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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.
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Velmi zajímavá byla pøedná�ka nìmeckého hosta H.
Neissera (StadtBibliothek, Köln), který svùj pøíspìvek
uvedl pozváním do �své� mìstské knihovny pro ty, kteøí
chtìjí vidìt informaèní revoluci v praxi. Uvedl, �e díky
souèasnému vývoji zaèíná vìøit prognózám firmy Micro-
soft, �e 80 % tiskové produkce bude do 5 let v elektronické
podobì. To v�e pøiná�í knihovnám nové problémy (autor-
ská práva, vydavatelská práva, úplné texty na internetu,
digitální knihovny, plnotextové banky, pøístup mladé ge-
nerace k elektronickým zdrojùm), na které se musí pøipra-
vit u� dnes. Vìnoval se  i elektronickému vydávání doku-
mentù jak z hlediska vydavatelské praxe, tak z pohledu
knihovníkù a knihovnických slu�eb a pøipravenosti kniho-
ven na rozmach elektronických médií. Podle H. Neissera
jsou elektronická média výzvou pro knihovny, které se
nutnì musí novì profilovat, pøipravit se na velké investi-
ce, a to v dobì sni�ování finanèních dotací, na zvládnutí
techniky vyu�ívání nových médií, a musí se stát navigáto-
ry v informaèní d�ungli: �Buï budou knihovny v budouc-
nosti dùle�itìj�í ne� dosud nebo nebudou vùbec�.

Druhý den byly na programu pøíspìvky týkající se pøí-
stupu k informacím o Radì Evropy a informaèních pro-
jektù Evropské unie. Zajímavé byly pøedná�ky britských
hostù z Education for Change, United House v Londýnì.
B. Green  pøiblí�il ve svém pøíspìvku systém EDI (Electro-
nic Data Interchange) a zdùraznil význam standardizace
pro vzájemnou komunikaci, srozumitelnost a dostupnost
dokumentù. Jeho kolega R. Davies se ve svém vystoupení
zamìøil na komunikaèní protokol Z39.50, který pøekoná-
vá rozdíly rùzných systémù, zabýval se i dal�ími knihov-
nickými systémy vyvíjenými v rámci projektu TELEMA-
TIC. Zdùraznil dùle�itost statistiky a její standardizace,
která umo�òuje porovnání stejných jevù. Zabýval se také
úlohou veøejných knihoven v dobì elektronických zdrojù
a nových informaèních technologií. �ivá diskuse se rozvi-
nula o zji�tìní, které vyplynulo ze statistik, �e knihovníci
ve støední a východní Evropì mají tøetinové platy proti
ostatním hospodáøským odvìtvím a pouze 23 % z platù
knihovníkù v zemích EU.

Tøetí den byl vìnován øadì témat - vedle vyu�ití inter-
netu v knihovnách i vzdìlávání, digitálním knihovnám,
elektronickým dokumentùm a informaèním slu�bám. Pøí-
spìvek W. Neubauera (Bibliothek der Universität, Biele-
feld) se týkal rozvoje digitálních knihoven. Ve svìtì digi-
tálních knih a elektronických sítí, by  knihovny mìly být
provozovateli portálù, které W. Neubauer vidí jako jednu
z mo�ností, jak zpøehlednit chaos na internetu. Na tento
úkol v�ak nestaèí knihovna sama, proto je nutná spoluprá-
ce. Velmi dùle�ité je vzájemné propojení odkazù. Univer-
zitní knihovna v Bielefeldu ve spolupráci s ostatními
knihovnami vytvoøila portál pro Severní Porýní-Vestfál-
sko. Dnes poskytují nejen knihovnické slu�by, ale i slu�by
pro nakladatele.

D.Tkaèíková z Ústøední knihovny Vysoké �koly báò-
ské v Ostravì se zabývala úlohou knihoven v celo�ivot-
ním a distanèním vzdìlávání a zdùraznila také mo�nost
vyu�ít internetu. Do tohoto úkolu by mìly být zapojeny
nejen vysoko�kolské knihovny (kde se na takových pro-

gramech pracuje), ale v�echny knihovny. S. Makulová
(Katedra knihovnické a informaèní vìdy FF UK, Bratisla-
va) se ve svém pøíspìvku vìnovala webovským stránkám,
jejich vyhledávání, vzniku �neviditelných webù� a její ko-
lega V. Burèík se soustøedil na informace o informacích,
na zmìny vztahu èlovìk - poèítaè díky vývoji poèítaèové
techniky. Základním po�adavkùm na dobøe strukturované
a u�ivatelsky pøíjemné webovské stránky (jednoduchost,
harmonie, èistota, integrita, konsistence,  navigaèní po-
mùcky, barevnost), na jejich vyu�ití a tvorbu se zamìøili
ameriètí kolegové z Robert Morris College v Pittsburgu
R.J. Skovira a F.G. Kohoun.  S informací o projektu Pro
Scientia 2 vystoupil na závìr této èásti programu �. Kim-
lièka (Katedra knihovnické a informaèní vìdy FF UK,
Bratislava).

Odpolední blok tohoto dne byl vìnován elektronickým
dokumentùm pøedev�ím z knihovnického hlediska. Pro-
blematice zpracování elektronických dokumentù se vìno-
vala ve svém pøíspìvku P. Pìnkavová z  Národní knihov-
ny ÈR. Na elektronické publikace v systému ISSN byl
zamìøen pøíspìvek  K. Katrincové (Univerzitní knihovna,
Bratislava), která pøiblí�ila i práci národní agentury ISSN
na Slovensku. E. Bratková (ÚISK FF UK, Praha) sezná-
mila pøítomné s problematikou digitálních archivù a no-
vou iniciativou Open Archives initiative (OAI).

Pøíjemným zpestøením byla pøedná�ka K. Sosny
z pra�ské Parlamentní knihovny, který seznámil pøítomné
s prací knihovny nejen teoreticky, ale i pomocí �ivých vstu-
pù na webovské stránky Parlamentní knihovny.

Z.Uhlíø z Národní knihovny ÈR se ve své pøedná�ce
zamìøil na digitalizaci rukopisù  a otázky chápání ruko-
pisného knihovnictví ve vztahu k novým technologiím.
Nastínil mo�né vývojové trendy, zabýval se knihovnickým
zpracováním starých dokumentù, pøièem� vycházel ze
zku�eností oddìlení rukopisù a starých tiskù NK ÈR.

Program posledního dne zahájila H. Nová (NK ÈR),
která pohovoøila o projektech Národní knihovny  v rámci
programu M�MT ÈR Informaèní zdroje pro výzkum a
vývoj. Podrobnìji se zmínila o iniciativì Open Society
Fund projektu EIFL Direct. O výsledcích a smìøování
CASLIN - Souborného katalogu ÈR informovala G. Krè-
maøová (NK ÈR).

 Pøednesené pøíspìvky jsou, jako ka�dý rok, uveøejnì-
ny ve sborníku, který je dostupný v Knihovnì knihovnic-
ké literatury odboru knihovnictví NK ÈR. Aktuální infor-
mace týkající se témat pøednesených zahranièními hosty
lze najít na webovských stránkách, na které pøedná�ející
odkazovali (www.editeur.org.uk, www.istar.org,
www.libecon2000.org, www.digibib.de a www.ub.uni-
bielefeld.de).
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