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Naši společnost budou někteří z Vás znát jako předního vydavatele mikroformátů pod názvem 
Research Publications. Podobně jako další vydavatelé, i my jsme zjistili, že žijeme v revoluční době. 
Proto jsme zahájili vydávání elektronických produktů a v souvislosti s jejich narůstající řadou jsme se 
rozhodli změnit název z Research Publications na Primary Source Media. 
Jako přední vydavatel historických materiálů v mikroformátech jsme zahájili vývoj řady Historical 
Resources on CD-ROM (Historické zdroje na CD-ROM). Brzy jsme zjistili, že nestačí pouze vzít 
primární dokumenty (rukopisy, korespondenci nebo vzácné knihy) a skloubit tyto informace s 
moderními technickými prostředky a softwarem. Je třeba přidat další hodnotu tak, aby vznikly 
atraktivní tituly. Je třeba připravit zvlášť napsané články, výukové materiály, odkazy na sekundární 
literaturu, bibliografické údaje a nakonec i zvuk. 
Nyní bych Vám chtěla představit následující tři řady produktů: 
 HiDES 
 American Journey  
 Chaucer  
První z nich - HiDES - jsou počítačové výukové balíky pro výuku historie. Nyní jsou k dispozici pro 
osobní počítače se systémem DOS, ale pro příští rok již připravujeme rozhraní pod Windows. 
HiDES byl vyvinut na Southamptonské univerzitě a skládá se z programu, který slouží k přístupu k 
různým informačním souborům. Dnes je takových souborů k dispozici 11 a jsou používány na 
britských školách úrovně "A" (kvalifikace pro vstup na univerzitu), vyšších školách a univerzitách pro 
běžné studium. 
Hlavní výhodou těchto titulů je dostupnost originálních dokumentů ve třídě během výuky a na druhé 
straně možnost samostatného studia. Student získává informace o dokumetu a následně otázky. 
Odpovědi jsou opět vyhodnocovány programem. 
Další sérií je Americká cesta (American Journey) , která byla vyvinuta v USA na základě požadavků 
amerických středních škol, ale velmi dobře poslouží komukoliv se zájmem o americkou historii. 
Jsou to skutečně multimediální produkty, které obsahují korespondenci, projevy, fotografie, umělecká 
díla, kalendáře, reklamy a písně. 
Každý disk obsahuje stovky různých dokumentů, úvodní článek, 20-25 lekcí a několik možností 
vyhledávání v databázi: časovou osu, mapy, rejstříky a pochopitelně možnost plnotextových dotazů. 
Nyní jsou k dispozici první dva disky: Expanze na Západ a Historie ženského hnutí. 
Třetím produktem, který chci představit, je CD-ROM Chaucer: život a doba . Prototyp, který Vám nyní 
předvedu, Vám mohou dát hrubou představu o tom, co bude disk obsahovat. Konečné uživatelské 
rozhraní bude jistě mnohem atraktivnější a kolegové z produkčního oddělení mne žádali, abych Vás 
na to nezapomněla upozornit. 
Tento CD-ROM bude prvním ze série o životě známých lidí a jejich době. Není cílem pouze ukázat 
umělcova díla nebo známé události ze života politika, ale poskytnout dokumentaci historických 
souvislostí, kritické poznámky, časové osy a samozřejmě zvukové záznamy. 
První disk o Chaucerově životě a době bude obsahovat kompletní Chaucerovo dílo a jeho překlady 
nakladatelství Penguin. Budou zde stovky obrázků z Huntingtonu, Britské knihovny, Národní galerie a 
galerie Tate, oxfordské St. John´s College, Canterburské katedrály a dalších institucí a soukromých 
sbírek. Další zajímavostí bude zobrazení středověkých rukopisů na jedné straně obrazovky a jejich 
překladu na straně druhé. Toto umožňuje zcela nový přístup k umělci a jeho dílu. 
Je mi velmi líto, že Vám nemohu zatím předvést skutečný produkt, ale rádi Vás budeme informovat 
kdy a kde bude poprvé předveden. 
Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost a zájem. Doufám, že jsem probudila Vaši zvědavost a budu 
velmi ráda, pokud se zastavít na stánku Albertina icome Praha, kde Vám budu moci předvést více. 


