Milena Tetøevová (Univerzitná kninica Technickej
univerzity Koice) pøedstavila pøítomným grantový projekt ProLib, v nìm se za finanèní podpory PHARE podaøilo na Slovensku vypracovat a ovìøit první dva moduly
distanèního vzdìlávání: Zmìny v knihovnách a nevyhnutelnost jejich øízení a Péèe o zákazníky v knihovnách.
Vít Richter seznámil se havou èeskou novinkou - grantovým programem VISK 2, jím má být podporováno zvyování informaèní gramotnosti èeských knihovníkù bez
ohledu na resortní pøíslunost (vzdìlávání v oblasti vyuívání ICT a práce s informacemi) a který bezprostøednì
navazuje na velkorysou koncepci státní informaèní politiky ve vzdìlávání.
Obvyklá skepse èeských knihovníkù ustoupila
v diskusích (i díky výe zmínìným po/krokùm) vizionáøskému zápalu, konstruktivním debatám i jednáním o spolupráci. Zda lo o pøechodný stav optimismu, nebo se opravdu blýská na lepí èasy, se teprve uvidí. Mùe-li dojít
k podstatným zmìnám bìhem ètyø mìsícù, si øeknou úèastníci jedné ze sekcí letoní konference Knihovny souèasnosti 2000, která bude tématu mimokolní 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 krátkém intervalu (2-3 let) opakovat, aby mohlo dojít
k porovnání výsledkù, jejich extrapolaci i vyuití právì
v oblasti vzdìlávání, ale také napø. mzdové politiky atp.
Zájemci se mohou se zprávou z prùzkumu seznámit v titìné podobì v knihovnì knihovnické literatury NK ÈR a plánuje se té její zveøejnìní na webu Národní knihovny.
Zlata Houková
Národní knihovna ÈR

INFORUM 2000
Ve dnech 23.-25. kvìtna probìhl za velkého zájmu informaèních pracovníkù, knihovníkù i studentù oboru ji
6. roèník konference o profesionálních informaèních zdrojích INFORUM. Poøadatelem byla tradiènì firma Albertina icome Praha a konference se uskuteènila ji podruhé
v prostorách Vysoké koly ekonomické v Praze. Je potìitelné, e konference rok od roku nabývá na kvalitì jak
organizaèní, tak obsahové, o èem svìdèí i vzrùstající zájem úèastníkù - letos jich na konferenci bylo pøihláeno
více ne 550.
Po uvítacím projevu rektorky VE Jaroslavy Durèákové, byl zahájen první, spoleèný den zasedání pøednákou Aline Soules, øeditelky knihovny University of Michigan Business School. Zabývala se rostoucím významem
marketingu knihovních zdrojù a slueb, upozornila na význam stálého vzdìlávání knihovníkù, kteøí musí být komunikativní, kreativní, adaptabilní a schopní týmové spo-
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lupráce. Problémem knihovníkù je èasto to, e se neumìjí
prodat, knihovnictví je povaováno za stereotypní a enskou 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 reálný vzhled knihovny a chování jejích zamìstnancù. Rovnì je tøeba ustanovit identitu své knihovny - jméno, logo
apod. a snait se zapojit do propagace klienty. Marketing
je filozofií, která prostupuje kadou èinností, kadý vztah
je marketing. Aline Soules zdùraznila, e úkolem knihovníkù je propojení obsahu s uivateli prostøednictvím pøístupu a slueb.
Dalím pøednáejícím byl Jaroslav ilhánek z Vysoké
koly chemicko-technologické, který o technických, organizaèních a ekonomických aspektech virtuálních knihoven a informaèních serverù hovoøil na základì svých zkueností z knihovny VCHT. Pøipomnìl problematiku
archivace elektronických dokumentù v HTML verzi, která má nejen aspekt technický, ale i ekonomický (kdo bude
archiv vytváøet, spravovat, peèovat o autorská práva ...).
Zdùraznil, e virtuální knihovna nepøináí závané problémy uivatelùm, pouze minimum jich rezignuje na sluby knihovny. Na pøíkladu elektronické knihovny Chemical Abstract provedl ekonomickou analýzu podmínek,
za nich se vyplatí pøedplatné èi platba za vstup. Zdùraznil potøebu správného rozhodnutí vycházejícího ze znalosti potøeb a poètu uivatelù.
Vystoupení pøedsedy organizaèního výboru Infora a
øeditele Albertiny icome Praha Vladimíra Karena, v nìm
analyzoval situaci na informaèním trhu, hovoøil o vztazích mezi informaèními institucemi a jejich dodavateli a
prezentoval nové projekty firmy, vzbudilo nebývalý ohlas,
zvlátì díky pùvabné verované prezentaci - Pohádce
o tøech knihovnících a kouzelníku Albertovi.
Závìreèná pøednáka dopoledního bloku byla vìnována managementu znalostí. Zástupce firmy PriceWatehouseCoopers Petr Kozák ji vak pojal pøíli jako prezentaci své firmy a posluchaèi se tak o zajímavém a aktuálním
tématu, jakým knowledge management bezesporu je, vlastnì nic nového nedozvìdìli. Projevovalo se to i výrazným
úbytkem posluchaèù bìhem pøednáky.
Odpolední blok pøíspìvkù nazvaný Trendy a technologie moderoval Jiøí Kadleèek.
Jako první vystoupil Sjoerd Vogt, zástupce The Dialog Corporation, který charakterizoval e-linkovou technologii vyuívanou 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 vìdeckých a obchodních informací. Jde o dokumenty, které
neprocházejí kniním trhem: vládní dokumenty, dizertace, výzkumné zprávy, diplomové práce, patenty. R. Papík
zdùraznil fakt, e edá literatura získala rozøíøením internetu velké monosti rozvoje.
Pavel Dvoøáèek, zástupce spoleènosti Sun Microsystems Praha pøedstavil architekturu SunRay a technologii
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HotDesk. Pomocí zaøízení SunRay byla realizována prezentace vìtiny pøednáejících, v mnoha pøípadech vak
pøi jeho pouívání docházelo ke komplikacím.
Dceøinou spoleènost Albertiny icome Praha AiP Safe
a stejnojmennou technologii pro digitalizaci a archivaci
dokumentù, která umoòuje zavést tzv. kanceláø bez papírù, pøedstavil Petr Bøicháèek. Mezi jiným zdùraznil, e
technika a technologie jsou jen prostøedkem, za nimi je
nutno vidìt práci, lidi, vìdìní a nadení.
O projektu virtuální multimediální knihovny, který se
zrodil na LF UK Plzeò v roce 1997, informovala Václava
Smitková. Charakterizovala jednotlivé etapy realizace,
pouité technologie a pøínosy i úskalí Metaknihovny.
Reerní systém TORNÁDO spoleènosti AiP Beroun
pøedstavil Stanislav Psohlavec, novou verzi 6.7 systému
Excalibur Retrieval Ware, která umoòuje výrazné rozíøení moností zpracování pøirozeného jazyka, pøedstavil
Pavel Kocourek ze spoleènosti Incad Praha.
Nad registrací a zpøístupòováním elektronických zdrojù
v Èeské národní bibliografii se ve svém pøíspìvku zamýlela Ludmila Celbová z NK ÈR.
O zprovoznìní informaèního systému zaloeného na
posledních hardwarových a softwarových technologiích
referoval Martin Lhoták.V této souvislosti vzniká té Katalog elektronických zdrojù, který je novým pøístupem
k sekundárním informacím v AV ÈR, roziøitelným i na
zdroje mimo Akademii.
Libor Straka z firmy DERS Hradec Králové prezentoval systém OBDPRO - integrovaný informaèní systému
pro zpracování vìdecko-výzkumné agendy, který umoní
sbìr dat prostøednictvím jednoduchých internetových
formuláøù.
Druhý den Infora byl ji rozdìlen do dvou sekcí. Dopoledne v sekci A bylo vìnováno informaèním zdrojùm
pro pøírodní vìdy a techniku, v sekci B digitálnímu zpøístupnìní vzácných dokumentù a informaèním zdrojùm pro
spoleèenské a humanitní obory. V první èásti programu
sekce B seznámil posluchaèe s problematikou dodávání
obrazových dat a jejím souèasným trendem - kompresí
bitonálního obrazu - Adolf Knoll z Národní knihovny ÈR.
O problematice konverze dat a jejich uchovávání
v souvislosti s programem Memoriae Mundi Series Bohemica hovoøil Stanislav Psohlavec z AiP Beroun. Zdenìk Uhlíø (NK ÈR) pøednesl pøíspìvek o filozofii obecného pøístupu k elektronicko-digitálnímu zpracování
rukopisù. Filip Vojtáek (Ikaros) srovnal monosti vyuití
grafických formátù JPEG a DjVu, Petr Bøicháèek prezentoval systém pro správu dokumentù AiP Safe a na závìr
pronesl Jiøí Polienský (NK ÈR) pøíspìvek o hybridní technologii reformátování knihovních fondù, pøi ní je z dùvodu ochrany ohroených knihovních fondù kombinován
mikrofilm, který lze dlouhodobì uchovat, a digitální formát, který je vhodný pro zpøístupòování dokumentù uivatelùm.
Druhá èást programu sekce B byla vìnována prezentacím zahranièních firem, které se zabývají zprostøedkováním digitálních informaèních zdrojù pro oblast spole-
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èenských a humanitních vìd. Zástupci tìchto firem (Bell
and Howell Information and Learning, The T.H. Wilson
Company Inc., Ovid Technologies a The Dialog Corporation) byli zájemcùm k dispozici v prùbìhu celé konference ve foyer Nové auly VE u svých stánkù.
Odpoledne probíhaly soubìnì dva bloky: blok Informaèní zdroje pro obchod a ekonomii uvádìný R. Papíkem
a blok Knihovní informaèní systémy a automatizace knihoven moderovaný Beátou Sedláèkovou.
Po úvodním pøíspìvku Rudolfa Vlasáka, øeditele ÚISK
FF UK, o zmìnì knihovnického paradigmatu, o korporacích uivatelù, provozovatelích databází, o vztahu titìných a elektronických publikací a o úkolech odborných
vìdeckých knihoven jako reerních center vystoupil tefan Kimlièka z Katedry knihovnické a informaèní vìdy
FF UK Bratislava, který se zamýlel nad zmìnami knihoven a knihovnických systémù zpùsobenými rozvojem internetu a informaèních technologií, nad fenoménem digitálního dokumentu a modelem globální digitální knihovny.
S humorem jemu vlastním pøedstavil Ale Broek, øeditel SVK Ústí nad Labem, ve spolupráci s bratrem Ivem,
vedoucím Ústøední knihovny Pedagogické fakulty UJEP
Ústí nad Labem, online katalogy knihoven ÈR na webu
(vystavuje je minimálnì 125 knihoven). Podrobil je analýze a snail se z pohledu uivatele pøinést námìty na jejich zlepení.
O vlivu internetu na procesy v knihovnách, explozi síových a mobilních zaøízení a jejich útoku na domácnosti,
o nových standardech a protokolech, nových typech pøenosu dat, o nárùstu elektronického smogu hovoøil Pavel
Kocourek ze spoleènosti Incad Praha. Upozornil na nutnost zmìny orientace knihoven ze zpracování fondù na
ètenáøe - uivatelé chtìjí elektronické dokumenty
s dynamickým, aktuálním obsahem, nezajímá je formát
uloení dokumentu, jeho popis a místo uloení, chtìjí ho
mít k dispozici a pracovat s ním v internetovém prostøedí.
Závìrem informoval o novinkách systému RELIEF.
Vyuíváním souborù autorit v knihovnách, které je stále
nedostateèné, se zabýval ve svém pøíspìvku Zdenìk Bartl
z Národní knihovny ÈR: dùvodem je nehomogenní programové prostøedí a neexistující kooperace. Autor seznámil posluchaèe s praktickými zkuenostmi konsorcia polských univerzitních knihoven v této oblasti a zdùraznil, e
nadìjí pro vznik kooperujícího spoleèenství èeských knihoven je protokol Z 39.50.
Nìkteré oblasti kooperace knihoven (zpøístupòování
zdrojù, nákupy dokumentù, soubory autorit, ochrana fondù) a její pøedpoklad - standardizaci zmínila ve svém referátu Nadìda Andrejèíková reprezentující Comostron
Systems Bøeclav. Zabývala se protokolem Z 39.50, který
pøedstavuje revoluci v informaèním svìtì knihoven.
Zástupce spoleènosti AC Systems Praha, zastupující
holandskou firmu DIALOC, pøehlednì charakterizoval
souèasné trendy v oblasti elektronické ochrany knihovních
fondù a informoval o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémù.
Dalí pøednáející pøedstavovali novinky jednotlivých
knihovních systémù: Danica Zendulková z Centra VTI SR
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Bratislava systém CDS/ISIS a jeho windowsovskou verzi
WinISIS, Göran Hultén ze védské firmy AXIELL knihovní systém LIBRA III, Ori Ainy (ExLibris, Izrael) systémy Aleph a MetaLib, Petr tefan ze spoleènosti KP-Sys
systém KP-win a jeho vlastnosti, Jiøí ilha reprezentující
firmu LANius Tábor systémy LANius a CLAVIUS.
Ètvrteèní dopoledne v sekci A bylo vìnováno Evropské unii. Sekci moderovala Jitka Hradilová a zahájila ji
Marie Chatardová z nového odboru komunikaèní strategie Ministerstva zahranièních vìcí ÈR. Komunikaèní strategie vychází ze zásady objektivity a vyváenosti informací a jejím úkolem je zabezpeèit veøejnosti dostateèný
pøístup jak ke veobecným informacím, tak ke speciálním
informacím pro rùzné cílové skupiny obèanù. Vychází
z potøeby dialogu s veøejností a opírá se i o zahranièní
zkuenosti, pøedevím védské, rakouské a finské, a to jak
kladné tak záporné. MZV ÈR vedle dalích aktivit (vydávání informaèních materiálù, letákù, poøádání pøednáek,
spolupráce s médii atd.) finanènì podporuje nìkterá regionální informaèní støediska v knihovnách vìnovaná problematice naeho vstupu do Unie. Pøednáející upozornila i na výbìrová øízení na informaèní projekty a na monost
financování tìchto projektù ze zdrojù EU. MZV ÈR je
zøizovatelem internetového serveru EUROSKOP
(www.euroskop.cz), který je zdrojem informací o EU. Ten
následnì prezentoval Libor Boháè. Eva Hilerová
z Technologického centra AV ÈR seznámila posluchaèe
s 5. rámcovým programem EU a národní informaèní infrastrukturou NINET, která má zajistit úplnou a vèasnou
informovanost ve sféøe výzkumu a vývoje. Cílem tìchto
aktivit je vznik evropského výzkumného prostoru. Online
informaèní server pro Evropskou unii KnowEurope (www.
knoweurope.net), jeho duchovním otcem je Ian Thompson (mnozí si jistì pamatují jeho pøíspìvek Trendy
v informaèní politice EU z konference Infomédia 1998,
viz èsp. Národní knihovna 1/1999), prezentoval zástupce
firmy Bell and Howell Information and Learning Tom Jackson. Josef Schwarz z Parlamentní knihovny seznámil posluchaèe s tezaurem EUROVOC,
který se v situaci, kdy jsou selekèní jazyky EU roztøítìné, stává propojovacím jazykem nìkterých projektù. Na závìr dopoledního
programu vystoupila se svým pøíspìvkem Dagmar Hartmanová
(Ochranný svaz autorský). Kromì
problematiky právní úpravy ochrany databází v novém autorském
zákonì, upozornila také na dopady tohoto zákona na èinnost knihoven. (Pøíspìvek na tato zajímavá
témata pøipravuje D. Hartmanová
do nìkterého z následujících èísel
èsp. Národní knihovna.)
Sekce B byla toto dopoledne
vìnována informaèním zdrojùm
pro biomedicínu a farmakologii.
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Poslední konferenèní odpoledne vyplnilo diskusní inFÓRUM, které uvedla Jarmila Burgetová a v jeho rámci
diskutovali zástupci knihoven, vysokokolského informaèního centra, SKIP a Ústøední knihovnické rady, podnikatelské a politické sféry.
Hlavní témata diskuse byla problematika financování
knihoven a internetu v knihovnách, spolupráce knihoven
se soukromým sektorem, pokulhávající legislativa v této
oblasti, zmìna segmentu uivatelù v knihovnách a jejich
potøeb. Diskutována byla role knihoven pøi poskytování
informací pro státní správu, ve zpøístupòování drahých
informaèních zdrojù, realizace grantových programù a jejich dalí osud. Objevila se i otázka, zda jsou knihovny
pøipraveny na spolupráci se soukromým sektorem - bylo
øeèeno, e iniciativa, pøedloení zajímavé nabídky - projektu - soukromému sektoru, se oèekává od knihoven.
Poslanec PS Parlamentu ÈR Vladimír Mlynáø, který se
diskuse aktivnì zúèastnil, je toho názoru, e stát by mìl
financovat internet v knihovnách a mìl by otevøít rámec
pro spolupráci knihoven s komerèní sférou. Uvedl 3 zdroje financování knihoven: kraje, stát a soukromou sféru.
Teèkou za letoní konferencí INFORUM bylo vyhláení výsledkù soutìe o nejlepí webovské stránky knihoven v rámci mediální akce Bøezen-mìsíc internetu 2000.
Ze 119 pøihláených knihoven se po posouzení odbornou
komisí umístily na prvních 3 místech v kategorii Veøejné
knihovny: Husova knihovna Praha-východ se sídlem
v Øíèanech, Masarykova veøejná knihovna Vsetín a Mìstská knihovna Jindøichùv Hradec. V kategorii Odborné
knihovny 1.-5. místo obsadily: Parlamentní knihovna, STK
Praha, SVK Olomouc, UK Univerzity Pardubice a VE
v Praze - CIKS.
Obvyklé byly doprovodné akce INFORA: výstava ve
foyer Nové auly VE, kde své produkty pøedstavovala øada
naich i zahranièních firem a Infomejdan v prostorách
Klementina, v jeho rámci byly vyhláeny Ceny INFORA, kterými úèastníci konference oceòují nejvýznamnìjí èeský a slovenský produkt, slubu nebo èin spojené
s elektronickými informaèními zdroji s významem pro
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èeskou, respektive slovenskou informaèní scénu za období uplynulé od pøedelého INFORA. Letos získal 1. cenu
Elektronický výpùjèní systém Regionální knihovny Karviná, 2. místem bylo ocenìno otevøení rekonstruované
Knihovny Akademie vìd ÈR a tøetí cenou byla odmìnìna
snaha NK ÈR v souèinnosti s vìdeckými knihovnami vytváøet konsorcia pro pøístup napø. do OCLC, slueb databanky Anopress apod. Zvlátní cena byla udìlena konferenci INFORUM 1999 potamo firmì Albertina icome
Praha a jejím pracovníkùm za osvìtu na poli informaèních zdrojù a dlouhodobì mimoøádnì vysokou úroveò práce, slueb a produktù.
V pátek 25. 5. se jako dalí doprovodná akce INFORA 2000 konal workshop s tématem Vytvoøte si svùj
vlastní marketingový plán, který pøipravila Aline Soules, øeditelka knihovny michiganské University of Business School a který vzbudil veliký zájem. Poèet pøihláených byl tak vysoký, e pøimìl poøadatele uspoøádat jej
dvakrát, v pátek 26. kvìtna dopoledne a znovu odpoledne
v zasedacím sále Knihovny Akademie vìd ÈR. Je vak
namístì podotknout, e stejnì jako loni v pøípadì workshopu vìnovaného autorským právùm se øada pùvodnì
pøihláených akce nezúèastnila, take skupiny nebyly tak
velké, jak se pùvodnì pøedpokládalo, co vak bylo pro
úèastníky výhodou. Aline Soules pøi pøípravì workshopu
vycházela z otázek, které úèastníci pøedem zasílali poøadatelùm. Workshop zahájila jednoduchými úkoly, na nich
demonstrovala stereotypnost naeho mylení i jednání.
Pøedevím je tedy nezbytné naruit zvyklosti a stereotypy
naí práce, uvìdomit si vlastní poslání co je ná byznys,
uvìdomit si, kdo je naí konkurencí, které èinnosti jsou
dùleité a které nikoliv, kdo jsou nai zákazníci, jaká je
nae image. Nezbytné je umìt upøímnì zhodnotit nae silné, ale i slabé stránky a stejnì je nutné zhodnotit konkurenci. Znovu, stejnì jako ve své pøednáce na Inforu zdùraznila, e marketing je øízení vztahù mezi lidmi a
schopnost komunikace je základem úspìchu a e úkolem
knihovníka je propojit obsah s uivateli. Upozornila na
nutnost vhodné a úèinné propagace a na potøebu poèítat
s ní v rozpoètu. Poradila øadu vìcí, které vypadají samozøejmì, ale èasto si je neuvìdomujeme - napø. neztrácejte
èas problémy, které nemùete ovlivnit, vyuívejte konexe, lobbujte, zapojte do propagace své uivatele atd. Doporuèila nìkteré konkrétní drobnosti, které má ovìøené
z praxe a jejich aplikace není nijak nároèná ani v naich
podmínkách. Bìhem celého workshopu moná ledaskomu probíhalo hlavou, e nejen materiální a technické, ale
i spoleèenské podmínky ve Spojených státech a u nás jsou
velmi rozdílné, nicménì nakonec pravdìpodobnì vìtina
úèastníkù workshopu dospìla k poznání, e vìtina názorù Aline Soules jim má co øíci a pokud nebudou v opozici
a priori, mohou, a u dnes, nebo pozdìji, její rady a námìty vyuít. Na závìr dala paní Soules vem úèastníkùm
domácí úkol: Zkuste hned zítra ve své práci zmìnit alespoò jednu vìc!.

Setkání uivatelù systému CDS/ISIS
Dne 16. kvìtna letoního roku uspoøádal Klub automatizace v knihovnictví (KAVKA, Uherské Hraditì) setkání uivatelù automatizovaného knihovnického systému
CDS/ISIS. V architektonicky nápaditì vyprojektované
zasedací síni Okresního úøadu Brno-venkov se tak selo pøes padesát zástupcù z knihoven a informaèních støedisek, v nich stále pracují s tímto systémem. Vichni pøijeli za stejným úèelem: seznámit se s programy, které
usnadòují práci s tímto systémem. Úvodní pøednáka se
zmínìného systému sice netýkala, ale pøesto ji úèastníci
vyslechli se zájmem. Z. Øepiová z Masarykovy univerzity hovoøila o nových trendech v automatizaci knihoven.
Zvlá cenné byly informace o zahranièních projektech,
jakými jsou katalogizace zdrojù na internetu, vytváøení
tematických zdrojù informací, elektronické zpøístupòování disertací a diplomových prací. Zaujaly i aktivity èeských knihovníkù (Z 39.50 Implementer Group v STK Praha, Dublin Core Czech Metadata Initiative a NDLTD na
Masarykovì univerzitì, katalogizace elektronických zdrojù
v NK ÈR). L. Pavlicová z Knihovny Bedøicha Benee
Buchlovana v Uherském Hraditi poté pøipomnìla nìkteré ménì vyuívané monosti vyhledávání v bázích CDS/
ISIS. I. Dobiáek z firmy FPO Blansko pøedstavil automatizovaný výpùjèní systém (AVS), který vyprojektoval
v jazyku Pascal pro knihovny, které mají bázi ètenáøù
i knih v CDS/ISIS. Jediným nedostatkem je skuteènost,
e systém neumoòuje, aby v OPAC ètenáø vidìl, zda je
dokument k pùjèení nebo právì pùjèen. Dalí referující F. Jano z uherskohradiské firmy ESPO - nadchl pøítomné modulem Statistika vytvoøeným v rámci zmínìného AVS
a programem pro revizi fondu. Naproti tomu vystoupení
T. Tìhníka z praské firmy Dolte o WinISIS zpoèátku zklamalo. Tato firma je distributorem systému WinISIS, a proto
se oèekávaly konkrétní informace a prezentaci. Ti, kteøí
tento systém dosud nevidìli, se doèkali ukázek práce
s ním teprve ve vystoupení B. Ramee. Z hlavních pøedností nového systému uvedl napø. monost práce se dvìma i více otevøenými databázemi souèasnì, monost ukládání reerních dotazù vèetnì jejich formulací, funkci
hypertextových odkazù a samostatnou aplikaèní verzi pro
internetové servery. Jedinou vadou na kráse je nemonost
práce s okénkovým editorem. Na závìr vydaøené akce probìhla ivá diskuse, do které se zapojila øada úèastníkù.
abr

-AM-, mrá

NÁRODNÍ KNIHOVNA, 11, 2000, è. 4

181

