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ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou
: rozhlasové ekologické eseje.
1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 113 s.
ISBN 80-7239-152-6

Středem odborného zájmu filozofa Josefa Šmajse,
profesora Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, je vztah přírody a lidské kultury. Není jen interpre-
tem filozofických názorů jiných autorů, ale tvůrcem ucele-
ného systému tzv. ekologické filozofie chápané jako sou-
část evoluční ontologie. Prostřednictvím překladů někte-
rých jeho děl pronikly Šmajsovy myšlenky i do anglické a
německé jazykové oblasti.

Na jednu z jeho posledních prací, kterou autor nazval
Filosofie psaná kurzívou, upozorňujeme především proto,
že se významně dotýká informační vědy a v jejím rámci
i knihovnictví, a to zejména třemi svými tématy: rozborem
pojmu informace v širokém filozofickém pojetí, pojedná-
ním o aktuálních proměnách lidské práce a částí o nutnosti
tzv. naturalizace lidské kultury, zvláště pak vzdělání.

Josef Šmajs chápe pojem informace velmi široce jako
filozofickou kategorii podobně jako pojmy hmotnosti, ener-
gie, pohybu, prostoru a času, přičemž informaci v kontextu
těchto abstraktních pojmů přikládá největší význam. Pro-
studování 3. kapitoly, nazvané „Víme, co je informace“,
umožňuje upřesnit si zařazení našeho oboru i naší od-
borné činnosti do širších souvislosti a utvrdit se v názoru,
že informační věda nutně vyžaduje zakotvení ve filozofii.
Šmajsova ekologická filozofie je intelektuálně hodnotnou
odpovědí na vůbec nejpalčivější současný globální pro-
blém – konflikt přírody a člověka, resp. biosféry a socio-
kulturní činnosti člověka se sílícími abiotickými prvky –,
proto je patřičné zakotvení informační vědy možné vidět
právě v takto pojaté filozofii.

Také část Šmajsova textu pojednávající o proměnách
lidské práce, zvláště pak o jejích aktuálních změnách,
k nimž dochází v důsledku masivního pronikání informač-
ních technologií do našeho každodenního života, náš obor
výrazně obohacují. Šmajs se řadí ke stále početnějším
autorům vyslovujícím obavy z negativního působení těch-
to technologií na člověka a společnost, které se projevuje
tím, že prohlubuje již zmíněný konflikt a ohrožuje tak lid-
skou kulturu chápanou v širokém smyslu tohoto slova.

Šmajsova ekologická filozofie může být také blízká a
inspirativní tím, že naznačuje východisko ze současné
krize. Spatřuje je v tzv. naturalizaci lidské kultury, zejmé-
na pak vzdělání a každodenního života. Autor podporuje
pomocí prostředků filozofického vyjadřování to, o co již
delší dobu usilují např. summity Země. Avšak tato snaha
o překonání konfliktu mezi biosférou a lidskou kulturou
ještě zdaleka ve světě nepřevážila nad devastací příro-
dy, nepronikla do vědomí politiků a do myšlení a konání
rozhodující většiny obyvatel Země.

V roce 1996 jsem na Mezinárodním sympoziu ISI ´96
v Berlíně proklamoval pojetí informační vědy jako vědy
se svědomím. Měl jsem na mysli informační vědu jako
studijní obor a jeho aplikaci v praxi. Šmajsova ekologic-
ká filozofie napovídá, čeho by se mělo toto svědomí před-
nostně týkat. Výuka informační vědy a profesionální čin-
nost v akreditovaném oboru „Informační studia a knihov-
nictví“ by neměla zůstat lhostejná k základním globálním
problémům současného světa.

Toto upozornění na tři témata Šmajsových rozhlaso-
vých přednášek, která lze považovat za významná pro
náš obor, nemohou nahradit komplexní odbornou recen-
zi zmiňované publikace. Tu je nutno přenechat filozoficky
erudovaným odborníkům.

Jiří Cejpek
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
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Doporučení pro tvorbu strategie
budování fondů s využitím metody
Konspektu.  Sekce IFLA pro akvizici a bu-
dování fondů. Překlad Národní knihovna
České republiky. Praha : Národní
knihovna České republiky, 2003. 22 s.
ISBN 80-7050-430-7. Dostupný též
z WWW: <http://jib-info.cuni.cz/konspekt/
dokumenty/konspektus.html>.

V loňském roce publikovala Národní knihovna České
republiky (NK ČR) český překlad mezinárodního stan-
dardu „Guidelines for a collection development policy
using the Conspectus model” vydaného Sekcí IFLA pro
akvizici a budování fondů v roce 2001 (elektronická ver-
ze publikace je dostupná na http://www.ifla.org/VII/s14/
nd1/gcdp-e.pdf). Datace originální verze spadá do obdo-
bí, kdy byla zahájena tvorba Jednotné informační brány
(JIB). Tento projekt má mj. řešit aplikaci metody Konspek-
tu v českých knihovnách s cílem zajistit jednotný popis
fondů a spolupráci při jejich budování a využívání.

Doporučení je rozděleno na dvě hlavní části, a to vše-
obecné shrnutí smyslu strategie a popis jejích jednotli-
vých komponent včetně účelu a použití metody Konspek-
tu. Publikace je v závěru doplněna přílohami a bibliogra-
fií. Doporučení nejprve přibližuje skutečnosti, které jsou
důvodem pro vypracování písemné strategie budování
fondů. Každé vedení knihovny by si mělo být vědomo, že
prvořadým úkolem knihovny je doplňovat, uchovávat a
zpřístupňovat relevantní informační zdroje. Tyto činnosti
nelze realizovat na základě nahodilých rozhodnutí, nao-
pak je nutné je zasadit do přesně definovaného rámce
(strategie), který zajišťuje i zpětnou vazbu reflektující mě-
nící se vnější podmínky. Hlavní důvody pro vypracování
strategie jsou shrnuty do čtyř bodů: výběr dokumentů,
plánování, styk s veřejností a širší kontext. Posledně zmí-
něným se rozumí význam strategie pro komunikaci o slo-
žení fondů mezi jednotlivými, vzájemně spolupracujícími
knihovnami.

Směrnice se z větší části věnuje náležitostem, které
by měla strategie budování fondu obsahovat. Podle Do-
poručení by do strategie měly být zařazeny tyto obecné
kapitoly:
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– úvod s vytyčením cílů instituce a účelu strategie spolu
se sdělením, komu je materiál určen, s všeobecnými
charakteristikami fondu apod.,

– všeobecná ustanovení charakterizující hlavní směry
rozvoje fondu v jeho jednotlivých formálních hledis-
cích (jazykové pokrytí, druhy dokumentů, nakládání
s dary aj.),

– podrobná ustanovení zabývající se detailněji jedineč-
nostmi fondu konkrétní instituce.

Zbývající, avšak stěžejní část strategie by podle směr-
nice měla vycházet z hodnocení fondů, jehož „nejvhod-
nější prezentací je souhrnný materiál Konspektu“ (na zá-
kladě originálního znění „a set of conspectus reports“ a
kontextu konspektové metodiky lze spojení doslova vylo-
žit jako konspektové zprávy ve formě textu nebo grafů,
které mohou být generovány konspektovým softwarem a
které prezentují výsledná zjištění). Dále je v oddílu Te-
matické profily uvedena stručná charakteristika Konspek-
tu, podle které je „přehledem nebo shrnutím informací
o kvalitách sbírky a intenzitě doplňování. Je řazen podle
předmětového nebo klasifikačního schématu, případně
jejich kombinace.“ K upřesnění je potřebné dodat, že in-
formace o fondu jsou organizovány na základě zvole-
ných úrovní konspektového schématu (tříúrovňové sché-
ma Western Library Network (WLN) Konspektu se skládá
z 24 předmětových kategorií, 500 skupin Konspektu a
4000 předmětů), které je svázáno s klasifikačními systé-
my používanými vysokoškolskými a veřejnými knihovna-
mi USA pro stavění fondů.

Určující charakteristikou konspektové metodiky je, že
údaje vzešlé z procesu hodnocení jsou interpretovány a
následně vyjádřeny indikátory úrovně fondů, které se
užívají k charakterizování tří odlišných aspektů správy
knihovních fondů: současného stavu fondu (CL), součas-
né akviziční politiky (AC) a strategie budování fondu (GL).
Součástí směrnice je dodatek obsahující definice jednot-
livých základních šesti indikátorů (reprezentované čísel-
nými hodnotami 0-5) s poznámkou překladatele, že
„v českých knihovnách bude použito jemnější členění
podle doporučení WLN/OCLC“ (zkratka instituce, která
spravuje a rozvíjí metodiku a strukturu Konspektu). Sou-
částí směrnice je také příloha s překlady jednotlivých před-
mětových kategorií s výčtem předpon pro konspektové
schéma, které vycházejí buď z třídění Kongresové knihov-
ny, nebo Deweyho desetinného třídění (česká aplikace
vychází z Mezinárodního desetinného třídění).

Charakteristika Konspektu zahrnutá v Doporučení je
velmi stručná a nepostihuje principy Konspektu ve všech
jeho aspektech. Bylo by vhodné, kdyby bibliografie pře-
vzatá z originálu byla doplněna mj. o odkazy na nezane-
dbatelné množství českých online zdrojů, např. pod do-
ménou NK ČR (http://konspekt.nkp.cz/) s příklady pre-
zentace zhodnoceného fondu NK ČR nebo JIB (http://
jib-info.cuni.cz). Z uvedených webů lze načerpat dosta-
tek informací o problematice týkající se zejména konspek-
tového schématu a jeho využití jako selekčního jazyka,
jemuž se v našich poměrech dostává nebývalého zájmu,
zatímco o možnostech využití metody Konspektu jako účin-
ného nástroje správy knihovních fondů a kooperace při
jejich budování se v českých odborných kruzích disku-
tuje v menší míře. Přitom v zahraničí v souvislosti
s Konspektem probíhaly koncem 80. let a v 90. letech
20. století debaty ohledně objektivnosti informací zjiště-
ných o fondech, možností komunikace mezi knihovnami

na základě analýz připravených pomocí Konspektu, schop-
nosti hodnotit elektronické zdroje, efektivnosti metody vzhle-
dem k její časové náročnosti a produktivitě práce apod.

Na závěr je nutné poznamenat, že knihovny prostřed-
nictvím této útlé publikace získávají k dispozici stručný ná-
vod pro vypracování strategie budování fondů, v jejímž cen-
tru stojí metoda Konspektu, a současně mohou konfronto-
vat vlastní zkušenosti správy knihovních fondů s meziná-
rodními standardy a získat přehled o tom, co dělají dobře a
v čem se mohou zlepšit. Pokud se rozhodnou prakticky apli-
kovat tuto mezinárodní směrnici, nevystačí si s jejími infor-
macemi a budou muset sáhnout po mnohem obsáhlejším
metodickém materiálu, jehož překlad avizuje NK ČR již od
roku 2001. Máme na mysli příručku Using the Conspectus
method : a collection assessment, jejíž spoluautorkou je
Prof. Mary Bushing, která úzce spolupracuje s NK ČR na
implementaci metody Konspektu v České republice.

Silvie Presová
Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a

knihovnictví,
Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity

presova@seznam.cz

E-serials collection management :
transitions, trends, and  technicalities.
Ed. David C. Fowler. New York : Haworth
Press, 2004. 279 s. (The Haworth
Information Press : Serials
Librarianship). ISBN 0-7890-1754-7.

Publikace vydaná nakladatelstvím Haworth Press
v edici zaměřené na seriály a pokračující zdroje sleduje
ve 13 samostatných příspěvcích problematiku tvorby fon-
dů elektronických seriálů. Autory jsou knihovníci působí-
cí na několika amerických univerzitách a jedné univerzitě
australské. Výjimkou je úvodní příspěvek, který nabízí po-
hled z „druhého břehu“, od představitelů firmy dodávající
elektronické zdroje.

Před editorem Davidem C. Fowlerem, který také pů-
sobí v jedné z amerických univerzitních knihoven, stál
nesnadný úkol, jak pojmout řadu dílčích okruhů, které se
elektronických seriálů v knihovnách týkají. Problematika
je široká a navíc poměrně dynamická. Výsledek editor-
ské práce je však poměrně uspokojivý. Řazení příspěvků
vcelku vystihuje návaznost jednotlivých témat. Teoretic-
ké stati střídají konkrétní příklady z vybraných univerzit,
na poměrně úzce specializované články navazují obsáh-
lejší pohledy zahrnující více souvisejících otázek.

Tři úvodní články představují jakýsi rámec celé proble-
matiky. První z nich není psán knihovníky, ale již zmíněný-
mi reprezentanty dodavatelské firmy Swets and Blackwell.
Tato volba se jeví jako zdařilá, protože nabízí jiný než kni-
hovnický pohled. Kromě obecnějších hledisek jsou
v příspěvku nastíněny i problémy, které řeší dodavatelské
firmy, což může být přínosné i pro pracovníky knihoven.

Druhý článek z úvodní trojice se zaměřuje na vydava-
tele, dodavatele a další zprostředkovatele přístupu


