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Novinky zahranièní knihovnické
literatury

1. BAIER, Hans
Bestandserhaltung steht unter Zeitdruck : Das Leipziger Zentrum für Bucherhaltung entwickelt sich zum
Dienstleister und Partner für Bibliotheken und Archive [Uchovávání fondù a èasová tíseò : Lipské Støedisko
ochrany kni�ních fondù se stává servisem a partnerem pro knihovny a archivy] / Hans Baier
In: Buch. Bibl : Sonderheft Bibliothekskongreß. - [Bad Honnef]. - 0340-0301. - 49, Sonderh. (1997), s. 75-77.
Po pøipomenutí pøíèin rychlého rozpadu knih a archivních dokumentù ti�tìných na papíøe a rozsahu tìchto �kod
v Nìmecku a v evropském mìøítku seznamuje autor s vývojem Støediska ochrany kni�ních fondù pøi Nìmecké
knihovnì v Lipsku (Deutsche Bücherei Leipzig, Zentrum für Bucherhaltung), s jeho dne�ní funkcí a progra-
mem, s moderním strojním vybavením a se tøemi základními postupy restaurování papírových dokumentù: �tì-
pením papíru, doléváním papíru a hromadným odkyselováním.

2. BALL, Rafael - KÜSTERS-SCHAH, Ursula
Bibliographieren und bibliographische Instrumente im Spannungsfeld traditioneller und neuer Medien : Ein
Beitrag zur Veränderung von Arbeitsprozessen und Werkzeugen bibliothekarischer Routine [Pracovní postupy a
nástroje bibliografie v podmínkách tradièních a novodobých médií : Pøíspìvek k otázce zmìny rutinních pracov-
ních procesù a nástrojù v knihovnách] / Rafael Ball, Ursula Küsters-Schah
In: Bibl. Forsch. Prax. - [München]. - 0341-4183. - 22, è. 3 (1998), s. 324-331. Lit. 28. Pøíl.
Po úvodní struèné odpovìdi na otázku, co je bibliografie a zda je potøebná v dobì automatizovaných vyhledáva-
cích systémù, informují autoøi o knihovnì výzkumného støediska vysokých �kol Porýní-Westfálska (Zentralbib-
liothek der Forschungszentrum Jülich GmbH). Na pøíkladu jejího bibliografického oddìlení srovnávají proces
vyhledávání bibliografických dat v 70. letech (s pøehledem pou�ívaných abstrakt, referátových periodik, soubor-
ných katalogù, èasopiseckých indexù ve formì mikrofi�í aj.) s postupy v 90. letech, od online re�er�í, vyu�ívání
databází na CD-ROM a� k Internetu. V kapitole o dne�ních postupech je uveden pøehled databází, pøíp. interne-
tových stránek hlavních informaèních center, pøevá�nì nìmeckých. V závìreèné poznámce se autoøi vyjadøují k
budoucnosti bibliografických postupù se zøetelem k vývoji informaèních technologií. Pøipojují také obsáhlý
soupis v textu u�itých zkratek nìmeckých a svìtových bibliograficko-informaèních center, databází, soubor-
ných katalogù a dal�ích informaèních produktù (v øadì pøípadù s internetovými adresami).

3. BILLINGS, Harold
Libraries, Language, and Change : Defining the Information Present [Knihovny, jazyk a zmìna : Definování
informaèní pøítomnosti] / Harold Billings
In: Coll. Res. Libr. - [Chicago]. - 0010-0870. - 59, è. 3 (1998), s. 212-218. Lit. 5.
Autor se zabývá zmìnami v informaèním svìtì a ve vzdìlávání, které ovlivòují èinnost knihoven. Uva�uje také
o tom, zda doká�eme nové jevy identifikovat a adekvátnì pojmenovat, co� je pøedpoklad pro diskusi o nich a pro
jejich pochopení. Nové technologie zpùsobují øadu zmìn ve vzdìlávacím systému (napø. v oblasti dálkového
studia a celo�ivotního vzdìlávání). Knihovny musí ve zmìnìných podmínkách plnit svou funkci. Autor rozebírá
tøi pojmy, které s touto adaptací knihoven souvisejí: vzdálená informace (distance information), øízená informa-
ce (managed information) a transformaèní tvorba rozpoètu (transformational budgeting). Konkrétní pøíklady
konsorcií, organizací pro øízené informace (information management organizations, IMOs) jsou z praxe americ-
kých knihoven.

4. BOYD, Norman
Towards access service : supply times, quality control and performance-related services [K dostupným slu�bám
: výpùjèní doba, kontrola kvality a efektivnost poskytovaných slu�eb] / Norman Boyd
In: Interlending Doc. Supply. - [Bradford]. - 0264-1615. - 25, è. 3 (1997), s. 118-123. Lit. 2.
Èlánek seznamuje s pilotním prùzkumem, jeho� cílem bylo zjistit celkovou dobu vyøízení po�adavku od vznese-
ní dotazu po dodání dokumentu u�ivateli a získat tak podklad pro vypracování èasových standardù. Prùzkum
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zahrnul 60 knihoven zapojených do systému LASER (nejvìt�í knihovnický region ve Velké Británii - 43 správ-
ních celkù) a knihoven vyu�ívajících automatizovaný souborný katalog v systému VISCOUNT. Spolupráce
knihoven a MVS v systému LASER se datuje ji� rokem 1928, od roku 1980 je provozován automatizovaný
systém VISCOUNT (ten umo�òuje u�ivateli vyhledávat v souborném katalogu s cca 4 miliony záznamù a pøed-
lo�it po�adavek nìkteré ze zapojených knihoven nebo v�em knihovnám, které po�adovaný titul mají; knihovny
spolupracující v systému VISCOUNT pøesahují geografický region LASERu). Prùzkum se zabýval úspì�ností
vyhledání a dodání dokumentu, délkou doby vyøízení po�adavku i pøeká�kami v jednotlivých fázích realizace
meziknihovní výpùjèky. Souèástí èlánku jsou pøehledné analytické tabulky výsledkù prùzkumu. Pøíspìvek je
zamìøen také na tì�kosti pøi sbìru a zpøístupòování dat v bì�ných i slo�itìj�ích situacích.

5. BUÈÍKOVÁ, Anna
Doplòovanie kni�nièných fondov pôvodnou slovenskou tvorbou [Doplòování knihovních fondù pùvodní slo-
venskou tvorbou] / Anna Buèíková
In: Kni�. Inform. - [Martin]. - 1210-096X. - 30, è. 12 (1998), s. 457-459.
Krajska �tátna kni�nica ¼udovíta �túra (Zvolen) provedla v krajských, státních regionálních a mìstských knihov-
nách na Slovensku prùzkum zamìøený na zastoupení pùvodní slovenské tvorby ve fondech, na mezery v doplòo-
vání a na informovanost o vydávání pùvodní slovenské literatury. Výsledky výzkumu hovoøí o tom, �e pùvodní
slovenská tvorba má v knihovnách dobré zastoupení, ale jen do roku 1990 - rozpadem kni�ního velkoobchodu a
nástupem distribuèních firem pøevá�nì komerèního charakteru se situace v doplòování dìl pùvodní slovenské
literatury zkomplikovala. Negativním faktorem je finanèní situace knihoven (nakupují se hlavnì díla regionál-
ních autorù, není na multiplikáty potøebné pøedev�ím v mìstských knihovnách atd.). Autorka dále uvádí pøipo-
mínky (ètenáøù i knihovníkù) k pùvodní slovenské tvorbì, ke kulturní politice státu, vyjmenovává konkrétní
díla, která chybí na kni�ním trhu, upozoròuje na nedostateènì zastoupené tematické skupiny. Zkoumá otázku,
zda jsou informace o vydávání pùvodní slovenské literatury dostaèující a srovnává rùzné zdroje informací
z hlediska jejich úplnosti, vèasnosti, výsti�nosti charakteristik, hovoøí o nedostatcích èi dokonce absenci nakla-
datelských edièních plánù atd. V závìru autorka shrnuje námìty knihovníkù na organizaci vzdìlávacích aj. akcí
zamìøených na zkoumanou oblast.

6. COOPER, Alan - PARKER, Richard
Neue Herausforderungen für Berufsverbände : Die Rolle der Library Association (LA) in Großbritanien [Nové
podnìty pro profesní svazy : Úloha Asociace knihoven (LA) ve Velké Británii] / Alan Cooper, Richard Parker
In: Buch. Bibl. - [Bad Honnef]. - 0340-0301. - 50, è. 9 (1998), s. 568-572. Lit. 12.
V souvislosti s èinností nedávno ustavené britské Komise pro knihovny a informace (Library and Information
Commission) a jí vydanou zprávou �Nová knihovna: Lidová sí�� (New Library: The People�s Network, øíjen
1997) charakterizují autoøi úsilí britské vlády o maximální zpøístupnìní informací a zvý�ení vzdìlanosti. Analy-
zují programové materiály vydané vládními orgány a dokumenty, které vyjadøují názory Asociace knihoven
(LA) na úlohu veøejných knihoven v informaèní spoleènosti, na odstraòování nerovnosti v pøístupu k informa-
cím a na aktivní podporu celo�ivotního vzdìlávání. Zdùrazòují význam èinnosti profesního svazu, jakým je
britská LA, pro prosazování zájmù knihoven a usmìròování kulturní politiky vlády. V závìru autoøi pøipomínají
významné aktivity LA v nedávné dobì, mezi nì� patøí projednávání autorského práva a nové, �ir�í základny pro
pùsobení profesních svazù.

7. DUCHEIN, Michel
Le BÈtiment, Elément Essentiel d�une Politique de Conservation [Budova - východisko pro formulování politi-
ky ochrany fondù] / Michel Duchein
In: LIBER Quart. - [München]. - 1435-5205. - 8, è. 4 (1998), s. 423-435.
Architektonické øe�ení, celkový charakter a pùvodní urèení budovy je východiskem pro tvorbu koncepcí ochra-
ny knihovních (archivních, muzejních...) sbírek, zejména v pøípadì institucí, jejich� posláním je uchovávání
národního kulturního dìdictví. Autor uvádí hlavní problémy v následujících oblastech: protipo�ární ochrana,
ochrana proti vniknutí vody, stabilizace mikroklimatu a problémy klimatizace, ochrana proti svìtelnému záøení,
zabezpeèení objektù proti vniknutí ne�ádoucích osob, proti kráde�ím a vandalismu. S vyu�itím vlastních zku-
�eností experta v dané oblasti autor cituje pøíklady z Evropy i ze zámoøí. Podává pøehled základních postupù
s upozornìním na vhodnost jejich pou�ití s ohledem na lokální klimatické podmínky. Uvádí pøípady, kdy se
názory na metody ochrany rùzní, poukazuje na èastou odli�nost národních norem rùzných státù, na rozpor mezi
po�adavky na ochranu a finanèními mo�nostmi knihoven, na nìkdy omezenou nabídku trhu (napø. klimatizaè-
ních zaøízení). V ka�dé oblasti ochrany odli�uje podmínky knihoven, jejich� budovy byly primárnì urèeny ji-
ným úèelùm (a zva�uje technické i finanèní mo�nosti adaptace tìchto budov v souladu s normami ochrany
fondù), a institucí speciálnì budovaných pro ulo�ení a zpøístupnìní sbírek. Zde pak kritizuje negativní vliv
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módních trendù v architektuøe, které preferují napø. velké prosklené plochy, co� je v rozporu s po�adavky na
maximální pøípustnou míru vystavení dokumentù svìtelnému záøení atd.

8. FOWLER, Rena K.
The Univerzity Library as Learning Organization for Innovation : An Exploratory Study [Univerzitní knihovna
jako uèící se organizace : Výzkum] / Rena K. Fowler
In: Coll. Res. Libr. - [Chicago]. - 0010-0870. - 59, è. 3 (1998), s. 220-231.
Autorka zkoumá vysoko�kolské knihovny, které se vlivem nových technologií, mìnícího se prostøedí, informaè-
ních dálnic apod. inovují a mìní v knihovny budoucnosti. Ústøedním pojmem je �uèící se organizace� - pøíno-
sem èlánku pak teoretické informace vztahující se k definici a modelu uèící se organizace. Tento model byl
v univerzitním prostøedí ovìøen výzkumem, který autorka podrobnì popisuje z hlediska metod a technik, uvádí
hypotézy a výsledky jejich ovìøení a v závìru pomìrnì detailnì informuje o tom, v èem byl model uèící se
organizace potvrzen a v èem nikoli.

9. GILJAREVSKIJ, Rud�ero Sergejeviè
Nauènaja biblioteka v epochu elektronnych kommunikacij [Vìdecké knihovny v epo�e elektronické komunika-
ce] / Rud�ero Sergejeviè Giljarevskij
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 7 (1998), s. 3-12.
Autor, známý teoretik v oblasti informací, charakterizuje základní znaky informaèní infrastruktury, rekapituluje
její vývoj (od informaèních dálnic k národní informaèní infrastruktuøe - NII, Internetu a virtuální knihovnì) a
pøipomíná nìkteré kroky vlády USA na podporu rozvoje otevøených a v�eobecnì pøístupných sítí (zákon Kon-
gresu USA o vytvoøení NII, vyèlenìní státních dotací pro realizaci tohoto programu). Sí�ové technologie usnad-
òují kooperaci i knihovnám - k ní jsou knihovny ostatnì tlaèeny ekonomickou nutností sdílení zdrojù. Problém,
kam v situaci stále napjatìj�ích rozpoètù orientovat finance (na získávání a uchovávání tradièní literatury nebo
na zpøístupòování elektronických verzí dokumentù po sítích), je skuteèným dilematem. Na druhou stranu nutí
k zamy�lení o funkcích knihoven, zejména vìdeckých. Dal�í problém vzniká v souvislosti s opomíjením vlivu
nosièe na informaci, kterou pøedává, a na percepci této informace - spoleènost riskuje ztrátu hodnot kni�ní
kultury, zejména typografie a dal�ích stylových komponentù, které jsou díky tisíciletému vývoji optimální vzhle-
dem k psychofyziologickým zvlá�tnostem lidského vnímání. V souvislosti s roz�iøováním informaèních slu�eb
se zaèíná zpochybòovat bezplatnost knihoven - to autor pova�uje za etickou zále�itost. Vzhledem k hlásání
po�adavku absolutní dostupnosti v�ech druhù informací v�em èlenùm spoleènosti zde vzniká napìtí, bez jeho�
øe�ení je obtí�né vytváøet prognózu rozvoje informaèní infrastruktury i knihoven.

10. HECKART, Ronald J.
Machine Help and Human Help in the Emerging Digital Library [Strojová a lidská pomoc v nastupující digitální
knihovnì] / Ronald J. Heckart
In: Coll. Res. Libr. - [Chicago]. - 0010-0870. - 59, è. 3 (1998), s. 250-259. Lit. 18.
Nástup digitální knihovny vyvolává otázku, zda a v jaké míøe bude pomoc knihovníka ètenáøi (lidská pomoc)
nahrazena zlep�ováním technologií umo�òujícím kvalitativnìj�í nápovìdy, pøívìtivìj�í u�ivatelské rozhraní a
tím vìt�í sobìstaènost u�ivatele (strojová pomoc). Autor uvádí trendy v komerèním a v akademickém sektoru.
Nová technologie ji� nyní stírá rozdíly mezi studiem na místì, v koleji a studiem na dálku, k dispozici jsou
online katalogy se záznamy propojenými s plnými texty. Na tomto základì konstruuje autor scénáø studijního
dne hypotetického studenta v èasovém horizontu let 2010-2015. Charakterizuje ho absence kontaktù nezpro-
støedkovaných strojem a pomíjení nedigitalizovaných klasických sbírek. Autor se zmiòuje i o postojích knihov-
níkù, o otázce rovného pøístupu k informacím a nastiòuje rùzné mo�nosti, jak problém pojmout.

11. JERONINA, Je. A.
Zakon ob avtorskom prave i jego vlijanije na dejate¾nost� slu�b MBA i dostavki dokumentov bibliotek Rossii
[Zákon o autorském právu a jeho vliv na MVS a na dodávání dokumentù v knihovnách Ruska] / Je. A. Jeronina
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 9 (1998), s. 95-101.
Vývoj autorského práva v Rusku, resp. v bývalém SSSR v souvislosti s meziknihovními slu�bami. V roce 1993
nabyl úèinnosti zákon Ruské federace O autorském právu a právech pøíbuzných, který je plnì v souladu s Bern-
skou konvencí (díky tomuto zákonu se také Rusko mohlo ke konvenci pøipojit, k èemu� do�lo v roce 1995).
V 70.-90. letech byly pøijaty dokumenty reglementující meziknihovní slu�by a zejména poøizování kopií doku-
mentù. Tato oblast byla v minulosti ovlivnìna legislativou o cenzuøe - její tìsné spojení s autorským právem je
jednou ze zvlá�tností celého vývoje autorskoprávní legislativy v Rusku. Souèasnou situaci charakterizuje autor-
ka slovy - �nový zákon a staré problémy�. Zatím nejsou napø. zpracovány provádìcí smìrnice, které by jasnì
vymezily vzájemné vztahy knihoven a dr�itelù autorských práv. V uvedeném zákonì z roku 1993 jsou sice
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specifikovány podmínky bezplatného u�ití dìl cestou poøizování kopií (náhrady za ztracené èi znièené exemplá-
øe z fondù knihoven a archivù, kopírování jednotlivých statí, dìl malého rozsahu èi úryvkù z dìl), v praxi v�ak
stoupá �výroba� kopií celých publikací. Pøíèinou je ekonomická situace ruských knihoven, které omezují nákup
multiplikátù, a také nízké náklady øady potøebných odborných publikací, které vydávají men�í soukromá nakla-
datelství a po nich� je v knihovnách velká poptávka.

12. KIRCHLER, Martina
Der Bibliotheksverband Südtirol (bvs) : Gründung, Tätigkeit und Zukunftsperspektiven [Spolek knihoven Ji�-
ních Tyrol : Zalo�ení, èinnost a perspektivy] / Martina Kirchler
In: Buch. Bibl. - [Bad Honnef]. - 0340-0301. - 50, è. 9 (1998), s. 573-576.
Èlánek je uveden historií vzniku a rozvoje veøejných knihoven Ji�ních Tyrol po 1. svìtové válce. Je zmínìno
vytvoøení první øídící instituce knihoven pøi zemské kulturní radì (1974) a ustavení zájmového spolku knihoven
v roce 1981 s úkolem podpoøit vypracování a schválení zemského zákona o knihovnách (listopad 1983) a ná-
slednì té� zákona o �kolních knihovnách (srpen 1990). Autorka - jednatelka Spolku knihoven Ji�ních Tyrol -
popisuje èinnost organizace v prvních letech existence (zpracování, doplòování a zpøístupnìní knihovních fon-
dù, spolupráce na akcích pro veøejnost v zájmu zvy�ování ètenáøské aktivity). Dále se zabývá stì�ejními úkoly
Spolku v dne�ní dobì: podíl na financování knihoven, pøíprava databáze knihovních fondù Ji�ních Tyrol, zaji�-
�ování odborné pøípravy knihovníkù a v perspektivì vybudování sítì knihoven v�ech typù. Pøipojena jsou statis-
tická data knihoven Ji�ních Tyrol, údaje o Spolku, jeho financích a èlenské základnì.

13. LEHMAN, Klaus-Dieter
La Deutsche Bibliothek : Son rôle dans la création d�une biblioth�que numérique pour l�Europe [Deutsche
Bibliothek a její úloha pøi vytváøení elektronické knihovny pro Evropu] / Klaus-Dieter Lehman
In: Bull. Bibl. France. - [Paris]. - 0006-2006. - 43, è. 4 (1998), s. 28-35.
Øeditel Nìmecké knihovny ve Frankfurtu nad Mohanem (Deutsche Bibliothek, DB) pøedstavuje tuto národní
knihovnu a její zapojení do mezinárodního procesu vytváøení globální informaèní infrastruktury. DB vyu�ívá od
roku 1997 novou budovu. Ve spolupráci s lipskou Deutsche Bücherei a s Nìmeckým hudebním archivem (Deuts-
ches Musikarchiv) bude v nových podmínkách archivovat, bibliograficky zpracovávat a zpøístupòovat klasickou
ti�tìnou produkci i elektronické dokumenty. Popisu technických pøedpokladù výkonu tìchto funkcí je vìnována
znaèná èást pøíspìvku. Nová komunikaèní sí�, do ní� jsou zapojeny také ústøední knihovny Lipska a Berlína,
vyu�ívá �pièkovou technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode), systém multimediálního pøístupu MMB,
co� umo�òuje mj. online zpøístupnìní katalogu, vstup do Internetu, zpracování, zpøístupnìní a dlouhodobou
archivaci elektronických dokumentù (do roku 2000 se pøedpokládá nárùst podílu tìchto dokumentù v akvizici
z dne�ních 2-3 % na 20 %). V globálnì se rozvíjejícím elektronickém prostøedí musí národní knihovny a archivy
vytvoøit evropskou depozitní knihovnu, která by fungovala v síti a zpøístupòovala elektronické dokumenty bez
ohledu na jejich pùvodní nosiè. Tento cíl sleduje evropský program NEDLIB (Networked European Deposit
Library, 1995-2000), do nìho� se DB aktivnì zapojila.

14. MANNING, Ralph W.
Une initiative de coopération assure la conservation du patrimoine de l�édition [Iniciativní spolupráce pro ucho-
vání kulturního dìdictví publikací] / Ralph W. Manning
In: Nat. Libr. News. - [Ottawa]. - 0027-9633. - 29, è. 7-8 (1997), s. 17.
Za dobu, která uplynula od vypracování Národní strategie uchovávání kanadských knihovních fondù (1992), se
stalo zøejmým, �e uchování národního písemného dìdictví není mo�né bez spolupráce knihoven, a to i na mezi-
národní úrovni. Autor popisuje konkrétní zku�enost z realizace projektu kooperace mezi Národní knihovnou
Kanady a nìkolika univerzitními knihovnami USA pøi zji��ování, bibliografickém zpracování a mikrografickém
zaji��ování dokumentù. V daném pøípadì �lo o literaturu o pøírodì Severní Ameriky. Akce umo�nila lokalizovat
kanadské publikace chybìjící v knihovnách jednotlivých úèastnických institucí. Dokumenty byly zapùjèeny
Cornellovì univerzitì v Ithace (USA), která je pøevedla na mikrofilmy. Národní knihovna Kanady i ostatní
knihovny posléze získaly nejen tyto relativnì úplné kolekce dokumentù, by� na náhradním nosièi, ale i právo
disponovat jimi v rámci meziknihovních slu�eb.

15. RAGIMOVA, M. A.
Rol� GPNTB Rosii v sozdanii Avtomatizirovannoj sistemy Rossijskogo svodnogo kataloga po nauèno-techni-
èeskoj literature : opyt vzaimodejstvija s uèastnikami sistemy i perspektivy razvitija [Úloha Státní veøejné vì-
deckotechnické knihovny Ruska pøi vytváøení Automatizovaného systému Ruského souborného katalogu
vìdeckotechnické literatury : zku�enosti ze spolupráce s úèastníky systému a perspektivy rozvoje] / M. A. Ragi-
mova
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In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 9 (1998), s. 74-77.
Autorka informuje o vytváøení Ruského souborného katalogu vìdeckotechnické literatury (RSvK): vzniká od
poèátku 80. let, zahrnuje ruskou i zahranièní literaturu (knihy a èasopisy), jeho garantem je Státní veøejná vìdec-
kotechnická knihovna Ruska (GPNTB), úèastníky pak hlavní univerzální i specializované vìdecké knihovny,
obì národní knihovny Ruska, Ruská kni�ní palata a také knihovny a informaèní instituce bývalých svazových
republik (RSvK je fakticky mezinárodním souborným katalogem). Systém je otevøen pro dal�í úèastníky. Data-
báze RSvK dnes obsahuje 500 000 bibliografických záznamù s lokaèními údaji, pøedpokládá se prùbì�né dopl-
òování díky retrokonverzi katalogu GPNTB. Pùvodní tematický rozsah (pøírodní vìdy, technika, zemìdìlství a
medicína) se roz�iøuje (pøistupuje ekonomika, marketing, sociologie, ekologie, dìjiny vìdy a techniky, obchodní
informace). Komunikativním formátem je UNIMARC. Automatizovaný systém RSvK umo�òuje lokální i vzdá-
lený pøístup k databázi, informaèní soubory (výstupy) jsou k dispozici v ti�tìné podobì a na CD-ROM. Autorka
cituje právní pøedpisy regulující tuto oblast vèetnì mezistátních (napø. Dohoda o mezistátní výmìnì vìdecko-
technických informací, která byla pøijata Radou pøedsedù vlád Svazu nezávislých státù v roce 1992).

16. SAUVAGEAU, Philippe
La Biblioth�que nationale du Québec [Národní knihovna Québecu] / Philippe Sauvageau
In: Bull. Bibl. France. - [Paris]. - 0006-2006. - 43, è. 4 (1998), s. 36-40.
Vzhledem k odli�né kulturní a jazykové situaci disponuje kanadská provincie Québec - jako jediná z kanadských
provincií - vlastní národní knihovnou, vytvoøenou v roce 1967. Èlánek seznamuje s funkcemi této knihovny:
shroma�ïovat, uchovávat a zpøístupòovat dokumentární patriotika Québecu, být nabyvatelem povinného výtis-
ku publikací zde vydaných (knihy, èasopisy a noviny, mapy, hudebniny, grafika, umìlecké reprodukce, pohled-
nice, zvukové záznamy, poèítaèové programy a publikace na mikromédiích), uchovávat a zpøístupòovat osobní
archivy literátù a umìlcù, zpracovávat soubì�nou a retrospektivní bibliografii Québecu, zaji��ovat funkci agen-
tury ISBN pro kanadské frankofonní vydavatele atd. A� do roku 1989 byla tato knihovna souèástí Ministerstva
kultury. Od 1. 4. 1989 má statut korporace a k výkonu svých funkcí je pøímo povìøena vládou. Je øízena správní
radou, která je jmenována vládou a podléhá Ministerstvu kultury a komunikací. Pøedseda správní rady zároveò
vykonává funkci øeditele knihovny. Ve 2. polovinì 90. let byla pro knihovnu získána budova bývalé továrny na
cigarety v Montréalu a bìhem 6 mìsícù pøebudována - v roce 1997 byla pøedána do u�ívání, co� umo�nilo
soustøedìní øady pracovi�� doposud pùsobících v rùzných objektech. Knihovna budovu sdílí s Národním archi-
vem Québecu. V závìru autor pøedstavuje zámìr vytvoøit ve spolupráci s mìstem Montréal �Velkou knihovnu
Québecu� (La Grande biblioth�que du Québec), která by integrovala slu�by NK a MìK, lépe zpøístupnila sbírky
Národní knihovny atd. Dùvodem této spolupráce jsou té� úspory, redukce místa - pro dvì instituce jedna linka
zpracování, jeden systém ochrany atd. Projekt pøedpokládá otevøení novostavby v roce 2002.

17. SKVORCOV, Viktor Vasi¾jeviè
Biblioteènoje delo i demokratija [Knihovnictví a demokracie] / Viktor Vasi¾jeviè Skvorcov
In: Bibliotekovedenije. - [Moskva]. - 0869-608X. - è. 3 (1997), s. 3-13.
Autor referuje o vìdecké konferenci �Knihovnictví a demokracie� (Moskva 1997), jí� se zúèastnili teoretikové
i praktikové - zástupci vysokých knihovnických �kol, knihoven a dal�ích kulturních institucí z Ruska, Ukrajiny,
Kazachstánu,Tád�ikistánu, Arménie, Indie a Sýrie. Na konferenci bylo pøedneseno 140 referátù v osmi sekcích:
knihovnictví a demokracie (1), dìjiny knihovnictví a pøíbuzných oblastí kultury (2), teoretické problémy kni-
hovní vìdy a pøíbuzných disciplín (3), knihovní, bibliografické a informaèní slu�by (4), øízení knihovnictví (5),
automatizace a nové informaèní technologie v knihovnictví (6), systém knihovnického vzdìlávání (7), knihov-
nictví a ekologie (8). Autor komentuje a hodnotí øadu pøíspìvkù. V pøípadì první sekce shrnuje, �e demokratis-
mus se stal dominující charakteristikou profesní mentality ruských knihovníkù. Zároveò upozoròuje, �e souèasná
situace, jejími� dùsledky jsou zavírání knihoven, chybìjící prostøedky na akvizici, nízké mzdy pracovníkù nebo
dokonce jejich nevyplácení, stále se zhor�ující podmínky pro vìdeckou práci a pro pøípravu odborníkù, nepøi-
spívá k realizaci demokratických zásad. Autor �íøeji komentuje vystoupení pøedních teoretikù ve 3. sekci:
A. N. Vanìjeva (nutnost pøehodnocení nìkterých hodnot v knihovnické teorii a praxi vyvolaná zmìnou sociál-
nì-ekonomické situace), N. S. Karta�ova (nezbytnost vìdecké argumentace pøi øízení knihovnictví), A. I. Osta-
pova (koncepce knihovny jako znalostní struktury). V 8. sekci upozoròuje na zajímavý aspekt pøíspìvku V. I.
Tìre�ina (ekologická bezpeènost pracovníkù knihoven). Celkovì autor hodnotí konferenci kladnì. Oceòuje vy-
sokou úroveò pøíspìvkù, její �iroké zamìøení, orientaci na jeden z nejaktuálnìj�ích problémù, ale také fakt, �e i
pøes velmi obtí�né podmínky se vìdecká práce rozvíjí.
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18. STOLJAROV, Jurij Nikolajeviè
Itogi razvitija oteèestvennych bibliotek k koncu vtorogo tysjaèeletija [Výsledky rozvoje ruských knihoven na
konci druhého tisíciletí] / Jurij Nikolajeviè Stoljarov
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 10 (1998), s. 36-51.
Autor, profesor Moskevské státní univerzity kultury, pøedstavuje první náèrt stati �Dìjiny (ruských - pozn. red.)
knihoven� pro pøipravovanou Velkou encyklopedii Ruska. Pøehled vývoje knihoven a písemnictví vùbec (na
území Ruska v hranicích roku 1913) zaèíná informací o piktogramech pocházejících z 6.-4. tisíciletí pø. n. l.,
které byly nalezeny v oblasti Azova (jsou pova�ovány za nejstar�í na svìtì). Dále uvádí hlavní historické mezní-
ky dìjin knihoven s podrobnìj�ím výkladem od 19. století. Zde pak nalezneme i pøehled vývoje ruského knihov-
nického �kolství, od 50. let 20. století je zachycena sféra vìdeckých a technických informací atd. Pøínosem
èlánku je pokus o zhodnocení knihovnictví sovìtského období z hlediska jeho pozitiv i negativ.

19. TEPLITSKAIA, Helen
Librarians as facilitators of Democracy and Partners in International Relations [Knihovníci jako ti, kdo usnadòu-
jí demokracii a partnerství v mezinárodních vztazích] / Helen Teplitskaia
In: Libri : J. Libr. Inform. Serv. - [Copenhagen]. - 0024-2667. - 48, è. 2 (1998), s. 102-115. Lit. Pøíl.
Situace v bývalém Sovìtském svazu a úkoly a mo�nosti knihovníkù v rozvoji spolupráce v obchodì, vzdìlávání
a kultuøe, s dùrazem na mezinárodní vztahy. Autorka, americká knihovnice ruského pùvodu, informuje o nìkte-
rých aktivitách, v jejich� poèátcích a èele sama stojí. Obecnì charakterizuje zmìny k lep�ímu i hor�ímu, k nim�
do�lo po roce 1989 ve støední a východní Evropì, i postoj Západu k tomuto vývoji. Støedem zájmu knihovníkù
jsou rostoucí informaèní potøeby, akcentuje se význam Internetu zvlá�� pøi ztí�ení akvizice vyvolaném finanèní-
mi potí�emi. Autorka popisuje nìkolik amerických projektù týkajících se vìt�inou ekonomických informací:
èinnost podvýboru Americké asociace knihoven (ALA) pro Euroasii a Støední Asii, Americko-ruského obchod-
ního institutu (ARBI), Americko-ruské obchodní komory (ARCCI), Americko-euroasijské obchodní komory
(AECC) a také spolupráci v oblasti zdravotnických informací. Èlánek je doplnìn ukázkami z webovských strá-
nek nìkterých projektù.

20. UMLAUF, Konrad
Anspruch und Wirklichkeit Öffentlicher Bibliotheken [Po�adavky na práci veøejných knihoven a jejich skuteèné
plnìní] / Konrad Umlauf
In: Bibl. Forsch. Prax. - [München]. - 0341-4183. - 22, è. 3 (1998), s. 293-303. Lit.
Autor srovnává úkoly, které ukládá veøejným knihovnám Sdru�ení nìmeckých knihovnických svazù (Bundes-
vereinigung Deutscher Bibliotheksverbände) v programovém dokumentu �Knihovny �93� (Bibliotheken �93.
Strukturen, Aufgaben, Positionen), s praxí slu�eb ètenáøùm, s nabídkou rùzných druhù materiálù pro orientaci
v politickém dìní, obèanskou anga�ovanost a ka�dodenní informovanost obèanù. Toto srovnání je provedeno na
základì výsledkù speciálnì zamìøeného prùzkumu. Je vysvìtlena metoda prùzkumu vybraných knihoven rùz-
ných lokalit a kritéria výbìru knihoven (4 skupiny podle poètu obyvatel), stanovení indikátorù pro dotazník na
základì tabelárního pøehledu úkolù uvedených ve zmínìném programovém dokumentu. Výsledky prùzkumu,
provedeného v srpnu 1997, jsou pøedlo�eny v tabulkách doplnìných slovním výkladem a autorovým hodnoce-
ním - kritikou rozporu mezi deklarovanými po�adavky a skuteènou praxí.

21. WINSTON, Mark
The Role of Recruitment in Achieving Goals Related to Diversity [Úloha náboru pøi dosahování cílù týkajících
se etnické rùznorodosti] / Mark Winston
In: Coll. Res. Libr. - [Chicago]. - 0010-0870. - 59, è. 3 (1998), s. 240-247. Lit. 38.
Dùvodem k publikování èlánku o teorii náboru (se zamìøením na místa knihovníkù vysoko�kolských knihoven)
bylo zji�tìní, �e ve vysoko�kolských knihovnách nepracuje dostateèné mno�ství knihovníkù z øad etnických
men�in. V na�ich pomìrech, které se v otázkách men�in li�í od amerických, bude ètenáøe zajímat pøedev�ím
sama teorie náboru, která má praktické vyu�ití pøi vytváøení náborové strategie. V èlánku jsou uvedeny faktory
pùsobící na jednotlivce pøi výbìru povolání a faktory, které vyvolají kladnou reakci na nábor do knihovnické
profese.

22. ZEMSKOV, Andrej Il�jiè
Nauèno-technièeskije biblioteki i sozdanije informacionnogo ob�èestva v Rosii [Vìdeckotechnické knihovny a
budování informaèní spoleènosti v Rusku] / Andrej Il�jiè Zemskov
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 10 (1998), s. 3-6.
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Øeditel Státní veøejné vìdeckotechnické knihovny Ruska (GPNTB) si klade otázku, pøibli�uje-li se Rusko
k informaèní spoleènosti a jakou úlohu v tom mohou hrát knihovny. Pøipomíná definici informaèní spoleènosti
a její základní charakteristiky. Pojmenovává problémy, s nimi� se Rusko v dané souvislosti potýká. Pøedev�ím
jde o infrastrukturu. Autor se neobává tolik technické stránky (i kdy� zaji�tìní telekomunikaèního propojení na
celém ohromném území Ruska je obtí�né), jako spí�e sociální dimenze: spolehlivost fungování rozlehlého sys-
tému závisí na kvalitì práce ka�dého øadového pracovníka, pøechod z re�imu takøka výluèného u�ívání teleko-
munikací specialisty na masové vyu�ití pøinese zesílení informaèního �umu. Otevøená informaèní spoleènost
vy�aduje odstranìní stále pøe�ívající praxe vytváøení speciálních informací �pro �éfy� a jiných �pro lidi�. Sou-
èasnì je nutno sna�it se o vysokou úroveò vlastních ruských elektronických produktù a v�tìpovat dùvìru v
kvalitu a hodnovìrnost veøejných informací a v samotnou sí� (aby jí lidé svìøovali výsledky své práce bez obav,
�e budou vzápìtí ukradeny...). Toto by mìlo být pøedmìtem péèe a kontroly knihovníkù a jejich profesních
organizací. Dal�í pøedpoklad - dostatek lidí pøipravených s technikou pracovat - je dle autora v Rusku realizova-
telný vzhledem k celkovì vysoké úrovni v�eobecného vzdìlání a také vzhledem ke spontánnímu zájmu hlavnì
mláde�e o informaèní technologie.

23. �DANOVA, Tamara Anato¾jevna
Sozdanije Sibirskogo me�dunarodnogo biblioteènogo centra : Prigla�enije k partnerstvu v oblasti nepreryvnogo
obrazovanija [Vytvoøení Sibiøského mezinárodního knihovnického støediska : Pozvání ke spolupráci v oblasti
permanentního vzdìlávání] / Tamara Anato¾jevna �danova
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 7 (1998), s. 39-42.
Projekt Sibiøského mezinárodního knihovnického støediska nových informaèních technologií, výzkumu a per-
manentního vzdìlávání (dále Støedisko) vznikl jako reakce na zmìny probíhající po rozpadu Sovìtského svazu,
na zesilující tendence k decentralizaci a regionalizaci v samotném Rusku (vedou sice k vìt�í samostatnosti
regionù, mají v�ak i negativní dopad v podobì jejich uzavøenosti a zpøetrhání kooperaèních vazeb). Souèasnì se
zvy�uje nedostatek knihovnických odborníkù a úroveò stávajících pracovníkù morálnì zastarává. Proto je jed-
ním z hlavních cílù zamý�leného Støediska vytvoøení kooperativního systému permanentního vzdìlávání. Dal-
�ím cílem je tvoøit a napomáhat realizaci strategických knihovnických programù a tím pøispívat ke konsolidaci
knihovnictví v regionu, na úrovni Ruské federace i v mezinárodním mìøítku. Støedisko se bude sna�it spojit
snahy knihovnických a informaèních institucí vèetnì �kolských zaøízení Sibiøe a Dálného východu (s mo�ným
pøesahem do asijsko-pacifické oblasti), vytváøet podmínky pro výmìnu profesních zku�eností, provádìt vý-
zkum, pomáhat pøi zpracování studijních programù a publikací atd. Iniciátorem projektu je Státní veøejná vìdec-
kotechnická knihovna Sibiøského oddìlení Ruské akademie vìd (GPNTB SO RAN), která ji� má statut a funkce
koordinaèního støediska vìdeckých knihoven Sibiøe a Dálného východu.

  Redakce se omlouvá za chybu v èíslování Novinek, ke které do�lo v è. 6/98.


