
P ravidelný čtenář si možná vzpomene, že s názvem Artopedia se
už na stránkách Chipu setkal (viz Chip 11/00 a 11/03). Šlo o

CD-ROM předchůdce dnes představovaného DVD. S novou verzí
přinesli autoři nejen některá vylepšení a několik funkcí navíc, ale
díky kapacitně většímu nosiči i výrazně rozsáhlejší nabídku obrazů
(Artopedie 1 obsahovala 2500 obrazů od 478 autorů, Artopedie 2
nabízela 9500 obrazů od 1220 autorů, Artopedie 3 pak přináší
více než 20 300 obrazů od 2167 malířů) a také jejich kvalitnější
prezentaci (nyní rozlišení 1024 × 768 bodů, 16bitová barevná
hloubka). I když víme, že pohled na originál obrazu (občas ale také
jen na jeho kopii) v atmosféře skutečné galerie má své nezaměni-
telné kouzlo, na druhou stranu tak rozsáhlou sbírku obrazů samo-
zřejmě nelze zhlédnut v žádné skutečné galerii. Navíc tato virtuál-
ní galerie je vám k dispozici 24 hodin 365 dní v roce. 

Co vám DVD Artopedia 3 nabízí? Z úvodní, dotazovací obra-
zovky (která se však k dalším, graficky příjemným obrazovkám
vůbec nehodí) se dostanete do hlavní nabídky s následujícími
volbami: Umělecko-historické slohy, Rejstřík autorů, Náměty
obrazů, Příběhy a postavy v malířství (40 biblických a 30 myto-
logických témat), Čas života (časová osa života a období tvorby
jednotlivých autorů), Chronologie slavných obrazů. Volba Obrazy
pod drobnohledem nabízí detailnější pohled na 190 obrazů,
volba Projekce obrazů potom automatické promítání (slideshow)
vybrané kategorie obrazů (Umělecko-historické slohy, Rejstřík
autorů, Náměty obrazů), a to podle několika nastavitelných pod-
mínek. Zejména v případě častějšího používání této prezentační
funkce doporučujeme instalaci světové galerie na pevný disk, ze
kterého vám však „ukrojí“ 4,5 GB prostoru. 

Součástí obrazové encyklopedie jsou stručné textové pohledy
na historii světového malířství po jednotlivých slohových eta-
pách s hypertextovými odkazy na příslušná díla nebo autory.
Vysvětlující texty najdete také v části Příběhy a postavy v malíř-
ství. Program nabízí i funkci jednoduchého vyhledávání textové-
ho řetězce ve jménech autorů, v názvech děl nebo v doprovod-
ných textech. Do Artopedie 3 nebyli zařazeni čeští malíři, kterým
by autoři rádi věnovali samostatnou galerii. Procházky touto roz-
sáhlou galerií si můžete zpříjemnit dobovými melodiemi od více
než dvacítky světových skladatelů. 

Artopedia 3 je velmi kultivovaným průvodcem nejlepšími díly
světových malířů a vhodným pomocníkem k jejich poznání.

Novinky na stříbrných discích

Další informace naleznete i s ukázkami obrazovek na Chip DVD.
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OTTOVA ENCYKLOPEDIE ČR
Ottovo nakladatelství, Praha

Nejrozsáhlejší tuzemská encyklopedie novodobé ČR

má v knižní podobě tři a půl tisíce stran. Přiložený CD-

ROM je významným (i když samostatně neprodejným)

bonusem, který nabízí efektivnější využití připravených

informací. Kromě abecedního rejstříku lze k informa-

cím přistupovat podle tematických oblastí, pomocí

hypertextových odkazů či fulltextového vyhledávání. 

10 bodů

VELKÁ ŠKOLNÍ ENCYKLOPEDIE
LANGMaster International, Praha 2990 Kč

Soubor všech dosud vydaných dílů edice Škola hrou na

třech DVD nabízí 12 GB textů, obrázků, multimediálních

prvků (videí, zvukových ukázek), animací, tabulek,

slovníčků, souborů vzorců, krátkých životopisů význam-

ných osobností vědy apod. O kvalitě celého projektu se

můžete sami přesvědčit z prvního CD Biologie 2, zařa-

zeného na Chip DVD. 

9 bodů

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
KMa, Praha 49 Kč

Magická krajina kopců je náplní dalšího dílu otevřené

edice turistických encyklopedií ČR. Více než 800 fotogra-

fií a 350 stran textu představuje jednotlivé lokality této

oblasti: Děčínsko, Dolní Poohří, Litoměřicko, Lounské,

Milešovské a Verneřické středohoří, Podřipsko, Ústecko

a Úštěcko. Další volby nabízí přístup podle typu objektu,

prohlížení fotogalerie atd. 

8 bodů

BOLEK A LOLEK 
– ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Terasoft, Hořovice 499 Kč

Mezinárodně úspěšný program seznamuje nejmenší

děti (od 3 let) se základy angličtiny. Čeká na ně kouzel-

ná krajina, kde se pomocí 32 různých her postupně

naučí 250 anglických slovíček a větných spojení.

Dětem pomáhají dva známí průvodci – Bolek a Lolek.

V kresleném prostředí je k dispozici i obrázkový slovní-

ček všech použitých slov. 

7 bodů

LAPIDÁRIUM NM
Digart, Praha 290 Kč

Lapidárium Národního muzea nabízí více než 400 soch

a 2000 převážně kamenných fragmentů českého kame-

nosochařství a monumentální plastiky z období zhruba

od 11. do počátku 20. století. Program umožňuje virtuál-

ní prohlídku jednotlivými sály Lapidária a kromě celko-

vých pohledů na jednotlivé exponáty lze u řady z nich zvo-

lit i zobrazení detailů. 

9 bodů

Kocháte se rádi krásou okamžiku, kterou malíři zachytili svými štět-

ci na plátna, a to nejen pro sebe a své vrstevníky, ale také pro další

generace? Pak vás zveme do třetí galerie světového malířství

z dílny J. a O. Kasanových.

Text: Milan Pola

Krása je krása

Galerie světového malířství na DVD
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