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KNIHOVNÍCI � �SMIØOVATELÉ�
V NOVÉM ELEKTRONICKÉM
SVÌTÌ

Graham Cornish

Následující pøíspìvek je upraveným pøekladem èlánku
publikovaného v èasopise Library Management, roè. 17,
è. 4 (1996), s. 30-33. Jeho autor se zabývá problematikou
autorského práva v British Library.

Úvod

Chápání souèasného vztahu mezi knihovnami a autory
jako do urèité míry konfliktního sou�ití, jak lze usuzovat
z názoru nìkterých pracovníkù informaèního prùmyslu,
vzniklo trochu ne��astným spojením rùzných vývojových
etap. Ve své podstatì je tento konflikt zbyteèný a umìle vy-
volaný a jeho posuzování z této perspektivy mù�e vést ve
svém dùsledku pouze k naru�ení základù pøirozené a vzá-
jemné závislosti mezi knihovnami a dr�iteli autorských práv.

S nástupem digitálních technologií urèených ke zpra-
cování textu, zvuku a obrazu byly horizonty knihovnické
profese natolik roz�íøeny, �e rozsah slu�eb, které mohou
být dnes u�ivatelùm nabídnuty, je v podstatì neomezený.
Dokumentem mù�e být manipulováno nejen v rámci jeho
pùvodní formy, ale prostøednictvím stahování, kopírová-
ní, editování a úprav souborù mohou být z informací
z rùzných zdrojù vytvoøeny soubory informací tak, aby
vyhovovaly individuálnímu u�ivateli, pøípadnì aby byly
vytvoøeny úplnì nové výrobky, které mohou být následnì
nabízeny na otevøeném informaèním trhu.

Úloha knihovny a knihovníka

K tradiènímu poslání knihovníka patøilo shroma�ïo-
vání a uchovávání dokumentù, pozdìji se souèástí tohoto
poslání stala je�tì snaha o lep�í zpøístupnìní tìchto doku-
mentù a �íøení veøejného povìdomí o nich. Následkem
mìnících se struktur poskytování informací v�ak mù�e dojít
k tomu, �e u�ivatelé si budou informace vyhledávat pøímo
v jejich zdrojích, ani� by se na knihovnu obraceli. To by
teoreticky mohlo signalizovat konec knihoven v jejich
souèasném pojetí. Mnohem pravdìpodobnìji k tomu v�ak
nedojde, nebo� za prvé, knihovny samy jsou velkým zdro-
jem informací, a za druhé, u�ivatelé nemohou mít pøístup
ke v�em zdrojùm a pøi hledání  nejvhodnìj�ího zdroje pro
své potøeby vy�adují urèité nasmìrování. Stejnì jako
v pøípadì databází i zde bude v�dy existovat poptávka po
zprostøedkovateli a tøeba�e se role tohoto zprostøedkova-
tele zmìní, nikdy nezmizí docela. Úloha knihovny se
nicménì pøesune od poskytování informací a dokumen-
tù k poskytování souborù informací dùle�itých a zajíma-
vých pro konkrétního u�ivatele, ve vìt�inì z nich bude re-

dukován nebo zcela eliminován �ru�ivý� faktor. Poptávka
po informacích, o jejich potøebì ani nemluvì, je zejména
v prùmyslovém svìtì setrvalým rysem souèasných kultur-
ních struktur. Informace lze poskytovat rùznými zpùsoby,
napøíklad prostøednictvím novin, èasopisù a uèebnic, vysí-
lání, televize, teletextu, zvuku, videa, obrazù (images) nebo
online systémù. V�echny tyto druhy dokumentù a nosièù se
bì�nì nacházejí v knihovnách a jsou knihovníky zpracová-
vány. Ve vyspìlej�ích sférách prùmyslu dodávání informa-
cí nebyli knihovníci prostì pøejmenováni na �informaèní
vìdce�, ale jako mávnutím kouzelného proutku pøemìnìni
na  �vìdce vìdomostní�. Od vìdomostního vìdce se neoèe-
kává, �e informaci poskytne, ale �e ji u�ivateli pøetlumoèí.
Tento konkrétní trend je pøíèinou toho, �e knihovníci, kteøí
se nacházejí v takové situaci, jsou �ádáni o patøièná data,
souborovì adekvátnì upravená, na dané téma nebo se za-
mìøením na urèité aspekty tématu. Takto vytvoøený soubor
pak bude smìsicí statistik, zpracovaných dat, práva, firem-
ních údajù, ekonomických projekcí a pøedpovìdí a urèitých
dokumentù. Získání takových informací se od vìdomost-
ních vìdcù oèekává, a� u� ve formì dokumentù nebo jiných
nosièù, buï lokálnì nebo ze vzdálených zdrojù. U�ivatel
se v takové situaci jen málo zajímá, kde nebo jak byl doku-
ment získán; dùle�ité je, �e splòuje jeho aktuální potøebu.
I kdy� takový pøípad pochází z jednoho extrému spektra
poskytování informací, pøesto je symptomatický pro vzrùs-
tající trend na v�ech úrovních informaèního prùmyslu. Do-
kumenty jsou pova�ovány za nosièe informací v nej�ir�ím
slova smyslu. Termín �informace� bychom navíc nemìli
chápat v jeho u��ím významu. Obsah nefaktického písem-
ného projevu je mnoha lidmi vnímán jako informace a da-
leko více ne� na formì, ve kterém je dodána, zále�í na do-
dání samém. Zøejmým dokladem tohoto pøístupu je nárùst
 pou�ívání audiokazet automobilisty, cestujícími ve veøej-
né dopravì i lidmi vìnujícími se fyzické rekreaci,  èím� se
nahrazuje kdysi bì�ná èetba.

Role knihovny se neomezuje pouze na zprostøedkování
urèitého výbìru publikací a informací konkrétní skupinì
u�ivatelù. Knihovna je klíèovým faktorem ve vydavatelském
prùmyslu jako takovém. I kdy� by se asi nikdo nepøel o to,
�e vydavatelé provozují svou èinnost s cílem dosa�ení zis-
ku, základem èinnosti tohoto prùmyslu je roz�íøit veøejné
povìdomí o tvorbì vydávaných autorù. Pokud odhlédneme
od trhu s rekreaèní èetbou, vìt�ina autorù skuteènì pí�e ne
pro zisk, ale za úèelem �íøení my�lenek. Oslovit v�echny
potenciální ètenáøe urèitého díla není v�ak ani v autorovì,
ani ve vydavatelovì moci. Je k tomu zapotøebí zprostøed-
kovatelù. Knihkupci, kteøí splòují èást této role, poskytují
pouze takové dokumenty, které se pravdìpodobnì budou
prodávat, èím� je tato jejich role omezena na dokumenty
komerènì atraktivní. Oproti tomu knihovny vyu�ívají mili-
óny lidí, kteøí nikdy nezamý�leli informace kupovat a ani
k tomu nemají dostateèné ekonomické prostøedky.

Knihovna tak poskytuje rozhraní mezi vydavatelem a
jím neovlivnìným a neovlivnitelným trhem, a tím umo�-
òuje efektivnìj�í dosa�ení jednoho z cílù publikování �
oslovení veøejnosti. V silách vydavatelù není dosáhnout
v�ech potenciálních odbyti�� svých výrobkù, proto�e
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k dosa�ení tohoto cíle jim schází pøímý kontakt s tìmito
skupinami. Stejnì omezené mo�nosti mají vydavatelé
i v poskytování urèitého rozsahu produktù, který je bì�nì
limitován jejich vlastní produkcí, pøípadnì produkcí je-
jich pøidru�ených spoleèností. Knihovny v�ak mohou, a
daøí se jim to, oslovovat �irokou u�ivatelskou obec. Sou-
èást jejich nabídky navíc tvoøí daleko �ir�í okruh produk-
tù, ne� mohou nabídnout vydavatelé a dokonce i nìkteøí
dal�í zprostøedkovatelé (knihkupci, subskripèní agenti,
poskytovatelé databází). Hlavní motivace knihoven toti�
nespoèívá ve finanèním ohodnocení, i kdy� nedostatek
prostøedkù mù�e být dùvodem k omezení rozsahu posky-
tovaných slu�eb. Na celém svìtì jsou v pøípadì veøejných
knihoven a vìt�iny vysoko�kolských a odborných kniho-
ven tyto slu�by z vìt�í èásti zabezpeèovány z penìz daòo-
vých poplatníkù. Knihovny, které jsou hlavními zdroji in-
formací a patøiènì si vá�í své jedineèné role v oslovování
tolika u�ivatelù, pochopitelnì chtìjí a potøebují zvládnout
vyu�ívání nových mo�ností. Pokud se v rámci tohoto pro-
cesu pøestanou spoléhat na �papírový� prùmysl, alternati-
vou bude vyu�ívání materiálù v rozlièných elektronických
formátech, které s sebou pøiná�ejí mnohá úskalí vèetnì
nepovoleného kopírování, redistribuce, úprav souborù
nebo dokonce nového vydání pod jinou znaèkou. Budou-
li poskytovatelé dokumentù, a� v klasických knihovnách
nebo v komerèním sektoru, chtít vyjít vstøíc mìnícím se
po�adavkùm svých zákazníkù, budou muset na nìkteré
z vý�e uvedených postupù pøistoupit.

Spolupráce mezi knihovnami

V�echny po�adavky u�ivatelù knihovny nemohly být
nikdy v minulosti uspokojeny pouze z vlastních knihov-
ních fondù a pùvod toho, èemu dnes øíkáme poskytování
dokumentù  (a co bylo døíve nazýváno �meziknihovní vý-
pùjèní slu�bou�) mù�eme vysledovat a� do støedovìku.
V dne�ním svìtì je pùjèování nahrazováno kopírováním.
Takovýto zpùsob dodávání dokumentù, který byl kdysi
v podstatì málo významnou souèástí slu�eb knihovny, dnes
zásadní mìrou pøispívá k toku informací a v rapidnì se
mìnícím technologickém vìku jeho role stále nabývá na
významu, zatímco jeho praktická realizace se prùbì�nì
usnadòuje. Prùmysl dodávání dokumentù se ocitá ve fázi,
kde nará�í na otázky týkající se elektronického kopírová-
ní, uchovávání, pøenosu a pru�nosti, kterou tento prùmysl
nabízí pøi novém vytváøení souborù, s cílem vyhovìt spe-
cifickým informaèním po�adavkùm u�ivatele. Jak bylo
v této stati ji� uvedeno, úloha knihovny se zmìní
z poskytování informací o dokumentech a následnì doku-
mentù samotných na rozhodování, které dokumenty bu-
dou vùbec poskytnuty. Dokumenty jsou nosièe informací
v nej�ir�ím slova smyslu. To má pochopitelnì zásadní vliv
na charakter knihoven i na poskytování dokumentù.

Nároky

Zprostøedkovatelé informací, jakými jsou napøíklad
knihovny, informaèní agenti a poskytovatelé databází, musí

být schopni pro své u�ivatele provádìt urèité základní
operace. Mezi jinými to jsou:
� získání pøístupu k dílu;
� uchovávání díla;
� opakované dodávání kopií díla v rùzných formátech

podle potøeb zákazníka;
� vyu�ívání dal�ích trhù, ke kterým vlastníci práv nemu-

sí mít pøístup;
� poskytování dal�ích slu�eb, které vydavatelé nejsou

schopni nebo ochotni vyvinout.

Vùbec hlavní výzvou je spolupráce knihoven a dr�ite-
lù práv na øe�ení problémù s cílem vytvoøit takové pro-
støedí, ve kterém obì entity mohou svou prací pøispívat ke
zdokonalení toku informací bez ohro�ování vzájemných
charakteristických a oboustrannì významných rolí. Dal-
�ím úkolem potom je najít cestu k dosa�ení vý�e vyjme-
novaných pøedpokladù. Pokud se to nepodaøí, budou po-
�kozeni jak dr�itelé práv, tak jejich u�ivatelé a zároveò
s nimi i ti, kteøí mezi nimi tvoøí komunikaèní kanál. Obì
strany se musí podílet na vytvoøení atmosféry vzájemné
dùvìry, která bude podporována potøebnou technologií a
pomocí které budou  uspokojeny potøeby v�ech zúèastnì-
ných. Nedostát takové výzvì by vedlo k vytvoøení infor-
maèního prùmyslu, který není schopen uspokojit potøeby
a oèekávání svých u�ivatelù. Vydavatelùm by tak byl zne-
mo�nìn pøístup k velkému segmentu trhu, kterému se sna-
�í slou�it, a knihovnám a ostatním zprostøedkovatelùm by
byl upøen pøístup k �irokému okruhu dokumentù, pro kte-
ré se z pohledu u�ivatelù vyhledávajících informace stá-
vají nepostradatelnými. V souèasné dobì jsou za základ
spolupráce pova�ovány techniky ochrany dokumentù a
vybírání poplatkù za jejich u�ívání. Dr�itelé práv pova�u-
jí absenci tìchto prvkù za naru�ování své finanèní suvere-
nity, zatímco knihovníci chápou jejich realizaci jako vá�-
né ohro�ení volného toku informací. Skuteènou výzvou je
najít øe�ení uspokojivé pro oba  protikladné pohledy.

Ekonomické aspekty

Knihovny a dal�í zprostøedkovatelé informací se �iví
vyu�íváním du�evního vlastnictví jiných lidí. Vìt�ina ná-
rodních legislativ, stejnì jako mezinárodní konvence ja-
kou je napø. Bernská konvence, obsahují ustanovení, kte-
rá poskytují u�ivatelùm dokumentu o�etøeného autorským
právem urèitá privilegia bez nutnosti od�kodòovat vlast-
níka autorských práv. Obecnou výjimkou je, �e kopírová-
ní nesmí po�kodit ekonomické vyu�ití díla jeho vlastní-
kem. Aplikace tìchto privilegií je v�ak stále obtí�nìj�í
vzhledem ke dvìma dùle�itým zmìnám. Vzrùstající schop-
nost knihoven získávat materiál v elektronické formì a také
digitalizovat souèasné papírové fondy zhor�uje odolnost
dokumentu proti v�em druhùm kopírování; na druhé stra-
nì vznik rùzných organizací zabývajících se reprodukèní-
mi právy (RRO � Reproduction Rights Organizations)
umo�òuje dr�itelùm práv vymoci autorské honoráøe
v situacích, ve kterých to pøedtím nebylo mo�né. Kopíro-
vání, které døíve nebylo pova�ováno za ohro�ování eko-
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nomického vyu�ití díla, proto�e autorské honoráøe nebylo
mo�né vymáhat, se dnes ohro�ením stává, proto�e autor-
ské honoráøe lze nárokovat stejnì snadno za jednotlivé
kopie vyhotovené pro soukromé úèely jako za jiné formy
kopírování.

Vìt�inì RRO v�ak bohu�el nebyl poskytnut mandát
k  licencování elektronického kopírování existujícího tex-
tu a u� vùbec ne ke spravování autorského práva na doku-
ment vydaný v prvé øadì v elektronické formì. Vzhledem
k tomu, �e stále více informací, a� u� v textovém, obrazo-
vém nebo audio formátu, je zpøístupòováno výhradnì tou-
to cestou,  nabývá tento problém na záva�nosti.

Vý�e popsaný model, kdy vydavatelé nemohou nabíd-
nout svùj výrobek vysokému poètu koneèných u�ivatelù a
vzniká potøeba zprostøedkovatelù � knihkupcù, poskyto-
vatelù databází a knihoven, se odrá�í také v øetìzci po-
skytování informací. Chtìjí-li výrobci informací poskyt-
nout informace jednotlivým u�ivatelùm, ani oni se
neobejdou bez zprostøedkovatelù, jakými jsou napø. in-
formaèní agenti a knihovny. V obou pøípadech tak dochá-
zí k potøebì urèitého rozhraní mezi výrobcem/dr�itelem
práv a u�ivatelem. V prvním pøípadì je tímto rozhraním
RRO, ve druhém, a� u�  bude nazvána jakkoli, knihovna.
Z toho lze logicky vyvodit, �e tyto dva druhy organizací �
RRO a knihovny � by mìly vytvoøit vzájemnì výhodné
formy spolupráce. RRO poskytnou základní mechanismy,
pomocí kterých dr�itelé práv získají honoráø za pou�ití
jejich díla, a knihovny poskytnou obdobný mechanismus
umo�òující dokument vyu�ívat. Budoucnost prostøedí In-
formaèní superdálnice by tedy mìla spoèívat ve slouèení
obou rolí s cílem slou�it jak u�ivateli, tak dr�iteli práv
v poskytování informací a ve spravování plateb.

Dr�itelé práv nemají k dispozici takový mechanismus,
který by jim umo�nil pøímý styk s vìt�ím poètem jednotli-
vých koneèných u�ivatelù: tato role je jako na míru �itá
knihovnám. Je to proto, �e � pøes rùzné nesouhlasné ko-
mentáøe � vìt�ina vlastníkù práv pova�uje knihovníky za
schopné vykonávat roli �dùvìryhodného zástupce�. Tento
argument se v mnohém li�í od toho, který knihovny pova-
�uje za po�kozovatele ekonomických zájmù dr�itelù práv.
Jakmile bude jednou vytvoøen rámec pro vybírání honoráøù
(nebo v nìkterých pøípadech naopak nevybírání), budou
knihovníci vnímáni jako skupina nejpravdìpodobnìji schop-
ná zajistit jeho øádnou aplikaci a vymáhání. To mù�e mít za
následek mnoho nadbyteèných �ádostí o dodání dokumen-
tù, které mohly být uspokojeny z vlastních zdrojù knihov-
ny. Pro tento pøípad zabudovali nìkteøí knihovníci do svých
vyhledávacích systémù mechanismus, který zabraòuje au-
tomatickému vytváøení �ádostí o dodání dokumentù.

Knihovny, v souèasné dobì máme na mysli pøedev�ím
knihovny veøejné, ji� dnes plní dùle�itou roli v mechanismu
odmìòování autorù prostøednictvím systému veøejného vý-
pùjèního práva. K tomu v�ak dochází v relativnì nízkém
poètu zemí a  tento systém se vztahuje pouze na omezené
druhy dìl. Nejen ve svìtì, ale dokonce i v Evropì se tedy
tento systém vyu�ívá  velmi zøídka.

Pøíle�itosti

Podaøí-li se nám splnit vý�e zmínìné po�adavky a na-
lézt konstruktivní mechanismy k jejich øe�ení, otevøe se
nám mno�ství lákavých pøíle�itostí, pøiná�ejících s sebou
veliký potenciální prospìch pro v�echny úèastníky infor-
maèního prùmyslu. Odpovídající ochrana a platební me-
chanismy umo�ní majitelùm poskytnout svùj materiál do
�irokého obìhu a také jeho ulo�ení v knihovnickém pro-
støedí bez zbyteèných obav ze zneu�ití a úniku zisku.
Knihovnám tak bude umo�nìno pokraèovat v jejich práci
a oslovovat svými sbírkami stále �ir�í obec u�ivatelù a
pøitom poskytovat stále kompletnìj�í a v pøístupu
k u�ivatelùm individuálnìj�í slu�by. K u�ivatelùm se tak
dostane dobøe zpracovaná potøebná informace vèas,
s minimální byrokracií a maximální pru�ností. To v�e má
samozøejmì svoji cenu: cenu vývoje odpovídajících me-
chanismù, cenu za vyu�ití mimo velmi omezená povolení
poskytovaná v rámci rùzných legislativ, cenu ve formì
reálné sumy za individuální slu�by, která umo�ní prùmys-
lu a obchodu prosperovat. Bude-li v�ak produkt pøedsta-
vovat za tuto cenu skuteènou protihodnotu, pak ti, kteøí jej
prodávají, budou ochotni investovat do jeho �ir�ího mar-
ketingu, poskytovatelé �irokého spektra slu�eb najdou
mo�nosti, jak tyto slu�by financovat, a ten, kdo tyto infor-
mace potøebuje nejvíce, je bude schopen zaplatit, zejmé-
na zvá�í-li jejich prospìch pro vývoj svých vlastních vý-
robkù. Pochopitelnì se nevyhneme tomu, �e budou
u�ivatelé, kteøí, aè budou potøebovat informace ve vyèer-
pávající a komplexní formì, nebudou disponovat dosta-
teènými ekonomickými prostøedky, které by jim dovolily
odkupovat je ze systému. Ve svìtì, kde i takové základní
potøeby, jakými jsou zdravotní péèe a vzdìlání, jsou revi-
dovány v kontextu rovnováhy mezi státem a jednotlivcem,
bude nutné, aby poskytování informací zaujalo své místo
mezi tìmi slu�bami, v jejich� subvencování mù�e dochá-
zet ke zmìnám na základì v té dobì platných okolností.

Knihovny nabízejí slu�by vytváøené s ohledem na po-
tøeby moderního informaèního prostøedí. Mají-li zastávat
tuto zásadní roli i nadále, je tøeba dosáhnout porozumìní
mezi nimi a ostatními úèastníky informaèního prùmyslu.
U�ivatelé musí být vedeni k pochopení skuteèné hodnoty
dokumentù, které chtìjí vyu�ívat, a jejich ekonomického
významu pro prùmysl jako celek; zprostøedkovatelé in-
formací si musí být stále vìdomi toho, �e fungují díky
vyu�ívání du�evního vlastnictví jiných; dr�itelé autorských
práv musí zase zvá�it klíèovou roli knihoven pøi �íøení je-
jich prací. Mezi ochranou a pøístupem musí být udr�ena
rovnováha; vá�nìj�í naru�ení této rovnováhy by mìlo za
následek zásadní omezení v tvorbì nových dìl, co� mù�e
mít na nakladatelský prùmysl obecnì pouze negativní vliv.
Dùle�itou roli tu hrají technologie, zákon a vzdìlání, ale
cesta vpøed bude nakonec urèována zmìnami v pøístupu,
dùvìrou a spoleènými cíly.

Pøelo�ila a upravila redakce


