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Ha zaklade nedávného jednání J. Váni se sekretářem Mezinárodní 
bryologické spoleCenosti (I.A.B.) D.H. Vittem je možné podat ná
sledující dQležité informace o možnosti získávání zpravodaje
I.A.B. ”The Brvological Times" a Členství v__I, A. B, Dosud byly
Timesy zasílány zdarma - mimo dalSi kolegy ze střední a východní 
Evropy - 12ti bryologům z Československa. PoCet zájemců a náklady 
(vydáváni, poštovné) ale poslední dobou natolik vzrostly, že je 
nutné uCinit opatření k alespoň Částečné úhradě celkových výdajů. 
Jinými slovy Číslem 55 konci zasílání Timesů zdarma. Nadále je 
pak možno odebírat zpravodaj dvéma způsoby. D.H. Vitt nabízí pra
videlné zasíláni každého Čísla (originální výtisk opatřeny copy
rightem) J. Váňovi, který zprostředkuje rozmnožení xeroxem. Touto 
cestou by zájemce zaplatil poštovné a náklady na kopírováni (6 
Čísel x ca 10 stran x 1,20 KCs; poCet stran ale kolísá, Casto 
jsou Čísla rozšířena o suplementyl). Druhou možností je stát se 
Členem I.A.B., což přináSí kromé bezplatného odebírání TimesQ 
i nárok na značnou slevu při nákupu inzerovaných publikaci.(viz 
Bryonora C.l). členem I.A.B. se dosud mohl stát pouze zájemce 
o bryologii po zaplacení Členského příspěvku 10 US dolarQ (stu
denti 5 dolarů) roCné. Aktivita sekretáře D.H. Vitta vyústila 
v možnost získáni Členství Ohradou adekvátní Částky v KCs.

Váženi kolegové, uvažte prosím, zda mate zájem o Členství 
v I.A.B. Ci zda akceptujete zasílání xerokopií TimesO za Cs. me- 
nu. Svoje rozhodnuti nám pak neprodlené sdálte. Neobrdžíme-1i od 
Vás odpovéď do konce ledna, budeme předpokládat, že nemate zájem 
o Členství v I.A.B. ani o odebírání ’’The Bryological Times”.

2. soldan, J. vana
Po znaCné době spatřil konečnou podobu seznam knih s

brvo logickou tematikou v___hlavních verg-iDžab___a— S9u&r<?my<;h
knihovnách v ČeskVch zemích, který byl sestaven podle zaslaných 
přehledů jednotlivých kolega. Jde o poměrně rozsáhlý seznam 
Čítající asi 700 titula na přibližné třiceti stranách formátu A4. 
Tento abecedné uspořádaný přehled všech knih s Číselným odkazem 
na příslušnou knihovnu je zachycen na poCitaCi (5,25 disketa, 
text. editor Framework), což nabízí uživateli znaCné vyhody při 
vyhledáváni hesel, aktualizaci seznamu atd. Pro zájemce o získáni 
seznamu tedy platí následující možnosti: 1. zaslat prázdnou dis
ketu k přehráni (raději než zapůjčení originální diskety), 2. za
půjčeni vytištěného seznamu k pořízení kopie, 3. zprostředkovaní 
Xerokopie na veřejném kopírovacím zařízeni s finančním vyrovnáním 
(1 strana 1,20 KCs, s potvrzenou účtenkou). Máte-li zájem, obrať
te se na adresu: Z. Soldán, katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 
128 01 Praha 2, tel. 297941-348.
V dnoch 28.10.-l.il. 1991 sa v Dome vědeckých pracovníkov SAV

v Smoleniclach__uskutoCnia___4. brvologicko-1ichenologicke__dni.
Předpokládáme, Ze sa ich zúCastnia aj viacerí zahraniční účastní
ci. Podujatie tentoraz organizuje Slovenská botanická spoloCnosť, 
úCastnikov Cáká seminář, exkurzie i možnosti spoloCenského vyži- 
tia sa. Ubytovanie a stravovanie (plna penzia) je zaistené, výlo
hy si hradia úCastníci. Pře obyCajného smrtelníka pobyt na zámku 
nebývá každodennou udalosťou, tentoraz sa vsak příležitost" núka 
aj pře rodinných přísluSníkov. Záujemcov budeme Coskoro informo
vat' v osobitnom tlaCive.
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