anketa
Pøevánou èást obsahu pøedkládaného èísla tvoøí domácí i zahranièní pøíspìvky zamýlející se nad zmìnou
role knihovníkù v blízké budoucnosti. V této souvislosti
jsme se rozhodli poádat nìkteré z nich o zamylení nad
podobnì formulovanou anketní otázkou. Z 35 oslovených
nám své odpovìdi zaslalo 16. Doly pøíspìvky rùzné: od
krátkých po obsáhlejí, od osobních letmých pohledù a
po odbornì zamìøené èlánky.
Jsme pøesvìdèeni, e pøelom století/tisíciletí je dùvodem k zamylení nad zmìnami, které odbornou knihovnickou obec oèekávají, a e èetba následujících pøíspìvkù mùe
i Vás pøimìt k pøemýlení o dalím osudu naí profese.

Jak dnes, na pøelomu tisíciletí, vidíte budoucí roli
knihovníka/informaèního pracovníka?
● Otázka o podobì profese tradiènì zvané knihovník byla
oprávnìná vdy v okamiku promìny zpùsobu záznamu
lidského mylení a jeho nosièe. K tomu vak v prùbìhu
historie docházelo zøídka, a ostatnì  velmi jednodue øeèeno  promìna spoèívala ani ne tak v samotném obsahu
toho, co se od knihovníka oèekává, jako spíe ve stále se
prohlubující profesionalizaci, specializaci jeho èinnosti a
v neobyèejnì rostoucí kále jeho znalostí a dovedností.
Dnes se nám vak zdá, e je na místì dokonce poloit otazník i nad vlastní existenci knihovnického povolání jako
takového. U proto, e proíváme právì tuto dobu jako
moment pøelomu do té míry, e jakoby právì jen promìna, a nikoli to, o co usilujeme, byla cílem sama o sobì.
A hlavnì: písmenka nám utekla z knih a zaèala ít
v neuchopitelném digitálním prostoru, aby se organizovala do pomyslných útvarù majících k nìèemu natolik trvalému, co by sneslo oznaèení nosiè, by by to byly jen
denní noviny, nesmírnì daleko.
I kdy je zøejmé a nepopiratelné, e dùsledky éry, kterou
proíváme, pøedèí svým dosahem ty, které následovaly po
vynálezu Gutenbergovì, pøesto se osobnì domnívám, e
teorie absolutní a hlavnì náhlé promìny celého informaèního prostøedí se vím, co k nìmu patøí, je tak trochu módní
a pøehnaná. Pragmaticky vzato, produkce klasických,
papírových dokumentù nejen e neklesá, nýbr pomìrnì
rychle roste, a zrovna tak zájem o sluby knihoven. Ani
se zde budeme zabývat pøíèinami, anebo tím, jak se promìòuje struktura a obsah tìch produkovaných dokumentù, mùeme konstatovat, e tomu tak jistì bude jetì po
desítky let. Povolání knihovníka (na tradièním názvu
ovem netrvám) jistì bude mít i nadále své dùleité, spíe
èím dál tím dùleitìjí místo. Ne ovem proto, e stále asi
bude dost papíru v knihovnách, ale hlavnì pro to, èím
se vlastnì povolání knihovníka profiluje: je to ten, kdo
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zaznamenané a publikované poznání, vìdìní a proitky umí
shromádit, uspoøádat, zachovat a druhým zpøístupnit. Bude
toto umìní snad nìkdy pro lidskou spoleènost nepotøebné?
A jak bude to povolání vypadat, o tom je snad mono øíci
zase jen to celkem banální, co bylo øeèeno výe: promìna
bude záleet ani ne tak v samotném obsahu toho, co se od
knihovníka oèekává, jako spíe ve stále se prohlubující profesionalizaci, specializaci jeho èinnosti a v neobyèejnì rostoucí kále jeho znalostí a dovedností. Jednoho k tomu bude
zapotøebí èím dál tím naléhavìji: systematické sebereflexe
oboru, schopnosti, ba dovednosti promìòovat se a odpovídat na oèekávání na nás kladená.
Vojtìch Balík
Národní knihovna ÈR

● Jeden z mých kolegù, který pøiel do naí knihovny
jako øidiè bibliobusu, studuje dálkovì UISK FF UK. Pøi
naem pøedvánoèním rozhovoru mi s radostí sdìlil, e nastala chvíle v jeho studiu, kdy si mohl vybrat, zda chce
studovat informatiku èi knihovnictví. On se s naprostou
samozøejmostí rozhodl pro knihovnictví a to proto, e je
to krásná práce.
Znovu jsem si uvìdomila, jak mnozí z nás nechtìli být
knihovníky, ale informatiky, informaèními pracovníky èi
nìèím jiným. Proè? Vdy knihovník je ten, kdo pracuje
v knihovnì a mìl by v jedné osobì naplòovat ne obé, ale
jetì mnohem víc. Mìl by být tím, kdo naplòuje právo obèanù na informace a u z jakýchkoli zdrojù a musí se
vemi dostupnými informaèními technologiemi umìt pracovat. Tím, kdo specifickými prostøedky naplòuje právo
na trvalé vzdìlávání a poznávání, zprostøedkovává pøístup ke kulturnímu dìdictví národa, ke svìtové kultuøe,
umìní, podporuje zájem o èetbu, komunikuje s lidmi, chápe potøeby uivatelù, je pøístupný novým mylenkám, metodám práce ...... a mohla bych pokraèovat. Není to málo,
co bychom od knihovníka chtìli, dokáe-li to splnit, nemám ádnou starost o jeho budoucnost, èili ani o budoucnost této profese, i kdy zùstaneme u názvu knihovník.
Jetì bych zmínila jiný pohled na zadané téma  personál, èili knihovníci, jsou nejdùleitìjím prvkem ve slubách kadé veøejné knihovny a to ne proto, e výdaje na
jejich mzdy bývají obvykle nejvìtí polokou rozpoètu. Jen
knihovník mùe dokázat, aby knihovna byla provozována
profesionálnì a stejnì profesionální byly její sluby. Jen
taková knihovna si uchová právo na existenci, jen takový
knihovník uspìje i v budoucnosti.
Anna Bimková
Mìstská knihovna v Praze

● Mnozí respektovaní odborníci tvrdí, e to nebyl objev
dynamitu, elektøiny, jaderné energie, ba ani poèítaèù, ale
vynález knihtisku, který nejvíce ovlivnil charakter 2. milénia. Nás knihovníky mùe tìit, e díky tomuto objevu
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tisíciletí máme regály plné zábavných i pouèných knih a
svázaných èasopisù a mùeme je nabízet naim uivatelùm. Objevy ve 20. století, a to pøedevím z jeho konce,
vak naznaèují, e se knihovník nemusí obávat o jednotvárnost své práce. Moderní nosièe informací jako CD,
CD-ROM, DVD-ROM urèitì nebudou posledními konkurenty (a vhodnými doplòky) knih. Knihovník se bude muset tyto i dalí nosièe, které budou objeveny na zaèátku 3. tisíciletí, nauèit katalogizovat, nauèit se s nimi
pracovat a pøedevím dokázat vyuívat informace na nich
uloené.
Já osobnì vidím v souèasné dobì nejvìtí problém
knihovníka a informaèního pracovníka v jeho (ne)schopnosti pøijímat to mnoství informací, které se objevuje na
tradièních i moderních nosièích a k nìmu má pøitom
snazí pøístup ne jiné profese. Pøed nìkolika desetiletími
nám staèilo sledovat jednu rozhlasovou a jednu televizní
stanici, pøeèíst jeden deník, sledovat èasopis 100+1 zahranièních zajímavostí a nìkolik odborných titulù a mìli
jsme pocit, e jsme dostateènì informováni. Nyní kromì
tìchto tradièních zdrojù nesmíme opomíjet informace, které je mono získat prostøednictvím internetu, musíme být
pøihláeni do øady elektronických konferencí a pøitom stále
máme pocit, e tempu dostateèného informování nestaèíme.
Knihovník a informaèní pracovník nového tisíciletí
musí poèítat s tím, e mnoství zdrojù poroste, musí hledat efektivní zpùsoby, jak tøídit podstatné informace od
balastních. Jeho roli vidím v tom, e bude schopen selekce informací, jejich analýzy a srozumitelného pøedávání
uivatelùm. K dispozici vak bude mít kvalitní programové prostøedky. Na druhou stranu mu ubude manuální práce s nosièi informací, jeho zamìstnání se stane sedavìjím. Ztráty kontaktu s uivatelem, i kdy v budoucnu více
zprostøedkovaného pomocí mobilu èi poèítaèe, se obávat
nemusí.
Ale Broek
SVK Ústí nad Labem

● Pøedvídání èehokoli je obtíné a riskantní, jeho výsledky nejisté. Proto odpovídám na poloenou otázku
s optimistickou vírou, e moudrost udrí na uzdì dalí vìdeckotechnický rozvoj, e èlovìk neznièí vlastní kulturu
flagrantním poruením ekologické rovnováhy a e neztratí
svou kontrolu nad poèítaèi a jejich sítìmi. A také, e se
podaøí postupnì uskuteèòovat vizi uèící se spoleènosti,
její souèástí je také idea celoivotního vzdìlávání.
Ve své odpovìdi se soustøedím pouze na veøejnì pøístupné knihovny (dále jen knihovny), které se ovem stávají stále zøetelnìji informaèními centry.
Vyjdu z jejich spoleèenské funkce staré ji nìkolik tisíc
let. Je to funkce uchování a zprostøedkování znakovì, tj.
textovì, obrazovì nebo hudebním zápisem zaznamenaných
znalostí, zkueností, pøíbìhù a proitkù. Jde o funkci zajiující kontinuitu lidské kultury. S pøibývajícím nárùs-
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tem této spoleèenské pamìti a s potøebou vzdìlanosti
roste význam této sociální funkce.
Pøiblinì do zaèátku 20. století mìly knihovny spolu
s archivy v plnìní této funkce témìø výsadní postavení. Ve
století dvacátém se vak stále více podílely na jejím naplòování s jinými institucemi a prostøedky. Postupnì se objevily film, rozhlas, televize, poèítaè, multimedializace,
internet, na obzoru je interaktivní televize atd. Rostou
monosti vyvolávání informací z poèítaèù a jejich sítí na
pracovitích a v domácnostech.
Za tìchto okolností mùe knihovna na poèátku 21. století (pøíli dále nedohlédneme) pøeít zejména za tìchto
podmínek:
1. Zachová-li si své veøejnoprávní postavení, tj. nepodlehne-li stranickosti, ale souèasnì také nebude-li ve
své èinnosti lhostejná k základním lidským hodnotám,
spoleèenským problémùm a rozporùm. Jinak øeèeno:
zachová-li si úroveò kulturního zaøízení. V tom je její
postavení obdobné veøejnoprávnímu rozhlasu a veøejnoprávní televizi.
2. Bude-li schopna v rámci svých moností vyuít vech
prostøedkù informaèních technologií, které se jí pro
její èinnost nabízejí.
3. Dokáe-li vytvoøit úèelovì a esteticky pøitalivé prostøedí jak pro soustøedìné studium, tak pro tvùrèí setkávání nejrùznìjího druhu.
Teprve za pøedpokladu splnìní tìchto tøí podmínek lze
hovoøit o základní roli knihovníka v blízké budoucnosti.
Vidím ho pøedevím jako partnera, rádce, konzultanta a
uèitele ètenáøù a uivatelù knihoven. Plnìní této role ovem
vyaduje od knihovníka znaèné komunikativní schopnosti,
umìní porozumìt a naslouchat lidem, mít je rád a také porozumìt tomu, jak èlovìk poznává. Orientovat se v rostoucí
záplavì informaèních zdrojù a pramenù vyaduje schopnost myslet v irích souvislostech, porozumìt souèasnému
dìní ve spoleènosti. Proto jsem pøesvìdèen, e vysokokolské vzdìlání knihovníka vyaduje kromì osvojení si knihovnického øemesla (metodik, technologií, pravidel, norem atd.) také prohloubené vzdìlání spoleèenskovìdní a
jazykové a také orientaci v souèasných filozofických smìrech a strategiích, které usilují o øeení základních rozporù
ve spoleènosti. Máme, bohuel, mnoho knihovníkù, a to i
s titulem PhDr., kteøí zùstávají ve svém mylení a konání
jen na úrovni knihovnického øemesla. To vak postupnì
ve stále vìtí míøe nahradí poèítaè.
Jiøí Cejpek
ÚISK FF UK

● (Termín informaèní pracovník opominu jako obec-

né a vágní oznaèení pro kohokoliv, kdo pracuje s informacemi, a to je v dnení informaèní spoleènosti snad
kadý obèan. Navíc mi jeho pøipojení za termín  knihovník èasto pøipadá jako jistý alibismus, kdyby to snad
s knihovníky nedopadlo dobøe.)
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Vývoj profese knihovníka za posledních 10 let mne naplòuje optimismem i v pohledu do budoucna. Bouølivý nástup informaèních technologií do praxe knihoven èásteènì
pomohl i k vyí prestii knihovnické profese v naí spoleènosti a otevøel tak knihovníkùm novou anci k pøeití.
Od knihovníkù dnes spoleènost oèekává, e pomohou
svým uivatelùm zvládat poèítaèovou a informaèní gramotnost.
Aby knihovník mohl obstát v konkurenèním prostøedí
uèící se spoleènosti musí se stát uèitelem i studentem zároveò. Jeho pøemìna na uèitele, kolitele a konzultanta práce s informacemi pøedpokládá jeho celoivotní vzdìlávání.
Dnes se hranice mezi uèitelem a studentem postupnì
ztrácí, jak se oba tyto èlánky vzdìlávacího procesu pøedevím v anglo-americkém svìtì vzájemnì obohacují, doplòují a prolínají a k jejich výmìnì rolí.
Profesionální knihovník byl ji døíve svou náplní pedagogem uèícím ètenáøe hledat informace v knihách a èasopisech. Dnes jen pøibyly nové zdroje  elektronické informace a nové metody jejich zpracování a vyuívání. Knihovník musí první zvládnout nové pøístupy informaèních
technologií, aby je mohl vyuívat pøi vyhledávání. Èím døív
to kadý z nás pochopí a vezme svou profesní budoucnost
do vlastních rukou, tím ménì se musí obávat budoucnosti.
Pøála bych si zùstat i v budoucnu knihovnicí a pracovat ne v informaèním centru, ale v knihovnì, její funkce
a úkoly se podstatnì zmìní.
Dennì kolem sebe dnes slyíme, e jedinou jistotou
v tomto nejistém svìtì je zmìna a ta se nevyhne ani profesi knihovníka. Podle mého názoru se musí zmìnit pøedevím tyto tøi oblasti:


vzdìlávání knihovníkù  zmìna formy i obsahu kolního i mimokolního vzdìlávání
 pracovní náplò knihovníkù  souvisí s pøemìnou tradièních knihoven na moderní knihovny, kde profesionální knihovník uèí uivatele pracovat s klasickými i
elektronickými informacemi
 osobní pøístup knihovníka ke své práci i profesnímu
rozvoji  zmìna pøístupu a vìdomí vlastní zodpovìdnosti za svùj profesní rùst, osvojení si intelektuální
zvídavosti a z ní plynoucí radosti uèit se nové vìci a
tím mít i radost z práce.
Pavla Kánská
Knihovna Masarykovy univerzity v Brnì
● Jsem pøesvìdèena, e bude velmi významná a já ji vnímám ve tøech rovinách pohledu:
1. ve vztahu k uivatelùm
 informaèní odborník zvládající záludnosti pouívané
techniky
 spolehlivý prostøedník a prùvodce labyrintem informací
 trpìlivý rádce a pomocník laikù, zaèáteèníkù a váhajících
 vlídná vrba pro vechny, kteøí trpí nedostatkem komunikace
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2. ve vztahu ke zøizovateli a obci
 nepøehlédnutelná autorita spoleèenského ivota
v místì
 vnímavý partner
 propagátor nových mylenek a trendù
 iniciátor pozitivní zmìny
3. ve vztahu k profesi
 aktivní úèastník profesních diskusí i spolkového ivota
 orientovaný pracovník schopný obhajovat a prosazovat profesní záleitosti
Milena Kodýmová
Mìstská knihovna Jindøichùv Hradec
● S odstupem èasu smekám pøed svými rodièi, kteøí mi
volbu stát se knihovníkem nerozmlouvali, kdy jsem se
pøihlásil ke studiu na støední knihovnickou kolu. A tak
jsem celý ivot dìlal, co mne bavilo, i kdy jsem pro to
stále musel nìco dìlat, roziøovat svùj zábìr èinnosti i studia. I teï platí, e kadý nemùe být podnikatelem, a tak
kdo se dá na práce v humanitních oborech, nestane se
brzy milionáøem. Ono to ani v té soutìi televize Nova
není snadné.
Myslím, e se presti knihovnického oboru v posledních deseti letech podstatnì zmìnila, a to v jeho prospìch.
Pøispìly k tomu zvýení potøeby informací v souvislosti se
zmìnami a roziøováním studia na vysokých kolách, automatizace knihovnických procesù, financování a rozvoj
grantového systému, podstatné navýení prostøedkù na
informaèní zdroje a jistì i investice do prostøedí vèetnì
výstavby úèelových budov støedních a velkých knihoven.
Anketní otázka je taková obligátní. Knihovnická èinnost spoèívá pøedevím v úrovni poskytovaných odborných slueb. To si vyaduje univerzální vzdìlání na stranì
jedné avak na druhé stranì pracovníky, kteøí se vidí ve
své specializaci. Leccos si ji bez informaèní odborné èinnosti nelze pøedstavit. Nezùstávají vak informaèní odborní pracovníci pøíli v anonymitì?
Jaromír Kubíèek
Moravská zemská knihovna Brno

● Profil knihovníka a informaèního pracovníka se formuje pod tlakem pøekotných zmìn. Uivatelská veøejnost
má (a bude mít stále irí) pøístup k internetu, zná jeho
nepøeberné informaèní monosti. Pøístup do naich a zahranièních elektronických katalogù zvìtuje informovanost o literatuøe. Uivatelé vìdí o fulltextových databázích a ádají z nich výstupy.
Ve vyuívání ICT (informaèních technologií) se knihovníci a informaèní pracovníci musí stát naprostými profesionály. Nesmí se spoléhat na sobìstaènost uivatelù,
jinak zcela ztratí svou autoritu. Pokud obèas sledujeme
napø. amatérismus v elektronické konferenci KNIHOVNA,
je zøejmé, e je co dohánìt. V ádném pøípadì si vak nepøedstavuji, e by se z knihovníkù v budoucnu stali tech-
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nokrati bez výrazné humanitní dimenze. Mìli by být vzdìlanými kultivovanými lidmi s komunikativními dovednostmi.
Dalí rys, který by se do profilu knihovníka a informaèního pracovníka mìl stále intenzivnìji promítat, je
schopnost práce v týmu. Vìtinou automatizace knihovnických procesù je tím tmelem, který sdruí nejschopnìjí
pracovníky bez ohledu na jejich konkrétní zaøazení. Zpracovávání projektù a jejich realizace je také oblastí, na které
se èasto podílejí pracovníci rùzných útvarù. Pøi zachování principu subordinace se duch týmové práce bude stále
více prosazovat. Je to svým zpùsobem hozená rukavice
vedoucím pracovníkùm, která by je mìla motivovat
k permanentnímu vzdìlávání.
Sílící tendenci pøedstavuje specializace. Pryè jsou
èasy, kdy za nemocného pracovníka u výpùjèního pultu
nebo v informaèní slubì mohl zaskoèit kolega z jiného
oddìlení. Je to vlastnì také urèitý projev týmové práce,
kde role jsou vymezeny odborným zamìøením.
V budoucnu zøejmì bude narùstat obtínì øeitelný
paradox  èím mení knihovna, tím vyí nároky na pracovníky, protoe budou muset zvládnout více odborností.
Tento jev koresponduje s tím, e u dnes je knihovna
s jedním pracovníkem závaný pojem, za ním je napø.
v Nìmecku bohatá odborná literatura.
Marie Nádvorníková
SVK Olomouc
● Osobnì mám vizi takové role na rozhraní realistického pohledu a mírného optimismu. Vize bude pochopitelnì
souviset s tím, jak se bude utváøet budoucí role informaèních institucí a knihoven, jaký prostor a jakou pøirozenou
a odbornou autoritu si vydobudou a obhájí ve velké konkurenci subjektù tlaèících se na informaèní (èi znalostní?) trh. Budoucí období se stane prostøedím, které bude
globalizované, konkurenèní, vìøme, e demokratické a
neorwellovské  tedy nesledované velkým bratrem,
ovlivòované digitální ekonomikou, ale také informaènì
znaènì nepøehledné dané pøirozenou liberalizací informaèních tokù veho druhu a smìru. Anarchizace (mj.
termín tzv. knowledge managementu) informaèního prostøedí není vak pøijatelnou vizí pro lidstvo. Domnívám
se, e právì nároky na pøehlednost a minimalizaci chaosu informaèního prostøedí a nám dobøe známé umìní a
vìdu informace vytváøet, analyticky a syntetizovanì zpracovat, dlouhodobì uloit a efektivnì vyhledat (starý dobrý informaèní cyklus) poskytnou ve vech tìchto fázích
velký prostor pro stávající profese informaèních specialistù, ale zejména pro moderní modifikace tìchto profesí,
a také pro nové, dosud tøeba nepøedvídatelné a nepochopitelné. Spoleènost zaloená na znalostech bude vyadovat vzdìlané informaèní experty (knowledge workers), kteøí se notnì nemusí rekrutovat jen z naeho
prostøedí, ale budou rovnì pøicházet z jiných profesních
koutù rozmanitého informaèního sektoru. Na první pohled to nemusí být totoné a pøíjemné s klasickým chápá-
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ním naí profese. Je záhodno unést pøedstavu, e se informaèní a znalostní prostor stane (jako, e se u stal!) konkurenèním i zároveò kooperujícím, synergickým pro mnoho
informaèních profesí a subjektù. Na místo knihoven a informaèních institucí se ji teï (a hlavnì koneènì, e i u nás,
protoe dlouho jsme na to èekali, a si budeme jen ukazovat, co chceme za systém) chystají subjekty dravého informaèního prùmyslu, producenti dat a informací a údajnì
také znalostí, dále jejich agregátoøi (chce se mi øíci, e
obèas i predátoøi, jak sleduji jejich fúze v tematicky rùzných oborech), informaèní prostøedníci, kteøí by knihovny
docela rádi i nevidìli, ale zatím se jim do cesty pøíli nepletou, tak je tolerují. To není vùbec patný stav vìci. Naopak
 to je velmi optimistické, nebo informaèní instituce a
knihovny se pro tuto chvíli stávají partnery  pro obchod,
sluby, profesi. Jsou to ony, které vlastnì mohou dále nabídnout uivatelùm informaèní bohatství tìchto producentù a agregátorù. A také èasto jediní, kteøí jsou schopni za
uivatele (tj. zákazníky) zaplatit útratu (viz dnení licence a konsorciální pøístupy k informacím, které si jednotlivec nemùe finanènì dovolit a ekonomicky silné podniky se tváøí neteènì). Je to symbióza obchodu informací a
zároveò krásného a humanistického poslání zpøístupnit
informace. Trpí-li nìkdy obor nedostatkem sebevìdomí, pak
vìøte, e souèasné dobøe vybavené knihovny a informaèní
instituce (a je jich hodnì), vzdìlaní informaèní profesionálové dobøe se v tìchto studnicích informací pohybující
(a je jich hodnì), schopní navigace, rady a koncepce, jsou
obchodním partnerem onìm agregátorùm, producentùm a
informaèním centrùm, jsou jejich privilegovaným zákazníkem. Pro stát, klade-li ovem dùraz na vzdìlanost, vìdu a
kulturnost, je to zase kvalifikované prostøedí, kde se mùe
projevovat informaèní a kulturní politika státu. Pro uivatele je pak taková informaèní studnice nepostradatelná
pro úspìné naplnìní informaèních potøeb nebo kulturních
záitkù. Tedy knihovna a informaèní instituce je dle tohoto
pøirovnání ve støedu zájmu. Hýèkaná role a perspektivní,
ale nesmí se zapomenout na to, e centrem vekerých informaèních slueb není knihovna nebo informaèní instituce,
ale uivatel = zákazník. Knihovna se má v dobì éry znalostí chovat proaktivnì (rozhodnì pøijatelnìjí slovo pro
knihovníky ne trnì) . Tato rovnováha potom vytvoøí a
ji vytváøí krásné podmínky pro rovnocenné obchodní
jednání, respektování a souití na tomto informaèním trhu.
Vechno bude tøeba naplnit dalím nezbytným èlánkem éry
znalostí, a tím je lidský potenciál. Tato doba bude nároèná na kvalifikaci a rekvalifikaci pracovní síly v naem oboru, pojem uèící se organizace nabude konkrétních významù i v naem prostøedí. To neplatí jen pro sektor
veøejnì-právní, ale i soukromý, kde diverzifikace informaèních profesí bude jetì rozmanitìjí a prunìjí, pochopitelnì pøizpùsobená marketingovým výstupùm, které se nemohou èekat od humanistických vizí knihoven jako
pøirozených studnic lidského poznání. Lidský faktor mùe
vak být také tou nejvìtí slabinou informaèních institucí a
knihoven, který zapøíèiní, e informaèní specialista a knihovník neobsadí v pomyslném vlaku informaèního trhu 1.
vlakovou tøídu s místenkou, kde bude konverzovat s dámami
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a pány z jiných koutù informaèního sektoru, ale bude se hádat o místo ve tøídì 2. Nevyívám se v prohnanosti a mazanosti, rozporuplnosti, nìkdy i bezohlednosti nìmeckého prozaika a dramatika Bertolta Brechta, ale nìkteré jeho hry mne
zajímaly a zajímají. Pokusil bych se vak najít pøíleitost a
pøirovnání v jednom jeho výroku: Obtíe hor leí za námi,
pøed námi leí obtíe rovin. Tak vidím roli dynamické a expandující informaèní profese, roli rùznými programy a projekty vybavených a na zajímavou startovní èáru postavených
knihoven a pochopitelnì i roli informaèního vzdìlání, na kterém je mi ctí a dobrodrustvím se podílet, a to ve vidìno
oèima v pátek dne 12. ledna 2001 pøesnì ve 20.00, pár desítek hodin po nìkolika napsaných a absolvovaných oponenturách rùznými øeiteli a nositeli naplòovaných projektù Programu LI  Informaèní zdroje pro vìdu a výzkum, èi jiného
programu  Infra 2, kdy jsem si jetì více uvìdomil, e knihovny a informaèní instituce 21. století jsou komnatami pokladù
zvanými informace a znalosti a nae profese klíèníkem.
Richard Papík
ÚISK FF UK
● Domnívám se, e povolání knihovnické prolo dramatickým vývojem. Po desetiletí, moná po staletí staèilo
k úspìnému vykonávání povolání knihovníka vystudovat
pøísluný obor, a u na univerzitì èi na støední kole, a
získané znalosti umonily výkon povolání celoivotnì. Tato
praxe je vak ji nenávratnì pryè.
Do knihovnictví vtrhly obdobnì jako do jiných profesí
informaèní technologie, které nutí k neustálému zvyování znalostí a dovedností k jejich uívání. Zvládnutí nového softwaru pøináejícího pøedevím vyí kvalitu naí
práce a èasto i její urychlení vyvolává mnohdy euforii. A
co teprve odstranìní komunikaèních bariér! Záplava informací z celého svìta zahltila spoleènost. V této skuteènosti spatøuji právì pro knihovníky a informaèní pracovníky obrovskou anci. Mohou to být právì oni, kteøí
usmìrní (v pozitivním smyslu slova) lidské tápání. Mám
na mysli jednak orientaci knihovníkù ve vyhledávacích a
informaèních portálech, ale také vlastní tvorbu garantovaných informaèních pramenù.
Idea Obecné digitální referenèní sluby poskytované
v informaèní síti renomovaných knihoven na svìtì, na její realizaci se zaèíná pracovat, pøinese jistì lidstvu pokrok. Umoní oddìlit zrno od plev, nabídnout zájemcùm
z øad vìdeckých pracovníkù èi nejirí veøejnosti skuteènì provìøené a systematicky budované databáze.
K takto nároènému úkolu samozøejmì potøebujeme
knihovníky bystré, vzdìlané, pøipravené na celoivotní
uèení, kteøí jsou si vìdomi, e profese knihovnická zdaleka není jen rutinním zamìstnáním.
Lea Prchalová
SVK Ostrava
● Myslím, e role uvedených profesí bude spoèívat
v efektivním zprostøedkování relevantních informací uivatelùm. A u v klasické knihovnické nebo v informaèní
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profesi se èinnosti rychle pøesouvají do oblasti informaèních technologií. Knihovník i informaèní pracovník
je musí umìt co nejlépe ovládat, aby mohl zprostøedkovat
uivateli co nejrychleji a nejkompletnìji jeho poadavky.
V dnení dobì lze prakticky vechny knihovnické èinnosti provozovat prostøednictvím poèítaèe a síového prostøedí  od akvizice, katalogizace, pøes MVS, DDS a po
rezervaèní systém dokumentù.
Obdobné je to i v informaèní sféøe  dnes ji není problém sehnat témìø jakoukoliv informaci. Role informaèního pracovníka spoèívá spíe ve vytøídìní poadovaných
informací ze zmìti reklamy a komerèních prezentací a
v následném provìøení jejich dostateèné vìrohodnosti.
Poslední rolí obou profesí (ne vak významem) je propagace potøebnosti vlastní práce a neustálá a vytrvalá
výchova uivatelù. Zbyteèná bude nae snaha zvyovat
obsluný komfort knihovnických slueb èi pøístupu do rozsáhlých databází, kdy je uivatelé z nevìdomosti nebo
pohodlnosti nebudou umìt nebo chtít vyuívat.
Ke vem výe zmínìným úkolùm je ji nová generace
studujících knihovnických i informaèních profesionálù
vedena. Jen nejvyí profesionalita nás udrí (pøípadnì
zvedne) na prestiní úrovni, kterou si zaslouíme. Vìøme,
e se naplnìní této role dnením i budoucím knihovníkùm/
informaèním pracovníkùm podaøí!
Svatopluk Rieger
Univerzita Palackého, Olomouc
● Váení, kdybychom vìdìli, jak budou vypadat v budoucnosti knihovny, hned bychom dovedli na danou otázku
odpovìdìt. V souèasnosti to ale nevíme, take vìtinou i
tápeme pøi pokusech o definici své vlastní budoucí role.
Pøedstavíme-li si vak ve své informaèní práci pøíchod
elektronické knihovny napøíklad jako pøechod od døívìjí
vesnické prodejny bývalé Jednoty k souèasnému Hypermarketu, mùeme si alespoò domyslet jeden z hlavních úkolù
budoucího knihovníka/informaèního pracovníka  nedopustit, aby jeho konzumenti informací na jedné stranì trpìli pøílinou informaèní dietou a mentální anorexií a na
stranì druhé zase propadli informaèní bulimii. Cesta k tomu
podle mého názoru vede pøes dokonalé zvládnutí stále nových a jetì novìjích informaèních technologií (pro hodnì z nás jsou SGML, HTML, XML, PDF, OCR a dalí stále
jetì jen jakási kabalistická znaménka) a pøes nai aktivní
úèast pøi tvorbì a uplatòování moderních metainformaèních a znalostních systémù, jak o tom ve skvìlém pøekladu
kolegy Antonína Vítka podrobnìji hovoøí Andrew Hardie
ve svém èlánku Knihovník budoucnosti  úøedník nebo
autor? (http://www.cts.cuni.cz/vesmir).
Karel Sosna
Parlamentní knihovna
● Moje odpovìï by mohla být velmi struèná: kdybychom
nevìøili v budoucnost povolání a instituce, sotva bychom
usilovali o postavení nové velké knihovny. Ale tak jedno-
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due to bohuel nevidím a pøiznám se, e je to otázka, která
mne stále pronásleduje a stále se snaím dopátrat urèitìjí
odpovìdi. Docela jistì se budou odpovìdi  a zejména
argumentace  liit podle toho, máme-li na mysli knihovnu
národní s její zøejmou rolí garanta trvalého uchování,
knihovnu veøejnou ve smyslu public library nebo
knihovnu vìdeckou. Naposledy jsem spolu s knihovníky 
experty ze sedmi zemí o problému budoucnosti zejména vysokokolských knihoven diskutoval krátce pøed tím, ne jsem
musel svùj pøíspìvek odevzdat. Ani tato debata nevedla 
jak se dalo oèekávat  k jednoznaèné odpovìdi, nicménì
nìkterá východiska se  zdá se  potvrzují. Rozhodnì
knihovna za nìkolik let nebude stejná jako dnes. Podíl dokumentù dostupných na Síti vzroste tak, e  zejména
v technice a v pøírodních vìdách  bude v elektronické podobì k dispozici témìø vechno aktuální, co uivatelé od
knihovny ádají. To, co bude pøece jetì potøeba vyhledat
v tradièních fondech, bude rovnì moné na poádání doruèit elektronicky. Zcela stranou ponechávám otázku, jakým zpùsobem bude tato totální elektronizace financována, aè je jasné, e bude tøeba najít modely dovolující
udritelný rozvoj. Dnení trendy vedou do slepé ulièky:
nìkolik málo renomovaných vydavatelù usiluje o to, trh
zcela hegemonizovat, slabí vytlaèit a vekeré prostøedky
knihoven  nebo prakticky nikdo jiný jejich produkci nekupuje  získat pro sebe. Hlavním smyslem publikování
pøestává být vìdecká komunikace; stále zøejmìji jde o to
být publikován a  jetì dùleitìjí  být citován, a
tak získávat body potøebné pro udìlení vìdeckých hodností, cen a grantù umoòujících pokraèovat v práci [ilhánek, 1999]. Potøeba rychlé vìdecké komunikace, která
 pøipomeòme si  vedla ke vzniku webu, vak zùstává.
Vzhledem k rostoucí specializaci a fragmentaci výzkumu je
uspokojována v úzkých virtuálních spoleèenstvích komunikujících po Síti, v elektronických konferencích èi prostøednictvím vysoce specializovaných serverù. Syntetických dìl
kodifikujících základy èi novì je postulujících rovnì pøibývá: otázkou zùstává, zda jde o rùst objemu informací,
nebo o jejich rozmìlòování.
Naè tedy stavìt knihovny? Dùvodù se zdá být nìkolik. Pøednosti textu v digitální podobì jsou zjevné zejména z hlediska jejich moného dalího zkoumání èi jiného
zpracování. Na druhé stranì papír  zejména pochází-li
z pøed-kyselého období  je stále trvanlivým a levným
médiem pro uchovávání dokumentù. Papír je také snadnìji pøenosný a dá se z nìj studovat v tramvaji i v posteli
s nulovou energetickou nároèností, dají se na nìj snadno
èmárat poznámky, a kdy je nejhùø, dá se vztekle zmaèkat
do koule a mrtit do koe, dá se z nìj sloit vlatovka, dá
se spálit i spolknout. Ano, jsme na papír pár století zvyklí, ale moná své zvyky rychle zmìníme, dokáí-li nová
média papír nahradit v celé jeho mnohostrannosti. Pøevést milióny titulù do digitální podoby bude finanènì nároèné nejen ve fázi digitalizace, ale dokud nebudou
k dispozici vskutku velkokapacitní ukládací média jetì
více v  nikdy nekonèící  fázi trvalého uchovávání. I kdy
jednoho dne bude ve, co potøebujeme k dispozici
v digitalizované podobì, nejsem si jist  a existují studie tuto
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mou pochybnost sdílející: ergonomie studia z papíru je
podle nich jen tìko dostiná  zda budeme studovat
z obrazovky (i kdy bude ji mít rozmìr a podobu paperbacku) anebo z papírových kopií, které si mùeme pøed sebou
rozloit po stole a nahlíet do nich paralelnì namísto sekvenèního pøístupu k obrazovce èi oknùm na ní. Knihovna
tak bude místem koncentrace, kde je ve potøebné po ruce,
kde panuje soustøedìná pracovní atmosféra a kde jsou
k dispozici ochotní knihovníci schopní poradit ne u jen, jak
se hledá v katalogu, ale co nového v oboru mého zájmu
knihovna má i nemá, kde na Síti existuje na dané téma zajímavý pramen èi konference. Dnes ji není myslím sporu
o tom, e knihovníci se budou muset radikálnì zmìnit, nechtìjí-li jako druh vymøít [Uhlíø, 2001], a zase bezpochyby
záleí na tom, mluvíme-li o knihovnících v public nebo
research knihovnì. Pøesvìdèení, e jetì dlouho to budou
lidé a ne poèítaèe, kdo budou vytváøet pøidanou hodnotu
k dokumentùm existujícím a ji na polièce v knihovnì reálné, nebo kdesi v síové knihovnì virtuální, èerpám z toho, e
poèítaèe jetì dlouho nebudou schopny skuteènì porozumìt
textu. Fulltextové prohledávání je vcelku triviální, na statistickém hodnocení zaloená operace, i kdy poèítaè zvládne i
èeskou gramatiku, k porozumìní je jetì stranì daleko.
Porozumìní pøeci vzniká a v interakci struktury toho, co mi
øíká text, se strukturou, kterou mám ve své nahromadìné znalosti. Jak to èlovìk dìlá, nevíme. Zda a kdy to budeme umìt
namodelovat, nevím. Chopí-li se tedy této pøíleitosti, mají
knihovníci pøed sebou jetì dlouhou budoucnost. Kromì toho
knihovna nejspí i nadále zùstane místem setkávání a skupinové práce èi jen diskuse, nebo dokonce jen poflakování
a èekání na setkání s kamarády èi hezkými kolegynìmi (gender-minded ètenáøky si laskavì sex obrátí). Univerzitì se za
Husových èasù øíkalo uèené hádání a tento sociální aspekt, kdy nejde jen o to dostat do hlavy sumu znalostí, ale
vyvodit z nich své závìry a ty v hádání v komunitì prezentovat a obhájit, ten podle mého soudu nelze virtuální realitou beze zbytku nahradit. Jak øíká Paul Lukez: A hlavnì,
role knihovny jako symbolu kulturních a spoleèenských hodnot zùstane zachována. Jsme spoleèenská stvoøení a potøebujeme být vnímáni jako èlenové vìtí skupiny; to nám dodává sílu a posiluje ná smysl pro pospolitost. Spoleènost
zaloená výhradnì na virtuálních on-line komunitách nemùe
skonèit jinak ne jako virtuální a zbavená své podstaty.
Knihovny  vedle jiných institucí  odpovídají naí niterní
lidské potøebì spoleèenství v mlném éteru kyberprostoru.
[Lukez, 1997].
Je to málo? Je to dost? Tìko øíci. Jisté je, e se
knihovny i v nejpokroèilejích zemích stále staví.
Literatura:
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Martin Svoboda
Státní technická knihovna
● Povolání zrozené pravdìpodobnì prací kustoda sbírek knihovny krále Aurbanipala v Ninive nìkdy v polovinì 7. století pøed Kristem èelí nikoli poprvé ve své historii zmìnám, vyvolaným pokrokem v metodách a technikách
komunikace poznatkù ve spoleènosti. Je vak nesporné,
e vechny tyto zmìny spoèívaly nikoli v podstatì jeho
poslání, ale vdycky je o nìco obohatily, ani by vlastní,
archetypální paradigma knihovnictví, jako navýsost informaèního povolání, nìjak zvrátily. Vdycky lo, jde a
pùjde o slubu, jejím cílem je zprostøedkování komunikátu (umìleckého díla, vìdeckých, technických èi obèanských informací) mezi jejím vysilatelem k tomu pøíjemci,
který ji, a u z jakékoli pøíèiny, v daném èase a prostoru
potøebuje. Dìje se tak prací s dokumenty, jejich typy a
zejména nosièe se èasto revoluènì mìní. Uvìdomme si
revoluèní pokroky z hlinìných destièek k papyrovým svitkùm, od nich ke stále jetì rukopisným konvolutùm, pak
Gutenbergùv vynález a dnes digitalizaci. Uvìdomme si
vak také obdobné revoluce roziøující pùvodní funkci
kustoda sbírek o bibliografii a návaznì dokumentaci,
o reerní sluby, o studijnì rozborové sluby a o dnení
informaèní, resp. znalostní management. Musím pøiznat,
e souèasní informaèní manaeøi si stìí uvìdomují, kde
jsou vlastnì koøeny jejich profese. A pøitom není náhodou, e z nich nejlépe pøipraveni jsou právì ti, kteøí vystudovali studijní program knihovnicko-informaèní, ovem
v dané specializaci. Dokazují to, i kdy zatím v minimálním poètu, i èerství absolventi Ústavu informaèních studií a knihovnictví na Karlovì univerzitì, napø. úspìností
v konkursních kláních nìkdy desítek uchazeèù, vesmìs
programátorsky  technicky vzdìlaných, na místa informaèních manaerù. Vìtina z nich je vak specializaènì
vzdìlávána buï pro vyí øídicí místa ve vìtích veøejných knihovnách, nebo v institucích poskytujících sluby
v oblasti vìdeckých a technických informací, a u se nazývají vìdecké èi technické knihovny nebo informaèní
støediska.
Z toho, co jsem uvedl, se domnívám, e jednoznaènì
vyplývá vìdomí nadìjné budoucnosti tohoto dnes tak iroce profesnì rozloeného povolání. Je vak, a s tím se
musíme smíøit, specializaènì diferencované. Právì tak,
jako je zavádìjící, ptáme-li se, pøeijí-li souèasnou digitální revoluci knihovny, bez rozliení, o které typy knihoven jde, právì tak nelze hromadnì odpovìdìt, jak na tom
budou knihovníci/informaèní pracovníci jako jedna kategorie dohromady. Ve specializaci informaèních manaerù se nemusíme nièeho obávat. Ti jsou právì na zaèátku
pravdìpodobnì velmi slibné éry. Nemám pochybnosti ani
o potøebì bibliografù, dokumentátorù a zejména kvalifi-
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kovaných reerérù, dovádìjících své sluby a ke studijnì rozborovým formám výstupù, ovem spíe v technických oborech, pøírodních vìdách a medicínì. V tìchto
oborech vak dochází vlivem digitalizace k transformaci
dnes jetì pøevaující práce na tvorbì, správì a výpùjèních slubách sbírek titìných dokumentù ve prospìch
práce s digitálními dokumenty na internetu, pøíp. na jeho
pokraèovatelském médiu. Zde se specializace akvizièní,
katalogizaèní a výpùjèní (spíe dodavatelská ve smyslu
DDS) vyvíjí k ovládání tìchto slueb knihovníkem tøeba i
z domova, zamìstnaným jednak nakladatelstvími, jednak
firmami pùsobícími dnes v kniním obchodu a jednak vìdeckými institucemi vèetnì vysokých kol a také podniky,
které mají ctiádost vyvíjet a inovovat své produkty a
k tomu provozují výzkumné laboratoøe, projekci a vývoj.
Vìdecko-technická literatura je digitalizací napadena
neporovnatelnì nejhloubìji a tento trend bude moná jetì rychleji postupovat.
Na závìr chci deklarovat svoji víru, e veøejné knihovny vèetnì národních knihoven jako informaèní instituce
slouící nezamìnitelnými kulturními statky a také slubami obèanùm v oblasti kultury, veobecného vzdìlávání a
obèanské informovanosti mají pøed sebou i v digitalizovaném svìtì informací nezastupitelnou budoucnost. Tím
také knihovníci, kteøí je, ovem minimálnì ve smyslu posledních doporuèení UNESCO pro veøejné knihovny, povedou, se mohou i v nastávajícím vìku dobøe uplatnit, a
to ve velmi prestiním obèanském postavení.
Rudolf Vlasák
ÚISK FF UK
● Knihovnictví i informatika procházejí v souèasné dobì
dynamickým rozvojem a smìøují obdobnì jako dalí obory k budování informaèní spoleènosti, jak bývá 3. tisíciletí oznaèováno. Zachytit nové vývojové trendy doby automatizace, www stránek, digitalizace, nových informaèních
technologií a dalích artefaktù klade nespornì jiné nároky na pracovní èinnost knihovníkù a informaèních pracovníkù ve vech typech knihoven. Jejich role se pøedevím nevídaným rozvojem techniky a pøílivem
ohromujícího mnoství informací skuteènì mìní a bude
dále mìnit. Inherentní pøístup knihovníkù lpících na klasických formách práce budoucnost rozhodnì nemá. Právì naopak flexibilita, anticipace, utilita a dalí jevy tvoøí
kvintesenci nových pøístupù v knihovnických, bibliografických, referenèních, konzultaèních a informaèních èinnostech. Informace budou stále více ovlivòovat ivot lidí.
Na pracovnících knihoven bude velmi záleet, jak budou
umìt potøebné informace vyhledávat, pracovat s nimi a
rychle je pøedávat uivatelùm. Vìøím, e vedle nových
druhù dokumentù bude mít v knihovnách své významné
místo i kniha a práce s ní. Rostou nároky na vzdìlanostní
a komunikativní úroveò pracovníkù, ale i na technické a
prostorové vybavení. Z tìchto hledisek se v Hradci Králové maximálnì snaíme o zahájení výstavby nového
Knihovnicko-informaèního centra, které by na odpo-

9

vídající úrovni slouilo co nejlépe iroké veøejnosti. Shrnující odpovìï na poloenou otázku tedy zní: o svoji budoucnost se knihovníci a informaèní pracovníci nemusí
obávat.
Josef Vlèek
SVK Hradec Králové

● Po úspìném, ale témìø nadlidském snaení zajistit finance na stavbu a vnitøní vybavení novostavby naí knihovny v Liberci a ve stavu vyèerpávajícího a dosud neúspìného úsilí získat i prostøedky na nová pracovní místa,
sputìní provozu domu i knihovnického a informaèního
systému, stìhování fondù... mne zastihla prosba zapojit se
do Vaí ankety. To ve navíc v atmosféøe nepochopení, úøedníkù, èi zastupitelù, e knihovnické a informaèní sluby jsou
standardní souèástí vyspìlé spoleènosti a ne pùjèovnou knih
pro dìti a seniory. Snad jen mùj vrozený optimismus a, jak
moji spolupracovníci a pøátelé zdùrazòují, moje umínìnost
a, jak já øíkám, i vytrvalá podpora a aktivity domácích i
zahranièních kolegù, nìkterých politikù, pøátel i rodiny a
jejich úspìchy mì utvrzují v pøesvìdèení, e téma nae
povolání a jeho budoucnost mì nemusí znepokojovat.
Snad jen nìkolik pøíkladù, proè cítím takové jistoty:
Na prahu nového tisíciletí jsme spoleènì s mými spolupracovníky mìli nádhernou monost dokonèit jedineèný projekt moderní novostavby euroregionální knihovny
 standard ve svìtì, unikum u nás. Po 36 letech knihovnické praxe mám hrdý pocit pozitivního umocnìní sluby,
kterou jsem si pro své uplatnìní na tomto svìtì vybrala.
V obecném povìdomí je profese knihovníka, knihovnice nìkde na spodní pøíèce ebøíèku dùleitosti nebo vánosti a domnívám se, e povolání informaèního pracovníka snad jetì do seznamu profesí u nás napevno ani
neproniklo. Pøesto jsem za ta léta, a pøedevím za posledních deset let, já sama necítila nikdy náznaky podceòování mého výkonu sluby. Jako slubu jsem to uivatelùm i zamìstnavatelùm vdy nejen prezentovala, ale i pro
nì vykonávala. Z toho vychází i moje pøesvìdèení, e posuny vzhùru ve vnímání na onom pomyslném hodnotovém
ebøíèku profesí ve spoleènosti a ve vnímání role naí sluby veøejností jsou plnì v naich rukou a to i do budoucna. U proto, co vdy zdùrazòují moji angliètí kolegové,
ale nejen oni, e knihovník a informaèní knihovník má tak
blízko k lidem, obèanùm, kterým své sluby poskytuje, e
tak velmi dobøe zná jejich obecné i individuální potøeby,
jejich orientaci v zájmové, studijní, kulturní i sociální oblasti, e je mùe pøedávat tam, kde se rozhoduje o rozvoji
slueb knihoven, ale i o systému a obsahu vzdìlávání. Nakonec i dokumenty na podporu a rozvoj slueb knihoven
na mezinárodní úrovni a první vlatovky u nás (Zákon
o svobodném pøístupu k informacím, vládní dokument o státní informaèní politice, kulturní politika, pøíprava knihovnické legislativy za úèasti knihovníkù, programy pro rozvoj...) svìdèí o vzestupu vánosti úlohy, kterou knihovny
sehrávají. Jen nám schází síla prolomit tu bariéru absence

10

finanèních prostøedkù (pøedevím státu) v prostøedí pomalé nebo stagnující ekonomické rovnováhy, resp. podpory
oblastí vzdìlávacího informaèního systému, nakonec i kultury, kam zejména patøí sluby veøejných knihoven.
Pøekotný rozvoj mnoství informací a promìna jejich
nosièù, právì tak jako vývoj informaèních technologií s sebou
jistì nese i stupòující se nároky na schopnosti, úroveò vzdìlání pracovníkù v knihovnických a informaèních slubách a
silnou vazbu na profese s informaèními technologiemi spojené, co si velmi silnì uvìdomujeme vichni.
Sledujeme-li vak programy vlád vyspìlých demokratických státù v této oblasti (Clintonova vláda, Slovinsko,
Polsko, Estonsko) nebo existenci povolání information
brokers, kteøí jsou najímáni podniky..., obavu ze zániku
naí profese nemusíme sdílet. Jak vysoko vak obliba, zaøazení èi vánost naeho povolání ve spoleènosti stoupne,
záleí na tom, jak my sami budeme pøesvìdèiví. Jak
v naich pomìrech, øekla bych úspìnì nastartovanou
debatu, hlavnì s politiky souèasných i budoucích vlád,
o neodmyslitelnosti slueb, které poskytujeme nebo zaruèíme poskytovat, povedeme. Vdy i nai kolegové v zahranièí, kteøí jen zdánlivì mají vystaráno, postupují
svùj denní boj o místo na slunci. Mají vak na své stranì
vdy své uivatele, kteøí jsou pøipraveni se za jejich oprávnìné poadavky postavit.
Nezabývám se pohledy na toto téma do vzdálené budoucnosti nakroèeného tisíciletí, protoe si myslím, e i
pro nastupující generaci knihovníkù a informaèních pracovníkù, a to právì v postkomunistickém prostøedí, jejich
èas teprve pøichází.
Vìra Vohlídalová
Knihovna Liberec

● Nemám rád sci-fi. Nebývá racionální, natopak vìdecká, a èasto není dokonce ani fikcí, tedy logicky vystavìnou
futuristickou vizí, ale vymýlením. Nechci se proto poutìt
pøíli daleko do budoucnosti, do ní stejnì nelze dohlédnout.
Domnívám se, e role knihovníka (nevidím pøíli velký
rozdíl mezi knihovníkem a informaèním pracovníkem)
pøítího století se pøíli nezmìní. Jeho hlavní úlohou bude,
stejnì jako dnes, zprostøedkovat informaci. Slouit informací poznamenanou lidským rozumem, øeknìme vìdeckou èi odbornou nebo lidským citem, informací estetickou. Je jen otázkou, na jakém nosièi bude íøena a jak
bude komunikace mezi tvùrcem informace a jejím spotøebitelem èi konzumentem probíhat.
Role knihovníka se nezmìní, bude jen nároènìjí. Bude
vyadovat komplexnìjí schopnosti pøi vyhledání informací v rùzných typech dokumentù a na rùzných druzích
nosièù, vìtí univerzalitu vìdomostí a vedle toho vìtí
vnitøní specializaci v rámci oboru. Bude nutné, aby knihovník nalezl a umìl pøeèíst informaci v rùzných jazycích,
aby ji umìl pøeloit z daného jazyka do jazyka veobecnì
srozumitelného. Lingvisticky velké jazyky se udrí. Kadý
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bude mluvit svým pøirozeným mateøským jazykem, vedle
nìj vak bude ovládat pøirozený univerzální propojovací
jazyk, který se vyvine nejspíe z angliètiny.
Jednou z prvních knihoven, o ní máme spolehlivou
zprávu, byla chrámová knihovna v Edfu ve starovìkém
Egyptì. Od té doby uplynulo cca 5000 let a knihovny prokázaly svou informaèní a vzdìlávací funkci. Za tu dobu
se jejich podstata (být skladem informaèních konzerv) a
podstata knihovnictví (schopnost uspoøádat zmì informací uloených v tìchto konzervách a schopnost výbìru
informací relevantních poadavku) nezmìnila. Jen nosièe informací doznaly zásadních zmìn. Kdy celou vìc ponìkud zjednoduím, jde o cestu od kamene k papyru, od
papyru k pergamenu, k papíru, k magnetickému nosièi
informací, od magnetického nosièe k ..? pøece
k virtuální knihovnì zaplnìné magnetickými nosièi a ..?
nejspíe k virtuální knihovnì, zaplnìné jinými nosièi informací. Tady zøejmì nejsme omezeni. Pøitom pojem virtuální je nutno chápat jako nehmotný, potenciální, moný, zdánlivý, simulovaný, rozptýlený, avak za urèitých
okolností pøístupný. Chápat ho jako obsah prùniku vyjmenovaných pojmù a souèasnì v individualitì jejich obsahu. Kniha v nejirím smyslu tohoto slova zùstane knihou, tj. rozsáhlým souborem uspoøádaných informací,
které mají smysl pro dva lidi na koncích komunikaèního
øetìzce, pro autora a pøíjemce informace.
Forma knihy vyuívané v knihovnách se jen rozíøí
o knihu elektronickou, moná v následné fázi v podobì ploché obrazovky poèítaèe, do nìho bude moné nahrát potøebné informace a na obrazovce textem listovat. Ani nemusí být tvarem pøíli vzdálena od té dnení knihy. A ètenáø
si bude v knihovnì pùjèovat elektronickou kopii potøebného textu. Moná.
Abychom neznièili kulturní dìdictví, jakým a dosud
klasická kniha je, musí být informace uloené v knihách,
zejména v rukopisech, prvotiscích a unikátních dokumen-
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tech, pøeneseny na magnetické nosièe. Do elektronické,
èi v budoucnu jiné obdobné podoby, tak bude s nejvìtí
pravdìpodobností pøenesena vìtina dneních klasických
knih. V nedaleké budoucnosti mohou novì vydávané knihy vycházet v elektronické podobì. Jistì se tak stane
u publikací, které mají spotøební charakter, jako napø.
skripta, uèebnice, pøíruèky, slovníky, encyklopedie, a jinou podobu u takový titul nikdy nedostane. Knihovník
nedaleké budoucnosti tedy nebude hledat potøebnou informaci v knihovním fondu své knihovny, ale ve svìtovém
knihovním fondu. Je vak tøeba mít na pamìti, e elektronický nosiè je nosièem nestálým, a tudí nejistým.
Kniha je vak také umìleckým pøedmìtem, který urèitì nebude v nejblií dobì nahrazen elektronickou nebo
jinou formou. Doufám, e knihy budou i nadále vycházet
v podobì klasického kodexu, e tak budeme brát do rukou
bibliofilie, umìlecké publikace a snad i beletrii a e jedna
modernìjí, elektronická forma nevytlaèí druhou, klasickou, u pro monost dotknout se toho papírového výtvoru,
pøece jen lidsky pøijatelnìjího a ivého, s ním je mono
se sblíit a mít ho ve své knihovnì jako pochopitelný doklad lidského umu. Klasická textová kniha s pøíbìhem a
dìjem by nemìla být nahrazena pøedvaøenou audiovizuální informací, která je nejvýe odrazem inteligence a
fantazie autora, zdaleka vak tolik nepodnìcuje inteligenci
a fantazii ètenáøe. Vdy v klasické knize je mono èíst
mezi øádky. Doufám, e obì formy knihy, kodex i elektronická multimediální kniha, budou existovat vedle sebe,
jinak je tu nebezpeèí, e lidstvo zapomene èíst a hlavnì
myslet.
A to je tak vechno, co lze se znaènou jistotou tvrdit.
Take v knihovnách  principiálnì  nic nového pod sluncem.

Jaroslav Vyèichlo
SVK Plzeò
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