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by staré budovy z roku 1801, bývalé jezuitské koleje, na
moderní multimediální knihovnu. Èinnost spojená s rea-
lizací tohoto zámìru byla velmi nároèná. Vy�ádala si plné
nasazení jak øeditelky, tak i jejích spolupracovníkù.
A pøedev�ím také pochopení ze strany mìsta a pøíslu�-
ných úøadù. Za ètyøi roky se podaøilo projekt realizovat.
Pøestavba probíhala v letech 1990-1994 a byly na ni uvol-
nìny nejen mìstské finance, ale i znaèné finanèní pro-
støedky ze strany státu. Cesty smìøující k získání potøeb-
ných dotací jsou slo�ité a vy�adují velmi koordinovaný
postup a pozitivní vztah vedení mìsta ke knihovnì.
Knihovna bude v budoucnosti vyu�ívat pøedev�ím svého
hodnotného knihovního fondu tvoøeného starými a vzác-
nými tisky.

Do rámce celkového uspoøádání konference dobøe
zapadl i pøíspìvek pana Philippa Debriona, øeditele sítí
knihoven a mediaték v Saint-Quentin-en-Yvelines. Po-
hled z úhlu úøedníka i organizátora, znalost francouzských
pomìrù i cest smìøujících k získání podpory poslancù a
povìøených administrativních úøedníkù provádìjících
i správu knihoven byl nìèím novým. Ukázal i na rùzné
problémy francouzských veøejných knihoven. Vedle fi-
nanèních otázek jde i o nìkteré dopady politické, napø.
z hlediska extremistických stran, které se sna�í ovlivòo-
vat èinnost a pùsobnost knihoven a také  získávat mo�-
nost rozhodovat o slo�ení pøíslu�ného knihovního fondu.

Druhý den byla pozornost úèastníkù zamìøena na
vzdìlávání, které se týká té� samotných knihovníkù.
O tom byl pøíspìvek pana Rudolfa Minka, øeditele knihov-
ny jazykových a literárních vìd na univerzitì v Mann-
heimu. V Nìmecku, dle jeho slov, získává stále více pro-
storu zamìøení knihovníkù na management knihoven ne�
odbornì zamìøené �kolení. Navrhl a uvedl urèité typy a
smìry tìchto �kolení vèetnì metodických postupù. Mo�-
nost srovnání situace v této oblasti s francouzským pøí-
stupem a øe�ením poskytl referát øeditele Mediatéky Rhô-
ne-Alpes z Univerzity Pierre Méndes-France Frédérica
Saby. Problémem dal�ího vzdìlávání knihovníkù je ne-
dostatek finanèních prostøedkù. Se zájmem byly sledo-
vány i informace zamìøené na snahy uskuteènit decent-
ralizaci knihoven a navrhnout knihovnický zákon ve
Francii. Jde o znaènì nároènou zále�itost. Úèastníky kon-
ference s ní seznámil Philippe Debrion ji� první den jed-
nání.

Do jednání konference byla vhodnì zakomponována
náv�tìva a prohlídka Ústøední knihovny Mìstské knihov-
ny v Praze, doplnìná promítnutím poøadu o této novì zre-
konstruované knihovnì. Na závìr vystoupili øeditelka
Mìstské knihovny v Praze Anna Bimková a maïarský
kolega István Papp, zástupce øeditele Knihovny Ervina
Szabó v Budape�ti.  Referáty byly zamìøeny na transfor-
maci veøejných knihoven.

Téma druhého dne konference bylo kvalitnì konci-
pováno a pøiblí�ilo zástupcùm støedoevropských a výcho-
doevropských knihoven  v podobì ménì známých sku-
teèností souèasnost veøejných, pøevá�nì mìstských
knihoven ve Francii a Nìmecku. Vstøícnost poøadatelù i
pøedná�ejících umo�nila �ivou výmìnu názorù a zku�e-

ností. Diskuse, poskytnuté materiály, pøíle�itost pokra-
èovat v zapoèatých tematických oblastech tvoøily ucele-
ný soubor. Otevøela se opìt dal�í mo�nost vzájemného
setkávání pøátel a kolegù z rùzných zemí. Potøeba stálé-
ho navazování kontaktù v souèasnosti, kdy Evropa pro-
chází podstatnými zmìnami a smìøuje stále více ke vzá-
jemnému propojení, se ukazuje jako velmi významný
prvek dal�ího rozvoje knihoven, jejich postavení ve spo-
leènosti i plnìní nároèných slu�eb v rámci místa, jednot-
livých mìst i státù. V�ichni zúèastnìní, vèetnì poøadate-
lù a zástupcù SKIP, si jistì odnesli z tohoto jednání øadu
nových poznatkù, informací i návodù pro svoji vlastní
knihovnickou práci.

PaeDr. Vincenc Streit
Národní knihovna ÈR

Kulturní kontexty knihovnictví
v informaèní spoleènosti

Univerzitná kni�nica v Bratislavì, Národné kni�niè-
né centrum, Katedra knihovníctva a vedeckých informá-
cií FF Univerzity Komenského, Krajský úrad v Trnave
- odbor kultúry, Krajská �tátna kni�nica Juraja Fándlyho
v Trnave a Ministerstvo kultúry  SR uspoøádaly odborný
semináø Kultúrne kontexty knihovníctva v informaè-
nej spoloènosti, který se konal v øíjnu 1998 v Trnavì.
Tvùrcùm se podaøilo vybrat pøínosné a zajímavé referá-
ty, pøednesené pøedními slovenskými teoretiky i odbor-
níky z praxe. Rovnì� velká úèast knihovnické veøejnosti
svìdèila o zájmu o tuto problematiku. Je nutné zdùraznit,
�e na jednotlivé pøíspìvky v�dy navázala  diskuse.

Vzhledem k tomu, �e problematika informaèní spo-
leènosti zasahuje do øady disciplín, objevily se v rámci
dvoudenního programu pøíspìvky zamìøené  jak filozo-
ficky a sociologicky, tak s tematikou kulturologickou a
informatickou. Nìkteré referáty byly zamìøeny na otáz-
ky knihovnicko-informaèních slu�eb, kni�ní kultury, mas-
mediální kultury, dìjin literatury a etiky. Stranou nezù-
stala ani oblast informaèních technologií a vyu�ívání
moderní techniky v rámci èinnosti slovenských kniho-
ven. Zmíním napø. pøedná�ky dr. Èabrunové Kultúrne
aspekty vývoja kni�níc v období informatizácie a socio-
lo�ky doc. dr. V. Ga�ové  Kultúra a proces globalizácie.
V té se autorka zamìøila na hodnocení globalizace a upo-
zornila na její pozitivní i negativní stránky. Zdùraznila
zvlá�tì spojitost globalizace a informace, pøedev�ím
hodnotu samotné informace. Uvedla øadu konkrétních
pøíkladù ze slovenské souèasnosti. Informaèní spoleè-
nost je zalo�ena na globální informovanosti u�ivatelù,
co� je i dùle�itý výchozí bod pro funkci a poslání kniho-
ven v budoucnosti. Tímto smìrem vedl posluchaèe ve
svém pøíspìvku dr.  A. Ri�ko, CSc. (Matica slovenská,
Martin). Pro posluchaèe byl jistì zajímavý i referát
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M. Lukáèové, absolventky FF UK v Bratislavì (obor
knihovnictví a VI) nazvaný Kultúrna hodnota informá-
cie. Prof. dr. Jiøí Cejpek, CSc. (Ústav informaèních stu-
dií a knihovnictví FF UK v Praze a Ústav bohemistiky a
knihovnictví Slezské univerzity v Opavì) zdùraznil v pøí-
spìvku Knihovny a kultura nezastupitelnou funkci ve-
øejných knihoven, zvlá�tì jako støedisek obèanských in-
formací vèetnì jejich pozitivního pøínosu pro øe�ení
místních i globálních problémù. Toto téma vyvolalo po-
zornost úèastníkù semináøe a stalo se pøedmìtem aktiv-
ní diskuse. Nástup postmoderní doby pøedstavuje boha-
tou �kálu hledisek a postupù smìøujících k emancipaci
knihovnicko-informaèní vìdy. Knihovny z tohoto hle-
diska vèetnì úkolù, které souvisejí se zabezpeèením práv
na pøístup k informacím a jejich vyu�ívání (té� vzdìlá-
vání), pøedstavil doc. dr. D. Katu�èák, CSc. (vedoucí
Katedry knihovníctva a vedeckých informácií FF UK
Bratislava) a v rámci pøedneseného pøíspìvku Komuni-
kácia informácií v postmodernej dobe zdùraznil jejich
význam i dùle�itost. Nejde jen o samotné shroma�ïo-
vání a vytváøení informací, ale pøedev�ím o sdìlení vý-
znamných údajù: kde je nutné potøebné informace hle-
dat a jakým zpùsobem se k nim dostat. Doc. Katu�èák
té� poukázal na nìkteré negativní aspekty této situace,
pøedev�ím nedostatek moderního hardwaru a softwaru
a také na ekonomické limity. Právì ekonomické hledis-
ko zpùsobuje, �e je nedostatek potøebné zahranièní od-
borné literatury z oblasti informatiky. Dr. M. Matthaei-
desová, CSc. z té�e katedry hovoøila o humanizaèních
hlediscích knihovnicko-informaèních slu�eb a té� o je-
jich významu pro práci veøejných knihoven. V progra-
mu semináøe se objevily i dal�í referáty nejen zku�e-
ných odborníkù, ale i zástupcù mladé slovenské knihov-
nicko-informaèní generace. Je mo�né poukázat napø. na
referáty dr. P. Elexové Verejné kni�nice a ich funkcie
vo vz�ahu k spoloèenským, �ivotným a umeleckým hod-
notám nebo Literatúra versus masmediálna kultúra
dr. P. Rankova (té� z FF UK - katedra KVI). Zástupci
mladé generace prezentovali své osobní názory a pole-
mizovali na vysoké odborné úrovni i se svými zku�e-
nìj�ími kolegy.

Semináø probíhal v pøíjemném prostøedí, kde byla
mo�nost uskuteènit i odborná setkání a jednání také mimo
vlastní rámec oficiálního programu semináøe. Sloven�tí
kolegové vìnují pozornost otázkám rozvoje knihovnic-
tví, ale i veøejných knihoven vèetnì plnìní jejich význam-
né spoleèenské funkce i v budoucnosti, v období, kdy
zaèíná stále více pøevládat globalizace a projevuje se ná-
stup informaèní spoleènosti jak v rámci teoretického vý-
zkumu, tak i samotné praxe.

S dal�ím celonárodním semináøem poèítají sloven�tí
knihovníci v roce 1999. I pøes pomìrnì �iroký tematický
zábìr byl trnavský semináø vìnovaný kultuøe a informaèní
spoleènosti pozitivním pøispìním nejen pro slovenské
knihovnictví.

PaeDr. Vincenc Streit
Národní knihovna ÈR

Semináø Zpracování periodik
v souborném  katalogu knihoven SR

Univerzitná kni�nica v Bratislavì (dále UK) - Národ-
né kni�nièné centrum uspoøádala v listopadu 1998 pra-
covní semináø o problematice zpracování periodik
v souborném katalogu (dále SK)  knihoven SR. V úvodní
pøedná�ce ing. A. Androviè hovoøil o stoupajícím význa-
mu souborných katalogù ve svìtì a podal pøehled existu-
jících evropských projektù, které jsou souborným kata-
logùm vìnovány (UNIverse, CASA, COBIB aj.).

PhDr. L. Sedláèková se zabývala souèasným stavem
zpracování seriálù v SK SR. Pokusila se definovat seriál a
znovu zopakovala funkce souborného katalogu. Na jeho
budování se podílí cca 400 slovenských knihoven, data jsou
zpracovávána v ISISu a ètvrtletnì se provádí konverze do
Alephu. V UK jsou dále doplòovány sigly, redigovány
údaje a vytváøeny nové záznamy. Katalog je pøístupný na
www ulib.sk. V závìru vystoupení dr. Sedláèkové probìhla
diskuse o lokaèních znaèkách slovenských knihoven - ná-
vrh NK Matice slovenské na zmìnu lokaèních znaèek podle
jiné hierarchie nebyl dostateènì zdùvodnìný.

Celkovou informaci o zpracování seriálù v NK ÈR
podala dr. H. Nová. Zmínila se o konverzním programu,
pracovní skupinì pro jmenné zpracování seriálù pøi NK
ÈR a souèasném stavu zpracování v Alephu. Dr. G. Krè-
maøová navázala sdìlením o pøípravì porovnávacího pro-
gramu pro seriály a stavu CASLIN - SK ÈR. S velkou
pozorností byly vyslechnuty informace o zdrojích finan-
cování (granty) a stavu pøechodu na ORACLE.

Po pøestávce následovala pøedná�ka seznamující se
souborným katalogem Agrokatalog, který je obsahovì za-
mìøen na zemìdìlství a pøijímá v�echny druhy dokumen-
tù. Pou�ívá nadstavby systému ISIS, s jeho budováním
se zapoèalo v roce 1993. V souèasné dobì obsahuje
25 000 záznamù a na základì smlouvy s ním spolupracu-
je 21 knihoven. Je vystaven na www uvtip.sk.

Poslední pøedná�ející byla dr. Katrincová, zástupkynì
slovenské národní agentury ISSN. Tuto agenturu spravo-
vala do roku 1997 NK Matica slovenská, ale záznamy èa-
sopisù s novì pøidìlenými ISSN nebyly zasílány do mezi-
národního centra v Paøí�i. Tento nedostatek ji� byl napraven
a pracovi�tì v UK Bratislava se nyní intenzivnì vìnuje ak-
tualizaci databáze OSIRIS a databázi vydavatelù. Dr. Ka-
trincová dále informovala o posledním zasedání agentury,
které se zabývalo elektronickými seriály a jejich identifi-
kací.

Souborné katalogy na Slovensku jsou spí�e na poèát-
ku budování. Jedním z dùvodù tohoto stavu mù�e být roz-
dìlení kompetencí mezi NK v Matici slovenské (mono-
grafie) a UK Bratislava (seriály) a nedostatek finanèních
prostøedkù. Na druhé stranì je v�ak zøejmé, �e malé obo-
rové souborné katalogy vznikají a dobøe fungují.

PhDr. G. Krèmaøová, PhDr. H. Nová
Národní knihovna ÈR


