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Světová hudební encyklopedie 
v Knihovně města Hradce 

Králové           
Libuše Hrdá a Šimona Šimonová           

 
     Elektronické informační zdroje - multimédia, CD ROMy a databáze - byly ještě před 
několika lety výsadou akademických pracovišť a vysokých škol. Dnes jsou běžnou 
součástí informačních fondů každé větší veřejné knihovny. Pomalu zapomínáme, s jakými 
obavami, s jakou nedůvěrou jsme k těmto netradičním zdrojům informací, které většinou 
nebyly ani v českém jazyce, přistupovali. Dnešní návštěvníci knihovny si již nedovedou 
představit, jak obtížně, časově a technicky náročně by v minulosti některé informace 
hledali.  
 
      Hudební oddělení KMHK začalo nejprve pracovat s CD ROMy. Je tomu již více než 
deset let, kdy byly do jeho nově založeného fondu multimédií zapsány první tři tituly. Byly 
to obsahově i metodicky velmi dobře zpracované Microsoft Multimedia Mozart, Microsoft 
Multimedia Beethoven a Microsoft Multimedia Schubert. Dnes jsou již tyto CD ROMy po 
stránce softwaru zastaralé, ale stále patří k tomu nejlepšímu, co náš fond obsahuje. Práce 
s CD ROMy byla výbornou průpravou pro práci s databázemi, které přišly na pořad dne s 
nástupem internetu. 
 
      KMHK otevřela internet veřejnosti v říjnu roku 2000. Již v tomto roce byly zpřístupněny 
dvě databáze článků ze zahraničních časopisů (plné texty) - EBSCO a ProQuest. Obě 
databáze byly pro veřejné knihovny bezplatné (placené Národní knihovnou z grantů). 
Využití databáze ProQuest bylo ukončeno z důvodu vypršení časového limitu, po který 
byla knihovnám zpřístupňována. Databáze EBSCOhost je zaměřena na humanitní a 
společenské obory a knihovna ji využívá doposud. Kromě této databáze se hudební 
oddělení snažilo získat přístup ke speciálnímu oborovému hudebnímu zdroji.  
 
      V roce 2001 byla na internetu zpřístupněna největší světová hudební encyklopedie 
Grove Music online (dále GMO). O dva roky později si hudební oddělení pro akci "Březen 
měsíc internetu" vyžádalo zkušební vstup, tzv. "free trial" do této encyklopedie. Celý 
měsíc jsme využili nejen k její propagaci mezi uživateli, ale i ke zjištění možností, které by 
zdroj poskytoval pro vlastní práci hudebního oddělení a pro jeho informační činnost. 
Názory jsme průběžně konzultovali s katedrou hudební výchovy Univerzity Hradec 
Králové. Nakonec jsme došli k závěru, že se pokusíme získat v rozpočtu knihovny 
nemalou částku 40 000 Kč a od následujícího roku předplatit pro hudební oddělení jeden 
vstup do encyklopedie. Byli jsme velmi rádi, že jsme dostali od vedení knihovny důvěru, 
protože šlo o velký krok do neznáma. Zkušenost s databází měla v té době pouze 
Masarykova univerzita v Brně. 
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      V březnu 2004 byla encyklopedie zpřístupněna veřejnosti. Zpracovali jsme český 
manuál, rozeslali propagační materiály. Celý rok byl ve znamení školení uživatelů. Pro 
celorepublikový hudební seminář, který se v Hradci Králové konal v říjnu 2004, jsme 
připravili podrobnou prezentaci, včetně informací o nabytých zkušenostech. Snažili jsme 
se získat pro encyklopedii další knihovny s cílem vytvořit konsorcium pro společný nákup 
za účelem jejího zlevnění. Bohužel, obavy z využití s ohledem na cenu byly příliš velké a 
náš příklad nenásledovala žádná knihovna.  
 
      Protože jsme GMO již rutinně využívali a ukončení předplatného po jednom roce by 
znamenalo zahodit veškerou vynaloženou práci, rozhodlo vedení knihovny v předplatném 
pokračovat i v roce 2005 (i přes navýšení ceny o DPH na 45 270 Kč) a dále v roce 2006, 
kdy se do ceny promítla určitá sleva, daná délkou předplatného. V roce 2006 si 
individuálně předplatila vstup do GMO ještě Městská knihovna v Praze. Hudební oddělení 
této knihovny se ujalo intenzivního jednání o vytvoření konsorcia knihoven se zájmem o 
nákup databáze. Pro konsorcium se podařilo získat zastřešující organizaci, kterou se stala 
Česká národní skupina IAML. Velvyslanectví USA v Praze ocenilo naši dosavadní práci 
na poli propagace GMO a přislíbilo jednorázově přispět na rozjezd konsorcia částkou 43 
200 Kč. 
 
      Na podzim roku 2006 na hudebním semináři, již tradičně konaném v Hradci Králové, 
bylo konsorcium oficiálně ustaveno a od ledna 2007 tak nabízelo přístup do prestižní 
světové hudební encyklopedie Grove Music již šest veřejných knihoven. Kromě Knihovny 
města Hradce Králové a Městské knihovny v Praze začali přednosti této hudební 
databáze využívat také návštěvníci brněnské Knihovny Jiřího Mahena, Knihovny města 
Ostravy, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a studenti i profesoři pražské 
HAMU. 
 
      V roce 2008 se rozhodla KMHK rozšířit placené vstupy z 1 na 3 a umožnit svým 
registrovaným uživatelům vzdálený vstup do encyklopedie. Na požádání mohou získat 
přístupová hesla a pracovat s encyklopedií z domu i mimo otevírací dobu knihovny. V 
letošním roce se také očekává zpřístupnění nové verze Grove Music prostřednictvím 
platformy Oxford Music Online. OMO se stane jednotným přístupovým místem ke všem 
hudebním referenčním produktům, které nabízí vydavatelství Oxford University Press. 
Páteří OMO bude Grove Music Online s novým, zdokonaleným uživatelským rozhraním, 
zdokonaleným pokročilým vyhledáváním, zpřesněným biografickým vyhledáváním atd. 
Rozšíří se též počet odkazů. Díky spolupráci s vydavatelstvími Classical Music Online, 
Naxos a DRAM bude možno navýšit počet zvukových ukázek. Bibliografické odkazy 
počítají s propojením na databázi RILM. GMO bude bez navýšení ceny rozšířen o dva 
referenční tituly - Oxford Companion to Music a Oxford Dictionary of Music. Oba tituly 
budou s GMO fulltextově propojeny. 
 
      Práce s externími vstupy začíná, první zájemci získávají přístupová hesla. V dalších 
článcích budeme proto mapovat situaci nejen v rámci využívání externích vstupů, ale 
další situaci s využitím nových možností nabízených novou, rozšířenou verzí GMO. 
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