EGYPTOLOGICKÁ KNIHOVNA V PRAZE A KÁHIŘE
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DÌky vzniku »eskÈho n·rodnÌho egyptologickÈho centra, z jehoû kaûdoroËnÌ dotace ve v˝öi nÏkolika milion˘ se na knihy vyËleÚuje Ë·stka ca p˘l
milionu roËnÏ, bylo moûno nav·zat na dobrou tradici doplÚov·nÌ egyptologickÈ knihovny (skl·dajÌcÌ se z nÏkolika p˘vodnÌch fond˘), kter· mÏla
na akvizici v r˘zn˝ch historick˝ch obdobÌch k dispozici mnohem vyööÌ
Ë·stku, neû je na fakultÏ zvykem.
Jiû v dob·ch totality, kdy mÏla kaûd· knihovna ze 48 knihoven na
fakultÏ roËnÏ devizov˝ p¯ÌdÏl na 1ñ2 knihy, kterÈ se zÌsk·valy ze zahraniËÌ, doplÚovala naöe knihovna sv˘j fond dÌky cizojazyËn˝m publikacÌm,
vyd·van˝m v tehdejöÌm »eskoslovensku nebo velmi sloûitÏ v zahraniËÌ
(viz nap¯. 10 let vyd·van· publikace v Lipsku). Ani v souËasnÈ dobÏ to
fakultnÌ knihovny nemajÌ jednoduchÈ, dotace na knihy, vyËleÚovan·
fakultou a mÌrnÏ posilovan· z v˝nosu LetnÌ ökoly slovansk˝ch studiÌ,
staËÌ vÏtöinou pouze na udrûenÌ kontinuity zahraniËnÌch Ëasopis˘ a na
nÏkolik publikacÌ vyd·van˝ch v »ech·ch. OstatnÌ knihy se kupujÌ
z grant˘ jednotlivc˘, nÏkterÈ katedry a ˙stavy, nap¯. ⁄stav D·lnÈho
v˝chodu, dost·vajÌ nezanedbatelnÈ kniûnÌ dary ze zemÌ, jejichû dÏjin·m,
kultu¯e a jazyku vÏnujÌ sv˘j Ëas. ObrovskÈ kniûnÌ dary jdou na fakultu
nap¯. z Japonska, »Ìny a Koreje.
Praûsk· knihovna naöeho ˙stavu soust¯edila na jednom mÌstÏ
knihy z p˘vodnÌch fond˘ ñ EgyptologickÈho semin·¯e, Lexovy knihovny
a knihovny prof. »ernÈho. Tyto fondy byly slouËeny a doplÚujÌ se na
z·kladÏ podnÏt˘ Ëlen˘ ˙stavu a centra n·kupy, v˝mÏnou a dary.
KaûdoroËnÌ p¯Ìr˘stek v minul˝ch letech (p¯ed vznikem centra) Ëinil
povÏtöinou kolem 150ñ200 svazk˘, v poslednÌch letech existence centra
je to kolem 650 svazk˘.
Co se akvizice t˝Ëe, je t¯eba se zamyslet nad nÏkolika aspekty
doplÚov·nÌ fondu knihovny. P˘vodnÏ mÏl akvizici na starosti pouze
jeden egyptolog a bylo nutno sladit n·kupy do knihovny s ËinnostÌ
St¯ediska vÏdeck˝ch informacÌ, kterÈ dbalo na to, aby nedoch·zelo
k duplicitÏ, eventu·lnÏ multiplicitÏ knih na fakultÏ (mimochodem celkem ËinÌ fond FF UK ca milion svazk˘, z nichû poËÌtaËovÏ zpracov·na je
asi 1/10, naöe pracoviötÏ se do poËÌtaËovÈho programu TINLIB, zpracov·vanÈho p˘vodnÏ na singl verzÌch, pozdÏji na sÌti zapojilo jako jedno
z prvnÌch). NynÌ se o akvizici star· nÏkolik koleg˘, kte¯Ì shromaûdujÌ
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n·mÏty od ostatnÌch Ëlen˘ ˙stavu. Tady by mÏlo doch·zet k lepöÌ koordinaci jednotliv˝ch poûadavk˘ a dokud m·me p¯Ìsun penÏz ñ coû m˘ûe
v r. 2004 skonËit ñ bude nutno se zamyslet nad akvizicÌ komplexnÏji.
Zpracov·nÌ se prov·dÌ dvojkolejnÏ: p¯Ìr˘stky do fondu ˙stavu zpracov·v· St¯edisko vÏdeck˝ch informacÌ, kterÈ m˘ûe pro naöe pracoviötÏ
katalogizovat pouze 150ñ200 svazk˘ roËnÏ tak, jak tomu bylo v minul˝ch letech. P¯Ìr˘stky do knihovny centra zpracov·v· spr·vce knihovny za pomoci doktorandek, kterÈ se soust¯eÔujÌ na z·pisy do invent·rnÌho, eventu·lnÏ mÌstnÌho seznamu, spr·vce a vyökolen· pracovnice ukl·dajÌ knihy do anglickÈho programu TINLIB. V letoönÌm roce bychom
mÏly dokonËit ukl·d·nÌ monografiÌ (poslednÌ signatury A) a v p¯ÌötÌm
roce vydat v nakladatelstvÌ Libri 2. svazek publikace Catalogue of the
Library of the Czech Institute of Egyptology. V dalöÌch letech se soust¯edÌme na prav· a neprav· periodika. Pro uûivatele knihovny byl Laborato¯Ì v˝poËetnÌ techniky zprovoznÏn staröÌ poËÌtaË, na kterÈm je instalov·n pouze program TINLIB, kde si vöichni uûivatelÈ
mohou vyhledat jakoukoliv publikaci. Z˘stali jsme i u klasickÈho lÌstkovÈho katalogu, od nÏjû jiû nÏkter· pracoviötÏ fakulty upustila.
Zprost¯edkov·nÌ publikacÌ z fondu praûskÈho pracoviötÏ ˙stavu je
organizov·no po dobu t¯Ì odpolednÌ v t˝dnu, Ëasov˝ harmonogram sluûeb v knihovnÏ se mÏnÌ na z·kladÏ poûadavk˘ internÌch pracovnÌk˘
a student˘ v tom kterÈm semestru. Knihy se p˘jËujÌ pouze prezenËnÏ, ke
kopÌrov·nÌ byla vyËlenÏna Ë·st fondu, kter· se p˘jËuje jen bÏhem v˝p˘jËnÌ doby a proti doklad˘m Ëi finanËnÌ z·loze. BÏhem sluûeb v knihovnÏ se st¯ÌdajÌ vöechny kolegynÏ, kolegovÈ zase pom·hajÌ s distribucÌ knih
na v˝mÏnu a kontaktem s pracovnÌky St¯ediska vÏdeck˝ch informacÌ
v CeletnÈ ulici i na hlavnÌ budovÏ.
Vazby ñ v poslednÌch letech se da¯Ì kontinu·lnÏ v·zat jak staröÌ
knihy, kterÈ nikdy pevnou vazbu nemÏly (ty vÏtöinou p¯es FF UK nebo
jednotlivÏ na rychlo), tak i opravovat staröÌ fondy v ateliÈru Krupka
v ⁄valech.
K·hirsk· knihovna. V letoönÌm roce se poda¯ilo zaslat do K·hiry
nÏkolik beden duplik·t˘ a multiplik·t˘ z fondu naöÌ knihovny, ËÌmû se
uvolnil prostor v Praze. J· jsem bÏhem svÈho pobytu v EgyptÏ vÏnovala
znaËnou Ë·st pracovnÌho Ëasu uspo¯·d·nÌ a seps·nÌ tÏchto ca 600 svazk˘. TÌm jsme takÈ zÌskali p¯ehled o tom, kterÈ knihy v K·hi¯e jsou
inventov·ny v seznamech fakulty a kterÈ v internÌm seznamu ˙stavu.
Knihovna je uloûena ve dvou mÌstnostech na b˝valÈm obchodnÌm oddÏlenÌ Z⁄, v kreslÌrnÏ je v˝mÏnn˝ fond, v knihovnÏ v prosklen˝ch sk¯ÌnÌch publikace ¯azenÈ jednak podle abecedy dle autor˘, eventu·lnÏ
n·zv˘ a jednak dle form·tu. VelkÈ form·ty jsou ve vestavÏnÈ sk¯Ìni.
Projekt egyptskÈ knihovny. BÏhem pobytu v EgyptÏ jsem navötÌvila nÏkolik egyptsk˝ch knihoven, o nichû jsem napsala nebo budu ps·t
Ël·nky. Byly to n·sledujÌcÌ: obnoven· Alexandrijsk· knihovna,
Mubarakova knihovna, N·rodnÌ knihovna a knihovna K·hirskÈho muzea.
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