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VLIV ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE NA SPOTØEBU
PAPÍRU
Jan Èinèera
Vyí odborná kola informaèních slueb
v Praze
Na semináøi ivotní prostøedí v knihovnách na Evangelické akademii v Bad Bollu v roce 1992 se mj. objevilo
heslo Od kopírky k propisce. Byla to reakce na nadmìrnou a zbyteènou spotøebu papíru, k jaké v knihovnách
dochází. Dnes by toto heslo mìlo znít: Od papíru k internetu.
K pozitivním dopadùm poèítaèové komunikace na ivotní prostøedí se èasto øadí úspora papíru. Pøedpovìdi
z osmdesátých let hovoøily o paperless society; papírenský prùmysl, který a dosud procházel pøíkrou konjunkturou, byl náhle vystaven hrozbì postupného úpadku.

ze svìtové tìby døeva je urèeno na výrobu papíru. Výroba papíru je tak jednou z pøíèin likvidace detných pralesù
a sniování druhové rozmanitosti.
Vzhledem k tomu, e nejvìtí spotøebitelé papíru jsou
souèasnì nejvyspìlejími zemìmi s nejrozvinutìjí informaèní infrastrukturou, mohlo by nahrazení èásti spotøeby
papíru elektronickou komunikací znamenat pro ivotní
prostøedí významnou úlevu. Za posledních deset let dolo
ve vyspìlých zemích k velikému rozíøení internetu a
k ohromnému nárùstu produkce elektronických dokumentù. Je zøejmé, e pokud by vechny informace, které jsou
dnes prezentovány na webu èi putují prostøednictvím
e-mailu a konferencí, byly fixovány na papír, vedlo by to
k enormnímu nárùstu jeho spotøeby. Pokud by ale platilo,
e tradièní informaèní nosièe jsou postupnì vytlaèovány
digitálními médii, muselo by se to odrazit na poklesu spotøeby papíru ve vyspìlých zemích - zejména v USA, kde
je elektronická komunikace nejzavedenìjí.
Ve skuteènosti zaívá americký papírenský prùmyslu
konjunkturu. Podle statistik American Forest and Paper
Association vzrostla roèní spotøeba papíru v letech 19901998 z 86,8 milionù tun na 99 mil. tun. Tento nárùst
koresponduje se stále rostoucí spotøebou papíru na jednoho obyvatele Spojených státù - ta vzrostla mezi lety 1990
a 1999 o více ne dvacet pìt kilogramù. Podle PaperCom
Alliance, neziskové organizace podporované nejvýznamnìjími producenty papíru, se v USA zvyuje prodej
ranních deníkù, vyuívání papírových ekù i objem potovních zásilek. PaperCom cituje studii Newspaper Association of America (vycházející ze statistik The Editor
& Publisher Co. of New York), podle které prodej ranních deníkù stoupnul z 40,4 milionù výtiskù v roce 1997
na 45,4 milionù v roce 1998. Objem poty vzrostl podle
U.S. Postal Service ze 166,4 mld. dopisù v roce 1992 na
199,9 mld. v roce 1998 [lit. 5].

Objev papíru významnì napomohl rozvoji v Èínì,
arabských zemích i støedovìké Evropì. Papír byl médiem mnohem dostupnìjím ne papyrus, levnìjím ne
pergamen a praktiètìjím ne tøeba hlinìné destièky. Zatímco v Èínì, Japonsku èi støední Americe se papír vyrábìl pøedevím z rostlinných vláken èi døenì, v Evropì se
vyrábìl ze starých hadrù. Tento zpùsob byl sice pomìrnì
ohleduplný k ivotnímu prostøedí, ale byl také velice
zdlouhavý, pomìrnì drahý a navíc starých hadrù se s rùstem produkce papíru pøestalo dostávat. Proto se od druhé poloviny 18. století papír v Evropì vyrábí z døevité
kae, od konce 19. století se ze døeva získává chemickým zpracováním (døevo se vaøí se sulfitovými èi sulfátovými louhy) celulóza [lit. 3].
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Poznámka k obrázku: Mezi dvaceti zemìmi s nejvyí
spotøebou papíru na jednoho obyvatele najdeme pouze vyspìlé státy s rozvinutou informaèní infrastrukturou. Nezdá
se tedy, e by elektronická komunikace vedla ke sníení spotøeby papíru. Dvacet devìt zemí pøevánì z Afriky (Èad,
Støedoafrická republika, Rwanda, Angola a d.) a Asie a
Latinské Ameriky (Haiti, Kamboda, Laos a d.) mají roèní
spotøebu na jednoho obyvatele mení ne 1 kg.
Zdroj: Pulp and Paper International, èerven 1998.
Podle MIRBACH, Martin. Centre for Forest and Environmental Studies, Kanada. WorldWide Paper Consumption. Comparative figures and discussion points. [WWW
dokument]. http://www.web.net/~nben/ffa/99/wwpc.htm.
Zpracováno leden 1999.
Je tedy zjevné, e nejplýtvavìjími zemìmi jsou zemì
s nejvyspìlejí úrovní informaèní infrastruktury, co poèáteèní tvrzení o potenciálu úspor skrývajících se
v internetu znaènì zpochybòuje. To, e se informatizace
spoleènosti nepromítla v nejvyspìlejích zemích do statisticky významného poklesu spotøeby papíru, lze vysvìtlit nìkolika zpùsoby:
 substituèní efekt elektronické komunikace je pøíli slabý a nevýznamný,
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elektronická komunikace podnìcuje ekonomický rozvoj a s ním napomáhá i zvýení spotøeby papíru,
 susbstituèní efekt v jedné oblasti spotøeby papíru je
nahrazen rùstem spotøeby v oblasti jiné.
Zdá se, e poslední varianta výkladu je nejpravdìpodobnìjí. Studie spoleènosti Boston Consulting Group BSG [lit. 1] z konce roku 1999 ukazuje, e pøestoe elektronická komunikace skuteènì v nìkterých oblastech spotøebu papíru vytlaèuje, v jiných je její efekt jen omezený,
dlouhodobý èi spotøebu papíru dokonce motivující. Studie odhadovala vývoj spotøeby papíru a substituèní efekt
elektronické komunikace do roku 2003 ve Spojených státech, Nìmecku, Velké Británii, Francii a Japonsku.
Podle studie bude spotøeba papíru v následujících letech stále rùst. V dùsledku elektronické komunikace se
ale v nìkterých odvìtvích jeho
spotøeba sníí. Nejvìtí ztráty
zaznamená spotøeba novinového
papíru - ve Spojených státech
15 % ve srovnání s rokem 1997,
v Japonsku kolem 5 %. Pøíèiny
poklesu zájmu o titìné noviny
kg papíru
jsou jednak na stranì uivatelù
/1 obyvatel /
roènì
(elektronická forma je zpravidla
zdarma, nabízí výhody multimediality, fulltextového vyhledávání), jednak na stranì poklesu
pøíjmù z reklam. (Inzerce se postupnì pøesouvá z titìných novin na web, kde má lepí monosti pro zaujetí pozornosti
uivatelù. Studie odhaduje, e do
roku 2003 bude v USA zhruba
15 % komerèní inzerce online, v ostatních sledovaných
zemích kolem 10 %.) Prùzkum firmy Paragon Research
mj. poukazuje na to, e 13 % domácností, které neodebírají papírové noviny, odhlásily jejich pøedplatné proto, e
ètou zprávy na internetu. Ze stejného dùvodu se chystá
odhlásit pøedplatné dalích 11 % domácností z tìch, které
je odebírají. Pravidelnì pøitom ète zprávy na internetu jen
16 % vech amerických domácností [lit. 10]. Na novinový
papír padne zhruba 6,5 % spotøebovaného papíru v USA.
Pøesouvání inzerce do elektronické podoby má své
dopady i na spotøebu papíru. Dokladem ohromného plýtvání papírem je zasílání nevyádané inzerce - tzv. junk
mail. Amerièané roènì obdrí 4 mil. tun této nevyádané
reklamní poty. Zhruba 44 % tìchto reklamních zásilek
není nikdy otevøeno. Mnoství této poty na obyvatele
odpovídá zhruba roèní spotøebì pùl druhého stromu. Kdyby 100 000 lidí zabránilo doruèování reklam do svých
schránek, uetøili bychom roènì 150 000 stromù. Bez relativnì snadné informaèní technologie by pøitom významná èást celé této produkce odpadla, protoe by její výroba
byla pøíli drahá. Na druhé stranì, bude-li dostateènì velká èást populace na daném inzertním území pøipojena
k internetu, mohou inzerenti zaèít preferovat elektronický
zpùsob propagace - který ovem v nìkterých svých forItálie

Zemì s nejvyí spotøebou papíru
na jednoho obyvatele



Singapur

Svìtová spotøeba papíru se od roku 1913 zvýila sedmnáckrát, zatímco populace pouze ètyønásobnì.
K nejvyímu zvýení spotøeby dolo v posledních tøiceti
letech - z roèní spotøeby 25 kg na hlavu v roce 1960 na 45
kg v roce 1990. Samotná Amerika a Japonsko spotøebují
zhruba tøi ètvrtiny vyrobeného papíru. Oèekává se, e globální spotøeba papíru vzroste do roku 2010 o 70-80 % ve
srovnání s rokem 1990 (v úvahu se bere i 30-50% recyklace). K nejvìtímu nárùstu má dojít v Severní Americe,
západní Evropì a asijském Tichomoøí, které mají spotøebovat 60 % celkového mnoství papíru (aè v nich ije
pouhých 20 % svìtové populace). Pokud by rozvojové
zemì byly schopny dosáhnout souèasné úrovnì spotøeby
papíru vyspìlých zemí, globální spotøeba papíru by vzrostla
o dalích 300 mil. tun k oèekávaným 200-240 mil. tun
v roce 2010, co by znamenalo nárùst o 300 % [lit. 7, 9].
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mách (spamming) vyvolává rovnì znaèné problémy psychologické a technické a v nìkterých amerických státech
je dokonce postaven mimo zákon.
Klesat má podle BSG i spotøeba papíru na èasopisy, knihy, katalogy a adresáøe, by mírnìjím tempem, ne jak tomu
bylo u novin. Pokles èeká spíe odborná periodika s vysokým nárokem na aktualizaci (napø. o finanènictví), co se
týká zhruba 12-33 % periodik, pøedpokládaná spotøeba papíru na èasopisy by se do roku 2003 mìla z dùvodu efektu
digitalizace sníit z 15,6 mil. tun papíru o zhruba jeden milion. Úspora papíru na tisk katalogù a bibliografií by mìla do
stejné doby dosáhnout 12 %, na tisk knih (jde zejména o odborné publikace, knihy zamìøené na cestování, vzdìlávání)
9,5 %. Nejménì se digitalizace dotkne beletrie, knih zamìøených na zábavu a volný èas.
Naopak rùst má podle BSG spotøeba kanceláøského
papíru. Rozíøení tiskáren a snadnost individuálního tisku
zpùsobí, e do roku 2003 se má spotøeba kanceláøského
papíru ve srovnání s rokem 1996 témìø zdvojnásobit. Rùst
se pøitom týká øezaného papíru, uívaného do tiskáren papír pouívaný v kanceláøích na obálky, formuláøe atd.
bude svùj význam ztrácet.
Snadnost písemné produkce a pøístupu k informacím
pøi relativnì nízké cenì papíru vede k potøebì vytisknout
si nové zajímavé informace, pøedlohy svých prací ke korekturám atd. Bez výpoèetní techniky by mnoho prací ostatnì vùbec nebylo napsáno, zdaleka by nemohlo dojít
k takovému rùstu poètu periodik, novin, kniních publikací, jako je tomu v posledních letech, kdy publikaèní èinnost není ji jen výsadou mocných a bohatých.

spotøeby papíru se rozmach poèítaèové komunikace prozatím výraznìji nepromítl, pøestoe její vliv na pokles
odbìru titìných podob novin je nadìjný. Podle mého názoru je v souèasné dobì internet a výpoèetní technika spíe pøíèinou rùstu spotøeby papíru ve vyspìlých zemích snadnost a nízké náklady individuálního tisku vymazávají
úspory v jiných oblastech.
Pøíklad BankAmerica pøitom ukazuje, e i výrazné
sníení spotøeby kanceláøského papíru je moné - je
ovem k tomu tøeba dostateènì silné environmentální uvìdomìní a motivace. Trním øeením tohoto problému je
dùsledné promítnutí dopadù výroby papíru na ivotní prostøedí do jeho ceny, které by tisk a vydávání titìných publikací drasticky omezilo. Pokud by papír byl draí ne
nyní (do jeho ceny by se zapoèetly dopady emisí na prostøedí, spotøeba energie), byla by motivace k jeho úsporám a k digitalizaci mnohem silnìjí. To by s sebou ale
rovnì pøineslo mnohá spoleèenská rizika - zejména
v roziøování propasti mezi poèítaèovì gramotnými a
poèítaèovì negramotnými, ve zdraení knih a poklesu
ètení, ekonomických problémech knihoven atd. Urèitým
øeením by bylo zdrait pouze papír do tiskáren, ale i takový krok by jistì vyvolal øadu komplikací.
Pokud ale kanceláøský papír zùstane levný, zùstane
i motivace k digitalizaci slabá a nedostaèující. Výpoèetní
technika tak mùe pùsobit jako stále silnìjí faktor rùstu
spotøeby papíru a významnì se podílet na devastaci ivotního prostøedí.
Elektronická komunikace má potenciál k úsporám a
sníení naeho tlaku na pøírodní zdroje, má ale také potenciál na podporu jejich zvýené exploatace.
Záleí na nás, co si vybereme.

Rùst spotøeby øezaného papíru
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Pøesto lze i v kanceláøích spotøebu papíru sníit. Vyuití elektronické komunikace bylo jedním z prostøedkù,
jeho pomocí se v letech 1993-95 podaøilo BankAmerica
sníit spotøebu papíru pro poèítaèe o 32 %. Celkové úspory papíru (spolu s 18% poklesem spotøeby papíru do kopírek zpùsobeným zejména prosazením oboustranného kopírování - uetøena zhruba tøetina xerografického papíru)
vedly k úsporám zhruba 1 mil. USD. Pøechod od papírové
k elektronické komunikaci uetøil BankAmerica roènì 3,5
mil. listù papíru [lit. 2].
Studie BSG pøedpokládá, e do roku 2003 bude elektronickou komunikací nahrazeno 5,2 mil. tun papíru v celém svìtì, z toho v USA 2,7 mil. tun a ve sledovaných
tøech evropských zemích 1,6 mil. tun. Tyto úspory ale nezabrání rùstu celkové spotøeby papíru. Zdá se tedy, e do
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MUZEJNÍ KNIHOVNY
V SOUÈASNOSTI
Ila edo
Knihovna Západoèeského muzea v Plzni
Úvodem bych se nejprve pokusil vymezit charakter
muzejních knihoven1) vùèi knihovnám veøejným. To, èím
se nejvíce odliují, jsou tzv. sbírkové fondy. V této oblasti
muzejní knihovny plní úkoly, vyplývající z jejich postavení v organizaèním rámci muzea. Jako jedno z odborných
oddìlení se podílejí na tvorbì, uchovávání a zpøístupòování sbírek kulturního dìdictví. V pøípadì knihoven to jsou
pøedmìty týkající se kniní kultury. Ve vìtinì pøípadù se
jedná o sbírkové fondy starých tiskù2), vzácných tiskù,
umìleckých kniních vazeb, drobné kniní grafiky, regionálních tiskù, kramáøských písní aj. Na tyto fondy se vztahují kromì bìných knihovnických metodik pravidla pro
správu muzejních sbírek. Sbírkové fondy podléhají zvlátním opatøením na ochranu sbírek, je zapotøebí jim vytváøet speciální depozitáøe (ty by mìly mít urèené klimatické
podmínky). Jejich uívání se øídí zvlátními pøedpisy3).
Dalím odliujícím prvkem je postavení knihovny v rámci
celého ústavu. To, e je souèástí vìtího celku, se vìtinou, podle zkueností mých i jiných muzejních knihovníkù, projevuje negativnì. Je znaènì obtíné prosazovat nìkteré projekty a plány, zvlátì takové, které nìjakým
zpùsobem omezují monosti odborných pracovníkù jiných
oddìlení, v prostøedí, které povauje knihovnu za oblast
pouze svých zájmù. Pochopitelnì se to odráí i ve stanovení èástky z rozpoètu muzea pøidìlené knihovnì. Øada
jich pak samozøejmì nemá na nákup knihovnické literatury4), která by mohla pomoci pøi dalím rozvoji. Jestlie
vedení ústavu neudìlá nic proti takovým snahám, pak
knihovna nejen e není otevøena pro veøejnost, ale èasto
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není pro ni pøidìlen ani 1 celý pracovní úvazek a o profesionálním knihovníku není ani zmínka. Ono takové otevøení knihovny by znamenalo pøedevím omezení dosavadních neomezených práv odborných pracovníkù
(neomezená výpùjèní doba, rozsáhlé pøíruèní knihovny
atd.).
Z prùmìrného obrazu muzejních knihoven se ponìkud
vydìluje nìkolik knihoven velkých ústavù (napø. Národní
muzeum, Národní galerie, Umìleckoprùmyslové muzeum,
Moravské zemské muzeum). Zejména velikostí svých fondù, poètem pracovníkù i celkovými monostmi. Dá se øíci,
e mezi ostatními knihovnami není pøíli velkých rozdílù.
Následující údaje pocházejí z pracovního materiálu pro
chystaný celorepublikový adresáø muzejních a galerijních
knihoven a jsou z plzeòského a karlovarského regionu. Co
do velikosti fondu se údaje pohybují v rozmezí od nìkolika tisíc a do sto tisíc svazkù, poèty pracovníkù od 0,1
úvazku (Okresní muzeum v Tachovì) k 3 knihovníkùm
(Rokycany, Klatovy). Vìtinou se vak jedná o pracovníky bez knihovnického vzdìlání. Z citovaných údajù vyplývá, e z 12 knihoven mají støedokolsky vzdìlané knihovníky pouze 3 knihovny5). Tento hendikep je vìtinou
vyváen osobním zaujetím a nadením. Situace ve vybavenosti prostøedky poèítaèové techniky je neradostná.
Pouze 5 knihoven uvádí PC (vìtinou 386) a jen jedna je
pøipojena na internet6).
Svùj katalog zpøístupòuje na internetu pouze knihovna Umìleckoprùmyslového muzea7). Tristní stav ve zmiòované oblasti myslím názornì ilustruje skuteènost, e ani
nejvìtí muzejní knihovna, která by mìla být pro ostatní
ukázkovou knihovnou, tedy Knihovna Národního muzea
v Praze, dosud nemá fungující integrovaný automatizovaný knihovnický systém.8) Domnívám se, e pro vytvoøení
si obrazu o situaci v muzejních knihovnách by tyto skuteènosti staèily.
Souèasná kvalitativní i kvantitativní promìna knihovnické sféry zasahuje, a se nám to líbí nebo ne, i do muzejních knihoven. Pokud chceme, aby se z nich nestaly pouze dalí muzejní expozice, ale aby zùstaly ivými
otevøenými centry, je nejvyí èas na tom zaèít pracovat.
Jednou z vìcí, ve které bude tøeba provést zmìny, je spolupráce mezi knihovnami. Budeme ji muset postavit na
zcela novém základì. Nestaèí ji vykazování spolupráce
na základì nìkolika zdvoøilostních návtìv nebo úèasti na
semináøích, kde se opakují problémy bez náznaku øeení,
èi dobrých osobních vztahù (nic proti nim). Spíe ne
pojem spolupráce se mi zde rýsuje termín otevøenost. Otevøenost vùèi kolegùm, neskrývání svých cest a øeení, neskrývání ani svých problémù, neutajování nápadù, aktivní
pøístup i k problémùm druhých  to by mohly být základní
kameny kvalitativnì nové spolupráce. Bylo by bláhové si
namlouvat, e kdy my uspìjeme s projektem a získáme
nìjaké finanèní prostøedky a nepodìlíme se s kolegy
o zpùsoby øeení, e na tom nìjakým zpùsobem vydìláme. Jsme spojeni a kdy se budou potápìt jiní, stáhnou i
nás. Ale není to jen oblast projektù, jde i o výmìnu publikací, meziknihovní výpùjèní sluby9) aj. Jestlie se muzejní knihovny budou chtít zapojit napø. do budování Národ-
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