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Semináøe, porady, mezinárodní styky

Semináø o elektronických slu�bách
typu document delivery
pro pracovníky veøejnì pøístupných
knihoven z pohledu vzdìlávání

22. listopad 1999 se stal významným dnem v �ivotì
Státní technické knihovny. Zaèínal první den Semináøe
o elektronických slu�bách typu document delivery pro pra-
covníky veøejnì pøístupných knihoven, první oficiální vzdì-
lávací akce �kolicího støediska STK, a to hned pro �irokou
odbornou (a kritickou) veøejnost.

Dnes, kdy plánujeme v poøadí ji� ètvrtý semináø s pod-
statnì aktualizovaným obsahem, vycházíme ze zku�eností
tìch ji� realizovaných a hodnotíme nejen jejich prùbìh,
ohlasy, pochvalu i kritiku a pøipomínky, ale zamý�líme se
nad dal�í koncepcí takových vzdìlávacích akcí. A to ne-
jen z pohledu vzdìlávání kolegù knihovníkù a �iroké od-
borné veøejnosti, ale i dopadù takových vzdìlávacích akcí
na pracovníky  Státní technické knihovny i na knihovnu
jako organizaci.

Vlastnì jsme se od poèátku v�ichni uèili. Projekt se-
mináøe byl koncipován koncem roku 1998  a získal grant
z programu Ministerstva kultury ÈR  �Knihovna 21. sto-
letí�. O to dùraznìj�í byla potøeba akci nále�itì zvládnout.
Prvním pøekvapením byla blesková  reakce zájemcù o úèast
na semináøi. Zájem knihovníkù vysoce pøekroèil prosto-
rové  i  lektorské mo�nosti �kolicího støediska. Souèasnì
byl výmluvným dokladem toho, �e potøeba vzdìlávání
knihovníkù, informaèních pracovníkù a �iroké odborné
veøejnosti je velice aktuální.

 Semináø byl rozdìlen do dvou èástí - teoretické a prak-
tické, která byla zamìøena na nácvik skenování, zhotovo-
vání kopií dodávaných elektronickou cestou a na práce
s rùznými typy souborù (grafické formáty), souèasnì v�ak
i na elektronické doruèování dokumentù a seznámení
s dodavatelskými systémy JASON a SUBITO. V této èás-
ti semináøe byli úèastníci rozdìleni do pracovních skupin
a cílem byla jejich aktivní práce u poèítaèù a skenerù. Ta
ji� vy�adovala základní znalost  práce s poèítaèem, a tak
jsme museli vyjít vstøíc nejen termínovým pøedstavám
úèastníkù, ale byli jsme nuceni zjistit dodateènì krátkým
dotazníkem i úroveò jejich  poèítaèové gramotnosti. Po-
vzbuzující bylo, �e nám nikdo neodmítl tyto informace
sdìlit, a pokud z nich vyplynulo, �e dovednost dotyèného

není úmìrná pøedpokladùm pro úspì�né zvládnutí  prak-
tické èásti semináøe, nabídli jsme posunutí termínu úèasti
takovým zájemcùm na pozdìj�í dobu, do které se jistì ve
vlastním zájmu nauèí základní dovednosti práce s poèíta-
èem. Ani  tato jednání nebyla kupodivu nepøíjemná, ka�-
dý pochopil, �e praktická èást semináøe mù�e být efektiv-
ní pouze pro toho, kdo se jí mù�e aktivnì zúèastnit.

 Realizaèní tým lektorù, technikù a organizátorù se se�el
nìkolikrát, aby  pøesnì definoval role jednotlivcù   ve vzdì-
lávací akci a dohodl  provázání  jednotlivých témat, jejich
øazení a v neposlední øadì i nácvik praktických dovednos-
tí. �Pokusnými králíky� se stali pracovníci STK, kteøí jako
dobrovolníci podstoupili generální zkou�ku vybraných
pøedná�ek s návazností na podstatu praktické èásti semi-
náøe;   jejich námìty a pøipomínky mìly cenu zlata. Zájem
dobrovolníkù byl potì�ující a pøevý�il mo�nosti zkou�ky.

Podstatnou podmínkou realizace zejména praktické
èásti semináøe byla instalace dvou  skenerù a deseti poèí-
taèù vèetnì jejich vybavení potøebným softwarem. Zjistili
jsme, �e �technika� je nìkdy nevypoèitatelná  a její opa-
kované odzkou�ení se stalo pravidlem.

Finanèní mo�nosti STK nestaèily na vybavení  uèebny
�kolicího støediska potøebnou didaktickou technikou ani
ve�kerým nábytkem. Proto jsme ji� poèátkem záøí 1999
podali  �ádost o grant Open Society Institute/Network Lib-
rary Program na dovybavení �kolicího støediska a opera-
tivnì jsme nakoupili potøebné �idle z daru firmy Minerva.
Opìt jsme se uèili.

Téma semináøe pohotovì reagovalo na nové trendy
vývoje slu�eb umo�nìné aplikací moderních informaèních
technologií, které STK ji� provoznì zvládla.  Zde jsme
mohli vyjít ze zku�eností pracovníkù slu�eb, kteøí se sami
museli nauèit a byli ochotni se o znalosti a zku�enosti po-
dìlit s  jinými. Na jedné stranì se tedy objevila nutnost
uèení jednotlivce, na stranì druhé potøeba uèení se orga-
nizace a to uèení se z práce.  Právì zde  lze najít zárodek
�uèící se organizace�, její� podstatnou charakteristikou je
vùle a ochota ke zmìnì, tedy schopnost pohotovì aktivi-
zovat své pracovníky.  V této souvislosti pova�uji za dùle-
�ité dva zásadní prvky, a to kulturu organizace, která na-
hlí�í na lidi jako na nepostradatelné èinitele zmìny, a� jsou
na jakékoliv úrovni, a pru�nost organizaèní struktury do-
volující efektivní vytváøení týmù pro speciální úkoly,
v na�em pøípadnì pro realizaci semináøù.  Jako organizaè-
ní garant v�ech vzdìlávacích akcí v STK mohu potvrdit,
�e právì tyto momenty sehrály, a stále hrají,  podstatnou
roli  v úspì�nosti vzdìlávacích  akcí, na nich� se podílí
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více lektorù. Vedle ostøílených �kolitelù se zaèínají  obje-
vovat  i pracovníci, kteøí jsou odborníky na danou proble-
matiku, v ní� dnes a dennì �ijí,  ale jejich prezentaèní  a
komunikaèní dovednosti, aktivní vystupování na veøejnosti
a u øady z nich i schopnost nauèit druhého to, co sám umím,
se teprve postupnì vyvíjely. Zejména pro nì byl urèen kurs
základù lektorských dovedností, nauèili se pracovat
s prezentaèní technikou, uèili se uèit jiné.

Individuální chování je silnì formováno rolemi, které
lidé i organizace hrají, a proto nejlep�í zpùsob, jak zmìnit
chování lidí, je dát je do nových vztahù, souvislostí, které
pøiná�ejí  nové role, odpovìdnosti a vztahy.  Roz�íøené
odpovìdnosti za dosa�ení výsledku a osobní uèení se jsou
právì v �uèící se organizaci� klíèovými prvky. V realizaè-
ním týmu do�lo ke zmìnám rolí jednotlivých úèastníkù,
kdy provázaností témat a následností nácvikù  se lidé stá-
vali partnery bez rozdílu slu�ební nadøízenosti a podøí-
zenosti a vìøím, �e spolupracovali na základì partnerství
v pravém slova smyslu, pøi nìm� byla provìøena jejich
individuální i kolektivní  spolehlivost.

I knihovna jako kterákoliv jiná organizace se uèí obje-
vováním a napravováním nedostatkù ve své práci. Uèí se
vlastnì tehdy, je-li ochotna korigovat  svá jednání zalo�ená
na informacích ze svého vnitøního a vnìj�ího prostøedí.
Hodnocení prùbìhu semináøù takové korekce pøineslo na
základì poznatkù lektorù i organizátorù, podstatný vliv mìla
také závìreèná hodnocení  úèastníkù semináøù, by� �lo
o první reakce. Hlub�í a dùkladnìj�í hodnocení lze vysle-
dovat pomìrnì obtí�nì, jedním z ukazatelù bude jistì i vy-
u�ívání slu�by document delivery a její zavedení a posky-
tování v jiných knihovnách v Èeské republice.  Toto pøání
ostatnì vyslovila v závìru svého èlánku o semináøi o elek-
tronických slu�bách jeho pøímá úèastnice Bc. Jindra Plan-
ková1).

Klíèovou roli pøi úspì�né realizaci semináøù o elektro-
nických slu�bách typu document delivery pro pracovníky
veøejnì pøístupných knihoven (listopad 1999, duben a kvì-
ten 2000) sehráli lidé, kteøí pøijali proces zmìn za vlastní
do té míry,  �e se vlastnì stali podporou vzdìlávání a  roz-
voje pracovníkù knihovny v klimatu  tvoøivosti a osobní
aktivní èinnosti. To je i síla, která mù�e posouvat dopøedu
nepøetr�itý proces transformace knihovny. A má je�tì je-
den ne nepodstatný prvek - snad by mohla  kulturu uèení
roz�íøit na odbornou veøejnost a partnerské organizace.

Dovolím si tímto pozvat v�echny zájemce  na dal�í
semináø, pro nìj� byl pøedbì�nì stanoven termín  24. 10.
2000,   mù�e v�ak dojít k mírnému posunu jeho termínu
v dùsledku  zpracování provádìcích pøedpisù k  autorské-
mu  zákonu. Novinkou  budou aktuální informace o Virtu-
ální polytechnické knihovnì.

A co lektoøi semináøù - pracovníci STK ?
Dovolte malou sci-fi zprávu lektorùm semináøe:

�V�em, kteøí se podíleli  na vyøízení dne�ní objednávky
(MMS)  pro knihovnu DSTO Research Library (Austrá-
lie) oznamujeme, �e se kopie èlánku podaøilo elektronic-
ky odeslat o 5 hodin døíve, ne� je u�ivatel objednal (sa-
mozøejmì díky èasovému posunu). Obdivuhodné -
dìkujeme. Jiøina Haningerová a Jan Hasala.� 2)
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INFOS 2000

30. mezinárodní informatické sympozium INFOS 2000
se uskuteènilo v krásném prostøedí Vysokých Tater ve Staré
Lesné ve dnech 3.-6. dubna 2000. Setkání uspoøádal Spo-
lek slovenských knihovníkù ve spolupráci s Univerzitní
knihovnou v Bratislavì pod zá�titou Ministerstva kultury
SR a Informaèní kanceláøe Rady Evropy. Hlavním téma-
tem leto�ního roèníku byla Kultura informaèního vìku.

Program  sympozia, rozvr�ený do ètyø dnù, nabízel øadu
zajímavých témat a jako ka�dý rok byl i letos doplnìn prù-
bì�nou prezentací firem. Leto�ního roèníku se zúèastnily
tradiènì napø. firmy SUWECO, Albertina icome, Miner-
va, Probos.

Setkání zahájila pøedsedkynì Spolku slovenských kni-
hovníkù S. Stasselová, která ve svém krátkém pøíspìvku
uvedla, �e semináø po tøiceti letech svého konání pøerostl
v mezinárodní sympozium a leto�ní setkání pova�uje za
zahájení jeho nové etapy. D. Gondová z Filozofické fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislavì (FF UK) poté
shrnula historii konání semináøù.

V úvodním bloku pøedná�ek na téma �Humánní aspekty
a problémy rozvoje kulturní a informaèní spoleènosti�
zaujalo vystoupení filozofa  Z. Fi�era (E. Bondy) s názvem
Ontologie a informace, které zakonèil obranou knihy: �Bez
knihy se nelze obejít. V�echny informaèní pomùcky mù-
�ou obohatit mo�nosti, které máme, ale pokud budeme mít
zájem o vzdìlané potomky, je nutné v�echny vìdomosti
pøevést do geniálního vynálezu - knihy.�

Pøíspìvek L. Hoho�e (FF UK, Bratislava) na téma vý-
vojových tendencí spoleènosti a informatiky, globalizace
spoleènosti, pro ni� je rozhodující vytváøení informaèních
sítí a jejich vzájemné propojování, vyvolal �ivou diskusi.
I dal�í pøíspìvky tohoto bloku by se daly charakterizovat
jako teoreticko-filozofické úvahy o dal�ím vývoji infor-
maèní spoleènosti a informaèních technologií. P. Rankov
(Katedra knihovnické a informaèní vìdy FF UK, Bratisla-
va) se zabýval vztahem filozofických úvah T. de Chardina
a souèasných informaèních a komunikaèních technologií,
A. Èabrunová z té�e katedry hovoøila o postavení knihov-
ny v informaèní spoleènosti.


