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Ustredi vSelarskeho vfzkumu
Dr. EVA CRANE

Ve dnech 23.—31. srpna 1960 no- o chovu vcel a o vcelach vychazeji
vstivila Ceskoslovensko dr. E. Cra- nejmene ve tficeti Ctyfech jazycich a
neovd, kterd se pfedtim zucastnila pravdepodobne neni na svete cloveMezinarodnlho entomoldgickiho kon- ka, ktery by je mohl vsechny cist.
gresu ve Vidni. Prohledla si u nds
Byly proto pHpraveny slovniky techmnoho vielafskych
objektu I vy- nickych vfielafskych terminu, aby
. roben. NeSetfila chvdlou, kterd roz- kazdy, kdo jen trochu zna nekterou
hodne" nebyla pouhou
konven&d
cizi fee, mohl porozumet vcelafskym
frdzi. Pfi teto pfilezitosti jsme ji publikacim. V roca 1952 u pfilezitosti
pozddali, aby nam zaslala po nd- XIII. mezinarodru'ho
vcelarskeho
vratu do sve vlasti cldnek. Slib do- kongresu v Anglii byl publikovan I.
drzela. Dr. E. Craneovd je feditel- svazek slovniku vcelafskych odborkou Ustfedl vielafskiho vQzkumu a nych vyrazu, obsahujici ekvivalenty
ve vedeckych vielafskych kruzich je 1.500 terminu z chovu a vcelafske
zndmd v mnoha stdtech. Ani k nam vedy v jazyce anglickem, francouznejela na ndvHivu jako cizi vSelaf- -skem, nemeckem a holandskem.
skd pracovnice, nebot ji zndme ji2 V roce 1958 pro XVII. kongres v Itapo mnoho let z korespondence s vy- lii byl uvefejnen II. svazek s tymiz
zkumnym ustavem i z osobnich sty- terminy v jazyku anglickem, italku u pfileiitosti mezindrodnich kon- skem a spanelskem. III. svazek slovgresu, pofddanych
Apimondii.
nfku se nyni pfipravuje v jazyku anceskem, polskem a ruskem.
Po skonceni druhe svetove v&lky glickem,
svazek je v soucasne dobe
vcelafi a v6decti pracovnfci v get-, vTento
Ceskoslovensku pro konecne pfenych zemich chteli spolupracovat na
kontrolovanf, a je nadeje, ze bude
mezinarodni bazi. Skupiny lidi pro uvefejnen
k XVIII. vcelafskemu konvec zaujatych v ruznych zemich dis- gresu v roce
1961. Vsechny tfi svazky
kutovali o torn, jak vse nejlepe za- dohromady pomohou
pfi
fidit. Jedna skupina, soustfedena v pfekladech mezi dvemadtenafum
z
uvedenych
Nizozemi, se pfedevsfm zabyva- devfti fed; napfiklad pomuze vcelafi
Ia spolupracf
mezl vCelafskymi v Nemecku nebo Rakousku prf dteni
svazy. Cinnost skupiny smefovala k deskych
knih, nebo vCelafi v'Ceskovytvofenf mezinarodni federace viekdyz bude cist knihy franlafskych svazu, zname pod jmenem slovensku,
Apimondia, jejimz hlavnim sidlem je couzske nebo italske.
nyni Italie. Jina skupina, soustfedena
Americky vybor B. R. A. zahrnuje
v Anglii, se starala o koordinaci vy- vgechna uzemi severni a jizni Amesledku ve vyzkumu chovu vcel. Tato riky a organizuje vedecka zasedani
skupina dostala za ukol zalozit tTstfe- apod. Jeho zasluhou bylo na zemedi vcelafskeho vyzkumu CB. R. A.). delske koleji v Ontariu v Kanade
Obe organizace (Apimondia a B. zalozeno knihovni oddeleni B. R. A.
R. A.) se vzajemne doplnuji a mezl
pro Americany. Africky vybor B. R. A.
obema jsou velmi dobre vztahy. Clen- byl zalozen v roce 1960, aby koordistvi v obou organizacich je dobro- noval vyzkumnou praci vcelafskou
volne Cleny Apimoncjie jsou narodni na tomto kontinentu. Knihovni oddesvazy vcelafu asi 20 statu, ktere se
leni B. R. A. pro Afriku bylo zalozerozhodly pro pfipojenf k federaci. no v Ariisha na polovidni ceste mezi
IJstfedi vcelafskeho vyzkumu ma in- Cairem a Kapskym Mestem.
dividualhi cleny (hlavne jsou to veIjstfednf sfdlo v Anglii ma hlavni
deStf pracovnici a pokrocilf vcelafi)
a cele korporace (vladni ufady, vce- knihovnu B. R. A., kterd se snazf zislafske vyzlcumne ustavy, university, kat kazdou novou publikaci, tykajfei
vcelafske svazy atd.). tfetfedf vce- ?e vfielafskeno vyzkumu a chovatelstvf na celem svete. Knihovna ptljlafskeho vyzkumu cerpa nyni svou
podporu ze 76 statu — ve skutec- Cuje publikace do kterekoliv zeme.
nosti z kazde zeme na svete, kde se Tato sluzba ma velkou cenu pro vedeckS pracovnfky, nebot jim um'ozvcelafi.
fluje pfehlednout veSkere dosavadni
Hlavnf sfdlo TJstfedf vcelafskeho prace, tykajfei se problemu, ktere ten
vyzkumu je v Anglii, poblfze Londy- ktery pracovnfk sam studuje. Je zde
na. Cstfedf napomahajf tfi vybory: take knihovna s nekolika tisfci obrazevropsky, americky a africky. Jedku chovu vie] z ruznych zemf, jakoz
nou z hlavnfch snah evropskeho vy- i knihovna pfekladu cetnych duleziboru je posflenf vztahu a spoluprace tych publikacf.
mezi vychodni a zapadnf Evropou.
1Jstfedf rovnez vydava mezinarodni
Dr. Svoboda z Ceskoslovenska je clenem tohoto vyboru, vetsina ostat- vcelafsky Casopis Bee yVorld. v'nemz
m'ch c^enu ma podobne postaveni mohou b^5t uvefejneny pffspevky
z kter^koliv zeme. Bee World take
v Jinych 7em'ch vychodnf a zapadnf
zvefeinuje v^elafske vy'tahy. sestaEvropy, Evropsky vybor se nynf teSf
na spolur-raci s tTstfedfm vcelafil so- vajfef ze strucn^ch ob?ahu cl^nku a
ciallstickyeh start, kten* bylo usta- knih. Je to jediny- gasopls na svet^.
kterf tfmto zpAsobem zahrnuie sv^veno ve Varsave minuleho roku.
Jedni'm z problemu, kterym se za- tovou literaturu o vcelach a je rozsifen nejmene v sedmdesati sesti zebyva tTstfedf vcelafskeho vyzkumu
jsou nesnaze jazykov£: publikace mfch.
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"Cstfedf vcelafskeho v^zjajfiBtr zvefejftuje knihy a anglicke pfeklady
(napf. seznamy ruskych vedeckych
zprav), podobne jako svaz vcelafu vydava odborne pfeklady cizich praci.
Zasluznou praci vykonalo tl§tfedi
v publikovani adresafu, ktere po
prve v historii umoznily vcelafum a
vedeckym pracovnikum z kterekoliv
zeme navazat spolupraci s lidmi podobnych zajmu v jinych zemich. Svetovy seznam vcelafskych vedeckych
pracovniku udava jejich jmena a vyzkumne ustavy. Seznamy vcelafskych
svazu a beznych v^eiafskych casopisu jsou rovnez po nekolik.let dostupnymi; svetovy seznam vcelafskych
filmu se prave pfipravuje.
Vcelaf§ti vedecti pracovnfci, ktefi
musf nevyhnutelne spolupracovat
s vedci jinych statu, neradi vzpominaji na dobu, kdy jefite Ostfedi vcelafskeho vyzkumu nebylo a tudiz'
nemohlo poskytovat rozlicne potfebne sluzby a pusobit jako mezinarodni spojovaci clanek. Nase vcely letaji pfes mezinarodni hranice, aniz
by vubec vedely, ze nejake existuji.
Proto je dobfe si uvedomit, ze lide,
ktefi studuji a chovaji vcely, mohou
spolupracovat v souladu ve vsech zemich. Doufarne, ze tato mezinarodru"
spoluprace bude na svem malem
useku hrat svou ulohu pfi podpofe
mezinarodniho dorozumenf mezi v§emi narody sveta.

