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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-

187

ního knihovnického systému, který je zmínìn ve vládou
schválených dokumentech Státní informaèní politiky (dále
SIP)10), musí k tomu pøistoupit jako skupina, vìdomá si
svého postavení, se stanoveným strategickým rozvojem a
pøijatými hlavními cíli. Toho lze ovem dosáhnout pouze
tehdy, jestlie si budeme vìdomi reálné situace v naich
knihovnách, jestlie ji dokáeme popsat a jestli budeme
mít odvahu k radikálním zmìnám.
Uvedu dále výbìr nìkolika okruhù, ve kterých mají
muzejní knihovny iroké pole pro výe naznaèené zmìny.
Prvním z nich je otevøenost vùèi veøejnosti. Z dotazníkové
akce pro muzejní knihovny plzeòského regionu vyplynulo, e hodiny stanovené pro ètenáøe mají pouze dvì knihovny (Plzeò a Klatovy). Ostatní sice inzerují pøístupnost pro
veøejnost, ale vìtinou po domluvì a nedají se tedy oznaèit jako knihovny veøejnì pøístupné. Chybí zde aktivní
propagování slueb smìrem k veøejnosti. Pøitom v meních
mìstech s okresními èi mìstskými muzei jsou jejich
knihovny èasto jediným nebo druhým støediskem (vedle
místní veøejné knihovny), kde mohou obyvatelé mít pøístup k informacím. To nelze brát jako konkurenci, kadé
rozíøení takové nabídky je potøeba jen uvítat a koresponduje to i se zámìry SIP.
Do jisté míry s tím souvisí postavení muzejních knihovníkù. Dnes se nabízejí iroké monosti rozíøit si své
vzdìlání. Jen krátce zde pøipomenu projekt konsorcia
MOLIN11), který je organizován ve vech regionech a je
tedy dostupný témìø vem knihovníkùm. Je mi jasné, e
získat povolení k úèasti na podobných akcích nebude pro
leckterého knihovníka snadné. Pøesto se o to musí pokouet stále znova, pøesvìdèovat vedení, e tyto investice se
mu jistì vyplatí.
Nemalé problémy se otevírají i v oblasti historických
fondù (sbírkové fondy starých tiskù apod.). Prozatím funguje pouze jeden automatizovaný modul, vytvoøený
v programu ISIS v knihovnì Akademie vìd pod patronací
dr. A. Vítka. Ten je dnes na pracovitích, kde se zpracovávají historické fondy, nejvíce rozíøen. Na dalím systému
pracují knihovnice z oddìlení rukopisù a starých tiskù
Národní knihovny v Praze. Zde jde o úpravu programu
ALEPH. A poslední verze, vytvoøená za pomoci textového editoru, se nachází v oddìlení zámeckých knihoven
Knihovny Národního muzea v Praze, kde si ji pro specifické potøeby zpracování fondù zámeckých knihoven vytvoøil PhDr. Petr Maek12). Není jednoty v názorech na
strukturu záznamù, ani na jejich obsah. Chybí i tak základní vìc, a v této oblasti velmi dùleitá, jako je soubor
jmenných autorit. A pøímo straákem pak jsou regály nezpracovaných starých tiskù, které v øadì muzejních knihoven èekají na své knihovníky. Èasto se ve spolupráci
s pracovníky restaurátorských oddìlení øeí pouze problém, jak tyto svazky alespoò uchovat pro budoucnost,
kdy snad dotyèné muzeum bude moci zøídit místo
s profesionálním knihovníkem.
By vypadá situace muzejních knihoven ve svìtle výe
zmínìných problémù velmi chmurnì, domnívám se, e
právì muzejní knihovny mají anci nejen na dalí rozvoj,

188

ale e právì tyto knihovny by mohly v budoucnu v sobì
zachovat pùvodního knihovnického ducha. Jsou to historické fondy, které by mohly být závaím pøevaujícím existenèní otázku ve prospìch muzejních knihoven.
V dokumentech SIP je na více místech kladen dùraz na
zachování a zpøístupnìní kulturního dìdictví. Tady je.
Zbývá jen vyøeit jeho zpøístupnìní. Teï musí muzejní
knihovny napnout síly ke zpracování vech moných projektù a programù, které umoní to ohromné bohatství zpøístupnit iroké veøejnosti a ji formou katalogù vystavených na internetu, souborných katalogù, digitalizací
nejvzácnìjích kniních památek nebo alespoò edicí titìných katalogù. Zmínìný zámìr se netýká jen sbírkových
fondù. Øada muzejních knihoven vznikla v druhé polovinì 19. století, a proto jejich fondy ve své studijní nesbírkové èásti obsahují vzácnou literaturu z této doby. Ta
v sobì skrývá neménì významné poklady a ji v podobì
bibliofilských tiskù, unikátních drobných regionálních tiskù
nebo pøípadnì i evropských vzácných akvizic13). Tyto svazky budou jetì dlouho dostupné jen v kamenných knihovnách. K tomu bude zapotøebí pøidat ètenáøùm jetì komfort souèasné techniky a technologie. Spojením moderních
prostøedkù s tìmito historickými fondy by mohly vzniknout knihovny, které by se mohly stát jistými centry kniní
kultury. Zde by ètenáøi nacházeli vedle aktuálního informaèního servisu i klasickou knihovnickou slubu. To by
mohlo odpovídat smìru, který nastínil R.Vlasák, kdy napsal o rozdìlení knihovnické profese do dvou smìrù.14)
Promìna, kterou pøináí technická a technologická revoluce, budování informaèní spoleènosti se vemi jejími
dopady na sociokulturní strukturu spoleènosti, globalizaèní
tendence vytváøející netuené vztahy  to ve se dotýká
i muzejních knihoven. By to zatím tak nevypadá, by zatím v øadì z nich stále vládne muzejní atmosféra 19. století a pocit, e jakoukoliv zmìnou naruujeme odkaz
otcù, nelze v ádném pøípadì pøipustit tendence
k vytváøení jakýchsi rezervací èi památníkù, které by se
jen opraovaly a uctívaly. Muzejní knihovny jsou jistì
schopny ivota i v nových podmínkách. Zda a nakolik
budou monosti vyuity, zda se knihovny chopí nabízené
pøíleitosti, je pouze otázkou schopnosti a aktivit pøísluných pracovníkù.
Poznámky:
1) I kdy se v mém materiálu, a pokud vím, i v jiných
dokumentech hovoøí jen o muzejních knihovnách, jsou
vdy myleny souèasnì i knihovny galerií. Jejich charakter, blízkost tematiky a stejná problematika je vdy
vedla k blízké spolupráci s muzejními knihovnami a
dnes jsou spojeny v jedné oborové komisi Asociace
muzeí a galerií.
2) V tìchto sbírkách bývají zahrnuty rukopisy, prvotisky
i staré tisky. Terminologicky správnì oznaèuje pojem
staré tisky publikace vydané v letech 1501-1800. Pouití tohoto termínu pro znaèení celé sbírky je tedy
nesprávné, nicménì bìnì uívané.
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3) Viz v poslední dobì schválený Zákon o ochranì sbírek muzejní povahy è.122/2000 Sb.
4) Mám dojem, e se tento èlánek dostane pouze
k nìkolika muzejním knihovníkùm.
5) Ve dvou muzejních knihovnách (Klatovy a Plzeò) si
v souèasnosti pracovníci doplòují vysokokolské
vzdìlání.
6) Zde lze jen pøipomenout slova z konference Infomedia96 o tom, e pro knihovny a informaèní støediska je práce s internetem nezbytností  nejsi-li
na internetu, jako bys nebyl . Vlasák, R. Internet,
knihovny a postmoderní svìt. Dostupné z http://
www.inforum.cz/infomedia96/vlasak.htm.
7) Dostupný z http://www.knihovna.upm.cz/index.htm
8) Podle ústního sdìlení z konce èervence získala
knihovna Národního muzea grant na zakoupení síové verze programu KP-Win. V souèasnosti ji probíhají dalí jednání s firmou.
9) Nelze pøece do budoucna tolerovat situaci, kdy na
ádanku MVS odpoví knihovnice, e jí odborná pracovnice odmítá poadovaný titul vydat, protoe jej
má ve své pøíruèní knihovnì.
10) Dostupný z http://www.vláda.cz/1250/vrk/rady/sip/
dokumenty/sipcesta
11) Informace o nìm a pøíspìvky, které zde byly pøedneseny jsou dostupné na http://ics.muni.cz/caslin2000.
Poslední informace jsou v èlánku Kánská, Pavla. Dalí vzdìlávání knihovníkù a výukové centrum MOLIN. Ètenáø, 2000, roè. 52, è. 6, s. 170-175.
12) Maek, P. Zámecké knihovny v textové databázi. Ètenáø, 1996, roè. 48, è. 12, s. 438-439.
13) Napø. nae knihovna vlastní soubor originálních japonských tiskù z 19. století, ucelené øady umìnovìdných èasopisù francouzských, anglických i nìmeckých, sbírku plzeòských bibliofilií z dvacátých let,
vzácné tisky s originálními grafikami aj.
14) Vlasák, R. Nová paradigmata knihovnictví? Dostupné z http://www.inforum.cz/inforum99/prednasky/
vlasak.htm.

Lexikon èeské literatury na CD-ROM
Úvodem
Kdy se mi dostala zaèátkem ledna na stùl nabídka
pardubické spoleènosti Infinity Media na CD-ROM Lexikon èeské literatury, okamitì jsem zareagoval. Vytoèil
jsem telefonní èíslo jejich praského zastoupení a poádal o zapùjèení produktu k recenzi. Nabídka toti slibovala elektronický pøepis dvou vydaných a tøetího dosud
nevydaného dílu Lexikonu èeské literatury, s ním rád pracuji. Dozvìdìl jsem se, e CD-ROM je krátce pøed dokonèením, a byl jsem poádán o zaslání ukázkového výtisku èasopisu Národní knihovna. Jeho úroveò zøejmì
pracovníky spoleènosti uspokojila do té míry, e jsem koncem bøezna dostal obálku se støíbrným kotouèkem k testování.
Základní charakteristika
Produkt obsahuje 2186 hesel o spisovatelích, kteøí debutovali do roku 1945. (Feministky by asi nebyly potìeny, protoe pouze 217 autorù je enského pohlaví.) Dále
informuje v samostatných heslech o 149 dílech støedovìké literatury, 301 èasopisu, almanachu èi sborníku a o 140
nakladatelích, literárních sdrueních a skupinách. Vèetnì
odkazových hesel je tedy na kotouèi 2834 hesel. Navíc si
mùete na monitoru prohlíet 989 fotografií (zmiòovaná
nabídka jich slibovala dokonce o 60 více).
Poadavky technické
Jako minimální konfigurace je vyadován poèítaè
s Pentiem 75 MHz, s dvourychlostní CD-ROM mechanikou, 16 MB RAM a s monitorem 256 barev a rozliením
800x600. Máte-li kvalitnìjí procesor (doporuèuje se takt
166 MHz a 32 MB RAM), budete mít vìtí pohodu pøi
práci. Mùj poèítaè dvojnásobnì pøekraèoval doporuèenou
konfiguraci a nemohl jsem tedy být nespokojený.
Poadavky programové
Smiøte se s faktem, e pokud máte na poèítaèi Windows 3.11, CD-ROM nespustíte. Autoøi produktu vyadují, abyste mìli nainstalován Windows 95 nebo 98 èi
2000. Pracovat mùete i s Windows NT 4.0. Abyste mohli
vyuít funkci Nápovìda a O aplikaci, je vyadován Internet Explorer 4.0. Pokud ho dosud nemáte, lze jej zkopírovat z CD-ROM Lexikon èeské literatury (dále jen LÈL).
Instalace
Potøebné programy a data nainstalujete buï tak, e
spustíte program setup.exe na CD-ROM, nebo e vsunete
kotouèek do mechaniky, poèkáte a se na obrazovce objeví základní menu a vlevo dole kliknete na heslo Instalovat. Pak ji sledujete pokyny na obrazovce, do pøísluného øádku vepíete registraèní èíslo uvedené na krabièce
od CD-ROM a odsouhlasíte adresáø, kam se budou potøebné programy instalovat. Nakonec vás jetì èeká rozhodování o tom, který typ instalace zvolíte. Máte-li málo
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