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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.
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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
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k elektronickým seriálům, a to z pohledu knihoven. Nabí-
zí přehled výhod a nevýhod spojených s různými forma-
mi přístupu a snaží se nabídnout knihovnám metodickou
pomoc při vlastním rozhodování.

První blok příspěvků je uzavřen přehledem výsledků
ankety o rozvoji fondů online zdrojů a jejich katalogiza-
ci, která proběhla mezi 92 americkými univerzitními a
veřejnými knihovnami. Jednotlivé otázky se týkají dílčích
problémů z obou zmíněných okruhů (rozvoj fondů, typy
zdrojů, kontrola přístupu, zprostředkovatelé, zpracování
v OPAC či jiných systémech, odlišení fyzické formy, stan-
dardy pro zpracování). Odpovědi na otázky dávají tušit,
že problematika elektronických online zdrojů je sice
v knihovnách řešena, ale s různým důrazem a hloubkou.
Chybí určitá sjednocující východiska, která by napomoh-
la lepší orientaci v dané problematice.

Po článku o kontrole přístupu k elektronickým zdro-
jům (hesla či registrované IP adresy) se dostává ke slovu
další související téma, a to vznik a fungování konsorcií
knihoven. Článek zmiňuje důvody jejich vzniku a ukazu-
je způsob fungování konsorcia na konkrétním příkladě
(OhioLink). Navazujícím tématem jsou statistiky využí-
vání elektronických zdrojů, které představují pro knihov-
ny mimo jiné výraznou pomoc při rozhodování o nákupu
určitého zdroje. Pro vydavatele a zprostředkovatele není
sledování statistik natolik významné, ale kvůli svým zá-
kazníkům se jim věnují. V této oblasti hrají konsorcia vel-
mi významnou roli při prosazování požadavků knihoven
na sjednocení údajů o využívání elektronických zdrojů.

Potřebu dalších návazných služeb souvisejících
s elektronickými dokumenty demonstruje případová stu-
die z Californian University, kde je využíván vlastní systém
pro monitorování nefunkčních přístupů k elektronickým
zdrojům. Další otázky spíše technického rázu se týkají bu-

doucího uchovávání a zpřístupňování elektronických zdrojů.
V článku k tomuto tématu je opět prezentován konkrétní
příklad, tentokrát z australské Deakin University.

Pět zbývajících článků představuje směsici různých
témat, jejichž návaznost již není tak zřejmá. Článek o elek-
tronických knihách se snaží podat celkový přehled této
problematiky, a to od otázek obsahu elektronických knih,
zájmu uživatelů, technických charakteristik až k místu elek-
tronických knih ve fondech knihoven. Trendy otevřeného
přístupu (tzv. open access) k informacím jsou alternativní
možností publikování a zveřejňování vědeckých informa-
cí, o které se v poslední době poměrně často diskutuje.
V článku jsou popsány hlavní cíle této metody, programy
na podporu systémů otevřeného přístupu a konkrétní, již
realizované projekty. Spolupráci v oblasti elektronických
zdrojů v severoamerickém regionu se věnuje další článek.

Tvorbou databází jako podpůrné nadstavby
pro orientaci a správu elektronických seriálů se zabývají
poslední dva články, založené opět na příkladech z praxe
univerzit v Oklahomě a Utahu.

Závěrem lze konstatovat, že publikace nabízí poměrně
ucelený pohled na problematiku elektronických seriálů
v knihovnách. Vzhledem k typu publikace zde nejsou ob-
saženy nejnovější informace, jde především o obecný, nic-
méně poměrně zdařilý přehled vývoje v posledních letech.
Určitou nevýhodou je jistá jednostrannost ve výběru kon-
krétních příkladů, které se soustřeďují výhradně na seve-
roamerický, případně australský region. Minimálně evrop-
ské aktivity si v této publikaci mohly najít své místo a pro
neamerické čtenáře by byly bližší a možná i přínosnější.
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