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Konference Elektronické publikování

Èeská informaèní spoleènost uspoøádala  dne 8. 12.
1998 odbornou konferenci na téma �Elektronické publi-
kování�. Dopolední èást zahájil øeditel STK ing. Martin
Svoboda. Ve svém pøehledném pøíspìvku se zamý�lel nad
zásadní otázkou - zda se v souèasném �irokém rozmachu
publikování na síti jedná o informaèní nebo publikaè-
ní explozi. Mezi nejvìt�í problémy, které souvisejí
s elektronickým publikováním, patøí ochrana autorských
práv, informaèní a kulturní hodnota obsahu dokumentu,
jeho uchovávání, identifikace a vyhledávání. Naznaèe-
ným východiskem pro to, aby v zájmu vydavatelù, infor-
maèních pracovníkù a u�ivatelù mohl být elektronický
dokument vyhledán a identifikován, je vytvoøení stan-
dardù a jejich dodr�ování. První kroky ji� byly uèinìny -
tzv. Dublin Core (15 identifikaèních údajù) nebo URL
adresa.

Dal�í pøedná�ející, Mgr. Petra Jedlièková, �éfredak-
torka elektronického èasopisu Ikaros, se zamìøila na vý-
hody a nevýhody elektronického publikování. Patøí mezi
nì: hypertextualita, multimedialita, hypermedialita, in-
teraktivita, absence èasoprostorových bariér, vyhledává-
ní, archivace a finanèní úspory. Dále se zmínila o �ne-
jistotách� jak na stranì vydavatele, tak i pøíjemce a
o problematice bibliografického zpracování elektronic-
kých dokumentù. Elektronickými èasopisy se podrobnì-
ji zabýval navazující pøíspìvek editora Ikara F. Vojtá�ka.

Fulltextovým aspektùm elektronického publikování
se vìnoval PhDr. J. �birka z vydavatelství Economia.
Hovoøil o svých zku�enostech pøi vytváøení archivu elek-
tronických dokumentù, o problematice vyhledávání
z plných textù a o zpracování analýz nutných pro novi-
náøskou práci.

Dopolední blok pøedná�ek uzavøel ing. V. Stavný, øe-
ditel firmy Anopress. Seznámil úèastníky s mediální da-
tabází AMID a s mo�nostmi vyhledávání v ní vèetnì prak-
tických ukázek.

Odpolední èást zahájil Mgr. Tomá� Kubíèek, zástup-
ce firmy LANGE @nd SPRINGER a pøedstavil systém
L@SER obsahující pouze vìdecké èasopisy, jejich� plné
texty jsou k dispozici v elektronické podobì. Pùvodnì
báze obsahovala jen tituly nakladatelství Springer, nyní
jsou postupnì pøidávány èasopisy dal�ích nakladatelství.

Øeditelka Ústøední knihovny V�B-TU Ostrava
Mgr. Daniela Tkaèíková se ve svém vystoupení zabýva-
la mnoha ne�vary, které se objevují na webovských strán-
kách knihoven. Na pøíkladu Národní knihovny ÈR doku-
mentovala nejrùznìj�í chyby, jich� se tvùrci stránek
dopou�tìjí. Elektronické slu�by knihoven v prostøedí
WWW pova�uje za komplexní slu�bu poskytující u�iva-
teli informace o knihovnì, jejích fondech a slu�bách, ale
také pøístup do ní. Zdùraznila nezbytnost neopomíjet u�i-
vatele tvùrci webovských stránek.

Závìreèný pøíspìvek RNDr. Franti�ka Horky, WWW
administrátora Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, se
týkal analýzy hlasování, která bude nadále aktuálnì pøí-
stupná na Internetu.

Téma konference a uvedené problémy a trendy jsou
velmi aktuální a s ohledem na rychlý vývoj v nových in-
formaèních technologiích zaèínají odbornou knihovnic-
kou veøejnost èím dál více zajímat.

 PhDr. D. Mladièová, PhDr. H. Nová
 Národní knihovna ÈR

Pozn. redakce: Nìkteré z pøíspìvkù budou zveøejnì-
ny v nejbli��í dobì v elektronickém periodiku Ikaros
(http:// ikaros.ff.cuni.cz).


