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Multimediální knihovny v  informaèní
spoleènosti

Ve dnech 6.-10. prosince 1998 se konala v Berlínì
mezinárodní konference o nové roli knihoven v infor-
maèní spoleènosti, nazvaná Die medienkompetente Bib-
liothek in der Informationsgesellschaft. Poøadateli byly
Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) a Zentral- und Lan-
desbibliothek Berlin (dále ZLB).

V úvodní bloku zaujal referát paní Phillippe Doplhi
�Konvergence knihoven ve Velké Británii�, v nìm� se
pøedná�ející zamìøila pøedev�ím na úlohu knihoven
z pozic staré a nové generace. Stejnì jako u nás chybí
v Británii, zejména v síti akademických knihoven, kvali-
fikovaný personál, ochotný k aplikaci nových pracovních
metod a postupù, tak jako chybí dostateèný poèet ètená-
øù, kteøí takové pøístupy vy�adují.

V sekci nazvané Role knihoven a jejich zmìna
v rámci spoleèenského prostøedí hovoøil B. Usher-
wood z knihovny v Sheffieldu pøedev�ím o sociální a vý-
chovné úloze knihoven. V této souvislosti zdùraznil vý-
znam dal�ích institucí, jako jsou napø. knihkupectví a
nákupní centra, je� pøivedou ke knihovnì a následnì
i do ní nové náv�tìvníky, kteøí v souèasné informaèní spo-
leènosti knihovny opomíjejí, resp. nepoci�ují potøebu jich
pøíli� vyu�ívat. Hodnota knihoven spoèívá nejen v in-
formacích, které obsahuje, ale pøedev�ím v tom, jak
tyto informace doká�e v koneèné fázi ètenáøi nabídnout.
O nasazení veøejných knihoven v rámci poskytování �ob-
èanských informací� ve �védsku hovoøila paní Ahlquist,
o pøínosu a perspektivách knihoven v nové informaèní
spoleènosti pak paní Buckley (The British Library).

Ve tøetí sekci Nové slu�by, nové výkony  informovala
paní Sommers Pierce z Informaèní agentury USA v Ber-
línì o radikální pøestavbì amerických kulturních a informaè-
ních center v Evropì a celém svìtì na základì vyvíjejících
se nových informaèních technologií. Nekompromisnì se
omezují poèty zamìstnancù v jednotlivých poboèkách a
vývoj smìøuje v souvislosti s digitalizací knihoven k jejich
náhradì za vy�kolené informaèní pracovníky, kteøí do sítì
serverù USIS a na CD-ROM budou prùbì�nì umís�ovat
aktuální informace. Do roku 2000 se oproti roku 1997 oèe-
kává nárùst tìchto aktivit o více ne� 80 a� 100 %.

Pan Reime z EDS Elektronik pøednesl referát na téma
�ance a rizika Call Center (dále CC), ve kterém úèastní-
ky seznámil se souèasným stavem CC v komerèní sféøe a

s pøedstavou zapojení knihoven do této sítì. CC existují
ve více ne� 44 zemích svìta, pracuje v nich asi 110 000
pracovníkù, roèní obrat èiní kolem 15 miliard USD. Jen
v Nìmecku v nich pracuje asi 3100 zamìstnancù
s obratem 1 miliardy DM. CC pracují jak on-line, tak for-
mou dopisu, faxu èi e-mailu; dotazy se týkají pøedev�ím
oblasti komerce a bankovnictví.  Pøedstava, �e by se
knihovny zapojily do této sítì, nevyvolala mezi pøítom-
nými velký ohlas, spí�e byli skeptiètí k faktu, �e by kni-
hovník byl nucen odpovídat i na ty dotazy, které nemají
s úlohou knihoven pøímo mnoho spoleèného.

Ve ètvrté sekci s názvem Telekomunikace vystoupili
pan Deider a paní Mautrich ze ZLB, kteøí hovoøili o mo�-
nostech �práce na dálku� (Telearbeit) v knihovnictví. Bylo
konstatováno, �e pøes jednoznaèné, pøedev�ím ekonomic-
ké výhody je tzv. TIME-technologie (Telekomunikation,
Infotechnologie, Medien, Elektronik)  vyu�ívána v USA
na 9 %, ve �védsku na 4 % a Nìmecku jen na 0,1 %
pracovi��. TIME se provozuje ve 4 modelech: výhradnì
z domova pracovníka, z deta�ovaného obèasného praco-
vi�tì (sklad, depozitáø), z místa dodavatele firmy a ko-
neènì z mobilního pracovi�tì (cestující). Pro knihovny
pøichází v úvahu pøedev�ím typ první, kombinovaný
s docházením na mateøské pracovi�tì cca 2x týdnì; vý-
bìr aktivit je v knihovnictví pøes jednoznaèné ekonomické
úspory omezen na men�í okruh prací. Jde zejména o prá-
ce pøekladatelské, zpracování statistik, programování a
koneènì práce na retrokonverzi katalogù. Nezanedbatel-
ným faktem je, �e touto cestou lze udr�et odborníky, kte-
øí by pro osobní problémy museli knihovnu opustit (péèe
o dítì, chronická nemoc, potí�e s dopravou atd.). Nákla-
dy pøi této organizaci práce klesají a� o 60 %.

O zku�enostech s touto formou práce hovoøil dále pan
Pluskat od firmy Siemens, o vývoji elektronických slu-
�eb obecnì hovoøila paní Virkus z Tallinu. Ve spolupráci
s Norskem probíhá dálková výuka studentù na univerzi-
tì v Tallinu

K tématu 5. sekce Telekonference probìhla  diskuse
u kulatého stolu, které se pod vedením dr. Stroetmanna
zúèastnili dr. Kadlecová a dr. Trmaè z Prahy, paní Hor-
vath ze Záhøebu, pan Walter ze Salzburgu, dr. Èesarskaja
z Moskvy a paní Uverskaja z Tallinu.

V rámci 6. sekce Videokonference - jejich místo a
uplatnìní v knihovnách informovali zástupci firmy
Bosch a Deutsche Telecom o zpùsobech organizace dvou-
a vícestranných videokonferencí (dále VK) a jejich prak-
tickém nasazení v informatice a výuce a uspoøádali pro
úèastníky nejprve dvoustranné, poté ètyøstranné on-line

Semináøe, porady, mezinárodní styky



NÁRODNÍ KNIHOVNA, 10, 1999, è. 1 19

spojení mezi konferenèním sálem, støediskem Deutsche
Telecom v Münsteru, Freie Universität Hagen, Karlovou
univerzitou v Praze a Univerzitou v Tallinu. V prvé èásti
VK zhodnotil dr. Pilaø souèasný nedobrý stav ve sféøe
Internetu v ÈR obecnì; poukázal na 60% zdra�ení po-
platkù od 1. 1. 1999 a srovnával jeho dopad s cenzurou
v letech minulého re�imu. Tomuto faktu nechtìl nikdo
z úèastníkù uvìøit; v souèasnosti klesají náklady
v Nìmecku z 29 fenikù za 1 min. na 15 fenikù. Bìhem
ètyøstranné konference, její� význam byl zejména
v mo�nosti simultánního spojení, bylo konstatováno, �e
zatím, mimo oblast výuky, si úèastníci nedoká�í pøedsta-
vit výhody takových VK ve srovnání s technologiemi,
které u� máme k dispozici a kterých dosud plnì nevyu�í-
váme.

Mediálnì kompetentní knihovny a mediálnì kom-
petentní u�ivatelé byl název 7. sekce, v jejím� rámci pan
Moore z Londýna hovoøil o nových zpùsobech získávání
a péèe o informaèní profesionály ve 21. století. Vedou-
cím motivem referátu byla úvaha o zpùsobech moderní
výuky a �kolení �mediálních� knihovníkù v pøí�tích le-
tech tak, aby splòovali po�adavky spoleènosti na kvalita-
tivnì i kvantitativnì strukturované informace, odpovída-
jící nárokùm 21. století.

Poslední, osmá sekce se odehrávala jako kulatý stùl
na téma Mediální kompetence a vývoj osobnosti.

Z diskuse  vyplynuly zhruba tøi oblasti názorù, cha-
rakterizující souèasnost nìmeckých knihoven:
1. Urèitý stále pøetrvávající názor, �e �východní� zemì

nemohou mít �pièkové technologie, které jsou na �zá-
padì� bì�nì a �lep�í�.

2. Názor, �e není tøeba, aby knihovníci sami cokoli vy-
víjeli, vychází z nadmìrné nabídky titulù komerèních
CD-ROM, které celkem vyhovují po�adavkùm ète-
náøù.

3. Souèasná situace v oblasti informatiky v SRN, která
tlaèí knihovny k pøechodu z �klasické� knihovny do
pozice �informaèního centra� (viz sekce o CC)
s rychlým pøe�kolením knihovníkù na informaèní bro-
kery. Jedná se zejména o výrazný komerèní tlak vel-
kých spoleèností.

4. Nedostatek financí na �záchranné akce� typu digita-
lizace.

  RNDr. Jan Hartman
  Národní knihovna  ÈR

Mezinárodní knihovnická
konference Veøejné knihovny
v nové Evropì II

Spoleèná linie zájmù a vztahù mezi souèasnými
knihovnami evropských státù poskytuje øadu mo�ností
ke vzájemné výmìnì informací a ke spolupráci. Proble-
matika veøejných knihoven tvoøila obsah mezinárodní kni-
hovnické konference Veøejné knihovny v nové Evropì
II. Jde ji� o druhé mezinárodní setkání knihovníkù ze zemí
støední a východní Evropy. Konference probìhla ve dnech
3.-4. prosince 1998 v Praze. Zúèastnilo se jí pøes sto kni-
hovnic a knihovníkù, ètyøicet úèastníkù bylo ze zahrani-
èí. Zastoupeny byly  tyto státy: Maïarsko, Polsko, Slo-
vensko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko,
Litva, Loty�sko, Rumunsko, Bulharsko a rovnì� Nìmec-
ko a Francie.

K zaji�tìní konference organizaènì pøispìla zahranièní
kulturní støediska Goethe-Institut a Francouzský insti-
tut v Praze. Spolupoøadatelem byla i Mìstská knihovna
v Praze.

Program  byl rozdìlen na dvì èásti: 3. prosince bylo
na poøadu jednání téma Knihovny a obce a 4. prosince
Knihovny a vzdìlávání. V prùbìhu konference vystoupili
fundovaní odborníci z Nìmecka, Francie, Maïarska a
Èeské republiky. Pùsobivý referát øeditelky Mìstské
knihovny ve Stuttgartu paní Hannelore Jouly na téma
Veøejná knihovna - zaøízení nezbytné pro mìsto ukázal
situaci mìstské knihovny v Nìmecku, její uplatnìní
v rámci kulturního dìní, cesty i snahy o prosazení a zvi-
ditelnìní. Pøedná�ející hovoøila o významu mìstské
knihovny pro obèany, poskytování slu�eb cizincùm,
o formách vzdìlávací práce a o bezesporu  pøínosné péèi
o problematické skupiny obyvatel, napø. bezdomovce.
Paní H. Jouly v�ak neskrývala i jisté konkurenèní snahy
získat své místo na slunci mezi tamními kulturními orga-
nizacemi. Zajímavá je skuteènost, �e jedna prùkazka mù�e
platit pro mìstskou i univerzitní knihovnu. Dal�í infor-
mace a odborné zku�enosti poskytl Manfred Heckmann,
øeditel Mìstské knihovny v Rostoku. Nìkteré formy prá-
ce a její organizace v rámci této knihovny pøekvapily.
Pøíznivá je v�ak skuteènost, �e knihovnu nav�tìvuje pøes
ètyøicet tisíc obèanù mìsta, tzn. ka�dý pátý obyvatel Ros-
toku. Jistì nelze jím u�ívané metody, napø. èasté zmìny
pracovní náplnì jednotlivých zamìstnancù, v�dy bez pøi-
pomínek akceptovat. Av�ak, dle jeho informací knihov-
na nemá problémy.

Program prvního dne jednání konference poskytl pøí-
tomným mo�nost srovnání nìmeckých a francouzských
knihoven. Rozdíly mezi jednotlivými zemìmi, v tomto
pøípadì èleny Evropské unie, se dají pøedpokládat a je
s nimi nutno poèítat. Pøestavba a zmìna pùvodního po-
slání knihovny se stala pøedmìtem referátu sympatické
Francouzky paní Marie-Pierre Dion, øeditelky mìstské
knihovny ve Valenciennes. Výklad doplnìný diapozitivy
a dal�ími materiály pøiblí�il zájemcùm okolnosti pøestav-


