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Semináø CASLIN �99

Ve dnech 30. 5.-3. 6. 1999 se konal ve Sporthotelu
Olympia v Zadovì na �umavì v poøadí ji� 6. mezinárodní
semináø CASLIN, který organizaènì zaji��ovala Státní
technická knihovna v Praze ve spolupráci s Národní kni-
hovnou ÈR a Masarykovou univerzitou v Brnì. Hlavním
sponzorem semináøe byla firma Oracle Czech, s.r.o, dal�í-
mi významnými sponzory byly Mellon Foundation a Open
Society Institute/Network Library Program.

Základním tématem semináøe byly Souborné katalo-
gy: organizace a slu�by. Na�e pozvání pøijali lektoøi Ole
Husby z Norska, který pùsobí jako vedoucí vývojových pro-
jektù BIBSYS (norský souborný katalog); Clifford Lynch
z USA je od roku 1997 výkonným øeditelem CNI (Coaliti-
on for Networked Information) a lze jej oznaèit za otce pro-
tokolu Z 39.50, jeho tøíhodinová pøedná�ka na téma virtu-
ální a reálné souborné katalogy byla skuteèným zá�itkem;
Susan Perry z USA je od roku 1996 øeditelkou knihovny
v Mount Holyoke College a vedla na semináøi pùldenní
mana�erský kurz Pøebudování pracovního postupu (Work
Flow Redesign); Sarah Thomas z USA je profesionální
knihovnicí ji� 25 let a od roku 1996 pracuje v knihovnì na
Cornell University.

Tradiènì velmi kvalitní odborné pøedná�ky a worksho-
py zahranièních lektorù tentokrát doplnily prezentace zá-
stupcù èeských a slovenských souborných katalogù. Jed-
noznaènì pøíznivý ohlas mezi úèastníky semináøe vyvola-
la panelová diskuse zástupcù souborných katalogù, která
byla zaznamenána a její zkrácený záznam se vedle pøí-
spìvkù zahranièních lektorù a zástupcù souborných kata-
logù, prezentací z workshopù a informace o konaném
mana�erském kurzu stane souèástí dvojjazyèného (ang-
licko-èeského) sborníku Souborné katalogy: organizace a
slu�by, jeho� vydání pøipravuje Národní knihovna ÈR ve
spolupráci se Státní technickou knihovnou v Praze.

Ji�  v souèasné dobì je ov�em ve studovnì knihov-
nické literatury v Národní knihovnì ÈR k dispozici sbor-
ník CASLIN �99 vydaný jako preprint ke konanému semi-
náøi, který obdr�eli v�ichni jeho úèastníci. Obsah tohoto
sborníku je vystaven na domácí stránce CASLIN (http://
alpha.nkp.cz/caslin99/), kde lze také nalézt v�echny in-
formace týkající se 6. semináøe CASLIN.

V Mimoøádné zpravodajské pøíloze èasopisu Ikaros
(http://ikaros.ff.cuni.cz/) uveøejnila studentka ÚISK FF UK
Eva Bulínová pøíspìvek, který obsahuje její postøehy ze
semináøe CASLIN �99 a jistì stojí za pøeètení.

Je velmi potì�ující, �e tradice semináøù CASLIN bude
pokraèovat i nadále. Byly ji� podniknuty první kroky
k pøípravì semináøe CASLIN 2000, který organizaènì
zaji��uje konsorcium MOLIN a s podnázvem Vzdìlávání
knihovníkù (Education for Librarians) se bude konat na
Moravì ve dnech 28. 5.-1. 6. 2000.

Gabriela Krèmaøová

Výroèní konference LIBER v Praze

Ve dnech 6.-9. èervence 1999 probìhla v Národní
knihovnì ÈR výroèní generální konference LIBER
(Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche),
Sdru�ení evropských vìdeckých knihoven, které reali-
zuje svou èinnost pod zá�titou Rady Evropy. Národní
knihovna ÈR je èlenem LIBER od roku 1991 a její øedi-
tel Vojtìch Balík je èlenem jeho výboru jako jediný re-
prezentant støedoevropských a východoevropských
knihoven.

Nejvy��ím orgánem LIBER je výroèní generální shro-
má�dìní spojené s odbornou konferencí, která zahrnuje
pøedná�ky, diskuse i workshopy. Poslední dva roèníky se
konaly v Bernu a Paøí�i. Za hostitele leto�ní konference
byla vybrána Národní knihovna ÈR. Pùvodní zámìr sice
nepoèítal s konáním akce v klementinském areálu, nebo�
se zdálo, �e technické zázemí, které mù�e stará budova
bývalé jezuitské koleje nabídnout, nebude pro konferen-
ci, a zvlá�tì ne pro vystavovatele, vyhovující. Nicménì
po zvá�ení v�ech argumentù pro a proti se Klementinum
stalo místem ètyødenního jednání.

Bez pøíli�ných zku�eností s tak velkými akcemi se
musela NK ÈR zhostit úkolu vytvoøit dùstojné  a nále�itì
technicky vybavené prostøedí, ve kterém probíhaly celo-
denní pøedná�ky, prezentace vystavujících firem a samot-
ná výstava knihovnického zbo�í a technologií. Na týden
se prostory v bì�ném roce vyhrazené ètenáøùm  staly zá-
zemím pro cca 200 úèastníkù konference.

Konference byla zahájena v úterý  5. 7. odpoledním
pøedsemináøem na téma Ekonomické aktivity knihoven,
který moderoval prof. Esko Häkli, øeditel Národní a uni-
verzitní knihovny v Helsinkách a bývalý prezident LIBER.
Dal�í dva dny byly vyplnìny pøedná�kami mapujícími
souèasná nejaktuálnìj�í knihovnická témata v duchu hes-
la leto�ní konference - Changing Missions, Changing
Skills. Pøes dvacet osobností evropského knihovnictví pøe-
dávalo své zku�enosti kolegùm prostøednictvím perfektnì
pøipravených pøedná�ek doplnìných vizuální prezentací,
které posléze pøecházely v diskusi. Moderátory jednotli-
vých témat byli Elizabeth Eide z Univerzitní knihovny
v Oslo, Mirjam Foot a Ann Wade z Britské knihovny, Anna
Planet z Katalánské národní knihovny, Susanne Berke ze
Szechenyiho knihovny v Budape�ti a Robert Barth
z Mìstské a univerzitní knihovny v Bernu. Mezi hlavní
oblasti, jich� se týkaly jednotlivé pøíspìvky, patøily: bu-
dování knihovních fondù a jejich ochrana,  licence a kon-
sorcia, povinný výtisk, autorská práva, øízení a správa
knihoven. V rámci páteèního pøedná�kového bloku vystou-
pili zástupci NK ÈR s informacemi o souèasné situaci
v èeských knihovnách a jejich nejvýznamnìj�ích projek-
tech.  (Charakteristiku nìkterých odborných vystoupení
lze najít v pøíspìvku Z. Matu�íka zveøejnìném na inter-
netové adrese: http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/
liber.htm.)

Kromì tìch, kteøí se pøihlásili na celou konferenci, mìla
èeská knihovnická obec mo�nost zúèastnit se jednotlivých


