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NÁVRH  DOPORUÈENÍ
PRO KNIHOVNICKOU LEGISLATIVU
V EVROPÌ. Pøedbì�ná verze

Rada Evropy
Výbor pro kulturní spolupráci

Návrh doporuèení pro knihovnickou legislativu
v Evropì byl zpracován Výborem pro kulturní spolupráci
Rady Evropy. Doporuèení je v souèasné dobì pøedmìtem
øady odborných diskusí a stalo se také tématem dvou
mezinárodních konferencí (�trasburk, listopad 1998 a
Mnichov, kvìten 1999). Na toto téma probìhne také ve
dnech 19.-20. listopadu 1999 v Praze mezinárodní
workshop specialistù ze zemí Støedoevropské iniciativy.
V dal�í fázi se pøedpokládá, �e Doporuèení bude
projednáno a pøijato radou ministrù kultury Rady Evropy.
Vìøíme, �e principy formulované v Doporuèení mohou
pøíznivì ovlivnit i pøípravu  nové knihovnické legislativy
v Èeské republice.

PREAMBULE

Rada ministrù v souladu s èlánkem 15.b Statutu Rady
Evropy
� vzhledem k tomu, �e cílem Rady Evropy je vytvoøení

pevných vazeb mezi èlenskými státy a �e tento cíl mù�e
být provázen spoleènými akcemi v oblasti kultury;

� vzhledem k tomu, �e zemì nemù�e být plnì demokra-
tická, pokud ka�dý její obèan nemá zaji�tìn rovnopráv-
ný pøístup k informacím;

� vzhledem k tomu, �e knihovny jsou nepostradatelným
pøedpokladem pro �íøení vìdomostí;

� s ohledem na postupné sbli�ování v�ech aktérù v ob-
lasti kni�ního a elektronického publikování;

� vzhledem k tomu, �e knihovny jsou základní a nepo-
stradatelnou hybnou silou zprostøedkování informací
a ochrany kulturního dìdictví;

� vzhledem k tomu, �e knihovny pùsobí v globálním pro-
støedí a nabízejí své produkty a slu�by v celosvìtovém
mìøítku;

� vzhledem k tomu, �e je nutné formulovat dlouhodo-
bou vzdìlávací politiku zalo�enou na celo�ivotním
vzdìlávání;

� s odkazem na èl. 10 Úmluvy o ochranì lidských práv a
základních svobod;

� s ohledem na skuteènost, �e fondy knihoven tvoøí pod-
statnou èást kulturního dìdictví evropských státù a jsou
proto klíèem k jejich identitì;

� s odkazem na Manifest UNESCO o veøejných knihov-
nách, vydaný IFLA (1999);

� s odkazem na dohodu UNIDROIT o odcizených a ile-
gálnì vyvezených kulturních pøedmìtech (1995);

� s odkazem na smìrnici IFLA-UNESCO o legislativì
týkající se povinného výtisku (1981);

� s odkazem na návrh Rady Evropy uzavøít dohodu
o ochranì audiovizuálního dìdictví (1997);

� s odkazem na Doporuèení zahrnuté ve Zprávì o depo-
zitních sbírkách elektronických publikací, vydané Ev-
ropskou komisí (1996);

� s ohledem na komplexnost tìchto problémù

po�aduje pøijetí evropské politiky pro knihovnic-
kou legislativu, a to politiky zalo�ené na spoleèných
demokratických hodnotách a doporuèuje èlenským
státùm:

i. pøijmout opatøení ke knihovnické legislativì, která jsou
v souladu s principy v následujícím Doporuèení, a uvést
do souladu s tìmito principy stávající legislativu,

ii. roz�íøit Doporuèení mezi v�echny organizace a osoby,
které se touto problematikou zabývají.

I. SVOBODA PROJEVU A VOLNÝ PØÍSTUP
K INFORMACÍM

1. Knihovna je skuteèným naplnìním principu svo-
bodného pøístupu k informacím a nástrojem, kte-
rým spoleènost podporuje svobodné vyjadøování
my�lenek. Knihovny jsou vytváøeny pro uspokojo-
vání potøeb u�ivatelských skupin a k podpoøe je-
jich práv na pøístup k informacím a my�lenkám.

i. Slu�by knihoven by mìly být obèanùm poskytovány
bez ohledu na rasu, národnost, vyznání, kulturní a po-
litické zamìøení, vìk, tìlesné èi du�evní posti�ení, po-
hlaví nebo sexuální orientaci.

ii. Základní slu�by knihoven financované z veøejných zdro-
jù by mìly být u�ivatelùm poskytovány bezplatnì a rov-
noprávnì, nezávisle na jejich finanèních mo�nostech.

iii. Knihovní fondy by nemìly být omezovány a nemìl by
být zamezován pøístup k informaèní síti, pokud to ne-
zakazuje zákon.

iv. Knihovny by do svých fondù mìly získávat materiály
a zaji��ovat pøístup ke zdrojùm na základì hodnocení
jejich kvality a v souladu s potøebami svého okruhu
u�ivatelù.

v. Knihovní fondy a informaèní zdroje by mìly respek-
tovat rùznorodost u�ivatelských potøeb z hlediska ob-
sahu, jazyka a rùzných formátù dokumentù.

vi. Veøejné knihovny a jiné v�eobecnì pøístupné knihov-
ny slou�í souèasným potøebám u�ivatelù nabídkou �i-
rokého spektra médií. Naopak národní knihovny a jiné
knihovny s archivními funkcemi mají povinnost ucho-
vat co mo�ná nej�ir�í rozsah dokumentù a informaè-
ních zdrojù pro budoucí generace.

vii. Knihovny by mìly usilovat o to, aby pøístup ke kni-
hovním fondùm a dal�ím informaèním zdrojùm byl vy-
soce kvalitní jak z hlediska intelektuálního, tak i tech-
nického.
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2. Principy vývoje knihovních sbírek

i. Budování knihovních fondù by mìlo být zalo�eno na
nezávislém, profesionálním úsudku knihovníka s vy-
louèením jakéhokoliv politického, sektáøského, ko-
merèního nebo jiného deformujícího vlivu a na vzá-
jemné konzultaci s reprezentativními orgány u�ivate-
lù, skupin obèanù a dal�ích vzdìlávacích, informaè-
ních a kulturních institucí.

ii. Politika budování sbírek by mìla být soustavnì provì-
øována z hlediska mìnících se potøeb a mo�ností. Bu-
dování sbírek by mìlo být transparentním procesem a
jeho zásady by mìly být zveøejòovány.

iii. Národnostní men�iny by mìly mít zaji�tìny informaèní
materiály ve svém rodném jazyce, a to jak ty, které se
vztahují k jejich vlastní kultuøe, tak i ty, které reflektují
kulturu celé komunity. Mimo to by mìly knihovní fon-
dy reprezentovat kultury men�in ve spoleènosti.

iv. Servisní místa knihoven by mìla být výhodnì umístì-
na tak, aby byla pøístupná v�em, a mìla by být vybave-
na zaøízením umo�òujícím uspokojení potøeb nevido-
mých, nesly�ících nebo jinak posti�ených obèanù.

v. Knihovny by mìly zaji��ovat pøístup k materiálùm,
které nejsou souèástí vlastního knihovního fondu, a to
prostøednictvím meziknihovních výpùjèních slu�eb a
slu�eb dodávání dokumentù vèetnì vyu�ití elektronic-
kých informaèních slu�eb a informaèních sítí.

3. Pokud jde o principy pro pøístup k elektronickým
sítím, knihovny by mìly:

i. plnì vyu�ít potenciál informaèních sítí, zejména Interne-
tu, který zabezpeèuje pøístup k informacím takovým zpù-
sobem, jen� nevy�aduje sbírky tradièních dokumentù;

ii. v zájmu u�ivatelù usilovat o dosa�ení elektronického
pøístupu k informaèním zdrojùm a také zajistit veøejná
pøístupová místa s vhodnou úrovní podpory a instruo-
vání, aby bylo dosa�eno nezávislého vyu�ívání infor-
mací ze sítí;

iii. neumo�nit pøístup k internetovým materiálùm, které jsou
nelegální a v rozporu s platným zákonem. Ve vztahu ke
v�em ostatním materiálùm by mìli o tom, ke kterým in-
formacím chtìjí mít pøístup, rozhodovat u�ivatelé;

iv. stanovit knihovnická pravidla vyu�ívání Internetu
v souladu se zámìry a cíli zaji�tìní veøejného pøístupu
k informacím v síti;

v. respektovat v knihovnických pravidlech vztahujících
se k elektronickým zdrojùm a slu�bám  práva u�ivate-
le vèetnì práv na dùvìrnost a soukromí;

vi. trvale provìøovat a konzultovat knihovnická pravidla
pro veøejnì pøístupná místa a uplatòování tìchto pra-
videl v praxi, aby se zajistilo dosa�ení stanovených
cílù této slu�by.

II. KNIHOVNY JAKO SOUÈÁST NÁRODNÍ
VYDAVATELSKÉ A INFORMAÈNÍ POLITIKY

4. Knihovnická legislativa a politika by mìly:

i. zajistit nezbytný právní statut a profesionální zásady
pro v�echny typy knihoven v rámci národní informaè-
ní politiky;

ii. nalézt rovnováhu mezi tì�i�tìm obecných principù a
podrobným výètem standardù a výkonù;

iii. vytvoøit základ pro vyjasnìní vztahù mezi knihovnami
a dal�ími zástupci �svìta knih� (tj. autorù, vydavatelù
a distributorù) i �iroké oblasti vìdìní;

iv. garantovat volný pøístup k informacím pro v�echny
obèany. Ten by se mìl týkat v�ech typù informaèních
nosièù, nejen digitálních informací dostupných na In-
ternetu;

v. zachycovat také jádro základních informaèních materi-
álù, nástrojù a slu�eb nabízených bezplatnì u�ivatelùm;

vi. charakterizovat knihovnické slu�by jako nezbytný pro-
støedek podpory a vývoje demokracie. Kromì toho by
ústøední a místní orgány mìly zajistit nezbytné organi-
zaèní, ekonomické a kontrolní mechanismy umo�òují-
cí tuto funkci a urèit knihovnickým slu�bám jejich od-
povídající místo v národní informaèní politice;

vii. poskytnout pravidla pro mìøení kvality výkonu rùz-
ných typù knihoven a jejich poslání.

5. Orgány jednající s vedením knihovny by mìly:

i. zajistit jasnou strukturu pro v�echny úrovnì knihovnic-
kého sektoru, vymezit role, povinnosti a odpovìdnost
jak pro jednotlivé instituce, tak i pro ty, kteøí je øídí;

ii. usilovat o vývoj nezbytné infrastruktury k podpoøe
kooperace mezi rùznými typy knihoven, uznat speci-
ální poslání a úkoly knihoven v �irokém rámci národ-
ního informaèního zaji�tìní.

6. Slu�by knihoven. Typy knihoven, úroveò slu�eb,
výkonové ukazatele

i. Zatímco standardy vztahující se k úrovni slu�eb a bu-
dování sbírek by mìly být pøedmìtem diskuse, tech-
nické standardy a standardy vztahující se k telekomu-
nikacím, elektronickým sítím a podobným zaøízením
by mìly v maximální mo�né míøe usnadòovat národní
a mezinárodní výmìnu informací.

ii. Národní knihovny by mìly slou�it celé knihovnické
komunitì stejnì jako celé spoleènosti. Roz�íøení záko-
na o povinném výtisku na v�echny typy informaèních
nosièù vèetnì digitálních materiálù by se mìlo stát ne-
zbytností pro vytvoøení spojení mezi zákonem o povin-
ném výtisku a autorským právem. Takový zákon by mìl
zaji��ovat pøístup k dokumentùm z oblasti povinného
výtisku v zájmu potøeb spoleènosti, a také nabídnout
pøimìøenou kompenzaci dr�itelùm autorských práv.

iii. Knihovnické slu�by speciálním skupinám u�ivatelù by
mìly být v zákonì nebo naøízeních zdùraznìny a mìly
by být zaji��ovány jak slu�bami v�eobecných kniho-
ven, tak i prostøednictvím speciálních knihoven a cen-
tralizovaných slu�eb.

7. Financování knihoven. Ústøední a místní orgány

i. Jasnì se prokazuje vztah mezi oèekávanou úrovní slu-
�eb a zaji�tìním odpovídajících zdrojù, a to nezávisle
na typu knihovny a úrovni jejího øízení.

ii. Financování knihoven by mìlo být obecnou veøejnou
povinností. Èásteèné financování knihovnických slu-
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�eb z jiných zdrojù by se nemìlo dotýkat profesionál-
ní integrity knihovníkù a výbìru knihovních materiálù
a nemìlo by poru�ovat základní principy volného pøí-
stupu k nìkterým bezplatným základním slu�bám a
jejich nabídce.

iii. Orgány pro øízení knihoven spolu s knihovnami by mìly
rozvíjet organizaèní struktury, dohlí�ecí a kontrolní me-
chanismy, které by zaji��ovaly nejlep�í mo�nou proti-
hodnotu za výdaje vynalo�ené z veøejných finanèních
zdrojù na knihovnické slu�by. K tomuto úèelu by mìly
být navr�eny nástroje pro odpovídající mìøení výkonù
a kontrolu kvality rùzných typù knihoven.

iv. Rozpoèty knihoven by mìly reflektovat vliv nových
technologií a zdroje, které by mìly zajistit odpovídají-
cí vzdìlávání pracovníkù a u�ivatelù nezbytné pro vy-
u�ití nových nástrojù a slu�eb.

8. Vzdìlávání knihovníkù

i. Vzdìlávání pracovníkù knihoven by mìlo být do ná-
rodní legislativy zahrnuto jako povinné pro zaji�tìní
knihovnických slu�eb, aby byl zabezpeèen dostateè-
ný poèet profesionálních knihovníkù a dal�ího per-
sonálu.

ii. Evropské instituce a národní orgány pro øízení kniho-
ven by mìly podporovat vzájemnou výmìnu pracov-
níkù knihoven pomocí rozvíjení evropských progra-
mù výmìny pracovníkù.

iii. Evropské studijní programy by se mìly zabývat prù-
zkumem nových informaèních technologií vyu�íva-
ných v jiných oblastech spoleènosti vèetnì jejich vli-
vu na vývoj digitálních knihovnických slu�eb.

9. Vnìj�í vztahy

i. �áci a studenti by se mìli uèit procesùm vyhledávání
a nakládání s informacemi s cílem lep�ího vyu�ívání
informaèních prostøedkù dostupných ve výchovném
systému a v celé spoleènosti. Toto by mìlo být zaèle-
nìno do smìrnic a uèebních plánù na v�ech úrovních
vzdìlávacího systému.

ii. Národní orgány pro øízení knihoven by mìly uva�o-
vat o vývoji knihovnických slu�eb v rámci své ná-
rodní informaèní politiky jako souèásti evropských
iniciativ usilujících o sbli�ování institucí v oblasti ar-
chivù, knihoven a muzeí.

III. KNIHOVNY JAKO AKTIVNÍ ÈLÁNEK
VYDAVATELSKÉHO A INFORMAÈNÍHO
ØETÌZCE

10. Ve smlouvách a zákonech vztahujících se k autor-
skému právu a právùm pøíbuzným by mìly být
knihovny financované z veøejných zdrojù chápá-
ny jako instituce s veøejnou funkcí, jejich� úlohou
je usnadòovat dostupnost a vyu�ívání informací.

i. Mìlo by se uva�ovat o povinnosti vlád na evropské a
národní úrovni vymezit právní postavení knihoven
v oblasti autorského práva a práv pøíbuzných.

ii. Knihovnám by mìlo být umo�nìno vykonávat svou
veøejnou funkci bez ohledu na druh materiálu, se kte-
rým pracují, tj. a� jde o ti�tìné, audiovizuální nebo
digitální informace. Výjimky z autorského práva po-
u�ívané u ti�tìných materiálù by mìly být apliková-
ny také u digitálních materiálù.

iii. Politické orgány na evropské a národní úrovni by mìly
zajistit právní a finanèní podmínky garantující neo-
mezený pøístup obèanù ke kulturním, vìdeckým,
vzdìlávacím a spoleèenským informacím prostøed-
nictvím knihoven bez ohledu na to, jak jsou tyto in-
formace ukládány, pøedávány nebo distribuovány.

11. Producenti informací, na které se vztahuje autor-
ské právo, a u�ivatelé informací zastoupení
knihovnami musí v daném právním rámci stano-
vit, které informace budou volnì dostupné pro
veøejné vyu�ití. Za toto vyu�ívání by mìla být
dohodnuta pøimìøená finanèní kompenzace.

i. Vlády mají zvlá�tní povinnost umo�nit pøístup k in-
formacím vyplývajícím z èinnosti státní správy.

12. Knihovny by mìly usilovat ze v�ech sil o to, aby
informace dostupné v rámci kolektivních smluv,
licencí nebo jiných forem byly pou�ívány výhrad-
nì v souladu s tìmito smlouvami.

i. Kolektivní dohadovací orgány, které mají mandát pro
jednání s dr�iteli autorských práv a jejich organiza-
cemi, by mìly být ustaveny na mezinárodní, národní,
regionální nebo místní úrovni.

ii. Vyu�ívání materiálù uvnitø knihovny by mìlo být bez-
platné. Prohlí�ení (browsing) v knihovnì je povole-
no. Platba za prohlí�ení jednotlivých stránek na mo-
nitoru poèítaèe je nepøijatelná.

13. Kopírování pro osobní potøebu nebo studium
v knihovnách není pøekroèením autorského
zákona.

IV. OCHRANA KNIHOVNÍHO DÌDICTVÍ

14. Cíle zákona o povinném výtisku by mìly být ná-
sledující:

i. vytváøení národních sbírek pro úèely ochrany, pøe-
nosu a vývoje národní kultury pro budoucí generace;

ii. zpracování a zveøejnìní národní bibliografie;
iii. pøístup k uchovávaným publikacím.

15. Zákon o povinném výtisku by nemìl nahrazovat
chybìjící státní vydavatelskou a informaèní poli-
tiku. Pro tento úèel by mìl zákon o povinném vý-
tisku:

i. formulovat závazná pravidla zahrnující povinnost vy-
davatelù a producentù odevzdávat dokumenty do in-
stitucí povìøených funkcí národního depozita; nemá
být zabraòováno dobrovolnému uchovávání doku-
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mentù, vede-li k tému� cíli jako závazná pravidla;
ii. zahrnovat v�echny druhy publikací;
iii. umo�nit, aby depozitní instituce byly schopny zajis-

tit efektivní bibliografické slu�by a odpovídající zpøí-
stupnìní deponovaných publikací, zejména pomocí
automatizovaných sítí. Efektivnosti by mìlo být do-
sa�eno vybudováním automatizované sítì s vyu�itím
nových informaèních a komunikaèních technologií;

iv. urèit, �e poèet deponovaných ti�tìných exempláøù má
být udr�en na rozumné úrovni v rozsahu tøí a� pìti
exempláøù podle národních potøeb. Vzhledem k vy-
sokým nákladùm na programy ochrany by mìlo být
pøekraèování toho mno�ství pro zvukové, audiovi-
zuální, filmové a elektronické dokumenty maximál-
nì omezeno;

v. limitovat poèet exempláøù pro deponování u luxus-
ních a vzácných publikací;

vi. urèit finanèní nebo jiné sankce za neplnìní povin-
ností vyplývajících z pravidel týkajících se povinné-
ho výtisku;

vii. jako kompenzaci za odevzdávání povinných výtiskù
urèit poskytování pohotových a úplných národních
bibliografických slu�eb. V nìkterých pøípadech mù�e
povinný výtisk napomáhat zøízení archivù pro vyda-
vatele;

viii. umo�nit, aby modely spolupráce depozitních institu-
cí byly dále analyzovány a podporovány;

ix. vy�adovat dal�í výzkum právních, technických a fi-
nanèních aspektù u povinného výtisku elektronických
publikací.

16. S ohledem na otázky pøekraèující rámec písem-
ného dìdictví je nezbytné doporuèit, aby Rada
Evropy:

i. vyzvala èlenské státy, ve kterých je�tì není písemné
dìdictví, a� u� umístìné v knihovnách nebo jinde, za-
hrnuto mezi kulturní statky nebo zaøazeno do sezna-
mu kulturních památek, aby tak uèinily a aby je chrá-
nily smìrnicemi o kontrole vývozu; zvlá�tì pokud jde
o knihovnické dokumenty tohoto typu, mìlo by být
zamezeno jejich trvalému vývozu;

ii. upravila dohodu UNIDROIT z roku 1995 o odcize-
ných nebo ilegálnì vyvezených kulturních pøedmì-
tech v souladu s doporuèením è. 1372 schùze Rady
Evropy z roku 1998 o otázkách kráde�e nebo ilegál-
ního vývozu;

iii. vyzvala èlenské státy k vytvoøení národních pravidel
pro kontrolu vývozu a dovozu kulturních památek
v souladu s pokyny Rady Evropy (Smìrnice Rady
z 9. 12. 1992 a následující texty);

iv. po�adovala zintenzivnìní administrativní a právní
spolupráce v oblasti písemného dìdictví z hlediska
jeho mimoøádné zranitelnosti;

v. podporovala programy pro zaji�tìní informací a pøí-
stupu k písemným památkám, které byly pøemístìny
bìhem druhé svìtové války.

Pøelo�il Vít Richter
Národní knihovna ÈR


