.

Ad d) Mubarak Public Library – reprezentativní modelová knihovna zalo-

Ïená nadací manÏelky prezidenta paní Susan Mubarakové. ¤editel i ostatní

management mají odborné vzdûlání ze zahraniãí, eventuálnû ze zahraniã-

ních ‰kol pÛsobících v Káhifie. Na roãní dotaci se podílejí kromû Minister-
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stva kultury EAR i Nûmecko a Velká Británie. Hlavní budova knihovny

(obr. 1 – viz obrazová pfiíloha), která je umístûna na bfiehu Nilu ve ãtvrti

Gíza, má 3 poschodí (pfiízemí: informace, registrace, v˘pÛjãky, fotokopie,

xerox; 1. patro: oddûlení pro dospûlé, kavárna, poãítaãe ; 2. patro: oddûlení

pro dûti, 12 poãítaãÛ s moÏností pouÏít internet. Katalog systém OPAC 1 –

arabská verze).

Ad e) Viz RÛÏová (2003a;b).

Ad f) Organizace General Egyptian Book Organization (dále GEBO) byla

zaloÏena v˘nosem vlády ã. 2826 v r. 1993.Vydává, tiskne a distribuuje kni-

hy na místním trhu i do zahraniãí. Knihy dûlí na :

a) arabské právnické a islámské studie

b) encyklopedie a slovníky

c) tvÛrãí literatura nov˘ch autorÛ

d) knihy pro dûti

e) svûtová literatura

âasopisy vycházejí v fiadách A-H. GEBO pofiádá v˘stavy (letos se úãastni-

la Svûta knihy pofiádaného v Praze).

L i te ra tu ra

RÛÏová, Jifiina

2003a „Heritage of the City of Alexandria: revival of the Library of Alexandria“,ArOr 71/1,

s. 79–86.

2003b „Alexandrijská knihovna opût stojí“, Koktejl XII, s. 44–48.
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xii

â L Á N K Y, Z P R ÁV Y

Krejãí – Obr. 10 Celkov˘ pohled na pyramidov˘ komplex Lepsius ã. 25 po skonãení 

prací v sezónû 2001-2002 (foto J. Krejãí).

RÛÏová – Obr. 1 Knihovna S. Mubarakové, Káhira (foto J. RÛÏová).


