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èeskou, respektive slovenskou informaèní scénu za obdo-
bí uplynulé od pøede�lého INFORA. Letos získal 1. cenu
Elektronický výpùjèní systém Regionální knihovny Kar-
viná, 2. místem bylo ocenìno otevøení rekonstruované
Knihovny Akademie vìd ÈR  a tøetí cenou byla odmìnìna
snaha NK ÈR v souèinnosti s vìdeckými knihovnami vy-
tváøet konsorcia pro pøístup napø. do OCLC, slu�eb data-
banky Anopress apod. Zvlá�tní cena byla udìlena konfe-
renci INFORUM 1999 pota�mo firmì Albertina icome
Praha a jejím pracovníkùm za osvìtu na poli informaè-
ních zdrojù a dlouhodobì mimoøádnì vysokou úroveò prá-
ce, slu�eb a produktù.

V pátek 25. 5. se jako dal�í doprovodná akce INFO-
RA 2000 konal  workshop s tématem �Vytvoøte si svùj
vlastní marketingový plán�, který pøipravila  Aline Sou-
les, øeditelka knihovny michiganské University of Busi-
ness School a který vzbudil veliký zájem. Poèet pøihlá�e-
ných 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 v�ak
namístì podotknout, �e stejnì jako loni v pøípadì work-
shopu vìnovaného autorským právùm se øada pùvodnì
pøihlá�ených akce nezúèastnila, tak�e skupiny nebyly tak
velké, jak se pùvodnì pøedpokládalo, co� v�ak bylo pro
úèastníky výhodou. Aline  Soules pøi pøípravì workshopu
vycházela z otázek, které úèastníci pøedem zasílali poøa-
datelùm. Workshop zahájila jednoduchými úkoly, na nich�
demonstrovala stereotypnost na�eho my�lení i jednání.
Pøedev�ím je tedy nezbytné naru�it zvyklosti a stereotypy
na�í práce, uvìdomit si vlastní poslání �co je ná� byznys�,
uvìdomit si, kdo je na�í konkurencí, které èinnosti jsou
dùle�ité a které nikoliv, kdo jsou na�i zákazníci, jaká je
na�e image. Nezbytné je umìt upøímnì zhodnotit na�e sil-
né, ale i slabé stránky a stejnì je nutné zhodnotit konku-
renci. Znovu, stejnì jako ve své pøedná�ce na Inforu zdù-
raznila, �e marketing je øízení vztahù mezi lidmi a
schopnost komunikace je základem úspìchu a �e úkolem
knihovníka je propojit obsah s u�ivateli. Upozornila na
nutnost vhodné a úèinné propagace a na potøebu poèítat
s ní v rozpoètu. Poradila øadu vìcí, které vypadají samo-
zøejmì, ale èasto si je neuvìdomujeme - napø. neztrácejte
èas problémy, které nemù�ete ovlivnit, vyu�ívejte kone-
xe, lobbujte, zapojte do propagace své u�ivatele atd. Do-
poruèila nìkteré konkrétní drobnosti, které má ovìøené
z praxe a jejich� aplikace není nijak nároèná ani v na�ich
podmínkách. Bìhem celého workshopu  mo�ná ledasko-
mu probíhalo hlavou, �e nejen materiální a technické, ale
i spoleèenské podmínky ve Spojených státech a u nás jsou
velmi rozdílné, nicménì nakonec pravdìpodobnì vìt�ina
úèastníkù workshopu dospìla k poznání, �e vìt�ina názo-
rù Aline Soules jim má co øíci a pokud nebudou v opozici
a priori, mohou, a� u� dnes, nebo pozdìji, její rady a ná-
mìty vyu�ít. Na závìr dala paní Soules v�em úèastníkùm
domácí úkol: �Zkuste hned zítra ve své práci zmìnit ales-
poò jednu vìc!�.

-AM-, mrá

Setkání u�ivatelù systému CDS/ISIS

Dne 16. kvìtna leto�ního roku uspoøádal Klub auto-
matizace v knihovnictví (KAVKA, Uherské Hradi�tì) set-
kání u�ivatelù automatizovaného knihovnického systému
CDS/ISIS. V  architektonicky  nápaditì vyprojektované
zasedací síni Okresního úøadu Brno-venkov se tak se-
�lo pøes padesát zástupcù z knihoven a informaèních støe-
disek, v nich� stále pracují s tímto systémem. V�ichni pøi-
jeli za stejným úèelem: seznámit se s programy, které
usnadòují práci s tímto systémem. Úvodní pøedná�ka se
zmínìného systému sice netýkala, ale pøesto ji úèastníci
vyslechli se zájmem. Z. Øepi�ová z Masarykovy univer-
zity 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 zpøístupòová-
ní disertací a diplomových prací. Zaujaly i aktivity èes-
kých knihovníkù (Z 39.50 Implementer Group v STK Pra-
ha, Dublin Core Czech Metadata Initiative a NDLTD na
Masarykovì univerzitì, katalogizace elektronických zdrojù
v NK ÈR). L. Pavlicová z Knihovny Bedøicha Bene�e
Buchlovana v Uherském Hradi�ti poté pøipomnìla nìkte-
ré ménì vyu�ívané mo�nosti vyhledávání v bázích CDS/
ISIS. I. Dobiá�ek z firmy FPO Blansko pøedstavil auto-
matizovaný 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 neumo�òuje, aby v OPAC ètenáø vidìl, zda je
dokument k pùjèení nebo právì pùjèen. Dal�í referující -
F. Jano� z uherskohradi��ské firmy ESPO - nadchl pøítom-
né modulem Statistika vytvoøeným v rámci zmínìného AVS
a programem pro revizi fondu. Naproti tomu vystoupení
T. Tìhníka z pra�ské firmy Dolte o WinISIS zpoèátku zkla-
malo. 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. Rame�e. Z hlavních pøed-
ností nového systému uvedl napø. mo�nost práce se dvì-
ma i více otevøenými databázemi souèasnì, mo�nost uklá-
dání re�er�ních dotazù vèetnì jejich formulací, funkci
hypertextových odkazù a samostatnou aplikaèní verzi pro
internetové servery. Jedinou vadou na kráse je nemo�nost
práce s okénkovým editorem. Na závìr vydaøené akce pro-
bìhla �ivá diskuse, do které se zapojila øada úèastníkù.
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