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1. ALKHOVEN, Patricia
La numérisation des collections : les objectifs stratégiques de la Bibliothèque royale des Pays Bas [Digitalizace
sbírek : strategické cíle nizozemské Královské knihovny] / Patricia Alkhoven
In: Bull. Bibl. France. � [Paris]. � 0006�2006. � 44, è. 6 (1999), s. 80�87.
Nizozemská Královská knihovna (Koninklijke Bibliotheek � KB) pøistoupila k digitalizaci v roce 1995
vypracováním strategického plánu (v angliètinì publikován roku 1997, v roce 1999 zpracována jeho revize).
Digitalizace se týká zhruba dvou velkých oblastí: speciálních sbírek (iluminované rukopisy, mapy atd.) a kni�ních
fondù (napø. �kolektivní pamìti� 19. století). Autorka seznamuje s koncepèními východisky, cíli, kritérii výbìru
sbírek pro digitalizaci, s problémy definování cílových u�ivatelských skupin. Dotýká se otázek spolupráce na
tomto poli (v Nizozemsku podobnì jako v zahranièí pøeva�uje tendence k interdisciplinárním projektùm � mj.
i v souladu s evropským programem Multimedia Content and Tools), problémù technického zabezpeèení,
bibliografického popisu, kontroly kvality zobrazení, zpøístupnìní na webu, spolupráce s dal�ími institucemi. Tak
napøíklad jako výsledek spolupráce KB a British Library byly na webu zpøístupnìny �Atlas Van der Hagen� a
�Atlas Beudeker�, s Rijksmuseem se spolupracuje na digitalizaci rytin, bro�ur a mincí ze 17. století. K dal�ím
zajímavým projektùm patøí digitalizace 50 svazkù tzv. sbírky Linschoten (cestovních, resp. lodních deníkù z 16. a
17. století zachycujících významné cesty Jana Huygena van Linschoten, Willema Barentse, Jacoba van Heemskerk
a jiných), vytvoøení databáze filigránù od 15. století (pøispìje k øe�ení problémù s datací papíru), sbírky fotografií,
fotokopií a originálních dokumentù Nizozemského dokumentaèního støediska dìjin práva, projekt DELTA (spoleènì
s PICA a dal�ími odbornými knihovnami, cílem je vytvoøit nizozemskou elektronickou vìdeckou knihovnu). Øada
projektù je spojena s programy konzervace dokumentù (vèetnì digitalizace mikrofilmù), v nich� má KB
zodpovìdnost za metodologickou stránku. Nìkteré programy digitalizace jsou realizovány v rámci �ir�ího
mezinárodnímu projektu Bibliotheca Universalis.

2. ANTOPOL�SKIJ, A. B.
Informacionnyje resursy Rossii [Informaèní zdroje Ruska] / A. B. Antopol�skij
In: Nauè. Techn. Bibl. � [Moskva]. � 0130�9765. � è. 1 (2000), s. 43�52.
Autor referuje o pøípravì, struktuøe a hlavních závìrech oficiální zprávy o stavu informaèních zdrojù Ruska, která
byla pøipravena na základì zadání Státního výboru Ruské federace pro spoje (Goskomsvjaz� RF) a jeho komise
pro informatizaci. Zpráva se zabývala tou èástí informaèních zdrojù v Rusku, které jsou objektem státní politiky
(jsou urèeny tzv. vnìj�ím u�ivatelùm nebo jsou vyu�ívány k øe�ení úkolù spojených s øízením státu) � jde o ètyøi
základní státní informaèní systémy, které mají univerzální charakter (sí� knihoven RF, Archivní fond RF, systém
státní statistiky a státní systém vìdeckých a technických informací vèetnì systému patentových informací a informací
o státních a odvìtvových normách), a dále vznikající systém právních informací. Stále vìt�í spoleèenský zájem
pøedstavují interní zdroje rùzných organizací. Povinné státní registraci v�ak podléhají v souèasné dobì pouze
databáze vytváøené s vyu�itím protøedkù federálního rozpoètu a slou�ící vnìj�ím u�ivatelùm � tento soubor zdrojù
se stal pøedmìtem monitoringu, jeho� výsledky autor pøedstavuje (struktura databází podle typù, úèelu a forem
vlastnictví). Vyvozuje závìr o postupném zpomalování tempa zmen�ování podílu kdysi dominantních bází VTI, o
zrychlování rozvoje geoinformaèních databází, výukových systémù a databází, které jsou souèástí multimédií. Co
se týká otázek vyu�ití informaèních zdrojù, poukazuje zpráva na nízkou efektivnost vyu�ití státních zdrojù, která
má jak subjektivní, tak objektivní pøíèiny (organizaèní, technologické a ekonomické podmínky) � je nutno pracovat
na modifikaci tìchto zdrojù smìrem k umo�nìní jejich vyu�ití �irokou veøejností, sdìlovacími prostøedky i
nezávislými komerèními informaèními slu�bami. Obdobnì se vyjadøuje k nízké informativnosti ruského sektoru
internetu, který zatím funguje jako samostatná struktura nespojená s kulturou a podnikáním. Poslední èást èlánku
pøedstavuje náèrt koncepce státního øízení tvorby, vyu�ití a ochrany informaèních zdrojù.

Novinky zahranièní knihovnické
literatury
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3. BISBROUCK, Marie�Françoise
Les bibliothèques universitaires : L�évaluation des nouveaux bâtiments [Univerzitní knihovny : hodnocení nových
budov] / Marie�Françoise Bisbrouck
In: Bull. Bibl. France. � [Paris]. � 0006�2006. � 45, è. 3 (2000), s. 31�38. Lit., pozn.
Ve Francii byly v 90. letech realizovány dva vládní programy zamìøené na zlep�ení knihovních slu�eb studentùm:
program Université 2000 (1991�1995) a Rozvoj vysokého �kolství (Développement de l�Enseignement supérieur,
1994�1999). Znamenaly nové vybudování nebo podstatné roz�íøení 110 budov univerzitních knihoven, co�
pøedstavuje nárùst ploch o zhruba 350 000 m2 a vynalo�ení 45 miliard frankù bìhem 10 let. V souvislosti s pøípravou
dal�ího vládního programu rozvoje univerzitních budov (U3M � Université troisième millénaire, Univerzita �
tøetí tisíciletí), který má klást je�tì vìt�í dùraz na knihovny, ne� tomu bylo v pøedchozích programech,
ustavilo Ministerstvo �kolství, vìdy a technologií pracovní skupinu, která se zabývala hodnocením 30 nových
budov otevøených v letech 1992�1998. Autorka rekapituluje tuto práci a její výsledky v souvislosti s cíli státní
politiky (napø. vytvoøit podmínky pro umístìní vìt�iny fondù ve volném výbìru, zpøístupnit v�echny typy sbírek,
rozvinout elektronický pøístup k informacím, vytvoøit co nejrozmanitìj�í konzultaèní prostory a zvý�it poèet
studijních míst v knihovnách, vystavìt takové prostory, které by pøedjímaly vývoj sbírek a slu�eb na dobu alespoò
25 let dopøedu atd.). Výsledky analýzy zaznamenávají jak pozitivní reakce veøejnosti promítající se pøedev�ím do
50% nárùstu u�ivatelù, tak dosti kritické hodnocení ze strany knihovníkù. Tyto poznatky jsou shrnuty do �esti
okruhù: pøetrvávající nedostatek prostor (pro u�ivatele, sklady i zamìstnance), problémy vznikající v dùsledku
rozlo�ení výstavby do etap, v dùsledku nízkého stupnì anticipace vývoje informaèních technologií, pøíli� rozsáhlého
pou�ívání prosklených ploch, nedostateèného sladìní postupu partnerù pøi realizaci tého� projektu, stále
podhodnocené rozpoèty (v kontrastu se zvy�ujícími se nároky na bezpeènost budov, technologií i na technologie
samotné atd.). Výsledky této analýzy vyjdou v publikaci, která bude navazovat na známé dílo �Construire une
bibliothèque universitaire...� (Paris, 1993).

4. Can Technology Democratize the Workplace? Does It Give Employees More of a Voice? Does It Provide Equal
Access to Information for all Employees? [Mù�e moderní technologie vytvoøit demokratické pomìry na pracovi�ti?
Zajistí, aby zamìstnance bylo víc sly�et? Poskytne v�em zamìstnancùm rovný pøístup k informacím?]
In: Inform. Outlook. � [Washington]. � 0038�6723. � 4, è. 6 (2000), s. 19�22. Lit. 6.
Èlánek posuzuje tezi, �e zavádìní moderních technologií pøiná�í na pracovi�tì více demokracie. Komunikace
v podniku, tedy i v knihovnì, zprostøedkovaná poèítaèem (e-mail, telekonference, intranet, elektronický zpravodaj
apod.) umo�òuje øadovým zamìstnancùm pøístup k toku interních informací a zpùsobuje, �e se mohou vyjadøovat
i k tomu, co by je jinak míjelo. Proti tomu stojí názor, �e mo�nost aktivnì se vyjadøovat a komunikovat je dána
podnikovou kulturou a existující hierarchií. Pokud nepøejí takové komunikaci, technologie nic nezmìní a naopak
mù�e tento stav potvrdit. Staèí, aby jakoukoli nerovnost (napø. i sociální nebo podle pohlaví) kopíroval i rùzný
pøístup k informaèním technologiím a informacím. Jiný pøípad je, �e poèítaèové technologie umo�ní zamìstnanci
vyjádøit názor, ale nezajistí, aby byl tento názor vzat na vìdomí nebo aby odeslaná zpráva byla vùbec pøeètena.
Oba názory jsou reprezentovány odkazy na dal�í publikace.

5. GREGORY, Vicki L. � WOHLMUTH, Sonia Ramírez
Better Pay, More Jobs [Lep�í plat, více práce] / Vicki L. Gregory, Sonia Ramírez Wohlmuth
In: Libr. J. � [New York]. � 0363�0277. � 125, è. 17 (2000), s. 30�36. Tab.
Výsledky prùzkumu uplatnìní absolventù studijního oboru knihovní a informaèní vìda v USA a v Kanadì, který
se, soudì podle struèného vysvìtlení prùbìhu a metod, pravidelnì opakuje. Z údajù za rok 1999 vyplývá napøíklad,
�e z 1584 absolventù, kteøí odpovídali na otázky, se jich 97 % uplatnilo v knihovnách. Z nich 94 % pracuje
v trvalém nebo doèasném pracovním pomìru v oboru, zbytek v profesích mimo obor. Poslední dva roky stoupá ve
zvý�ené míøe plat knihovníkù a pøedstihuje tak index spotøebitelských cen. Rùst platù je ovlivnìn zemìpisnou
polohou a typem knihovny (veøejné knihovny vykazují nejni��í prùmìrný plat). Více rostly platy mu�ù ne� �en a
platy v �netradièních� profesích spojených s novými technologiemi. Nejvíce absolventù � pøíslu�níkù men�in se
uplatnilo ve veøejných knihovnách. Absolventi se také vyjadøovali k uplatnìní �kolní pøípravy pøi získání
zamìstnání. Text je doprovázen øadou tabulek, které podrobnì ilustrují výsledky v jednotlivých okruzích zkoumaných
otázek.

6. GRIFFITHS, Jose�Marie
Deconstructing Earth�s Largest Library [Nevytváøíme nejvìt�í knihovnu na svìtì] / Jose�Marie Griffiths
In: Libr. J. � [New York]. � 0363�0277. � 125, è. 13 (2000), s. 44�47.
Úvahy o tom, zda a jak by bylo mo�no uplatnit v èinnosti knihoven principy, které pøiná�ejí úspìch v oblasti
elektronických knihkupectví. Jedná se pøedev�ím o katalogy a výpùjèní slu�bu. Autorka (University of Michigan,
Ann Arbor) reaguje na analýzu Steva Coffmana, která byla zveøejnìna na URL www.infotoday.com/searcher/
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mar99/coffman.htm. Coffman doporuèuje, aby knihovny uplatnily nìkteré prvky, které se osvìdèují ve slu�bì
elektronického knihkupectví Amazon.com, konkrétnì napøíklad tím, �e místo svých lokálních katalogù spoleènì
zpracují jediný obøí globální katalog, který zahrne jak exempláøe v lokálních fondech, tak databázi OCLC WorldCat
a Amazon. Coffmanovy názory a návrhy jsou v èlánku podrobnì tlumoèeny. Autorka tyto návrhy dále posuzuje
z hlediska knihoven, ani� by je jednostrannì zavrhovala: globální katalog versus lokální, roz�íøení katalogizaèního
záznamu, otázky u�ivatelského rozhraní apod. Nìkteré otázky se dotýkají problémù akvizice a skladování knih.
Knihovny i pøes nìkteré podobné cíle nejsou toté� co knihkupectví a nemají s nimi stejný hlavní cíl � hlavním
smìrem �podnikání� knihoven je usnadnit pøístup k uznanému lidskému vìdìní.

  7. Heavy on the Wire [Vá�nì po síti]
In: nfd : Inform. Wiss. Praxis. � [Frankfurt a.M.]. � 1434�4653. � 50, è. 8 (1999), s. 487�488.
Informace o metodì výuky angliètiny prostøednictvím webu, zèásti komerènì ladìná. WebEnglish nabízí novou
metodu podnikového interaktivního vyuèování angliètinì. Program je urèen ke zpøístupnìní na intranetu. Lektor
ho mù�e aktualizovat, vstupovat do kontaktu s uèícím se, lze vytváøet skupinky studentù na stejné úrovni pokroèilosti.
V èlánku je podrobnì popsána didaktická koncepce kurzu, systém testù. V závìru upozornìní na analogické produkty
pro výuku �panìl�tiny a nìmèiny, informace o cenì a kontakt na firmu.

  8. KANJILAL, Uma
Education and Training of Library and Information Science Professionals through Distance Mode : challenges for
the Indira Gandhi National Open University in the next millennium [Distanèní vzdìlávání a �kolení knihovníkù a
informaèních pracovníkù : úkoly pro Otevøenou univerzitu Indíry Gándhíové v pøí�tím tisíciletí] / Uma Kanjilal
In: FID Rev. � [Haag]. � 1389�8450. � 1, è. 2�3 (1999), s. 44�49. Lit. 8.
Autorka charakterizuje distanèní vzdìlávání knihovníkù a informaèních pracovníkù, které v Indii zaji��uje Otevøená
univerzita Indíry Gándhíové (IGNOU), popisuje souèasné kurzy a trendy zamìøené na blízkou budoucnost. Distanèní
vzdìlávání pøestává být øe�ením nedokonalostí tradièního vzdìlávacího systému v zemi. IGNOU, která byla zalo�ena
v roce 1985, je jednou z deseti nejvýznamnìj�ích otevøených univerzit na svìtì. V oblasti knihovnictví a informaèní
vìdy rozvíjí nìkolik programù: bakaláøský (je�tì v kombinaci tradièních a moderních metod) a magisterský,
pøipravuje nový doktorandský program a bakaláøské studium v oblasti informaèních studií. Studium je zalo�eno na
kombinaci samostudia a adresnì zamìøené výuky. Materiály a formy uèení zahrnují jak ti�tìné texty, tak video- a
audiokazety, vysílání rozhlasové a televizní, videokonference a konzultace ve studijních centrech, experimentálnì
se zaèíná s výukou v prostøedí pracovní skupiny. V nadcházejícím tisíciletí bude i v Indii postupnì zaveden model
�virtuální univerzity�, který je dnes skuteèností v nìkolika rozvinutých zemích.

  9. KUTAFIN, O. Je. � KOPYLOV, V. A.
Problemy stanovlenija informacionnogo prava v Rossii [Problémy konstituování informaèního práva v Rusku] /
O. Je. Kutafin, V. A. Kopylov
In: Nauè. Techn. Inform. Ser. 1. � [Moskva]. � 0548�0019. � è. 8 (1999), s. 16�26.
Autoøi (rektor a vedoucí katedry z Moskevské státní právnické akademie) analyzují obsah informaèních práv a
svobod jako základ nového komplexního odvìtví práva � informaèního práva. S vyu�itím ruských i zahranièních
zku�eností definují hlavní smìry rozvoje tohoto odvìtví, zabývají se zvlá�tnostmi právních vztahù vznikajících
v podmínkách informaèní spoleènosti, formulují po�adavky na vytvoøení státního programu rozvoje informaèní
spoleènosti a jejího právního zabezpeèení. Navrhují definici pojmu informaèního práva jako komplexního odvìtví
práva, které zahrnuje soubor spoleèenských norem a vztahù vznikajících v informaèní sféøe. Analyzují obsah
�právní informatiky� jako vìdy, která se zabývá studiem teoretických základù informaèního práva (informace
v právní oblasti, informaèní procesy zaji��ující realizaci základních informaèních práv a svobod, informaèní vztahy
vznikající v prùbìhu reálných informaèních procesù, informaèní systémy jako prostøedky realizace informaèních
procesù). Autoøi se dále zabývají informací jako objektem právních vztahù a prvkem právního systému, jejími
specifickými zvlá�tnostmi a vlastnostmi z hlediska práva, informaèními procesy jako mechanismy realizace
informaèních práv a svobod, informaèními systémy jako objekty právních vztahù v informaèní oblasti a mechanismy
realizace informaèních procesù v samotném právu. Definují smìry rozvoje informaèní legislativy, analyzují obsah
informaèního práva jako studijní disciplíny, pøipomínají nejdùle�itìj�í smìry vìdeckého zkoumání.

10. LAVRENOVA, O.A.
Elektronnyje katalogi : tendencii i praktika Rossijskoj gosudarstvennoj biblioteki [Elektronické katalogy : tendence
a praxe v Ruské státní knihovnì] / O.A. Lavrenova
In: Nauè. Techn. Bibl. � [Moskva]. � 0130�9765. � è. 2 (2000), s. 29�35.
Autorka se zabývá nìkolika aspekty vytváøení a fungování elektronického katalogu jedné z ruských národních
knihoven � Ruské státní knihovny (dále RGB) v Moskvì. RGB zpøístupnila svoje elektronické katalogy vzdáleným
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u�ivatelùm v roce 1998. Vzhledem k nedostatku financí nemohla zakoupit �hotový� integrovaný systém a
zpracovávala proto vlastní projekt, který byl realizován díky finanèní podpoøe Ruského fondu základního výzkumu
a Sorosovy nadace. Jako software byl vyu�it systém MEKA moskevské firmy LABIS Ltd. (program umo�òuje
zpracování knih jak v cyrilici, tak v latince, následné zobrazení jakýchkoli znakù atd.). Autorka pøipomíná pou�ité
komunikaèní formáty (RSLMARC, resp. RGBMARC, USMARC/Authorities), zapojení knihovny do prací na
IMARCu a UNIMARCu a vytvoøení jeho ruské verze; více si pak v�ímá, jak se vytváøí a vyvíjí elektronický
katalog RGB v souvislosti s vývojem OPAC (Online Public Access Catalog), jaké jsou v nìm mo�nosti vyhledávání,
jak se formují soubory slov atd. RGB se zapojila do testování experimentálního autoritního souboru jmen osob a
korporací zpracovávaného v rámci evropského projektu Author v letech 1995�1997, nìkteré její návrhy byly
vzaty do úvahy pøi rozvoji formátu UNIMARC/Authorities. Retrospektivní konverze katalogù se uskuteèòuje
s pomocí grantu Evropské unie TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States �
pozn. red.). V první polovinì roku 2000 knihovna s podporou tohoto grantu a za úèasti evropských specialistù
zpracovávala pilotní projekt nového automatizovaného knihovnického a informaèního systému RGB, který by
umo�nil vyu�ití protokolu Z39.50 a tím i komfortnìj�í vyu�ívání elektronických katalogù vzdálenými u�ivateli.

11. LEES, Nigel
Learned & Professional Libraries � our role as �national libraries� [Knihovny uèených a profesních spoleèností �
hrajeme roli �národních� knihoven] / Nigel Lees
In: Managing Inform. � [London]. � 1352�0229. � 7, è. 10 (2000), s. 11�12.
Èlánek je vìnován knihovnám uèených spoleèností a profesních spolkù. Zmiòuje se o jejich financování, akvizici
dokumentù a pøedev�ím zkoumá úlohu jejich fondù v celonárodním mìøítku, tedy nad jejich pùvodní úèel daný
èinností a zamìøením spolku. Obsahové bohatství i celkový objem fondù spolu s jejich ukrytím pøed veøejností
vede autora k pou�ití pøímìru �skrytá Britská knihovna�. Autor uva�uje o mo�nostech spolupráce se skuteènou
Britskou knihovnou, která zatím není velká; k pozitivním pøíkladùm patøí spolupráce v oblasti lékaøských knihoven
(biomedicína). Závìrem konstatuje, �e úloha tohoto typu knihoven je je�tì podhodnocena, zatímco by mohly
mnohé nabídnout.

12. LIGHTMAN, Harriet � MANILOV, Sabina
A Simple Method for Evaluating a Journal Collection : A Case Study of Northwestern University Library�s
Economics Collection [Jednoduchá metoda vyhodnocení èasopiseckého fondu : pøípadová studie zamìøená na
ekonomické fondy knihovny Severozápadní univerzity] / Harriet Lightman, Sabina Manilov
In: J. Acad. Librarianship. � [New York]. � 0099�1333. � 26, è. 3 (2000), s. 183�190. Lit. a pozn. 17.
Pøíklad postupu pøi vyhodnocení èasopiseckých fondù, který kombinuje citaèní analýzu s dal�ími, nestatistickými
metodami a jeho� úkolem je pøipravit návrhy ke zru�ení odbìru nebo naopak k získání èasopiseckých titulù.
Autorky èlánku k tomuto kroku musely pøistoupit ve své profesní praxi z praktických dùvodù a popisují konkrétní
pøípad své instituce, který zároveò zobecòují. Charakterizují svoji univerzitu (Northwestern University, stát Illinois),
její knihovny a èasopisecký fond z oboru ekonomie, o který v hodnocení �lo. Popisují metodu, její� základ pøevzaly
z døívìj�ích zku�eností autorù Davida Carpentera a Malcolma Getze (Evaluation of Library Resources in the Field
of Economics: a Case study. Coll. Mgmt. 20, è. 1�2 (1995), s. 49�89) a její� podstatou byla citaèní analýza.
Dùle�itým zdrojem byla webovská verze SSCI (Social Science Citation Index). Tituly navr�ené ke zru�ení byly
je�tì ovìøovány ve WorldCat s cílem zjistit, zda jsou k dispozici jinde ve státì. Dále byly zji��ovány ceny subskripce.
Výsledkem práce byl seznam titulù urèených ke zru�ení odbìru, nebo naopak k objednání, informace pro dal�í
plánování rozpoètu, snímek hlavních oblastí výzkumu fakulty a nástroje pro zkoumání místa èasopisù ve struktuøe
výdajù knihovny.

13. McBURNEY, Valerie
British Library seeks closer partnership with the Public Library sector [Britská knihovna usiluje o tìsnìj�í partnerství
se sektorem veøejných knihoven] / Valerie McBurney
In: Managing Inform. � [London]. � 0352�0229. � 7, è. 10 (2000), s. 22.
Zmìny v pojetí spolupráce Britské knihovny a veøejných knihoven v Británii. Britská knihovna má dlouholetou
tradici v podporování veøejných knihoven. V souèasné dobì politické priority i mìnící se informaèní technologie
pøipravily prostor pro u��í partnerství ve sdílených agendách. To umo�ní reagovat na nové pøíle�itosti i nové
problémy, pøed kterými knihovny stojí. Britská knihovna pokládá za vhodná témata pro tuto spolupráci roz�íøení
pøístupu, podporu uèící se komunity, ekonomické výsledky a regionální agendy. V konkrétních zámìrech ze strany
Britské knihovny se jedná napøíklad o vytváøení virtuálního okna k veøejným knihovnám (ve formì webovského
portálu), �ir�í zpøístupnìní fondù v oblastech znaèného významu pro regionální kulturu a historii, roz�iøování
spolupráce na webu.
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14. McKENZIE, Elizabeth M. � DUGAN, Robert E. � DJORUP, Kristin
Leaving the Federal Depository Library Program [Opu�tìní Programu federální depozitní knihovny] / Elizabeth
M. McKenzie, Robert E. Dugan, Kristin Djorup
In: J. Acad. Librarianship. � [New York]. � 0099�1333. � 26, è. 4 (2000), s. 282�285. Lit. 3.
Informace o rozhodnutí dvou spolupracujících vysoko�kolských knihoven opustit americký federální program,
který zaji��uje dostupnost vládních a parlamentních dokumentù v knihovnách. Charakteristikou samotného programu
FDLP (Federal Depository Library Program) se autorky nezabývají (o programu viz napø. èlánek anotovaný v této
rubrice pod èíslem 22). Uvádìjí dùle�ité informace o dvou knihovnách: Law Library (právnická knihovna) a
Mildred F. Sawyer Library Suffolkské university v Bostonu, které sdílejí èást deponovaných materiálù, a dùvody,
které je vedly k vystoupení z programu. V pøípadì Law Library to byla kolize pøipravovaných bezpeènostních
opatøení v budovách univerzity s nutností zajistit otevøený, v�eobecný pøístup veøejnosti k deponovaným materiálùm.
V pøípadì Sawyer Library hrály roli prostorové problémy. Konflikt vznikl samotným pøijetím koncepce FDLP,
který pøedpokládá slu�by vzdáleným u�ivatelùm 24 hodin dennì prostøednictvím WWW, pøièem� v knihovnì jsou
deponované dokumenty pøístupné pouze lokálnì na papíøe, mikrofi�i nebo na CD�ROM. Odstoupení od programu
FDLP má svá pravidla, pøedev�ím vzniká povinnost vrátit deponované materiály, které jsou u� ale zaèlenìny do
slu�eb knihovny, tak�e je nutno je podle mo�nosti znovu shromá�dit. Urèité dopady mù�e takový krok mít i na
personální politiku. Autorky podrobnì popisují tyto procesy v obou knihovnách s následujícími závìry: Ani
v jedné knihovnì nedo�lo k propou�tìní zamìstnancù nebo k po�kození u�ivatelù. Vìt�ina materiálù, které knihovny
musely vrátit, byla nalezena na WWW nebo zakoupena od komerèních dodavatelù. Sami u�ivatelé více oceòují
materiály zpøístupnìné na WWW. Náklady na doplnìní vrácených materiálù se nestaly rozpoètovým bøemenem.

15. MORRIS, Susan
ECIP Program Expands to Include Clinical Medicine [Program ECIP se roz�iøuje na oblast klinické medicíny] /
Susan Morris
In: Libr. Congress Inform. Bull. � [Washington]. � 0041�7904. � 59, è. 12 (2000), s. 300.
Informace o uplatnìní katalogizaèního projektu ECIP v pøípravì CIP záznamù v knihách z oblasti klinické medicíny.
Projekt ECIP (Electronic Cataloging in Publication) øízený Kongresovou knihovnou spoèívá ve zpracování CIP
záznamù na základì elektronických sloupcových obtahù dodaných nakladatelem a zpìtné pøedání záznamù
nakladateli elektronickou formou. Zapojení Národní lékaøské knihovny (National Library of Medicine � NLM),
která má na starosti katalogizaci v oboru klinické medicíny (MeSH, Tøídìní NLM pro konvenèní CIP záznamy
v knihách z klinické medicíny) a je èlenem konsorcia PCC (Program for Cooperative Cataloging), je logickým
vyústìním jejích aktivit. Autorka struènì pøipomíná historii programu CIP, jeho podstatu. ECIP pøedstavuje jeho
zlep�ení redukováním doby obrátky, eliminováním manipulací s papírem a sní�ením po�tovních nákladù. K 30.
záøí 2000 se k programu pøipojilo 589 nakladatelù.

16. Nizza leistet Beitrag zur Bestimmung der zukünftigen europäischen Forschung [Jednání v Nice pøinesla pøíspìvek
k rozvoji evropské vìdy]
In: CORDIS focus. � [Luxembourg]. � 1026�8324. � è. 164 (2000), s. 5.
Jednání konference pøedstavitelù vlád èlenských zemí Evropské unie ve francouzském mìstì Nice v prosinci 2000
mìlo sice jiný hlavní úèel, pøesto vìnovalo znaènou pozornost podpoøe evropského výzkumu a vìdy. Snaha vytvoøit
�evropský prostor výzkumu a inovací� je podporována nedávnými rozhodnutími Evropské rady, a to finaènì, ale
také napøíklad aktivitou �Inovace 2000� (tak bylo zamìøeno i jednání ve Stockholmu, které pøedcházelo konferenci
v Nice). Jde o akèní plán mobility pro èlenské státy Evropské unie, který pøedstavuje 42 konkrétních opatøení
z oblasti administrativní, právní, sociální, definuje i mobilitu a sna�í se o zlep�ení vnitøní koordinace a zpevnìní
forem financování. Na vytvoøení potøebných podmínek je poèítáno se dvìma lety. Konkrétní postupy tohoto plánu
smìøující k modernizaci veøejných slu�eb v èlenských státech EU budou dále propracovávány ve �trasburku.
Významnou roli v dal�ím rozvoji evropského výzkumu sehraje projekt GALILEO, pøi jeho� realizaci se poèítá
s vynalo�ením financí z Evropské unie i ze soukromých zdrojù.

17. Novembro é mês de Festival [Listopad, mìsíc �festivalu�]
In: Bibl. Pública. � [Setúbal]. � 0873�7401. � è. 3 (1999), s. 15.
Informace o �festivalu� � pøehlídce èi sérii akcí, která se uskuteènila v Lisabonu v listopadu 1999 pod názvem
�Informaèní a komunikaèní technologie na�ich veøejných knihoven�. Navazovala na úspì�nou akci �Prostor pro
zaèáteèníky� z roku 1998 a zamìøovala se na otázky vytváøení podmínek svobodného a spravedlivého pøístupu
k mnoha zdrojùm informací prostøednictvím poèítaèù a kybernetického prostoru. Slavnostní prezentace probíhala
souèasnì s Netd@ys (akce organizovaná v rámci Evropy v listopadu 1999, v Portugalsku koordinovaná
ministerstvem �kolství). V èlánku je dále popsáno, jakou funkci zastávají veøejné knihovny ve zpøístupnìní internetu
a informaèních dálnic (nejrùznìj�í formy �kolení od základních kurzù a� po semináøe, nìkteré knihovny poskytují
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u�ivatelùm speciální slu�by � komunální informace, vzdìlávací server Aberta, CD-ROM s texty portugalských
novin, program CONSTAT poskytující informace statistického zamìøení, zprostøedkování vìdeckých informací
produkovaných ministerstvem pro vìdu). Zaèal vycházet elektronický èasopis LIBERPOLIS � Revista das
Bibliotecas Públicas, v nìm� budou zveøejnìny pøíspìvky z této druhé odborné akce.

18. ODER, Norman
Cataloging the Net : two years later [Katalogizace sítì : dva roky poté] / Norman Oder
In: Libr. J. � [New York]. � 0363�0277. � 125, è. 16 (2000), s. 50�51.
Autor navazuje na informace o projektech katalogizace a organizování webovských zdrojù knihovníky, které Library
Journal pøinesl v roce 1998. Za dva roky vzrostl rozsah i poèet projektù. Zùstává pøitom k øe�ení øada koncepèních
otázek. V èlánku jsou popsány nìkteré projekty. Napø. NewHoo, pøedmìtový seznam pøejmenovaný pozdìji na
Open Directory Project, vznikl v konkurenci s Yahoo. V této soutì�i sice nezvítìzil, ale tvùrcùm jde o co nejlep�í
slu�by malému segmentu trhu � zákazníkùm, kterým zále�í na kvalitì získaných informací. CORC (Cooperative
Online Resource Catalog) vytváøený v OCLC je placená webovská katalogizaèní slu�ba, která zahrnuje cca 350
000 záznamù pøevá�nì z projektù OCLC NetFirst a InterCat.

19. SJUNTJURENKO, O.V.
Programmy RFFI v oblasti razvitija informacionnoj infrastruktury nauki i obrazovanija [Programy Ruského fondu
pro podporu základního výzkumu v oblasti rozvoje informaèní infrastruktury vìdy a vzdìlávání] / O.V. Sjuntjurenko
In: Nauè. Techn. Bibl. � [Moskva]. � 0130�9765. � è. 1 (2000), s. 53�60.
Programy Ruského fondu pro podporu základního výzkumu (ruská zkratka RFFI) se staly východiskem
meziresortního programu vytváøení poèítaèových sítí a databází základního výzkumu a vysokého �kolství (1995�
2000). Úroveò informaèního zaji�tìní vìdy a vzdìlání je v Rusku oproti rozvinutým zemím stále nízká. V dùsledku
finanèních restrikcí je ji� od roku 1992 katastrofální nedostatek prostøedkù na nákup zahranièních vìdeckých
èasopisù (napø. Akademie vìd v roce 1991 dostávala 15 384 periodik, v roce 1998 pouze 1794). RFFI realizuje od
roku 1997 Program podpory ruských vìdeckých knihoven, co� pøedstavuje roènì zhruba 2 miliony dolarù. Od 1.
prosince 1998 RFFI zpøístupnil na internetu server �Vìdecká elektronická knihovna� a zpøístupnil tak
(sice v omezeném licenèním re�imu) elektronické verze 350 èasopisù nakladatelství Elsevier � zprvu pro vìdecké
pracovníky Akademie vìd, posléze i pro cca 30 univerzit. Plánuje se vystavovat na tomto serveru i èasopisy
dal�ích nakladatelù vèetnì ruských. V roce 1998 RFFI zahájil ve spolupráci s Ministerstvem pro vìdu pilotní
program �Ruské elektronické knihovny�. RFFI podporuje formování jednotného informaèního prostoru vìdy a
øada jeho projektù byla integrována do evropského programu Progresivní informaèní technologie a slu�by (Advanced
Communications Technologies and Services � souèást 4. rámcového programu v oblasti vìdy a techniky). V této
souvislosti byla napø. podpoøena ruská èást mezinárodního projektu NICE (aprobace technologie �IP over ATM�
� NICE Global 360 Experiment, 1997). Dùle�itým výsledkem této spolupráce byl vznik Národního centra
vysokokapacitních komunikaèního technologií (Russina National Host, 1997) jako støediska podpory realizace
projektù vývoje telekomunikaèních a informaèních systémù nové generace (v souvislosti s evropským programem
vytváøení národních �hostù�) � popsány jeho hlavní úkoly. Dal�í informace o RFFI lze nalézt na http://www.rfbr.ru
a http://netservl.chg.ru/albom/.

20. SKINNER, Sally � MARTIN, Bill
Racist disinformation on the World Wide Web : initial implications for the LIS community [Rasistické dezinformace
na webu : dùsledky pro komunitu knihovníkù a informaèních pracovníkù] / Sally Skinner, Bill Martin
In: Austr. Libr. J. � [Kingston]. � 0004�9670. � 49, è. 3 (2000), s. 259�269. Lit.
Èlánek vychází z australského doktorandského výzkumného programu, který se zabýval z pohledu knihovníkù a
informaèních pracovníkù existencí rasistických dezinformací na webu a zva�oval, v jakém rozsahu a zda vùbec
mohou být tyto materiály vyvá�eny obsahem protirasistických webovských stránek. Výzkum se omezoval na
informace pøístupné pøímo z webu, nikoli dal�í internetovské slu�by, jako je e-mail nebo diskusní skupiny.
V úvodu autoøi vymezují základní pojmy (WWW, rasa, rasismus, dezinformace, u�ivatelé apod.). Dále vypoèítávají
alternativy zacházení s rasistickými dezinformacemi na webu, napø. technické mo�nosti filtrování, hodnocení
(rating). Uva�ují o tom, zda mohou být rasistické dezinformace na webu regulovány (otázky cenzury na webu).
Z hlediska knihovníkù je hlavním problémem otázka volného pøístupu k informacím a mo�nosti �íøit rasovou
nenávist. Pokud se podaøilo odstranit ti�tìnou podobu rasových dezinformací z fondù knihoven, web tuto snahu
anuluje. Vzniká tak dal�í problém spojený s rolí knihovníka jako zprostøedkovatele informací.
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21. SLADEK, Ruth M.
Evidence�based medicine : an opportunity not to be missed [Medicína zalo�ená na dùkazech : pøíle�itost, která by
nemìla být prome�kána] / Ruth M. Sladek
In: Aust. Libr. J. � [Kingston]. � 0004�9670. � 49, è. 3 (2000), s. 271�277. Lit.
Autorka se zabývá novou pøíle�itostí pro knihovníky, resp. slu�by zdravotnických knihoven, kterou pøiná�í tzv.
medicína zalo�ená na dùkazech (Evidence Based Medicine, EBM). V úvodu charakterizuje termín EBM jako
propojení nejlep�ích dùkazù (tj. výsledkù publikovaného i nepublikovaného výzkumu) s klinickými zku�enostmi,
které se promítne do volby bezpeèného a úèinného léèebného re�imu. Toto propojení zdaleka není samozøejmé.
Autorka cituje z literatury, jaké problémy se vyskytují na stranì lékaøù (pøedev�ím nedostatek zku�eností ve
vyhledávání) a jaká by mìla být role knihovníkù. Ti jsou schopni z titulu své odbornosti zajistit, �e se pøi vyhledávání
informací najde nejenom �nìco� èi �hodnì�, ale �e se k problému najde v�echno. V literatuøe bylo rozli�eno pìt
stadií procesu EBM a knihovníci by mìli být zapojeni v prvních tøech: pøemìny po�adavku klinické praxe ve
vyhledatelnou otázku, vyhledávání dùkazù (lékaø potøebuje nejen informaci, ale i dùkaz) a hodnocení dùkazù. Na
knihovníky se pak kladou i nové nároky (znalost EBM, metod výzkumu, pochopení rozhodovacího procesu
v léèbì).

22. SMITH, Bruce � FRASER, Bruce T. � MCCLURE, Charles R.
Federal Information Policy and Access to Web�based Federal Information [Federální informaèní politika a pøístup
k federálním informacím na webu] / Bruce Smith, Bruce T. Fraser, Charles R. McClure
In: J. Acad. Librarianship. � [New York]. � 0099�1333. � 26, è. 4 (2000), s. 274�281. Lit. 36.
Vybrané politické nástroje rozvíjení informací americkými federálními agenturami na webovských stránkách. Poèet
federálních webovských stránek se odhaduje na 3000 v odboru obrany, 100 v odboru dopravy atd. a federální
agentury se v informování obyvatelstva stále více spoléhají na web. Termín �federální informaèní politika� není
pøesný, proto�e v USA neexistuje pevnì stanovený systém nebo zákon, o nìj� by se taková politika mohla opøít;
oznaèuje spí�e soubor propojených principù, zákonù, smìrnic apod. Autoøi uvádìjí nìkteré z nich, je� mohou
ovlivnit zpùsob nabývání a zacházení s informacemi v agenturách. Klíèovými oblastmi informaèní politiky jsou
pøístup k vládním informacím, bezpeènost informací, ochrana soukromí, intelektuální vlastnictví. Pøístup
k informacím vytvoøeným vládními agenturami je právem ka�dého obèana. Relevantními dokumenty jsou the
Freedom of Information Act (Zákon o svobodì informací, FOIA), Depository Library Program (program vytváøení
depozitních knihoven vládních informací, FDLP � o nìm viz té� èlánek anotovaný v této rubrice pod èíslem 14),
dále zákon o zlep�ení elektronického pøístupu k informacím (Electronic Information Access Enhancement Act),
který zaji��uje zpøístupnìní základního fondu vládních dokumentù ve vybraných knihovnách a má doplnit FDLP.
V oblasti bezpeènosti informací platí napø. direktiva prezidenta z roku 1984 (National Security Decision Directive,
NSDD), zákon o poèítaèových podvodech a zneu�ití (Computer Fraud and Abuse Act), který zakazuje a trestá
neautorizovaný, podvodný pøístup k vládním poèítaèùm. V oblasti ochrany soukromí platí mj. zákon z roku 1974,
který zakázal agenturám odhalovat informace, které nevy�adoval zákon o svobodì informací. Intelektuální vlastnictví
zahrnuje pøedpisy upravující øadu vlastnických práv jako napø. copyright, patenty, obchodní známky, obchodní
tajemství. V závìru se autoøi zmiòují o zásadách správy elektronických záznamù (Electronic Records Management,
ERM) na federálních webovských stránkách a odkazují na informace na http://www.nara.gov.

23. �RAJBERG, Ja. L.
Avtomatizacija kak novoje nauènoje napravlenije v biblioteèno�informacionnoj oblasti : desjat� glavnych principov
avtomatizacii [Automatizace jako nový smìr vìdeckého zkoumání v oblasti knihovnictví a informací : deset hlavních
principù automatizace] / Ja. L. �rajberg
In: Nauè. Techn. Bibl. � [Moskva]. � 0130�9765. � è. 2 (2000), s. 5�11.
Autor zdùvodòuje nezbytnost vyèlenìní automatizace knihovnických a bibliografických procesù, systémù a sítí
jako samostatného interdisciplinárního vìdeckého smìru. Automatizace knihovnických a informaèních procesù je
jedním z projevù informatizace spoleènosti a zároveò s sebou nese dùle�ité prvky vìdeckotechnického a sociálního
rozvoje (zvy�uje efektivnost vyu�ívání distribuovaného informaèního zdroje, vytváøí podmínky pro realizaci
v�eobecné dostupnosti informací a publikací jako jednoho z principù otevøené informaèní spoleènosti atd.). Úroveò
rozvoje knihoven je jedním z indikátorù stupnì rozvoje celé spoleènosti, proto je formulace principù vytváøení
efektivních automatizovaných knihoven a knihovnických a informaèních systémù nejen úkolem knihoven samotných,
ale úkolem státu a celé spoleènosti. Z toho vychází autor, kdy� uvádí pøehled úkolù, které je v této souvislosti tøeba
øe�it: vypracovat metody systémové analýzy knihovnických a informaèních procesù (systémù, sítí) jako objektù
automatizace; studovat modely uvedených procesù, systémù a sítí pøed a po automatizaci; zabývat se adaptací
obecných systémových principù projektování knihovnických a informaèních systémù a sítí; zpracovat metody
vytváøení a výbìru programových a technických prostøedkù; zpracovat schémata a soubory parametrù pro srovnávací
analýzu systémù a sítí atd. Autor dále navrhuje okruh disciplín, jejich� poznatky je tøeba pøi této práci vyu�ít.
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Konstatuje, �e pøes mno�ství a rùznorodost pøístupù, které ji� byly v teoretické práci uplatnìny, le�í daný smìr
v zásadì na rozhraní tøí hlavních disciplín: informaèní systémy a procesy, knihovní vìda a bibliografická vìda a
poèítaèová vìda a technologie. Pro vyèlenìní nového smìru hovoøí i jeho praktické rozvíjení v podobì studijního
pøedmìtu na øadì vysokých �kol. Autor na závìr pøedkládá deset výchozích principù a tezí, na jejich� základì by
se mìla tvoøit nová vìdní disciplína.

24. �RAJBERG, Ja. L.
Na puti k sozdaniju koncepcii Nacional�noj elektronnoj biblioteki [Na cestì k vytvoøení koncepce Národní
elektronické knihovny] / Ja. L. �rajberg
In: Nauè. Techn. Bibl. � [Moskva]. � 0130�9765. � è. 3 (2000), s. 10�13.
V souvislosti s rozhodnutím vlády Ruské federace vypracovat státní program elektronických knihoven (s prozatímním
názvem �Národní elektronická knihovna�) a s tím spojenými diskusemi je velmi dùle�ité vyøe�it základní pojmy.
Autor èlánku jako pøedseda meziresortní skupiny pøipravující vý�e uvedený program struènì analyzuje konflikt
zalo�ený v pojmu elektronická knihovna (Digital Library) a z nìho vyplývající dichotomii: chápání elektronické
knihovny (EK) jako souboru elektronických zdrojù organizovaných podle knihovnických zásad, tj. na základì ji�
pøijatých pravidel a technologií tradièního knihovnictví, nebo jako souboru elektronických zdrojù organizovaných
jiným, zvlá�tním zpùsobem a nemajících vztah ke knihovnì v tradièním pojetí. Existuje je�tì celá øada dal�ích
pøístupù (EK jako libovolné informaèní zdroje na elektronických nosièích, libovolným zpùsobem organizované
atd.), vìt�ina obdobných zahranièních programù v�ak chápe EK jako systém distribuovaných rùznorodých
elektronických zdrojù pøístupných v re�imu online. Zku�enosti velkých ruských knihoven a dal�ích institucí, které
buï generují nebo vyu�ívají elektronické informace, ukazují, �e je nutno odli�ovat EK od Národní elektronické
knihovny (NEB), v jejím� pøípadì jde o pøípravu jednotného státního programu vytváøení, registrace, katalogizace,
vyu�ití a rozvoje elektronických zdrojù. NEB by mìla jednak pøedstavit ve�keré elektronické zdroje vytvoøené
v zemi a dostupné u�ivatelùm, jednak mít statut metaprogramu zahrnujícího ji� existující federální a resortní
programy. Autor pova�uje za klíèový moment skuteènost, �e v teorii knihovnictví a bibliografie jsou základní
pojmy, procesy a technologie definovány invariantnì vzhledem k materiálnímu základu dokumentu. Je proto dùle�ité
neopovrhovat
pøi pou�ívání pojmu knihovna (by� elektronická) existujícím knihovickým teoretickým aparátem, normami a pravidly.

25. WEBSTER, Janet � MIDDLETON, Cheryl
Paying for Technology : student Fees and Libraries [Placení za techniku : poplatky od studentù a knihovny] / Janet
Webster, Cheryl Middleton
In: J. Acad. Librarianship. � [Stamford]. � 0099�1333. � 25, è. 6 (1999), s. 462�472. Lit. 17, pøíl.
Èlánek rozebírá zku�enosti s vyu�itím poplatkù vybraných od studentù pro rozvoj moderních technologií. Mnoho
kolejí a univerzit zavedlo v devadesátých letech poplatky za vyu�ití moderních zdrojù. Knihovny tyto prostøedky
pou�ily na nákup elektronických zdrojù, na kurzy bibliografického vzdìlávání a na zakoupení nového vybavení.
Zaèlenìní tìchto zdrojù, které se od grantù li�í tím, �e je vytváøejí studenti a tradiènì mají hlavní slovo pøi jejich
redistribuci, vy�aduje strategické plánování, dobrou komunikaci a anga�ovanost studentù. Uveden pøehled vývoje
a vyu�ívání poplatkù.


