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62. BALAS, Janet
Copyright in the Digital Era [Autorské právo v digitálním vìku] / Janet Balas
In: Comput. Libr. - [Westport]. - 1041-7915. - 18, è. 6 (1998), s. 38-40.
Èlánek seznamuje s mo�nostmi, které poskytuje internet specialistùm v oblasti autorského práva. Autorka podává
výèet významných zdrojù tìchto elektronických informací. U.S.Copyright Office na webovských stránkách
Kongresové knihovny informuje pøedev�ím o legislativì, která je ji� projednávána, ale dosud nenabyla platnosti.
Pravidelným informaèním zdrojem je obì�ník �Reproductions of Copyright Works by Educators and Librarians�
(Rozmno�ování chránìných dìl pro pedagogy a knihovníky) a pøedplatitelùm periodicky zasílané e-mailové
zprávy o nových a pøipravovaných pøedpisech, publikacích atd. vztahujících se k problematice copyrightu.
Upozoròuje i na aktivitu Americké knihovnické asociace (ALA) zamìøenou na copyright a ostatní legislativu a na
spolupráci ALA se sdru�ením pro digitální budoucnost (�Digital Future Coalition� - DFC). Pøínosné jsou informace
umístìné na webovských stránkách Stanfordské univerzity (Stanford University Libraries), dále báze �Institute for
Learning Technologies� (Columbia University). K významným producentùm tìchto právních informací patøí Tvùrèí
iniciativní sdru�ení (�Creative Incentive Coalition� - CIC), které podporuje ratifikaci smluv se Svìtovou organizací
du�evního vlastnictví (WIPO). Pøíspìvek se dále zabývá technologií slou�ící k zabezpeèení autorských práv
u�ivatelù, identifikaci digitálních objektù a propojení u�ivatelù s dr�iteli práv. Legislativa opírající se o mezinárodní
úmluvy pomù�e v budoucnosti knihovnám i knihovníkùm ke zvýraznìní jejich funkce - mj. u�itím technologií,
které poskytují potøebné informace o copyrightu vydávaných publikací. Webovské adresy zmínìných i dal�ích
organizací jsou uvedeny.

63. BATT, Chris
Now is the winter of our Net-content [Zima na�í (sí�ové) spokojenosti] / Chris Batt
In: Public Libr. J. - [London]. - 0268-893X. - 14, è. 1 (1999), s. 12-16.
Èlánek se zabývá vizí budoucnosti veøejných knihoven. Místní veøejná knihovna je pøedstavena jako prvek stability
a tradice (v�dy to bude místo, kde si lidé pùjèují knihy a hledají informace, mohou se obsluhovat sami, pøípadná
asistence personálu probíhá jako interakce v reálném èase - �z oèí do oèí�). Zmìny zpùsobují nové technologie,
nejnovìji sítì v èele s internetem, které zpùsobily i transformaci publikaèního øetìzce - v�ichni mohou být vydavateli.
Právì probíhající promìny jsou roztøídìny do tøí symbolicky pojmenovaných stádií (prùzkum terénu, vytváøení
map, sklizeò). Jejich dùle�itým a zdùraznìným prvkem je práce se sítìmi a v sítích, spolupráce, vytváøení pøístupu
ke snadnému získání informace bez ohledu na to, v jakém místì sítì se nachází.

64. CZAJKA, Stanislaw
Nowe prawo biblioteczne [Novinky knihovnické legislativy] / Stanislaw Czajka
In: Bibliotekarz. - [Warszawa]. - 0208-4333. - è. 1 (1999), s. 4-8.
Polská knihovnická legislativa pro�la od poèátku 90. let významnými zmìnami. V kritickém hodnocení vydaných
pøedpisù je zdùraznìno, �e nìkteré z nich ji� zastaraly a neharmonizují s polským právním øádem. Ke kladùm patøí
napø. zákon o povinném výtisku. Nejvìt�í pozornost autora je vìnována zákonu o knihovnách z 27. èervence 1997
a také zákonu z 28. èervence 1998, který upravil správní uspoøádání v Polsku a kompetenci úøadù. Transformaèní
zmìny v oblasti místní samosprávy pøímo zasáhly veøejné knihovny (1991) a �kolní knihovny (1996). Vìt�ina
knihoven pøe�la do správy místních samospráv (z celkového poètu 36 tisíc se transformovalo 32 tisíc knihoven).
Knihovnická veøejnost se aktivnì úèastnila pøípravy nového knihovnického zákona z roku 1997, av�ak nadìje do
nìj vkládané splnìny nebyly. O nedostatcích zákona odborníci vìdìli ji� pøi jeho pøijetí. Proto byla vzápìtí
zpracována novela (v dobì zveøejnìní èlánku ji� probíhala procedura jejího schvalování). V autorovì hodnocení
tìchto právních pøedpisù je vyzdvihnut èlánek 13 o povinnostech zøizovatele informovat veøejnost v pøípadì omezení
provozu nebo zru�ení veøejné knihovny (jde o záva�nou zále�itost vzhledem k tomu, �e za posledních deset let
bylo v Polsku zru�eno 9 % knihoven a tøi ètvrtiny poboèek). Ke kladùm patøí i právní úprava kontroly knihoven,
spolupráce mezi knihovnami aj. Pøes svùj kritický postoj k novému zákonu hodnotí autor jeho vznik jako pozitivní
krok, zejména vzhledem k zastarání pøedchozí právní normy z roku 1968.

Novinky zahranièní knihovnické
literatury
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65. DOW, Ronald F.
Using Assessment Criteria to Determine Library Quality [Pou�ití kritérií hodnocení k urèení kvality knihovny] /
Ronald F. Dow
In: J. Acad. Librarianship. - [Grenwich]. - 0099-1333. - 24, è. 4 (1998), s. 277-281. Lit. 29.
Termínu pohyby v hodnocení se zaèalo koncem 80. let pou�ívat jako prostøedku k dokumentování efektivity
instituce. Pøesuny v zodpovìdnosti v 90. letech jsou zalo�eny na tìchto mìnících se kritériích hodnocení, ale jdou
je�tì dále v tom, �e po�adují na institucích, aby hlásily státním agenturám míry vá�ené výkonnosti proti souborùm
standardizovaných indikátorù. Nezávislé fakulty a univerzity nezùstaly stranou tìchto metod hodnocení. Akademické
knihovny jsou pøitom dùle�itou slo�kou uèeného spoleèenství, které tvoøí fakulty a univerzity. Knihovny ale tradiènì
pou�ívaly k urèení své efektivity a kvality i svého vlivu ukazatele míry vstupních a výstupních zdrojù. Úkolem
èlánku je podívat se na akademické knihovny z hlediska pohybù v hodnocení a pøesunù v zodpovìdnosti a ilustrovat
tak, jak urèitá vìdecká knihovna vytváøí prostøedí pro hodnocení ve svém úsilí soustøedit se na vliv na vzdìlání.
Problém byl zkoumán v rámci pøípadové studie v akademickém roce 1996/97 v knihovnickém kampusu univerzity
v Rochesteru (the River Campus Libraries of the University of Rochester).

66. FOX, Peter
Microfilming versus digitisation as a tool for preservation : Long-term access to digital material [Mikrofilmování
versus digitalizace jako nástroje ochrany fondù : Zaji�tìní dlouhodobého pøístupu k digitálním materiálùm] / Peter
Fox
In: LIBER Quart. - [München]. - 1435-5205. - 8, è. 4 (1998), s. 436-447. Lit. 20.
V roce 1992 pøednesl autor na britské konferenci o ochranì fondù v Birminghamu svùj názor na mikrofilm jako
médium hrající v této oblasti velkou roli. V kombinaci s dal�ími metodami (odkyselení papíru a jeho zpevnìní) mu
pøisuzoval dlouholetou budoucnost. Po �esti letech v zásadì tento názor nemìní, jen jej doplòuje o dal�í metody
ochrany fondù dané mo�nostmi digitalizace textu i obrazu. Média, která to umo�òují (kompaktní disky), jsou na
rozdíl od mikrofilmù pøívìtivá k u�ivateli a to je jejich velkou pøedností. Výzkumné projekty, na nich� se ve svìtì
pracuje, se proto zabývají digitalizací (napø. Project Open Book v Yale University Library nebo národní britský
program eLib - Electronic Libraries). Autor se dále zabývá problémem dlouhodobé �ivotnosti digitalizovaných
dat (vèetnì jejich konvertování z CD-ROM bez ztráty obsahu na trvalej�í médium). Apeluje na vypracování
pøíslu�ných norem a pravidel (nejen pro uchování, ale hlavnì pro vyhledávání digitalizovaných dat). Teprve po
vyøe�ení v�ech tìchto problémù zmizí potøeba mikrofilmování.

67. GARROD, Penny
Skills for new Information Professionals (SKIP) : an evaluation of the key findings [Projekt Kvalifikace nových
informaèních pracovníkù (SKIP) : ovìøení klíèových ustanovení] / Penny Garrod
In: Program : Electr. Libr. Inform. Syst. - [London]. - 0033-0337. - 32, è. 3 (1998), s. 241-263. Lit., pøíl.
Pøedmìtem èlánku je britský výzkumný projekt Kvalifikace nových informaèních pracovníkù (Skills for new
Information Professionals, SKIP). Národní program eLib (Electronic Libraries) reagoval na závìry Folletovy
zprávy z roku 1993, dle nich� je vyu�ití informaèních technologií (IT) zásadní pro efektivní knihovnické slu�by
budoucnosti. SKIP a nìkteré dal�í projekty zkoumají vliv IT na práci knihovníkù a informaèních pracovníkù a na
jejich po�adovanou kvalifikaci. Popsány jsou cíle a zámìry projektu, dostupná literatura, metodologie, pou�itá
technika rozhovorù (s mana�ery i s øadovými pracovníky na rùzných úrovních). Konstatuje se, �e organizace musí
nejen pøijímat pracovníky odpovídající novým kvalifikaèním po�adavkùm, ale také vytvoøit podmínky pro iniciativu
a profesní rùst stávajícího personálu. K èlánku je pøipojen bohatý seznam literatury a pracovní materiály z projektu
SKIP (dotazníky a seznam aktivit).

68. HEINRICH, Kirsten
Amerika - hast Du es besser? : Auskunftsdienst hüben und drüben: Das �Information Center� der New Haven Free
Public Library, Connecticut [Ameriko, jsi lep�í? : Informaèní slu�by tady a tam. Informaèní støedisko Veøejné
knihovny v New Haven, Connecticut] / Kirsten Heinrich
In: Buch. Bibl. - [Bad Honnef]. - 0340-0301. - 50, è. 4 (1998), s. 230-233. Lit. 15.
Autorka podrobnì líèí cestu fiktivního ètenáøe informaèní slu�bou (v�eobecnou a odbornou) Ústøední mìstské
knihovny v New Haven v americkém Connecticutu. Seznamuje tak se systémem, organizací a pracovními postupy
informaèní slu�by, s jejím postavením mezi ostatními úseky knihovnické práce a také s etikou práce. Vychází
z vlastní profesionální praxe v USA a v Nìmecku a srovnává obì pojetí informaèní slu�by; rozdíly vyplývají podle
ní z toho, jaký dùraz kladou sami knihovníci na tento úsek své práce a jak jsou pro nìj pøipraveni.
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69. JIAO, Qun G. - OWNUEGBUZIE, Anthony J.
Perfectionism and Library Anxiety among Graduate Students [Perfekcionismus a �úzkost z knihovny� u postgraduálních
studentù] / Qun G. Jiao, Anthony J. Ownuegbuzie
In: J. Acad. Librarianship. - [Greenwich]. - 0099-1333. - 24, è. 5 (1998), s. 365-371. Lit. 71.
Výzkum perfekcionismu v souvislosti s �úzkostí z knihovny� a mo�nosti vyu�ití výsledkù výzkumu pøi práci
vysoko�kolských knihoven se studenty. Hlavní èást stati obsahuje výklad pou�ité metodiky a analýzu výsledkù
výzkumu 108 studentù postgraduálního kurzu metodologie vìdecké práce. Vysvìtleny jsou pojmy, s nimi� autoøi
pøi výzkumu pracovali: perfekcionismus, jeho tøi typy a souvislost s psychikou u�ivatele knihovny, pìt vyskytujících
se pøeká�ek plnohodnotného vyu�ívání knihovních slu�eb studenty rùzných osobnostních studijních typù. Ukázalo
se, �e sociálnì orientovaný typ perfekcionismu má pøímou souvislost s obavami z knihovny. V závìru jsou vyvozeny
podnìty pro práci knihoven na pomoc studentùm (napø. bibliografickou instruktá�í apod.) a námìty pro dal�í,
hlub�í výzkum sledovaného problému.

70. KERSLAKE, Evelyn - KINNELL, Margaret
Public libraries, public interest and the information society : theoretical issues in the social impact of public
libraries [Veøejné knihovny, veøejný zájem a informaèní spoleènost : teoretické otázky spoleèenského vlivu veøejných
knihoven] / Evelyn Kerslake, Margaret Kinnell
In: J. Libr. Inform. Sci. - [London]. - 0961-0006. - 30, è. 3 (1998), s. 159-167. Lit.
Èetnou odbornou literaturou podlo�ená studie o spoleèenských (sociálních) funkcích a dopadu veøejných knihoven
je uvedena vysvìtlením pojmu �veøejný� a pojmu �sociální vliv�, a to i v jejich historickém vývoji. Charakterizuje
tøi prvky, které v souèasné dobì ovlivòují sociální funkci veøejné knihovny: státní dotace, demografické zmìny na
trhu práce, vznik informaèní spoleènosti. Sociální vliv veøejné knihovny se projevuje jak na úrovni socio-ekonomické,
tak pøedev�ím na úrovni socio-politické, v komunitì a aktivním obèanství jako pøedpokladu demokracie. Obèanství
a práva obèanù, k nim� se dnes øadí právo na informace, je stì�ejní otázkou studie: autorky docházejí k závìru, �e
veøejná knihovna mù�e mírnit rozpor mezi informacemi, které tr�ní spoleènost pova�uje za komoditu, spotøební
zbo�í, a mezi po�adavkem univerzální dostupnosti informací.

71. KOHL, David F.
How the virtual library transforms interlibrary loans - the OhioLINK experience [Jak virtuální knihovna pøetváøí
meziknihovní výpùjèky. Zku�enosti OhioLINK] / David F. Kohl
In: Interlending Doc. Supply. - [Bradford]. - 0264-1615. - 26, è. 2 (1998), s. 65-69.
OhioLINK je konsorcium v�ech knihoven na veøejných i soukromých fakultách a univerzitách sídlících v Ohiu.
V souèasné dobì je do tohoto systému zapojeno 52 knihoven. Popisují se meziknihovní slu�by týkající se pùjèování
knih, ale i èasopisù a èasopiseckých èlánkù. Konsorcium umo�òuje pøístup k 20 mil. svazkù (nejvìt�í fond ve
Spojených státech po Kongresové knihovnì). Popisují se mo�nosti koordinované akvizice (i pøes redukci duplicit
je 60 % fondu ve více exempláøích). Pokud jde o èasopisy, razí se zásada, �e na prvním místì jsou plné texty
èlánkù, které zajímají ètenáøe, teprve pak následují kompletní èasopisy. V�eobecnì se pøechází od individuálních
subskripcí ke konsorciálním.

72. LADIZESKY, Kathleen - HOGG, Ron
To buy or not to buy - questions about the exchange of publications between the former Soviet Block countries and
the West in the 1990s [Koupit èi nekoupit - otázky výmìny publikací mezi zemìmi bývalého sovìtského bloku a
Západem v 90. letech] / Kathleen Ladizesky, Ron Hogg
In: J. Libr. Inform. Sci. - [London]. - 0961-0006. - 30, è. 3 (1998), s. 185-193. Lit. 5.
Dva dlouholetí pracovníci akvizice slovanské literatury Britské knihovny v Boston Spa analyzují na podkladì
statistických dat zmìny v získávání publikací, pøedev�ím periodik, ze zemí bývalého socialistického tábora. Sledují
vliv jevù, jako jsou zmìny v samotné kni�ní produkci, zánik dodavatelských organizací a pøedev�ím stálé sni�ování
finanèních prostøedkù, na pokles rozsahu výmìny publikací. Zdùvodòují zru�ení nìkterých výmìnných dohod ze
strany Britské knihovny a pøíklon k pøímému nákupu publikací jako efektivnìj�í a levnìj�í formì akvizice. Doplnìno
zprávou o diskusi k problému na konferenci Americké asociace knihoven (ALA) v roce 1997 a na výroèním
semináøi knihovníkù slovanských knihoven USA tého� roku.

73. LOVE, Christine - FEATHER, John
Special collections on the World Wide Web : a survey and evaluation [Pøehled a zhodnocení speciálních sbírek na
webu] / Christine Love, John Feather
In: J. Libr. Inform. Sci. - [London]. - 0961-0006. - 30, è. 4 (1998), s. 215-222. Pozn., tab.
Uvádìjí se výsledky analýzy dotazníkového prùzkumu provedeného ve vybraných britských univerzitních
knihovnách, o nich� je známo, �e mají buï významné speciální sbírky dostupné na webu, nebo jsou aktivní pøi
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vyu�ívání takových sbírek. Za speciální sbírky jsou zde pova�ovány takové kolekce materiálù, které jsou významné
svým stáøím, výjimeèností, proveniencí, tematikou nebo dal�ími charakteristikami. V rámci prùzkumu se uskuteènily
rozhovory s pracovníky, kteøí mají na starosti rozvoj webovských stránek. Zkoumaly se výsledky tìchto iniciativ a
hodnotil se té� význam pøístupu ke speciálním sbírkám prostøednictvím internetu. Zvlá�tní pozornost byla vìnována
problému online (dialogových) nebo virtuálních výstav z tìchto sbírek. Na základì shromá�dìných údajù autoøi
do�li k následujícím závìrùm: základním cílem prezentace speciálních sbírek na webovských stránkách je poskytnutí
publicity tìmto souborùm a umo�nìní potenciálním u�ivatelùm tyto sbírky vyu�ívat. Jsou uvedeny internetové
adresy institucí zapojených do prùzkumu.

74. MENGELS, Ute
Uhrheberrecht und Bibliotheken : Überblick über neue Entwicklungen [Autorské právo a knihovny : Pøehled jeho
nejnovìj�ího vývoje] / Ute Mengels
In: ABI-Technik. - [Wiesbaden]. - 0720-6763. - 18, è. 1 (1998), s. 2-14. Lit. 64.
Èlánek poskytuje komplex údajù o profilaci a rozvoji nìmeckého autorského práva v posledních letech v návaznosti
na knihovnictví, elektronické dokumenty, internet, mezinárodní autorské právo i evropské iniciativy a projekty
(EBLIDA, ECUP). Znaèná pozornost je vìnována zhotovování kopií autorských dìl, jejich roz�iøování i autorským
poplatkùm za pùjèování knih ve veøejných knihovnách (v SRN se ji� od roku 1985 platí poplatky za u�ívání
kopírovacích pøístrojù). Do oblasti autorského práva se promítá i nárùst poètu elektronických dokumentù
v knihovnách. Autor v èlánku cituje provokativní názor Nicolase Negroponteho (Institut of Technology,
Massachussets; Negroponte bývá nazýván �mediálním guru�) o úplném zhroucení autorského práva v digitálním
vìku. Významné soudní spory v�ak naznaèují nutnost návratu k autorskému právu. �aloby byly podány i na nìkteré
nìmecké knihovny (zejména kvùli úèelu vyu�ití kopií). Vyu�ívání moderních technických prostøedkù v knihovnách
(internet) pøiná�í do autorského práva nové prvky, které èasto nejsou právnì upraveny. Moderní pojetí autorského
práva musí poèítat s harmonizací národních zákonù s právem Evropské unie. Jde o ochranu poèítaèových programù,
databází, o pøedpisy vztahující se k nájemnímu a výpùjènímu právu aj. Jsou uvádìny pøíklady SRN, kde napø.
funguje Iniciativa spolkových zemí k urychlení knihovnických a informaèních slu�eb (SUBITO, týká se vztahu
mezi autory a nakladateli). Nìmecko respektuje mezinárodní právní pøedpisy (Revidovaná Bernská úmluva, TRIPS
aj.). Knihovnická sdru�ení SRN prosazují pro u�ivatele volný pøístup k ti�tìným i elektronickým dokumentùm a
mo�nost zhotovování kopií pro osobní vyu�ití. Diskutuje se o modelu poplatkù za slu�by knihoven. Je
pravdìpodobné, �e autorské právo nepøestane platit; svìdèí o tom materiální zájmy zúèastnìných subjektù i nárùst
autorskoprávních pøedpisù. Význam ekonomických a právních hledisek v budoucnosti zøejmì pøevá�í nad technikou
získávání informací.

75. MÜLLER, Patrick
Europäische Menschenrechtsdokumentation : Professionalität und Pragmatismus. Meeting des European
Coordination Committee on Human Rights Documentation, Bukarest [Evropská dokumentace lidských práv :
Profesionalita a pragmatismus. Setkání Evropského koordinaèního výboru pro dokumentaci lidských práv
v Bukure�ti] / Patrick Müller
In: Nachr. Dok. - [Frankfurt a.M.]. - 1434-4653. - 49, è. 3 (1998), s. 134-136.
Zpráva o setkání Evropského koordinaèního výboru pro dokumentaci lidských práv (European Coordination
Committee on Human Rights Documentation - ECCHRD) konaném v únoru 1998 v Bukure�ti. Úèastníci, vìt�inou
pøedstavitelé nevládních organizací, kteøí byli z jedné tøetiny z Rumunska, z jedné tøetiny ze zemí støední a východní
Evropy a z jedné tøetiny z Evropy západní (Èeská republika není v èlánku ve výètu úèastníkù jmenována), informovali
o akcích poøádaných k tématu lidských práv a jejich dokumentace bìhem roku 1997. Dokumentace lidských práv
zahrnuje informace z rùzných oborù (právo, medicína, psychologie, sociologie atd.). Byly probrány otázky
jednotných pravidel zpracování informací a jednotného softwaru, které umo�ní jejich výmìnu. Hovoøilo
se o vyu�ití internetu pro �íøení informací o lidských právech, v té souvislosti i o jeho nevýhodách (problémy
vyhledávání, mo�nosti organizací zamìstnávat webmastera a systematicky se vìnovat této èinnosti). V èlánku jsou
uvedeny URL nìkolika organizací a také informace o projektu databáze HURIDOCS (Human Rights Information
and Documentation Systems).

76. NAUMANN, Irene - SCHELLENBERGER, Falk
Die neue Haupt- und Musikbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden im World Trade Center (WTC) [Nová
ústøední a hudební knihovna sítì mìstských knihoven Drá�ïan v komplexu budov Svìtového obchodního centra]
/ Irene Naumann, Falk Schellenberger
In: ABI-Technik. - [Wiesbaden]. - 0720-0763. - 18, è. 3 (1998), s. 273-281.
Podrobný popis výstavby a zaøízení ústøední a hudební knihovny mìstské sítì knihoven v Drá�ïanech poèínaje
podmínkami, které bylo nutno dodr�et po rozhodnutí mìstské rady v èervnu 1996, �e základní knihovna bude
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pøemístìna do komplexu budov Svìtového obchodního centra, aby tak mohla plnit funkci informaèního, kulturního
a oddechového støediska hlavního mìsta zemì (Sasko). Popsáno je øe�ení jednotlivých podla�í, rozmístìní slu�eb
ètenáøùm, fondù, pracovi�� personálu, technické zaji�tìní provozu vèetnì elektronických sítí pro vnìj�í i vnitøní
komunikaci. Je pøipojena informace o rozsahu slu�eb, fondù a u�itné plochy a závìrem výhled rozvoje celé mìstské
sítì knihoven do roku 2001.

77. PROCTOR, Richard
People, politics and hard decisions [Lidé, politika a tì�ká rozhodnutí] / Richard Proctor
In: Public Libr. J. - [London]. - 0268-893X. - 14, è. 1 (1999), s. 2-4.
Zpráva o výzkumu zamìøeném na pøíèiny a následky zavírání místních knihoven nebo omezování jejich otvírací
doby. Výzkum byl uskuteènìn ve Velké Británii na zakázku Britské knihovny s cílem zjistit dùsledky omezování
slu�eb místních knihoven v 70. a 80. letech. Autor informuje o metodách a technikách pou�itých pøi výzkumu,
uvádí pøesná èísla dokumentující omezování slu�eb místních knihoven, v�ímá si �ir�ích spoleèenských souvislostí
i charakteristických detailù. Rozhodnutí uzavøít knihovnu pøedcházelo obvykle del�í období zhor�ování slu�eb.
Èasto nebyl docenìn význam knihovny pro �ivot obce. Je zajímavé, �e u�ivatelé upøednostòovali �svoji� knihovnu
i pøes restrikce a zhor�ování slu�eb proti knihovnì patøící �cizí� komunitì. Potvrdila se dùle�itost terapeutické role
knihovny v místní komunitì. V pøípadì dìtí znamená místní knihovna - je-li dosa�itelná bez problémù - také
výcvik nezávislosti, schopnosti vlastního rozhodování atd.

78. RAFSTE, Elisabeth T.
The school library in Norway : Vision and Reality [�kolní knihovna v Norsku : Koncepce a skuteènost] / Elisabeth
T. Rafste
In: Scand. Publ. Libr. Quart. - [Oslo]. - 0036-5602. - 31, è. 4 (1998), s. 25-30. Lit.
Projekt reformy norského �kolství z roku 1993 polo�il dùraz na samostatnost studia a kritické hodnocení získávaných
informací. Nové uèební osnovy pro desetiletou povinnou �kolní docházku urèují postavení a úlohu �kolní knihovny
v uèebním procesu a ve výchovì �ákù ke správnému zpùsobu uèení, k vyhledávání a vyu�ívání informací.
Pedagogická funkce �kolní knihovny pøedpokládá fondy dostateèné co do obsahu a forem, vhodnì zaøízené a
technicky vybavené prostory a knihovníka jako rádce a pomocníka �ákù pøi práci s informacemi. Celonárodní
prùzkum �kolních knihoven na základních a ni��ích støedních �kolách z roku 1997 ukázal, �e jejich stav zdaleka
neodpovídá deklarované pedagogické funkci. Odpovìdi na dotazník rozeslaný tého� roku vy��ím støedním �kolám
svìdèí o tom, �e zde jsou �kolní knihovny po v�ech stránkách mnohem lépe pøipraveny plnit svou úlohu. Podmínkou
zlep�ení situace je pøedev�ím výchova a odborná pøíprava budoucích knihovníkù a uèitelù.

79. Relativ geringe Erfolge deutscher Informationsanbieter in INFO 2000 [Relativnì malý úspìch nìmeckých producentù
informací v programu INFO 2000]
In: Nachr. Dok. - [Frankfurt a.M.]. - 1434-4653. - 49, è. 3 (1998), s. 184-186.
Komentáø k vyhodnocení projektù pøedlo�ených producenty a zprostøedkovateli multimédií evropských státù
v zahajovací a v závìreèné fázi evropského programu INFO 2000 (vyhlá�en XIII. generálním øeditelstvím Evropské
komise s cílem podpoøit rozvoj evropského multimediálního prùmyslu a jeho celosvìtový dopad, a to na základì
spolupráce evropských zemí, vytváøení konsorcií atd.). Tabulky ukazují poøadí státù s nejlep�ími projekty v obou
fázích. Závìreèná poznámka hodnotí výsledky z hlediska kvality národních produkcí multimediálních technologií
a uvádí dùvody, proè se Nìmecko dostalo na ètvrté místo - poètem projektù i zúèastnìných organizací daleko za
Francii, Británii a Itálii.

80. ROMAN, Richard
Un nouveau service en ligne de la British Library : INSIDE [Nová online slu�ba Britské knihovny : INSIDE] /
Richard Roman
In: Bull. Bibl. France. - [Paris]. - 0006-2006. - 43, è. 3 (1998), s. 46-48.
V rámci hledání nových cest zpøístupnìní dokumentù Britská knihovna (British Library - BL) vyvinula a zprovoznila
slu�bu INSIDE, která umo�òuje prostøednictvím internetu (ale také CD-ROM) prohledávat fondy BL, objednávat
dokumenty a vyøizovat tyto objednávky v garantované lhùtì (minimálnì do dvou hodin), to v�e s pomocí co
nejjednodu��ího interface, v co nejpøíznivìj�í kvalitì a cenové relaci. Slu�ba INSIDE se opírá o vlastní databázi,
která byla vytvoøena na základì jazykové a tematické analýzy informaèních po�adavkù pøicházejících online do
knihovny (15-20 tisíc dennì); bylo vybráno 20 tisíc titulù vìdeckých a odborných èasopisù (pøírodní a technické
vìdy, lékaøství, spoleèenské vìdy, umìní, øemesla, øízení podnikù, právo), které se excerpují, do báze byl také
zaèlenìn významný fond konferenèních materiálù (jejich roèní pøírùstek èiní 16 tisíc jednotek). Tyto zdroje umo�òují
vyhledávání èlánkù. Do báze byl dále integrován fond 250 tisíc titulù èasopisù uchovávaných v Boston Spa (umo�ní
vyhledávání po úroveò titulu èasopisu). Dodávání publikací bylo v dobì napsání èlánku (1998) mo�né faxem,
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po�tou nebo poslíèkem a pøedpokládalo se budoucí vyu�ití elektronické cesty. INSIDE je popisován jako pru�ný
systém vyu�itelný pro jednotlivce i pro instituce, nabízející mo�nosti kombinací pøístupových práv pro zamìstnance
(jsou rozli�eny vý�í abonentních poplatkù). Informace o slu�bì (a zejména o cenách) lze nalézt na webu BL
(http://www.bl.uk).

81. RONAYNE, Liam
A New Deal for Irish Libraries [�New Deal� pro irské knihovny] / Liam Ronayne
In: Public Libr. J. - [London]. - 0268-893X. - 14, è. 1 (1999), s. 17-22.
Èlánek je zprávou o dokumentu Ministerstva �ivotního prostøedí a místní správy Irské republiky nazvaném Branching
Out : a new public library service. Dokument je vlastnì projektem vládní politiky v oblasti veøejných knihoven a
informaèních slu�eb. Je popsán výchozí stav a hlavní problémy irského knihovnictví a cesta, která vedla Irské
sdru�ení knihoven i vládu k poznání nutnosti vytvoøení vládní politiky s cílem pozvednout veøejné knihovny na
úroveò po�adavkù Evropské unie. Hlavními problémy byly financování, zavádìní informaèních technologií,
vzdìlávání knihovníkù, koncepce národní sítì veøejných knihoven. K prioritám novì zformulované knihovnické
politiky irské vlády patøí: zaji�tìní rovného pøístupu k informacím a ke vzdìlávání (zajímavým detailem je poukaz
na souvislost s rovnými mo�nostmi financování nákupu fondù), místo knihoven v celo�ivotním vzdìlávání,
v kultuøe (v men�ích obcích jsou èasto jedinými institucemi umo�òujícími kulturní aktivity), výzva místním úøadùm
vytvoøit strategii pøístupu ke slu�bám knihoven, formování sítì knihovní infrastruktury.

82. SCHMIEDMAIER, Dieter
Das Robinson Crusoe-Syndrom und die Bibliotheken : Bemerkungen zu drei deutschsprachigen Veröffentlichungen
über �One-Person Libraries� [Robinsonùv syndrom a knihovny : Postøehy ze tøí nìmeckých publikací o �One- Person
Libraries�] / Dieter Schmiedmaier
In: Bibl. Forsch. Prax. - [München]. - 0341-4183. - 22, è. 2 (1998), s. 258-261.
Èlánek upozoròuje na publikace týkající se knihoven s jedním pracovníkem - anglicky �one-person library� (OPL).
Tento anglický výraz se ji� bì�nì u�ívá v nìmeckých textech, a to i v renomovaných publikacích. Autor v úvodu
shrnuje definice termínu, jeho varianty (�solo library�, �solo librarian�, �solo information professional�), objasòuje
pøíèiny, které vedly k u�ívání anglického termínu (OPL) i v nìmeckém odborném jazyce. Jádrem èlánku je pak
pøehled faktorù, které ovlivòují èinnost OPL, a popis nárokù kladených na jejich pracovníky. Jsou pøipojeny
recenze tøí nìmeckých publikací o problému OPL.

83. STRANDBERG-LAINE, Åsa - VISA, Marja-Liisa
Who needs whom? : Teachers and school librarians working together [Kdo potøebuje koho? : Uèitelé a �kolní
knihovníci pracují spoleènì] /  Åsa Strandberg-Laine, Marja-Liisa Visa
In: Scand. publ. Libr. Quart. - [Oslo]. - 0036-5602. - 31, è. 4 (1998), s. 10-13.
Pøi zavádìní �kolské reformy na pøelomu 60. a 70. let vznikla i ústøední �kolní knihovna základních �kol v Lieto,
men�ím mìstì na jihozápadì Finska. Knihovnice a uèitelka z této instituce referují o národním projektu zaji��ování
informací místním základním �kolám, zalo�eném na spolupráci �kol, �kolních a veøejných knihoven, místních
úøadù a uèitelù (Aquarium Project). Dílèími zámìry jsou zpracování automatizovaných souborných katalogù místních
knihoven, formování fondù �kolních knihoven a zásobování výmìnnými soubory (prioritnì literaturou k regionální
historii a geografii) i testování nových pedagogických metod. Krácení státní dotace obcím zpomalilo rozvoj a
modernizaci �kolních knihoven nejen v Lieto, nicménì zde pokraèují práce na vytvoøení informaèních center ve
�kolách vybavených poèítaèovými terminály a pøipojených k internetové síti.

84. TRINKAUS-RANDALL, Gregor
Library and Archival Security : Policies and Procedures to Protect Holdings from Theft and Damage [Bezpeènost
v knihovnách a archivech : Strategie a postupy ochrany fondù pøed odcizením a po�kozením] / Gregor Trinkaus-Randall
In: J. Libr. Administration. - [New York]. - 0193-0826. - 25, è. 1 (1998), s. 91-112. Lit. 5.
Èlánek obsahuje pokyny pro personál knihoven a archivù zodpovìdný za uchovávání, vyu�ívání a ochranu fondù.
Do podrobností probírá postup vyhodnocování vnìj�ích i vnitøních podmínek bezpeènosti, zvlá�tní péèi o nejcennìj�í
materiály, zásady ochrany fondù v neveøejných prostorách (pøipomíná mo�nost zcizení personálem), v èítárnách a
studovnách (vèetnì úlohy dozorèího pracovníka), evidence pøítomných badatelù, dodr�ování pravidel chování a
zacházení s vypùjèenými materiály, pøehledného a kontrolu usnadòujícího uspoøádání u�ivatelských prostor. Zabývá
se udr�ováním optimálního mikroklimatu ve skladovacích prostorách a otázkami pùsobení vnìj�ích vlivù vùbec
(teplota, vlhkost vzduchu, pøirozené svìtlo, záøivkové osvìtlení, UV záøení, zneèi�tìní ovzdu�í), popisuje prvky
plánu pøipravenosti na náhlé ohro�ení (oheò, záplavy), zdùrazòuje výchovu a výcvik personálu ke stálé odpovìdnosti
za bezpeènost fondù.
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85. WOOD, D. J.
Peer review and the web : The implications of electronic peer review for biomedical authors, referees and learned
society publishers [Odborný posudek na webu : Dùsledky elektronického odborného lektorování pro autory
v oboru biomedicíny, lektory a vydavatele ve vìdeckých spoleènostech] / D.J. Wood
In: J. Doc. - [London]. - 0022-0418. - 54, è. 2 (1998), s. 173-193. Lit. 21.
Popis jednoho z projektù britského programu Elektronické knihovny (eLib), a sice ESPERE (Electronic Submission
and Peer Review), který se zabývá kulturními a technickými problémy realizace procesu elektronického odborného
lektorování v biomedicínì a ve vydavatelstvích vìdeckých spoleèností. Internet poskytuje vìdcùm nové pøíle�itosti
pøi vyhledávání informací i vzájemné komunikaci. Posudky na pøíspìvky v biomedicínì se v�ak zpracovávají
postaru - na tvrdých kopiích zasílaných po�tou. Pøitom èlánky samotné jsou dostupné jako textové soubory a jako
takové se pou�ívají pøi produkování jak ti�tìného, tak elektronického èasopisu. Konvenèní zpùsob zpracování
posudku se rùzní podle velikosti èasopisu, názoru lektora a jeho historického zázemí. U malých èasopisù mù�e být
redaktor zodpovìdný za pøijímání pøíspìvkù a jejich zasílání lektorùm, kteøí hodnotí kvalitu èlánku a napí�í posudek.
U velkých èasopisù je tento proces mnohem slo�itìj�í (týká se vìt�ího mno�ství èlánkù, které jsou mnohdy
posuzovány opakovanì). Popisují se jednotlivé etapy lektorování a názory vydavatelù na mo�nosti elektronického
lektorování (øídícího se srovnatelnou metodikou). Vìt�ina vìdcù i vydavatelù, kontaktovaných v rámci dotazníkového
prùzkumu, velmi podporuje projekt ESPERE (tento výsledek byl získán analýzou dotazníkù zaslaných 200 èlenùm
redakcí a vìdcùm z pìti fakult biomedicíny).


