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BUDOUCNOST KNIHOVNICKÉ
PROFESE

Virginia Walsh

Následující pøíspìvek je upraveným pøekladem èlánku
z èasopisu IFLA Journal, roè. 23, è. 1 (1997), s. 13-16.
V záøí 1996 byl autorkou pøednesen na spoleèném
setkání ICA (International Council on Archives �
Mezinárodní rada archivù) a IFLA  v èínském Pekingu.

Úvod

Pøed více ne� �edesáti lety sepsal Lin Yutang1) svùj
recept na ideální mysl jako smìs tøí zrnek skuteènosti, dvou
zrnek snù, tøí humoru a dvou citlivosti. V na�í úvaze na
téma budoucnosti knihovnické profese a snaze o její for-
mulaci by nám takto vyrovnaný pøístup jenom prospìl.
Nohy musíme mít pevnì na zemi a zachovat si tak kontakt
s realitou spolu s pochopením problematiky, mìli bychom
zdokonalit na�i pøedvídavost o vìcech budoucích a pro-
kázat citlivost ke kulturním, politickým a ekonomickým
odli�nostem jednotlivých státù, které dohromady tvoøí
moderní globální komunitu. Smysl pro humor nám pomá-
há udr�et si perspektivu.

Kyberprostor

Vývoj moderních informaèních technologií dal vznik-
nout celému novému slovníku. Knihovníci u� byli oznaèo-
váni za bojovníky na informaèní superdálnici, kybernetické
knihovníky a navigátory ve znalostní ekonomice.  Tøeba�e
jen nemnozí si mohou legitimnì pøisvojit tento statut
v kyberprostoru, v�ichni by k nìmu mìli smìøovat. Nové
informaèní technologie staví celou knihovnickou obec pøed
urèitá rizika i pøed dal�í mo�nosti. Tyto mo�nosti musíme
vyu�ít, v opaèném pøípadì bychom riskovali odsunutí na�í
profese v souèasném svìtì na vedlej�í kolej.

Ne v�ichni informaèní odborníci pøijali nové techno-
logie s nad�ením. Nedostatek zdrojù spolu s nedostateèným
�kolením mnohým zkomplikovaly situaci. Pou�ijeme-li
váleèné analogie, øeknìme si, �e bitevní pole kyberpro-
storu je zaminováno a nám se ji� podaøilo na nìkolik ta-
kových min �lápnout. Autorské právo, ochrana fondù,
povinný výtisk, ochrana osobnosti, regulace obsahu a cen-
zura � to v�e jsou oblasti, které volají po rychlém a pro-
my�leném øe�ení.

Na�e dobrodru�ství v kyberprostoru jsou opodstatnì-
ná pouze do té míry, pokud slou�í potøebám souèasných a
budoucích u�ivatelù. Kdo jsou? Co chtìjí? Takové musí
být na�e otázky, chceme-li se pohnout dopøedu a pøesvìd-
èit vlivné a zdroje poskytující instituce a jednotlivce o tom,
�e informaèní odborníci mají ústøední a nezamìnitelnou
roli v øízení a poskytování informací.

Øízení digitalizované knihovny vy�aduje podstatný po-
sun v na�em pøístupu k práci. George Nichols, generální
øeditel Australian Archives, tuto pozici shrnul následovnì:
�...elektronické záznamy mohou být velmi pomíjivé, je vel-
mi snadné je vytvoøit i vymazat, média, na kterých jsou ulo-
�eny, jsou pomìrnì zranitelná, nejhor�í v�ak zøejmì je, �e
software, pomocí kterého je zaji��ován pøístup k záznamùm
a jejich pou�ití, zastarává a� s alarmující rychlostí.�2)

Regulace obsahu

Regulace obsahu online informací se v poslední dobì
stala kontroverzním tématem na celém svìtì. Poznámku
o nedostatku silnièních ukazatelù na �informaèní superdál-
nici� jsme ji� v�ichni sly�eli. Mnozí zdùrazòují, �e právì
anarchie je hlavní silou internetu. Pøi postupnì vrcholící
diskusi o usmìròování obsahu se v�ak stále zesiluje tlak na
urèitou formu organizace informací, která by u�ivatelùm
umo�nila pøedem urèit povahu informací, které chtìjí buï
prohlí�et, nebo ignorovat. Knihovníci, jako�to poskytova-
telé pøístupu, neustále zápasí s problémy regulace na inter-
netu, nebo� tlak na zpøístupnìní digitálních informací je stále
o krok napøed pøed øe�eními v oblasti veøejných postupù.
Jak se tedy máme postavit k tzv. �spoleèenským normám�,
kdy� tuto èasto diskutovanou koncepci nelze nijak defino-
vat? K odli�nostem v �normách� nedochází jen mezi jed-
notlivými státy, ale i v samotném jejich rámci. Ti z nás, kte-
øí mají pøístup k internetu, mìli mo�nost sledovat vývoj
opatøení zabývajících se mravností informací, které jsou sou-
èástí zákona o telekomunikacích ve Spojených státech.
V Austrálii jsme v prùbìhu posledních tøí let zaznamenali
tøi návrhy regulace informací poskytovaných online.

Chceme-li nalézt øe�ení této slo�ité problemati-
ky, budeme v probíhající diskusi potøebovat v�echna Lin
Yutangova zrnka skuteènosti, snù, citlivosti a humoru, kte-
rá nám pomohou v boji za svobodu informací a pøístup
k �irokému okruhu dokumentù a souèasnì k pochopení toho,
�e specifické skupiny u�ivatelù by mìly být  pøed urèitými
informacemi chránìny. Èasto citované tvrzení, �e techno-
logická øe�ení technologických problémù se prostì objeví,
nás jako by nabádá tuto debatu omezit. My bychom v�ak
mìli pøicházet s vlastními øe�eními a spolupracovat pøi øe-
�ení tohoto problému. V mezinárodním mìøítku je pak tøe-
ba formovat partnerství, která zajistí dosa�ení globálního
øe�ení toho, co je ve své podstatì globálním problémem.

Autorské právo

Vzhledem k  tomu, �e informace jsou konvertovány
do digitální podoby a stále èastìji jsou v této podobì i
vytváøeny, se otázka ochrany autorských práv velmi zkom-
plikovala. V dobì pomìrnì nedávné jsme byli svìdky vý-
razné polarizace názorù. Na jedné stranì stojí ti, kteøí tvr-
dí, �e autorské právo ji� pozbylo na dùle�itosti. Z druhé
strany zase zaznívají návrhy nových a �ir�ích práv, zvý�e-
né ochrany a vìt�í kontroly v rukou vlastníkù (dr�itelù)
autorského práva. Jako v�dy mù�eme øe�ení hledat kdesi
uprostøed.
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Z diskuse o problémech autorského práva v Austrálii
vyplynulo mimo jiné, �e zákon o autorském právu musí
být dále schopen efektivnì poskytovat spravedlivou a pøi-
jatelnou rovnováhu mezi platnými zájmy dr�itelù práv
du�evního vlastnictví a veøejným zájmem o spravedlivý a
pøimìøený pøístup k �irokému spektru informací.

Øe�it otázky autorského práva není v souèasné dobì
jednoduchý úkol. Pøebytek právního �argonu, multiplicita
mezinárodních orgánù, ekonomické dopady a politické
zájmy, to v�e se spojilo v jeden ru�ivý prvek. Distribuèní,
komunikaèní a reprodukèní práva  vy�adují v digitálním
svìtì spoleènou intelektuální snahu ze strany knihovníkù
celého svìta a mezinárodní asociace jsou dùle�itými pro-
støedky pro vytváøení pøijatelných øe�ení. Problémy spo-
jené s autorským právem nelze øe�it provizoriem, zejmé-
na v dobì, kdy tok informací je více ne� kdy jindy
internacionalizován.

Tradièní role

Zatímco informaèní spoleènost projevila v minulých
letech urèitou posedlost online komunikaèními technologi-
emi, staèí jen zavítat do kterékoli pøedmìstské knihovny,
abychom si uvìdomili, �e ve skuteènosti stále pøevládá po-
skytování tradièních knihovnických slu�eb. Závislost na tra-
dièních �papírových� materiálech pøevládá i na univerzi-
tách, �kolách a v odborných knihovnách. Souèást slu�eb
stále je�tì tvoøí akvizice, katalogizace a referenèní slu�by.
�Papírové� materiály jsou restaurovány a uchovávány. Øe-
ditelé knihoven mají i nadále povinnost pøijímat a propou�-
tìt pracovníky, pøipravovat rozvoj, vymý�let strategický plán,
shánìt sponzory a propagovat svou knihovnu na trhu.

Studie z roku 1993, zabývající se projevy z austral-
ských knihovnických konferencí uveøejnìnými  v knihov-
nických publikacích3), identifikovala pìt oblastí, na které
se soustøedil nejvìt�í zájem. Asi nás nepøekvapí, �e
v prùzkumu byla jako hlavní zájmová oblast  zji�tìna sfé-
ra elektronických slu�eb. Za nimi následovaly kvalita a
hodnota slu�eb, asij�tí a tichomoø�tí sousedé Austrálie,
problémy øízení a koneènì i tradièní zájmy knihovnické
profese (budování sbírek, bibliografická kontrola apod.).
Studii její autor shrnul slovy: �Byl zji�tìn jen malý zájem
o tradièní dokumenty, které stále tvoøí a v dohledné dobì
budou tvoøit drtivou vìt�inu na�ich knihovních sbírek.
Mám zde na mysli knihy a dal�í dokumenty ti�tìné na pa-
píøe. Neprojevilo se ani mnoho dùkazù zájmu o tradièní
u�ivatele informaèních slu�eb.�

Tato tradièní role nesmí  v�ak být ve spìchu pøi aplika-
ci nových technologií opomíjena.

Knihovny v rozvojových zemích

Jistì stojí za pov�imnutí, �e ve vý�e zmínìné studii se
vysoko umístil zájem o australské sousedy z asijské a ti-
chomoøské oblasti. Knihovny rozvojových zemí zaujíma-
jí v aktivitách knihovnických asociací prùmyslového svì-
ta zvlá�tní místo. Dokud, a pokud, tyto zemì nebudou mít
pøístup k online technologiím, nebudeme nikdy moci vyu-
�ívat v�ech výhod pøiná�ených globální infrastrukturou.

Zároveò s rostoucí poptávkou po online slu�bách ve
tøetím svìtì v�ak zùstávají problémy  s poskytováním tra-
dièních knihovnických slu�eb na té nejzákladnìj�í úrovni
rozvoje a uchovávání sbírek. O vzdìlávání a �kolení
v oblasti knihovnictví je velký zájem a z velké míry závisí
na spolupráci prùmyslového svìta pøi poskytování rùzných
vzdìlávacích programù, které by zajistily pøísun schop-
nostmi vybavených pracovníkù do knihoven. Tlak na to,
aby bylo vyhovìno tradièním knihovnickým slu�bám,
vzdìlávání a �kolicím kurzùm a aby zároveò bylo dosa�e-
no napojení na online slu�by, pøesahuje mo�nosti tìchto
národù. Pomoc poskytovaná jednotlivými zemìmi a IFLA
by nemìla být kategorizována jako filantropická, ale mìla
by být vnímána jako nezbytné pøispìní k vìt�ímu prospì-
chu globální profese a komunity, které slou�í. Z této trans-
akce plynou výhody pro obì strany.

IFLA v prvních letech své existence fungovala jako
kolegiální fórum pro odborníky z oblasti knihovnic-
tví západních prùmyslových státù. Od roku 1927 se roz-
rostla na vskutku mezinárodní orgán a zformovala se do
organizace, které se daøí identifikovat nejen potøeby tøetí-
ho svìta, ale i povinnosti prùmyslového svìta tyto potøe-
by uspokojit. Dùkazem  zájmu IFLA o rozvojové zemì
bylo vytvoøení Core Programme for the Advancement of
Librarianship in the Third World (ALP � Ústøední pro-
gram pro pokrok v oblasti  knihovnictví  tøetího svìta )
zamìøeného na vzdìlávání, �kolení a rozvoj gramotnosti.

Americký ekonom John Kenneth Galbraith se znovu
vrací ke své koncepci soukromého blahobytu a veøejné
bídy ve své publikaci The Good Society4) z roku 1996.
Jeho stupnice standardu veøejného �ivota v sobì zahrnuje
kvalitu �kol, parkù, knihoven, policejní ochrany a veøejné
dopravy. V rámci mezinárodní komunity jsme v�ichni obo-
haceni mo�ností spolupracovat pro obecný prospìch. Zlep-
�ení kvality knihovnických slu�eb je pro nás pro v�echny
prioritou a odpovìdností, na kterou musí pøistoupit i ti,
kteøí stojí mimo okruh knihovnické profese.

Smysl pro komunitu

Jedna z vysoce pozitivních charakteristik domácí a
mezinárodní knihovnické scény je obdivuhodný smysl pro
komunitu, který  je jedním z rysù knihovnické profese.
Tento smysl pro udr�ování komunity je nespornì na�í sil-
nou stránkou, zároveò je v�ak dùle�ité, aby nás tato schop-
nost neoddalovala od potøeby vstupovat do efektivních
partnerství s ostatními èleny informaèního sektoru, kteøí
nám mohou pomoci nasmìrovat na�i èinnost do budouc-
nosti.

Knihovny se zásadní mìrou podílejí na rozvoji a udr-
�ování �dobré� spoleènosti. Nelze je pova�ovat za ana-
chronismus v novém a neohro�eném svìtì kyberprostoru,
ale za citlivá záva�í, vyva�ující  potøeby uchovávání na�e-
ho národního dìdictví, té� za pomocníky  pøi rozvoji gra-
motnosti, za prostøedek pro vzdìlávání a �kolení, za re-
kreaèní støedisko a støedisko aktivit spoleènosti a zároveò
za turistickou atrakci. Jak se roz�iøuje pøístup k informacím
za pou�ití digitálních technologií, roste i poptávka po kni-
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hovnických slu�bách. Orientace na správné informace,
spoluvytváøení informaèní gramotnosti a navigace na �su-
perdálnici�, to v�e bude zprostøedkováváno knihovnami
souèasnì s pokraèujícím uspokojováním poptávky po tra-
dièních knihovnických slu�bách. Jsme vystaveni riziku,
�e souèasná a budoucí poptávka je�tì roz�íøí propast mezi
informaènì chudými a informaènì bohatými èleny lokální
i globální komunity. Zároveò v�ak dnes máme více mo�-
ností ne� døíve tuto mezeru pøekrýt.

Závìrem

Lin Yutang napsal, �e skuteènost + sny + humor = moud-
rost. Reinhold Niebhur, dal�í autor pí�ící ve tøicátých letech
dvacátého století, sepsal tuto známou Modlitbu vyrovna-
nosti: �Bùh obdaruj nás milostí, abychom s vyrovnaností
pøijímali vìci, které se nedají zmìnit, odvahou, abychom
zmìnili vìci, které by zmìnìny být mìly a moudrostí, aby-
chom dokázali rozli�it jedno od druhého.�

Pøi práci na rozvoji na�í vize budoucnosti knihoven,
pøi vyu�ívání nabízených mo�ností a pøi vyhýbání se je-

jich úskalím mìjme v�dy dostatek moudrosti k tomu, aby
na�e práce byla konána pro dobro v�ech lidských bytostí,
nebo� knihovnám jejich místo v samém støedu vesmíru
bezpochyby nále�í.
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