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Stru£ná charakteristika

International Music Score Library Project (dále jen IMSLP) je do £e²tiny

p°ekládán jako Mezinárodní projekt knihovny hudebních partitur a je téº

známý pod názvem Petrucci Music Library. Projekt usiluje o vytvo°ení vir-

tuální knihovny z ve°ejn¥ dostupných hudebních partitur. Tato knihovna

je zaloºena na wiki principu a je zde vyuºíván software MediaWiki, PHP,

MySQL a n¥která dal²í roz²í°ení tohoto softwaru.

Níºe uvedené logo projektu je velké písmeno A, které pochází ze za£átku

první ti²t¥né knihy hudby Harmonice Musices Odhecaton a bylo publikováno

v roce 1501 Ottavianem Petrucci.

IMSLP je nyní vlastn¥no spole£ností Project Petrucci LLC, která byla

zaloºena s jediným zám¥rem, a to zám¥rem spravování tohoto projektu.

Dal²í dva projekty, které sice nejsou k IMSLP nebo k Petrucci Music

Library LLC p°idruºeny, ale sdílí shodné objekty jako IMSLP, jsou Inter-

national Music Score Library Project - Europe (IMSLP-EU), který je ur£en

uºivatel·m v Evrop¥ a dal²ích státech s podobnými autorskými právy a jehoº

v²echny soubory jsou umíst¥ny na fyzických serverech v Evrop¥, a Internati-

onal Music Score Library Project - United States (IMSLP-US), jenº je velmi

podobný projektu IMSLP-EU aº na lokaci, která je ve US.
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Cíle projektu

Heslem tohoto projektu je: �We at the IMSLP believe that music should be

something that is easily accessible for everyone.� K tomuto motu sm¥°ují

následující cíle:

• poskytování hudebních partitur bez poplatku

• zjednodu²ení vým¥ny hudebních nápad· a názor·

• moºnost nahrávání a sdílení vlastních skladeb

• moºnost poslechu skladeb od ostatních lidí

• p°eklad do r·zných jazyk· (mezinárodní p°ístupnost)
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Popis projektu a jeho výsledk·

Za dobu existence projektu k n¥mu byla p°i£len¥na a v jeho rámci vznikla a

stále vzniká celá °ada dal²ích projekt·. Za uvedení nap°íklad stojí spojení s

projektem Werner Icking Music Archive (WIMA) v srpnu 2011.

Vyhledávání

Soubory lze procházet na základ¥ °ady kriterií. Nahrávky nebo partitury

mohou být vyhledány podle jména um¥lce, skladatele, národnosti, um¥lec-

kého období, hudebních nástroj·, ºánru nebo i melodie. Jednotlivé poloºky

jsou v t¥chto kategoriích °azeny p°ehledn¥ (abecedn¥ nebo podle rok·). Lze

samoz°ejm¥ vyhledávat i v²echny dal²í stránky umíst¥né na wiki pomocí

vyhledáva£e.

Formáty

Jediným povoleným formátem pro partitury je Portable Document Format

(PDF), pro audio se pouºívají formáty MP3, OGG, MP4, MIDI a pro video

(videonahrávky jsou podporovány ode dne 22. 1. 2011) AVI, MKV, MP4.

P°eklady

P°eklady by m¥ly být d¥lány pouze z anglické verze, tak aby byla zaji²t¥na

autenticita p°eklad·. Nyní jsou k dispozici p°eklady do 20 jazyk·, mezi nimiº

zatím £e²tina chybí. P°eklady d¥lají samotní uºivatelé.

Ochrana autorských práv

D·leºitým faktorem p°i zve°ej¬ování r·znorodých soubor· je kontrola, zda

tyto soubory jsou chrán¥ny autorským právem. Ov¥°ování, zda je dílo ve°ejn¥

p°ístupné, musí být nedílnou sou£ástí kaºdého podobného systému, protoºe

jen díla, která jiº déle nejsou chrán¥na autorským právem, nebo mají uvol-

n¥nou licenci, mohou být voln¥ ²í°ena.
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Dva hlavní servery IMSLP jsou fyzicky umíst¥ny v Kanad¥, IMSLP se

tedy °ídí kanadskými autorskými zákony, kde jsou díla chrán¥na po dobu 50

let od smrti autora.

Moºnosti spolupráce

Projekt je ve°ejn¥ otev°en a je tedy moºné k projektu r·znými zp·soby

p°ispívat. Moºnosti podílení se na projektu:

• nahrávání partitur

• diskuze o n¥jakých dílech

• opravování stránek

• p°eklady do r·zných jazyk·

• poskytování nápad·

• propagace IMSLP

Doba °e²ení

Projekt je vyvíjen od 16. února 2006. Kv·li poru²ování autorských práv v

n¥kterých zemích byl v²ak projekt z£ásti pozastaven od 19. °íjna 2007 do 30.

£ervna 2008.

Aktuální stav

• Ke dni 12. 9. 2011 bylo na serverech IMSLP umíst¥no 1 000 nahrávek.

• Ke dni 23. 8. 2010 je zpracováno 4 000 komponist·.

• Od 6. 6. 2010 mohou um¥lci sdílet své nahrávky.

• Ke dni 22. 11. 2011 má 46 000 prací partikule nebo £ásti v Petrucci

Music Library.

• IMSLP aktuáln¥ obsahuje 46 527 prací, 145 742 partitur, 5 922 nahrá-

vek, 6 743 skladatel·, a 159 um¥lc·.

• Aktuální po£et obsahových stránek je 47 399.

• Po£et registrovaných uºivatel· je 64 632.



Datum Po£et

partitur

Datum Po£et

partitur

2. 12. 2011 145 000 14. 10. 2011 125 000

30. 11. 2011 144 000 11. 10. 2011 124 000

27. 11. 2011 143 000 9. 10. 2011 123 000

25. 11. 2011 142 000 5. 10. 2011 122 000

23. 11. 2011 141 000 3. 10. 2011 121 000

19. 11. 2011 140 000 2. 10. 2011 120 000

16. 11. 2011 139 000 27. 9. 2011 119 000

14. 11. 2011 138 000 25. 9. 2011 118 000

12. 11. 2011 137 000 22. 9. 2011 117 000

10. 11. 2011 136 000 21. 9. 2011 116 000

7. 11. 2011 135 000 19. 9. 2011 115 000

5. 11. 2011 134 000 18. 9. 2011 114 000

4. 11. 2011 133 000 17. 9. 2011 113 000

2. 11. 2011 132 000 15. 9. 2011 112 000

31. 10. 2011 131 000 11. 9. 2011 111 000

28. 10. 2011 130 000 8. 9. 2011 110 000

24. 10. 2011 129 000 5. 9. 2011 108 000

20. 10. 2011 128 000 3. 9. 2011 107 000

17. 10. 2011 127 000 31. 8. 2011 106 000

15. 10. 2011 126 000 28. 8. 2011 105 000

Z tabulky je vid¥t, ºe tém¥° kaºdé t°i dny p°ibývá 1 000 partitur.

Za pov²imnutí stojí i to, ºe v historii projektu byl nár·st partitur poma-

lej²í, to dokládá nap°íklad to, ºe dne 23. ledna 2009 bylo v projektu zahrnuto

25 000 partitur, 8. února to bylo 26 000 partitur a 4. b°ezna to bylo 27 000

partitur. Tedy docházelo k p°idání 1 000 partitur i za více neº 15 dní.



Zhodnocení projektu

Projekt jistým zp·sobem uceluje a kompletuje hudební partitury, skladatele,

hudební názory a mnoho dal²ích záleºitostí p°ímo se týkajících £i i na první

pohled ne z°ejm¥ souvisejících a zasahujících do této oblasti lidské tvo°ivosti

a svým zp·sobem se vypo°ádává s autorskými právy, která jsou v °ad¥ zemí

odli²ná, a tím dává do ur£ité míry i návod pro jiné organizace pracující s

autorskými právy.

Je zde vid¥t zájem na udrºení a dal²ím vývoji tohoto projektu nejen od

autor·, kte°í s projektem za£ínali, ale i od dal²ích lidí, kte°í se díky tomu, ºe

je projekt zaloºen na wiki a d·leºitou roli zde hraje spolupráce, k projektu

postupem £asu p°idali a kte°í se stále p°ipojují a podílejí se na roz²i°ování

projektu nejen tak, ºe sdílejí soubory, názory a °adu dal²ích i technických

v¥cí, ale i tak, ºe o projektu mluví, a tím ho dostávají do ²ir²ího pov¥domí

spole£nosti.

Díky ²iroké komunit¥ lidí, která projektu v¥nuje velké mnoºství £asu, má

projekt zajímavé vyhlídky do budoucnosti.
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