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Ekonomika kurzù distanèního vzdìlávání

Pøíprava jedné nové lekce distanèního vzdìlávání trvá
asi 50-60 hodin. 20 hodin je tøeba pro revizi a aktualizaci
kurzu. Ka�dému úèastníkovi kurzu se dostává asistence od
lektora, který spotøebuje nejménì pùl hodiny na jednoho
úèastníka a lekci. Na organizaci a administrativní práce spo-
jené s ka�dým novým kurzem je tøeba 30 hodin a dal�ích 7
hodin na zpracování úloh a pøíkladù ke ka�dé lekci. Celkem
je vynalo�eno asi 570-590 hodin na vytvoøení a první pro-
vozování kurzu a 300 hodin na jeho druhé a dal�í opaková-
ní. To pøedstavuje pomìrnì podstatnou investici do  èaso-
vých a lidských zdrojù, co� èiní kurzy distanèního vzdìlává-
ní dosti nákladnou zále�itostí.

Na�e pøedbì�né kalkulace kurzù distanèního vzdìlávání
ukazují, �e v Litvì mù�e být poplatek za jednoho úèastníka
a jednu lekci a� 20 Euro, tzn. cena za kurz o ètyøech lekcích
by byla 80 Euro. V Dánsku je cena vy��í, a to asi 54 Euro za
lekci (kurzy jsou zdarma pro knihovníky Århuského kraje).
Kurzy Bertelsmannovy nadace mají ni��í asistenci lektorù a
dávající vìt�í zodpovìdnost samotným frekventantùm; je-
jich cena je pouze 75 Euro za ètyøi lekce.

Budoucnost

Rozhodnutím litevské vlády z konce roku 2001 jsou
v�echny litevské veøejné knihovny vybavovány výpoèetní
technikou a programovým zabezpeèením, aby pøíslu�ným
komunitám mohly nabídnout pøístup na Internet prostøed-
nictvím informaèních a komunikaèních technologií. Pra-
covníci veøejných knihoven si musí zvy�ovat kvalifikaci,
aby mohli zprostøedkovat vysoce kvalitní elektronické slu�-
by a zdroje, a ne pouze provozovat veøejné knihovny jako
internetové kavárny. Dnes a pro nejbli��í budoucnost je
distanèní vzdìlávání pova�ováno za velmi efektivní zpù-
sob zlep�ení pøístupu k odbornému vzdìlání, zabezpeèení
rovných podmínek pro vzdìlání a dosa�ení vy��í vzdìla-
nosti a profesionality knihovníkù.

pøelo�il Adolf Knoll

Doc. Dr. Audronë Glosienë
vedoucí katedry knihovnictví na Komunikaèní fakultì Vilni-
uské univerzity, místopøedsedkynì litevské Asociace kniho-
ven; bohaté pøedná�kové a �kolicí aktivity doma i v zahranièí,
øada odborných publikací vèetnì monografií, velké zku�e-
nosti z úèasti v evropských programech rùzného typu.

Opìtovné spojení knihovnického
vzdìlávání s posláním komunit

Reconnecting library education and the mission of
community / Katheleen de la Peòa McCook
In: Library Journal, September 1, 2000, s. 164-165.

Pedagogové a øídící pracovníci fakult stojí pøed úkolem
lépe pøipravit své studenty na to, aby se smysluplnìji
podíleli na obèanském �ivotì spoleènosti.

Univerzity po celých Spojených státech obracejí svou
pozornost k ideálùm rozvoje a vyu�ití vìdomostí ke
zlep�ení spoleènosti. Mezi rùznými na univerzitách
zainteresovanými subjekty existuje velká obava, �e
univerzity v souèasné dobì hledí na studenty jako na
zákazníky, na trhu se prezentují jako databanky
distanèního vzdìlávání a prostøedky pøidìlují tam, kde
pøinesou nejvy��í zisk, pøièem� pøehlí�ejí ostatní základní
hodnoty. Tyto a podobné problémy vedly Americkou
knihovnickou asociaci (ALA � American Library
Association) k tomu, aby na Kongresu o profesním
vzdìlávání v roce 1999 vyzvala k pøehodnocení
profesního vzdìlávání. Tyto trendy byly zkoumány na
institucionální úrovni ve Wingspreadské deklaraci
Obnovení obèanského poslání amerických výzkumných
univerzit (oznaèení univerzit v USA, které mají výzkumný
program) v roce 1998,  která vyzvala univerzity k tomu,
aby jasnì deklarovaly, �e jejich práce pøispívá k blahobytu
komunit, národa a svìta (www.compact.org/news/
Wingspread.html). Návrat k obèanskému poslání  univerzit
znamená zapojení studentù do významných projektù
pøipravujících je na obèanskou anga�ovanost.

Ti, kdo profesnì vzdìlávají  � napø. pedagogové
knihovnictví a informaèní vìdy, jsou chápáni jako ti, kteøí
nejvíce opomíjeli pìstovat u svých studentù etiku, mravní
pøesvìdèení, �e výkonem zvoleného povolání mohou
významnì pøispìt k obèanskému �ivotu. Proto�e jim chybí
smysl pro slu�bu komunitì, nehledají ji� legitimitu
zdùrazòováním spoleèenského významu svých vìdomostí,
ale zdùraznìním odborných znalostí a dovedností, které
poskytují na trhu.

Odbornost se stává neutrální dovedností, kterou si
pøivlastòují úspì�ní konkurenti. Je paradoxní, �e
knihovnictví v praxi bylo na prvním místì v poskytování
slu�eb veøejnosti vedoucí ke zvy�ování obecného blaha,
ale výuka knihovnictví se v minulých letech soustøedila
spí�e na technologická øe�ení informaèních problémù,
jejím ústøedním tématem pøestal být ideál anga�ovaných
slu�eb.

Obnovení dohody � celospoleèenská øe�ení

Jestli�e chce tato spoleènost v novém století uspìt,
musí obnovit dohodu mezi na�imi institucemi a veøejnos-
tí, které slou�í, a tato dohoda musí být závazná. Kellog-
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gova komise vyzvala v bøeznu 2000 univerzity, aby na-
vrhly, jak se produktivnìji zapojit do �ivota spoleènosti.
V posledních letech na amerických univerzitách roste úsilí
znovu se zamìøit na obèanskou odpovìdnost a sociální
spravedlnost a toto úsilí se dále roz�iøuje. Nejvýznam-
nìj�ím je Campus Compact (vznikl v roce 1985), kolegi-
um rektorù univerzit a vysokých �kol, jeho� cílem je po-
máhat studentùm rozvíjet hodnoty a dovednosti obèan-
ských postojù tím, �e se sami zapojí do slu�eb veøejnosti
a místních komunit. Campus Compact získal od nadace
Pew Charitable Trust grant ve vý�i 3 milionù USD k po-
sílení studentské úèasti na obèanském �ivotì a �ivotì ko-
munit. Zvlá�tní dùraz je v grantu kladen na to, aby se
v rámci výuky na univerzitách prohloubila praxe �uèení
se slu�bou�.

Uèení se slu�bou je chápáno jako klíèová strategie
nového zamìøení vysoko�kolského vzdìlávání ve Spoje-
ných státech. Spojuje dva slo�ité pojmy � sociální èin-
nost (slu�by) a snahu uèit se z této èinnosti a spojovat
získané poznatky se svými znalostmi (uèení se).

Slu�by dobrovolníkù se li�í od uèení se slu�bou tím,
�e mezi komunitou a studentem existuje reciprocita.

Anga�ovaná vzdìlanost

Ernest  L. Boyer definoval �Anga�ovanou vzdìlanost�
ve svém proslovu pøed Americkou akademií umìní a vìd,
kdy� poznamenal, �e univerzity musí intenzivnìji hledat
odpovìdi na nejnaléhavìj�í sociální, obèanské, ekonomic-
ké a morální problémy. Vìdní obory, tak jak jsou vyuèo-
vány, musí rozvíjet postoje obèanské anga�ovanosti a
podporovat zlep�ení �ivota existujících komunit, ve kte-
rých �ijí ti, kteøí uèí i ti, kteøí se uèí. Kelloggova komise
jde je�tì dále a øíká, �e �namísto tradièního dùrazu uni-
verzit na slu�bu se má zdùrazòovat obèanská anga�ova-
nost a interdisciplinarita vzdìlávání a vyzývá k vìt�ímu
zapojení vysoko�kolských pedagogù do �ivota místních
komunit�.

Tyto diskuse se konají v dobì, kdy existuje celoná-
rodní hnutí mnoha organizací a jednotlivcù za lep�í po-
stavení komunit � hnutí, jeho� hlavními úèastníky by mìli
být knihovníci veøejných knihoven. Jestli�e v�ak noví
absolventi magisterského studia knihovnictví a informaèní
vìdy (KIV) nebudou vedeni bìhem svého studia
k porozumìní a k úèasti na iniciativách budování komunit,
potom bude zapojení knihoven do tìchto aktivit obtí�né.

Modely �uèení se slu�bou� ve studijních programech
KIV

Knihovnictví v praxi obsahuje náplò a �íøi zábìru to-
lika spoleèenských hnutí, �e se tato profese zamìøuje spí-
�e na akce a èinnosti ne� na jejich propojení. Knihovníci
se musí zapojit do iniciativ budování komunit tak, aby
jejich práce byla vnímána jako rozhodující pro �íøící se
národní program obèanské anga�ovanosti. To je dùle�ité
proto, �e práce, kterou dìláme, mù�e podstatným zpùso-
bem posílit �ivotaschopnost komunit.

Vìrnost ideálùm obèanské anga�ovanosti se musí za-
èít pìstovat ji� bìhem prvních �kolních zku�eností stu-

dentù knihovnictví. Nìkteøí knihovniètí pedagogové jsou
zapojeni do výuky �uèení se slu�bou� a �anga�ované vzdì-
lanosti�, ale jejich výuka není spojena s nyní probíhající
celospoleèenskou diskusí.

Práce knihovníkù má typicky �iroký zábìr i systema-
tiènost a zároveò je osobní a dùvìrná.

Je mo�né, �e právì na�e práce mù�e zlep�it vztahy
mezi lidmi, jak k tomu vyzývá Robert Putnam (Bowling
Alone: The Collapse and Revival of American Commu-
nity, S. and S., 2000),  který se ptá, jak mù�eme obnovit
ve Spojených státech v 21. století obèanskou anga�ova-
nost a spoleèenskou pospolitost.

Ètyøi modely uèení

Seznámení se s pøíklady �uèení se slu�bou� ve studij-
ních programech KIV nám pomù�e poznat, �e anga�ova-
nost se mù�e stát základním aspektem na�í výuky.

Ètyøi zde uvedené modely �uèení se slu�bou� nám
mohou ukázat cestu dal�ího zapojení programù KIV
k anga�ované vzdìlanosti a k jiným programùm zji��ují-
cím, jak významnì pøispìt k �ivotu komunit, ve kterých
�ijeme.

l Pod vedením prof. Loriene Roy (èlenky Minnesota
Chippewa Tribe, Pembina Band, White Earth Reserva-
tion) kombinují studenti katedry KIV (Austin Graduate
School of LIS) na Univerzitì v Texasu �uèení se slu�bou�
s prací v konsorciu 4Directions. Tento projekt integruje
kulturu amerických Indiánù a technologie a umo�òuje tak
studentùm  uchovávat své kulturní tradice, poznávat vlastní
kulturní dìdictví a zároveò vyu�ívat výhod budoucnosti.

Konsorcium 4Directions pomáhá �kolám pro Indiány
vytváøet komunitu studentù vyu�ívajících technologie pro
vzájemnou pomoc, komunikaci a sdílení jistoty, �e i
v rozmanitosti jejich kultur budou sly�eny hlasy Indiánù
v rodícím se informaèním vìku. Prof. Roy a její studenti
spolupracují s konsorciem 4Directions na vytváøení
Národního virtuálního muzea amerických Indiánù (4di-
rection.org).

l Skupina studentù knihovnictví zamìøená na prá-
ci s vìzni (JLSG) z katedry KIV Univerzity ve Wisconsi-
nu byla jednou z 21 studentských organizací z celkového
poètu 3000, která dostala v roce 1999 ve Washingtonu
prezidentem udìlovanou cenu za slu�by. Tato skupina stu-
dentù zaji��uje rekreaèní, vzdìlávací a zábavnou èetbu
pro vìznì ve dvou vìzeních v Madisonu  a dohlí�í na Kids
Connection pomáhající uvìznìným rodièùm nahrávat pro
své dìti èetbu pohádek na dobrou noc. Pod dohledem
Louise Robbins, vedoucí katedry  KIV, vytvoøili studenti
interdisciplinární a komunikaèní spojení s kanceláøí �eri-
fa, s okresní i krajskou veøejnou knihovnou a s katedrou
trestního práva na Univerzitì ve Wisconsinu (slisweb.
lis.wisc.edu/~jail).

l Knihovní slu�by pro pøistìhovalce a sezónní
dìlníky na farmách jsou støedem zájmu studentù prof.
Marilyn Stauffer na katedøe KIV Univerzity of South Flo-
rida v Tampì. Studenti spolupracují s knihovníky posky-
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tujícími slu�by dìlníkùm na farmách pøi hledání potøeb-
ných informací v informaèních zdrojích z oblasti zdra-
votnictví a  pøistìhovalectví. Také se úèastní pohádko-
vých akcí pro dìti pøistìhovalcù. Kurz spojuje studenty
se skupinami místních komunit, jako jsou Rural Social
Services partnership, Beth-El Mission a Redlands Chris-
tian Migrant Association, stejnì jako s dal�ími vyuèující-
mi z pedagogické fakulty univerzity, kteøí spolupracují
s komunitami farmáøských dìlníkù (www.cas.usf.edu/lis/
migrant/syllabus2000.html).

l Prof. Paul Resnick z katedry informací (School of
Information) Univerzity v Michiganu koordinuje Infor-
maèní spolek komunity (Community Information Corps
� CIC), kde se studenti uèí øe�it slo�ité problémy budo-
vání komunit v prostøedí vznikající �nové ekonomiky�.
Èlenové skupiny CIC jsou interdisciplinárními informaè-
ními pracovníky, kteøí se uèí, sdílejí a pou�ívají nové tech-
nologie ve slu�bách veøejnosti (www.si.umich.edu/cic).

Tyto pøíklady �uèení se slu�bou� ze �kol s akreditací
ALA poskytují modely pro posun v knihovnickém vzdì-
lávání smìrem k anga�ované vzdìlanosti. Prezidentka
ALA  Nancy Kranich plánuje posílit �uèení se slu�bou�
návrhem iniciativy spolu s Národní asociací pro komuni-
kaci (National Communication Association), která bude
vytváøet seznamy studentù spolupracujících s knihovníky
na �koleních místních obèanù, jak vyu�ívat informaèní
zdroje, které jim pomohou stát se informaènì gramotný-
mi obèany.

Návrat ke komunitì

V roce 2000 bylo opìt vidìt snahy znovu analyzovat
smìøování spoleènosti: Iniciativa Dialog 2000, která hledá
øe�ení problémù souvisejících s chudobou, byla sponzo-
rována Národní asociací agentur sociálních slu�eb (Nati-
onal Association  of Community Action Agencies), Vý-
zva k obnovì, vedená vydavatelem Sojourners Jimem
Wallisem, která obsahuje morální imperativ, na jeho� zá-
kladì se mají posuzovat politiètí kandidáti, vyzývá v�ech-
ny slo�ky spoleènosti k poskytnutí zdrojù na podporu ro-
din, zaji�tìní bezpeènosti obytných ètvrtí a obnovení ce-
lospoleèenského závazku rasové spravedlnosti.

Na pozadí tìchto procesù hodnotí zástupci univerzit a
pedagogové své poslání a cíle.

Jako budoucí velká idea, která se pomalu stává stan-
dardem v USA, se znovu objevuje závazek obèanské zod-
povìdnosti �výzkumných� univerzit v duchu anga�ované
vzdìlanosti. Vý�e uvedené katedry KIV ukázaly, �e �uèení
se slu�bou� nabízí mo�nost pro opìtovné spojení knihov-
nické odbornosti se závazkem slu�eb veøejnosti a budo-
vání komunit.

pøelo�ila Pavla Kánská,
korigoval Ota Brídl

Spolupráce Národní knihovny ÈR
a Slovenskej národnej kni�nice
v Martine v oblasti historických
kni�ních fondù

Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej kni�-
nice v Martine ve spolupráci se Spolkem slovenských kni-
hovníkù, Historickým ústavem SAV, Slovenskou historic-
kou spoleèností pøi HÚ SAV a Spoleèností �pro historia� pøi
HÚ SAV poøádají ka�doroènì na podzim odborné semináøe
a konference vìnované problematice zpracování a ochrany
historických fondù a dìjinám kni�ní kultury urèité geogra-
ficko-kulturní oblasti. V posledních letech probìhly konfe-
rence v Levoèi (1998), Banskej �tiavnici (1999), Uhorské
Skalici (2000) a Trenèínì (2001). Pro leto�ní rok 2002 byl
vybrán Bardìjov. Na semináøe jsou pravidelnì zváni i od-
borní pracovníci z Èech a Moravy, popø. z jiných zemí (Ra-
kousko, Maïarsko, Francie). Sloven�tí kolegové a kolegy-
nì se naopak v poslední dobì stále èastìji úèastní konferencí
organizovaných v Èechách a na Moravì (setkání v Pøerovì,
Èeském Krumlovì apod.). Tato pracovní setkání jsou pøí-
nosná pro obì strany a pøispívají k vzájemné vìt�í znalosti
dìjin kultury obou zemí, nabízejí mo�nost konzultovat aktu-
ální problematiku týkající se legislativy, katalogizace i ochra-
ny historických fondù, která  má víceménì podobný charak-
ter v èeských zemích i na Slovensku. Napø. v oblasti elektro-
nické katalogizace starých tiskù byla pøed nìkolika lety obì
oddìlení  národních knihoven postavena pøed øe�ení podob-
ného úkolu, tj. vypracování funkèního standardizovaného
katalogizaèního programu pro popis starých tiskù ve formá-
tu UNIMARC (v Slovenskej národnej kni�nici je�tì pro pro-
støedí ISIS). Vzájemné konzultace obou pracovi�� byly ve-
lice cenné a u�iteèné a pøispìly k tomu, �e celá problemati-
ka metodiky katalogizace byla pojímána v �ir�ím kontextu
a s jistým nadnárodním pohledem.

Loòský knihovìdný semináø �Dejiny kni�nej kultúry
na Pova�í� se konal ve dnech 9.-11. øíjna 2001 v Trenèínì,
mìstì, je� v minulosti   patøilo k významným kulturním cen-
trùm na Slovensku s rozvinutou sítí knihoven a tiskáren a
vyspìlým kulturním zázemím (ètenáøi a sbìratelé knih). Vedle
�kolních knihoven, jejich� poèátky sahají do 16. století (mìst-
ské evangelické gymnázium), a vedle knihoven významných
mì��anských intelektuálù  i sbìratelù �lechtických to byli
pøedev�ím jezuité, kteøí se od poloviny 17. století význam-
ným zpùsobem podíleli na rozvoji �kolství a kulturního �i-
vota ve mìstì. Roku 1649 zalo�ili gymnázium a nechali po-
stavit barokní kostel, který byl roku 1657 vysvìcen k úctì
Franti�ka Xaverského. Jezuitský klá�ter, gymnázium, kostel
i knihovna po zru�ení øádu  v roce 1773 pøipadly piaristùm,
kteøí na Slovensku  pùsobili u� od poloviny 17. století, ale
jejich� aktivita se plnì rozvinula a� ve století následujícím.

Základem piaristické knihovny se tedy staly jezuitské
kni�ní sbírky  (i kdy� èást knih pøe�la koncem 70. let do
knihovny v Budape�ti) � v roce 1774 bylo pøi inventarizaci
soupisem podchyceno 1904 knih. Piaristé knihovnu zvele-
bovali a doplòovali, pøedev�ím  o dobovou literaturu pøí-


