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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-
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by staré budovy z roku 1801, bývalé jezuitské koleje, na
moderní multimediální knihovnu. Èinnost spojená s rea-
lizací tohoto zámìru byla velmi nároèná. Vy�ádala si plné
nasazení jak øeditelky, tak i jejích spolupracovníkù.
A pøedev�ím také pochopení ze strany mìsta a pøíslu�-
ných úøadù. Za ètyøi roky se podaøilo projekt realizovat.
Pøestavba probíhala v letech 1990-1994 a byly na ni uvol-
nìny nejen mìstské finance, ale i znaèné finanèní pro-
støedky ze strany státu. Cesty smìøující k získání potøeb-
ných dotací jsou slo�ité a vy�adují velmi koordinovaný
postup a pozitivní vztah vedení mìsta ke knihovnì.
Knihovna bude v budoucnosti vyu�ívat pøedev�ím svého
hodnotného knihovního fondu tvoøeného starými a vzác-
nými tisky.

Do rámce celkového uspoøádání konference dobøe
zapadl i pøíspìvek pana Philippa Debriona, øeditele sítí
knihoven a mediaték v Saint-Quentin-en-Yvelines. Po-
hled z úhlu úøedníka i organizátora, znalost francouzských
pomìrù i cest smìøujících k získání podpory poslancù a
povìøených administrativních úøedníkù provádìjících
i správu knihoven byl nìèím novým. Ukázal i na rùzné
problémy francouzských veøejných knihoven. Vedle fi-
nanèních otázek jde i o nìkteré dopady politické, napø.
z hlediska extremistických stran, které se sna�í ovlivòo-
vat èinnost a pùsobnost knihoven a také  získávat mo�-
nost rozhodovat o slo�ení pøíslu�ného knihovního fondu.

Druhý den byla pozornost úèastníkù zamìøena na
vzdìlávání, které se týká té� samotných knihovníkù.
O tom byl pøíspìvek pana Rudolfa Minka, øeditele knihov-
ny jazykových a literárních vìd na univerzitì v Mann-
heimu. V Nìmecku, dle jeho slov, získává stále více pro-
storu zamìøení knihovníkù na management knihoven ne�
odbornì zamìøené �kolení. Navrhl a uvedl urèité typy a
smìry tìchto �kolení vèetnì metodických postupù. Mo�-
nost srovnání situace v této oblasti s francouzským pøí-
stupem a øe�ením poskytl referát øeditele Mediatéky Rhô-
ne-Alpes z Univerzity Pierre Méndes-France Frédérica
Saby. Problémem dal�ího vzdìlávání knihovníkù je ne-
dostatek finanèních prostøedkù. Se zájmem byly sledo-
vány i informace zamìøené na snahy uskuteènit decent-
ralizaci knihoven a navrhnout knihovnický zákon ve
Francii. Jde o znaènì nároènou zále�itost. Úèastníky kon-
ference s ní seznámil Philippe Debrion ji� první den jed-
nání.

Do jednání konference byla vhodnì zakomponována
náv�tìva a prohlídka Ústøední knihovny Mìstské knihov-
ny v Praze, doplnìná promítnutím poøadu o této novì zre-
konstruované knihovnì. Na závìr vystoupili øeditelka
Mìstské knihovny v Praze Anna Bimková a maïarský
kolega István Papp, zástupce øeditele Knihovny Ervina
Szabó v Budape�ti.  Referáty byly zamìøeny na transfor-
maci veøejných knihoven.

Téma druhého dne konference bylo kvalitnì konci-
pováno a pøiblí�ilo zástupcùm støedoevropských a výcho-
doevropských knihoven  v podobì ménì známých sku-
teèností souèasnost veøejných, pøevá�nì mìstských
knihoven ve Francii a Nìmecku. Vstøícnost poøadatelù i
pøedná�ejících umo�nila �ivou výmìnu názorù a zku�e-

ností. Diskuse, poskytnuté materiály, pøíle�itost pokra-
èovat v zapoèatých tematických oblastech tvoøily ucele-
ný soubor. Otevøela se opìt dal�í mo�nost vzájemného
setkávání pøátel a kolegù z rùzných zemí. Potøeba stálé-
ho navazování kontaktù v souèasnosti, kdy Evropa pro-
chází podstatnými zmìnami a smìøuje stále více ke vzá-
jemnému propojení, se ukazuje jako velmi významný
prvek dal�ího rozvoje knihoven, jejich postavení ve spo-
leènosti i plnìní nároèných slu�eb v rámci místa, jednot-
livých mìst i státù. V�ichni zúèastnìní, vèetnì poøadate-
lù a zástupcù SKIP, si jistì odnesli z tohoto jednání øadu
nových poznatkù, informací i návodù pro svoji vlastní
knihovnickou práci.

PaeDr. Vincenc Streit
Národní knihovna ÈR

Kulturní kontexty knihovnictví
v informaèní spoleènosti

Univerzitná kni�nica v Bratislavì, Národné kni�niè-
né centrum, Katedra knihovníctva a vedeckých informá-
cií FF Univerzity Komenského, Krajský úrad v Trnave
- odbor kultúry, Krajská �tátna kni�nica Juraja Fándlyho
v Trnave a Ministerstvo kultúry  SR uspoøádaly odborný
semináø Kultúrne kontexty knihovníctva v informaè-
nej spoloènosti, který se konal v øíjnu 1998 v Trnavì.
Tvùrcùm se podaøilo vybrat pøínosné a zajímavé referá-
ty, pøednesené pøedními slovenskými teoretiky i odbor-
níky z praxe. Rovnì� velká úèast knihovnické veøejnosti
svìdèila o zájmu o tuto problematiku. Je nutné zdùraznit,
�e na jednotlivé pøíspìvky v�dy navázala  diskuse.

Vzhledem k tomu, �e problematika informaèní spo-
leènosti zasahuje do øady disciplín, objevily se v rámci
dvoudenního programu pøíspìvky zamìøené  jak filozo-
ficky a sociologicky, tak s tematikou kulturologickou a
informatickou. Nìkteré referáty byly zamìøeny na otáz-
ky knihovnicko-informaèních slu�eb, kni�ní kultury, mas-
mediální kultury, dìjin literatury a etiky. Stranou nezù-
stala ani oblast informaèních technologií a vyu�ívání
moderní techniky v rámci èinnosti slovenských kniho-
ven. Zmíním napø. pøedná�ky dr. Èabrunové Kultúrne
aspekty vývoja kni�níc v období informatizácie a socio-
lo�ky doc. dr. V. Ga�ové  Kultúra a proces globalizácie.
V té se autorka zamìøila na hodnocení globalizace a upo-
zornila na její pozitivní i negativní stránky. Zdùraznila
zvlá�tì spojitost globalizace a informace, pøedev�ím
hodnotu samotné informace. Uvedla øadu konkrétních
pøíkladù ze slovenské souèasnosti. Informaèní spoleè-
nost je zalo�ena na globální informovanosti u�ivatelù,
co� je i dùle�itý výchozí bod pro funkci a poslání kniho-
ven v budoucnosti. Tímto smìrem vedl posluchaèe ve
svém pøíspìvku dr.  A. Ri�ko, CSc. (Matica slovenská,
Martin). Pro posluchaèe byl jistì zajímavý i referát


