
NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 2004, č. 2 103

� získat nové čtenáře a podporovat diskusi o četbě
� zvýšit zájem o služby knihoven

Kromě zpřístupnění na webu jsou další alternativní
formou získávání odpovědí anketní lístky, které jsou k dis-
pozici v knihovnách a dalších spolupracujících institucích.
V individuálních případech mohou knihovny nabídnout
i telefonickou registraci odpovědí. Údaje zjištěné na pa-
pírových formulářích, telefonicky či jiným způsobem pří-
slušná knihovna vkládá prostřednictvím webového for-
muláře do centrální databáze.

Role knihoven v akci MOJE KNIHA je rozhodující:
knihovny svým návštěvníkům nabízejí vyplnění ankety
pomocí webového dotazníku nebo jiným způsobem a také
oslovují další instituce v místě svého působení a žádají je
o spolupráci při šíření ankety.

Zájemci o spolupráci na realizaci projektu MOJE KNI-
HA se mohou obrátit na adresu mojekniha@nkp.cz.

(redakční text, zpracován na základě publikovaných ma-
teriálů)

Veletrh dětské knihy v Liberci

Ve dnech 11. až 13. března 2004 proběhl v Liberci
2. ročník Veletrhu dětské knihy. V Libereckém kraji se
jednalo o ojedinělou akci, na jejíž organizaci se podílelo
pět subjektů – Liberecký kraj, Magistrát města Liberec,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberecké výstavní
trhy a.s. a Technická univerzita v Liberci – spolupracují-
cích v rámci Sdružení pro veletrhy dětské knihy. Zámě-
rem bylo zviditelnit dětskou knihu, přiblížit dětskou knihu
dětem i dospělým, upozornit na problematiku dětského
čtenářství. Cíl veletrhu se promítl také do hlavního tématu
– „význam vzájemného hlasitého čtení pro podporu dět-
ského čtenářství“; hlavní téma bylo doplněno tématem
vedlejším – „vyhledávání informací o knihách a možnost
komunikace s knihovnami prostřednictvím internetu“.

Snahou organizátorů bylo vytvořit prostor pro svátek
dětské knihy a kvalitních učebnic, což se ve všech ohle-
dech podařilo. Po všechny tři dny bylo výstaviště zaplně-
no dětmi, jejich rodiči, prarodiči a pedagogy. Svou pro-
dukci nabídla významná česká nakladatelství (včetně těch
největších jako jsou Albatros, SPN, Portál, Egmont a dal-
ší) i řada menších nakladatelů, pozornost vzbuzovala pre-
zentace zahraničních dětských knih z Polska, Finska,
Německa, Španělska a Íránu.

Nedílnou součást veletrhu tvořily již tradičně dopro-
vodné akce. Návštěvníkům výstaviště, a to zejména těm
dětským, byla nabídnuta řada zábavných programů (čí-
tárny, besedy se spisovateli, tematické pořady, výtvarné
dílny, divadelní představení, internetová kavárna apod.),
svými aktivitami se zapojily další instituce v Liberci
i v celém Libereckém kraji (Severočeské muzeum v Li-
berci, Oblastní galerie v Liberci, Vlastivědné muzeum a
Galerie v České Lípě, Knihovna Ant. Marka v Turnově a
Muzeum v Turnově).

Krajská vědecká knihovna v Liberci chtěla v době
konání veletrhu přilákat do Liberce co nejvíce knihovní-
ků, tj. těch, kteří jsou významným článkem na cestě knihy

od vydavatele k uživateli. Během dvou dnů proto knihov-
na hostila celkem tři odborné akce: 14. akviziční seminář
pořádaný kladenskou a ústeckou vědeckou knihovnou,
literárněvědný seminář „Současnost literatury pro děti a
mládež“ a konferenci „Cesty ke čtenářství“.

Konference knihovníků Euroregionu Neisse-Nisa-
Nysa s názvem „Cesty ke čtenářství“ se uskutečnila jako
další aktivita z řady četných společných setkání, seminá-
řů či kongresů, které tato česko-německo-polská skupina
zastupující více než 500 knihoven ze všech stran hranice
za 10 let své existence realizovala (jednalo se např.
o knihovnické kongresy v Rumburku, Žitavě (Zittau), Je-
lení Hoře (Jelenia Góra) a Budyšíně (Bautzen), v současné
době je v plném proudu příprava dalšího knihovnického
kongresu v Polsku). Spojení konference a veletrhu neby-
lo bezdůvodné – tématem konference byla totiž proble-
matika dětského čtenářství.

Konference byla zahájena 10. března 2004 vystou-
pením oficiálních hostů a představitelů jednotlivých částí
Euroregionu, kteří ocenili uspořádání mezinárodního pro-
fesního setkání a vyjádřili podporu knihovnictví v rámci
EU.

Odbornou část zahájil psycholog dr. Václav Mertin
přednáškou „Cesty ke čtenářství“. Následná přednáška
Mgr. Zlaty Houškové vyčerpávajícím způsobem prezen-
tovala aktivity českých dětských knihoven. Odborně a se
znalostí věci souhrnně zpracovaná škála obvyklých i zcela
novátorských forem práce s dětmi v našich knihovnách,
většinou zapojených v Klubu dětských knihoven, byla pro
mnohé, především zahraniční účastníky, překvapením.

Druhý den se knihovníci zúčastnili slavnostního za-
hájení veletrhu, na který navázala prezentace dětského
oddělení Krajské vědecké knihovny v Liberci doplněná
ukázkami práce s dětmi. Odpoledne bylo věnováno za-
hraničním lektorům z Polska a Německa. Doris Kallwacko-
vá z žitavské knihovny hovořila o své práci v dětském
oddělení a prezentovala řadu činností, včetně nočního
čtení v knihovně, podobných české praxi. Kristin Lehma-
nová z Königswarthy navázala sugestivním předvedením,
jak i v malé knihovně lze předčítáním a hrou přivést děti
k četbě. Zajímavé byly také přednášky Aliny Koziolové a
Krystyny Kanclerkové z Jelení Hory doplněné videofil-
mem prezentujícím rozsáhlé akce na podporu čtenářství.

Přestože práce knihovníků na všech stranách hranice
má hodně společného (včetně ekonomických problémů
knihoven, nedostatku pracovních sil a omezených mzdo-
vých prostředků), obsahoval každý příspěvek jiné inspira-
tivní podněty a nápady pro práci s dětskými čtenáři.

Literárněvědný seminář „Současnost literatury pro děti
a mládež“ pořádaný ve dnech 11. a 12. března 2004 Pe-
dagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci navá-
zal na dvě konference se stejným zaměřením z let 1995 a
1997. Ve 2. polovině 90. let musela být tato aktivita pře-
devším z finančních důvodů ukončena a další ročník se-
mináře proběhl až ve spojení s letošním Veletrhem dět-
ské knihy. Většina účastníků jednání se shodla v názoru,
že liberecký veletrh by se mohl stát platformou a svým
způsobem centrem bádání o aktuálních problémech dět-
ské literatury na celostátní úrovni.

Semináře, který se věnoval dětskému čtenářství a li-
terárněteoretickým tématům, se zúčastnili zástupci téměř
všech pedagogických fakult, tedy vysokoškolských pra-
covišť, kde se literatura pro děti a mládež vyučuje a zkou-
má, ve velké míře se dostavili také studenti liberecké a
pražské pedagogické fakulty. Minimální účast byla za-
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znamenána ze strany knihovníků, jejichž absence byla
pravděpodobně způsobena paralelně probíhajícím pro-
gramem v knihovně. Z obou akcí (knihovnické a literár-
něvědné) však bude vydán společný sborník; do budouc-
na se plánuje vhodná koordinace akcí, popř. jejich
propojení.

Již bylo zmíněno, že letošní ročník literárněvědného
semináře byl v rámci veletrhu první. Ukázalo se, že
k posunu bádání v oblasti literatury pro děti a mládež bude
potřeba rozšířit záběr semináře a soustředit do Liberce
pracovníky zabývající se dětskou literaturou na různých
pracovištích, tedy nejenom odborníky z ústavů a vyso-
kých škol, ale také její tvůrce a v neposlední řadě knihov-
níky, zástupce nakladatelství a nižších stupňů škol.

Celkové hodnocení 2. ročníku Veletrhu dětské knihy
je velmi pozitivní. Oproti loňskému ročníku byla zazna-
menána o 20 % vyšší návštěvnost, příznivé jsou také ohla-
sy ze strany vystavovatelů, kteří z velké části již v této chvíli
přislíbili účast i v příštím roce. Díky odborným akcím se
podařilo do Liberce přilákat mnoho pracovníků knihoven,
pedagogů a dalších odborných pracovníků, potěšující je
účast tvůrců dětské literatury. Ale nejdůležitějším „měřít-
kem“ úspěšnosti veletrhu byly děti, které jej navštívily a
domů si často odnesly zbrusu novou knihu.

V současné době se začíná diskutovat o dalším roč-
níku Veletrhu dětské knihy v r. 2005, pro který je již při-
praveno hlavní téma – „kvalitní školní učebnice“.

Dana Petrýdesová
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ladislava Skopová
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Eva Koudelková
Pedagogická fakulta Technické univerzity

v Liberci

Pokrok pro uživatele nepochybně přinesla snazší
dostupnost online katalogů a komerčních databázových
služeb, web jako zdroj informací pro vědeckou a odbor-
nou práci se však příliš neosvědčil. Uvádí se, že i velmi
zasvěcený uživatel je schopen s použitím nejlepšího vy-
hledávacího systému nalézt sotva třetinu relevantních strá-
nek.

Recenzovaný sborník naznačuje jednu z možných cest,
jak tento problém řešit. Tato cesta spočívá v lepším využití
osvědčených knihovnicko-bibliografických pořádacích sys-
témů v síťovém prostředí. Konference na toto téma se
v Dublinu v USA (v sídle OCLC) zúčastnilo 80 odborníků
ze 14 zemí tří kontinentů, kteří vyslechli 22 příspěvků
o projektech, resp. experimentech v dané oblasti.

Úvodní oddíl sborníku je věnován vícejazyčnosti
v oblasti selekčních jazyků. E. FREYRE a M. NAUDI zde
obsáhleji informují o projektu MACS, který je realizován
od roku 1997 ve spolupráci národních knihoven Švýcar-
ska, Francie, Velké Británie a Německa. MACS předpo-
kládá sémantické propojení předmětových heslářů zú-
častněných knihoven a tím podstatné usnadnění a
zkvalitnění práce i pro uživatele. Systém je otevřený
a počítá s postupným začleněním dalších zemí, resp. ja-
zyků. Druhý příspěvek v tomto oddílu (G. J. A. RIESTHUIS)
kritizuje některá ustanovení normy ISO 5964-1985 pro
vícejazyčné tezaury a doporučuje zavádět tzv. neidentic-
ké vícejazyčné tezaury.

Další část sborníku přináší příspěvky, které zkoumají
a příp. navrhují postupy a možnosti vyhledávání v sítích,
které zpřístupňují databáze s různými selekčními jazyky.
T. OLSON popisuje integraci Předmětových hesel Kon-
gresové knihovny (LCSH) a tezauru MeSH, který spravu-
je americká Národní lékařská knihovna. Podrobná stu-
die je věnována projektu Evropské unie Renardus
(T. KOCH, H. NEUROTH, M. DAY), který má usnadnit
akademickým a vědeckým komunitám vstup do většího
počtu evropských informačních systémů. Projekt předpo-
kládá zavedení Deweyho desetinného třídění (DDC) jako
propojovacího jazyka, který bude navigovat konečného
uživatele v heterogenním prostředí zahrnujícím jednotli-
vé portály. K úplnému sloučení svých dílčích tezaurů vyu-
žívaných v článkových bibliografických databázích do tzv.
megatezauru přistupuje z podobných důvodů i známá fir-
ma H. W. Wilson (P. S. KUHR). Poněkud okrajové jsou
dva zbývající příspěvky o využívání databáze elektronic-
kých časopisů v univerzitní knihovně v Řeznu (F. GEIS-
SELMANN) a o potřebě respektovat v selekčních jazycích
speciální potřeby marginalizovaných společenských sku-
pin (H. A. OLSON, D. B. WARD).

Mezioborový záběr mají další tři projekty: britský HILT
(D. NICHOLSON, S. WAKE), coloradský CDP (W. A. GAR-
RISON) a kanadský Iter (C. BEGHTOL). Prvé dva zahrnu-
jí širší spektrum sbírkových a informačních institucí včet-
ně muzeí a archivů, specifikem projektu Iter je zaměření
na různé typy dokumentů, které se týkají středověku a
renesance (bibliografická databáze je pragmaticky vy-
mezena lety 400–1700).

Samostatná skupina příspěvků je věnována organi-
zaci znalostí v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
Kriticky se zde hodnotí možnosti přístupu k této oblasti
prostřednictvím vyhledávacích strojů na internetu (M. HU-
DON), popisuje se koncepce experimentu integrujícího
klasifikaci s tezaurem (J. QIN, J. CHEN) a pozitivně je
hodnoceno uplatnění MDT v rámci projektu Evropské
unie EASEL (A. SLAVIC).

Věcné vyhledávání v síťovém
prostředí

Recenze sborníku:  Subject retrieval in a
networked environment : proceedings of the
IFLA Satellite Meeting held in Dublin, OH,
14–16 August 2001 and sponsored by the
IFLA Classification and Indexing Section, the
IFLA Information Technology Section and
OCLC. Edited by I. C. McIlwaine. München :
K.G. Saur, 2003. 193 s. (UBCIM Publications
– New Series, Vol 25).
ISBN 3-598-11634-9.

IFLA v minulosti neměla selekční jazyky mezi svými
prioritami, více pozornosti věnovaly této problematice or-
ganizace jako FID nebo UNESCO. Rychlý rozvoj infor-
mačních technologií v posledních desetiletích navíc od-
sunul tradiční postupy knihovníků a bibliografů
v organizaci informačních procesů ještě více do pozadí.


