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CASLIN 2000

V leto�ním roce (28.5.-1.6.) se pravidelný semináø
CASLIN konal ji� posedmé. Tentokrát byl vìnován otáz-
kám celo�ivotního vzdìlávání knihovníkù; byl tedy co
do obsahu zdánlivì ponìkud odklonìn od vlastní �knihov-
nické� problematiky. Pozváni byli pøedstavitelé velkých
knihoven (NK ÈR, MZK, SVK, STK, MKP, NLK, KNAV
ÈR), knihoven univerzitních,  budoucích ústøedních kniho-
ven krajù, odborných �kol - støedních, vy��ích i univerzit,
hosté ze Slovenska, Velké Británie a USA; øeditelé a ti,
kteøí se  nìjak podílejí na organizaci a zaji��ování vzdìlá-
vání v oboru. Nìkteøí pozvání pøijali, jiní - bohu�el (pro
obì strany) - ne. Pøesto se se�lo navýsost  reprezentativní
�edesátièlenné spoleèenství.

Organizaci mìly tentokrát na starost moravské kole-
gynì a úkolu se zhostily velmi dobøe. Od výbìru místa -
malebné lázeòské Luhaèovice charakterizovala pohostin-
nost, pohoda, klid, v ulicích i na kolonádì témìø výhradnì
èe�tina(!), pøes program - nabitý, ne v�ak pøetí�ený, po
kvalitní tlumoèení a pøíjemné slu�by hotelu.

Vìt�ina pøednesených pøíspìvkù byla zajímavá a
k vìci; obèas (jako v�dy na obdobných akcích) chybìl èas
na dotazy a výmìnu názorù, co� se vydatnì nahrazovalo
kuloárovými rozhovory a debatami.

Pojem celo�ivotního vzdìlávání - nebo je�tì pøesnìji
celo�ivotního �uèení se� - se v èeských zemích zaèíná
u� také skloòovat ve v�ech pádech. Zatím jde sice  spí�e
o slova, zdá se v�ak, �e i ti, kteøí rozdìlují finance, zaèína-
jí chápat, �e bez trvalého vzdìlávání to prostì nepùjde. To
otevírá urèité mo�nosti (i povinnosti), jich�  je tøeba se
chopit.  Knihovníci nemají v této oblasti pøíli� velký skluz
za ostatními profesemi v Èesku (snad s  výjimkou léka-
øù). V souèasné dobì jde tedy spí�e o to - nezaspat.
V knihovnické obci si to øada kolegù uvìdomuje (bohu�el
se zdá, �e zatím spí�e men�ina tìch, kteøí rozhodují) a prá-
vì ti mìli mo�nost v øadì referátù, vystoupení, worksho-
pù a panelových diskusí pøiblí�it probíhající aktivity, de-
finovat hlavní problémy a po�adavky této oblasti a naznaèit
i varianty øe�ení èi jednotlivé kroky. V úvodu byla ov�em
dána pøíle�itost dvìma zahranièním hostùm, kteøí pøiblí-
�ili (lépe: které pøiblí�ily) oborové vzdìlávání ve svých
zemích. Zatímco  Sylva �imsová ve svém vystoupení re-
kapitulovala vývoj oborového vzdìlávání v Británii v  po-
sledních 50 letech a jeho souèasnou akceleraci a akcento-
vala rozhodující vliv profesních spolkù a sdru�ení v této
oblasti, Karen M. Drabenstott (School of Information
University of Michigan) popsala detailnì (a velmi inspi-
rativnì) souèasnou americkou praxi a vývoj �kolních ku-
rikulí v závislosti na spoleèenských po�adavcích (trendy
na knihovnických �kolách, mo�nosti získávání akademic-
kých hodností, typy kurzù a jejich obsahové zamìøení -
v�dy s nejvìt�ím dùrazem na referenèní a re�er�ní slu�by
a typologii u�ivatelù) a zamyslela se také nad budoucností
oborového vzdìlání a jeho obsahem (expertní systémy,
vizualizace informací, elektronický obchod, informaèní
architektura, masová komunikace, kyberprostorová legis-

lativa, komunitní informaèní systémy apod.).  Z obou pøí-
spìvkù bylo jednoznaènì patrné, jak velký dùraz je v obou
zemích kladen na profesní kvalifikaci a její prohlubování/
zvy�ování. A samozøejmì také to, �e systém oborového
vzdìlávání je tøeba (a lze) budovat efektivnì. V tém� du-
chu probìhly i dílny s dvìma americkými lektorkami. Kro-
mì ji� zmínìné  K. Drabenstott to byla i Susan L. Perry
(Mount Holyoke College).

Èeská (a slovenská) realita postupnì krystalizovala
v jednotlivých vystoupeních  pøedstavitelù odborných �kol
(Jan Machytka - Vy��í odborná �kola informaèních slu�eb
v Praze, Jana Slámová - Støední knihovnická �kola  a Vy�-
�í odborná �kola informaèních slu�eb v Brnì, Jiøí Cejpek -
Ústav informaèních studií FF UK Praha, Slezská univer-
zita Opava a Jela Steinerová - Katedra kni�niènej a infor-
maènej vedy FF UK Bratislava) i institucí, které se zabý-
vají kontinuálním (�dal�ím�) vzdìláváním knihovníkù.
Zvlá�tì pak témìø ètyøhodinové �Akvárium�, panelová dis-
kuse pøísnì øízená Zuzanou Øepi�ovou (Ústav výpoèetní
techniky MU Brno) a Martinem Svobodou (Státní tech-
nická knihovna Praha), pomìrnì jasnì formulovalo nìkteré
podstatné problémy celo�ivotního vzdìlávání v na�em
oboru, principy nutných zmìn, postupy, zásady a mo�né
kroky k jeho zmìnám a rozvoji. Také z výsledkù Prùzku-
mu vìkové, vzdìlanostní a mzdové situace v knihovnách
ÈR (viz pozn.), jejich� prezentaci pøipravili pracovníci
Národní knihovny -  Vít Richter a Zlata Hou�ková,  vyply-
nula øada závìrù i pøesvìdèivých argumentù pro oblast
vzdìlávání. Jako limitní se jeví nutnost formulovat kon-
cepci celo�ivotního (zejména tzv. dal�ího) vzdìlávání kni-
hovníkù, zásady kariérního øádu, kvalitativní standardy pro
jednotlivé typy vzdìlávacích aktivit - a prosadit je do pra-
xe èeských knihoven. Silnì je poci�ována potøeba lep�í
vnitrooborové spolupráce, ale i kooperace se �kolami; in-
tenzivního vzdìlávání v oblasti ICT a jejich racionálního
a efektivního vyu�ití v  informaèních slu�bách, jazykové
pøípravy atp.

Oproti zámoøským kolegùm se Èe�i vìt�inou mnohem
více zabývali otázkami struktur, postupù, forem, akredita-
cí, certifikací, zodpovìdností apod., zkrátka problemati-
kou budování systému a øe�ení procedurálních problémù
celo�ivotního vzdìlávání. Vlastní obsah odborného vzdì-
lávání zùstal trochu stranou...  Snad pøí�tì.

Velký prostor mìlo v Luhaèovicích Výukové centrum
pro dal�í vzdìlávání knihovníkù, které vzniklo jako dob-
rovolné sdru�ení iniciativou  MOLIN v loòském roce a na
jeho� konstituování a èinnosti se podílejí nìkteré knihov-
ny univerzitní, státní vìdecké, Moravská zemská knihov-
na a Národní knihovna ÈR.  Jednak  byla  èinnost centra
na semináøi prezentována (Pavla Kánská z Ústøední
knihovny FF MU v Brnì a Dana Lo��áková z Informaèního
centra UP v Olomouci), jednak se v podveèerních hodi-
nách nìkolikrát se�el k jednání jeho øídicí výbor, regio-
nální koordinátoøi a dal�í skupiny spolupracovníkù. Výu-
kové centrum má - díky propojení akademické a
knihovnické sféry -  pomìrnì dobrou �anci stát se význam-
ným faktorem dal�ího vzdìlávání v oboru  i základnou pro
pøípravu jeho dal�í koncepce.
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Milena Tetøevová (Univerzitná kni�nica Technickej
univerzity Ko�ice) pøedstavila pøítomným  grantový pro-
jekt ProLib, v nìm� se za finanèní podpory PHARE po-
daøilo na Slovensku vypracovat a ovìøit první dva moduly
distanèního vzdìlávání: �Zmìny v knihovnách a nevyhnu-
telnost jejich øízení� a �Péèe o zákazníky v knihovnách�.
Vít Richter seznámil se ��havou� èeskou novinkou - gran-
tovým programem VISK 2, jím� má být podporováno zvy-
�ování informaèní gramotnosti èeských knihovníkù bez
ohledu na resortní pøíslu�nost (vzdìlávání v oblasti vyu�í-
vání ICT  a práce s informacemi) a který bezprostøednì
navazuje na velkorysou koncepci státní informaèní politi-
ky ve vzdìlávání.

Obvyklá skepse èeských knihovníkù ustoupila
v diskusích (i díky vý�e zmínìným po/krokùm) vizionáø-
skému zápalu,  konstruktivním debatám i jednáním o spo-
lupráci. Zda �lo o pøechodný stav optimismu, nebo se oprav-
du blýská na lep�í èasy, se teprve uvidí. Mù�e-li dojít
k podstatným zmìnám bìhem ètyø mìsícù, si øeknou úèast-
níci jedné ze sekcí leto�ní konference �Knihovny souèas-
nosti 2000�, která bude  tématu  mimo�kolní vzdìlávání
knihovníkù vìnována. Vìøme, �e bude o èem mluvit.

Pozn.:
To, �e byl prùzkum realizován, bylo pøítomnými vysoce

hodnoceno. Bylo také  doporuèeno prùzkum ve velmi krát-
kém intervalu (2-3 let) opakovat, aby mohlo dojít
k porovnání výsledkù, jejich extrapolaci i vyu�ití právì
v oblasti vzdìlávání, ale také napø. mzdové politiky atp.
Zájemci se mohou se  zprávou  z prùzkumu seznámit v ti�tì-
né podobì  v knihovnì knihovnické literatury NK ÈR a plá-
nuje se té� její zveøejnìní na webu Národní knihovny.

Zlata Hou�ková
Národní knihovna ÈR

INFORUM 2000

Ve dnech 23.-25. kvìtna probìhl za velkého zájmu in-
formaèních pracovníkù, knihovníkù i studentù oboru ji�
6. roèník  konference o profesionálních informaèních zdro-
jích INFORUM. Poøadatelem byla tradiènì firma Alberti-
na icome Praha a konference se uskuteènila ji� podruhé
v prostorách Vysoké �koly ekonomické v Praze. Je potì-
�itelné, �e konference rok od roku nabývá na kvalitì jak
organizaèní, tak obsahové, o èem� svìdèí i vzrùstající zá-
jem úèastníkù - letos jich na konferenci bylo pøihlá�eno
více ne� 550.

Po uvítacím projevu rektorky V�E Jaroslavy Durèá-
kové, byl zahájen první, spoleèný den zasedání pøedná�-
kou Aline Soules, øeditelky knihovny University of Michi-
gan Business School. Zabývala se rostoucím významem
marketingu knihovních zdrojù a slu�eb, upozornila na vý-
znam stálého vzdìlávání knihovníkù, kteøí musí být ko-
munikativní, kreativní, adaptabilní a schopní týmové spo-

lupráce. Problémem knihovníkù je èasto to, �e se neumìjí
�prodat�, knihovnictví je pova�ováno za stereotypní a �en-
skou profesi - je tøeba, aby se knihovníci zmìnili, byli
ochotni pøebírat riziko, navazovat kontakty a poskytovat
svým klientùm to, co �ádají. Jejich práce musí být rychlá,
ale zároveò spolehlivá. Nezbytné je vytvoøit si dobrou
image a nezapomínat vedle virtuální prezentace ani na re-
álný vzhled knihovny a chování jejích zamìstnancù. Rov-
nì� je tøeba ustanovit identitu své knihovny - jméno, logo
apod. a sna�it se zapojit do propagace klienty. Marketing
je filozofií, která prostupuje ka�dou èinností, ka�dý vztah
je marketing. Aline Soules zdùraznila, �e úkolem knihov-
níkù je propojení obsahu s u�ivateli prostøednictvím pøí-
stupu a slu�eb.

Dal�ím pøedná�ejícím byl Jaroslav �ilhánek z Vysoké
�koly chemicko-technologické, který o technických, or-
ganizaèních a ekonomických aspektech virtuálních kniho-
ven a informaèních serverù hovoøil na základì svých zku-
�eností z knihovny V�CHT. Pøipomnìl problematiku
archivace elektronických dokumentù v HTML verzi, kte-
rá má nejen aspekt technický, ale i ekonomický (kdo bude
archiv vytváøet, spravovat, peèovat o autorská práva ...).
Zdùraznil, �e virtuální knihovna nepøiná�í záva�né pro-
blémy u�ivatelùm, pouze minimum jich rezignuje na slu�-
by knihovny. Na pøíkladu �elektronické knihovny� Che-
mical Abstract provedl ekonomickou analýzu podmínek,
za nich� se vyplatí pøedplatné èi platba za vstup. Zdùraz-
nil potøebu správného rozhodnutí vycházejícího ze zna-
losti potøeb a poètu u�ivatelù.

Vystoupení pøedsedy organizaèního výboru Infora a
øeditele Albertiny icome Praha Vladimíra Karena, v nìm�
analyzoval situaci na informaèním trhu, hovoøil o vzta-
zích mezi informaèními institucemi a jejich dodavateli a
prezentoval nové projekty firmy, vzbudilo nebývalý ohlas,
zvlá�tì díky pùvabné ver�ované prezentaci - Pohádce
o tøech knihovnících a kouzelníku Albertovi.

Závìreèná pøedná�ka dopoledního bloku byla vìno-
vána managementu znalostí. Zástupce firmy PriceWate-
houseCoopers Petr Kozák ji v�ak pojal pøíli� jako prezen-
taci své firmy a posluchaèi se tak o zajímavém a aktuálním
tématu, jakým knowledge management bezesporu je, vlast-
nì nic nového nedozvìdìli. Projevovalo se to i  výrazným
úbytkem posluchaèù bìhem pøedná�ky.

Odpolední blok pøíspìvkù nazvaný Trendy a techno-
logie moderoval Jiøí Kadleèek.

Jako první vystoupil Sjoerd Vogt, zástupce The Dia-
log Corporation, který charakterizoval e-linkovou techno-
logii vyu�ívanou v oblasti elektronických dokumentù.

Richard Papík z ÚISK FF UK  pohovoøil o zdrojích
��edé literatury�, její� pomocí si korporace vytipovávají
odborníky a která se tak stává strategickým zdrojem vì-
deckých a obchodních informací. Jde o dokumenty, které
neprocházejí kni�ním trhem: vládní dokumenty, dizerta-
ce, výzkumné zprávy, diplomové práce, patenty. R. Papík
zdùraznil fakt, �e ��edá literatura� získala rozøíøením in-
ternetu velké mo�nosti rozvoje.

Pavel Dvoøáèek, zástupce spoleènosti Sun Microsys-
tems Praha pøedstavil architekturu   SunRay a technologii


