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INFOS  �99

Leto�ní informatický semináø se konal ve Staré Lesné
ve Vysokých Tatrách ve dnech 19.-22. dubna 1999. Byl
zahájen ing. Androvièem a po oficiálním pøivítání zahra-
nièních hostù bylo první odpoledne vìnováno obecným
otázkám knihovnické a informaèní politiky. Pøedstavitel
Ministerstva kultury Slovenské republiky PhDr. P. Maráky
otevøenì hovoøil o nedostatcích v souèasném slovenském
knihovnictví, ale také o nových úkolech, které souvisejí
s pøestavbou a zmìnou zpùsobu øízení v kultuøe. Na vy-
stoupení navázal doc. D. Katu�èák, zhodnotil dosavadní
pøípravu slovenského knihovnického zákona a informoval
o posledním  návrhu, který  pøipravila pøedev�ím obèanská
sdru�ení. Návrh zákona obsahuje poslání a základní funk-
ce knihoven (vìdeckých, akademických, specializovaných,
veøejných, �kolních), velká pozornost je vìnována národ-
ní knihovnì, za kterou je pova�ována  Slovenská národní
knihovna v Martinì. Cílem zákona je mimo jiné vytvoøit
decentralizovaný a otevøený knihovnický systém, na zá-
kon by mìly navázat vyhlá�ky vztahující se k jednotlivým
oblastem knihovnické èinnosti (vzdìlávání, MVS, národní
bibliografie atd.). Do diskuse k obecným problémùm kni-
hovnictví pøispìl PhDr. V. Richter, který informoval o sou-
èasném stavu pøípravy materiálù pro vládu ÈR - Státní in-
formaèní politiky a Kulturní politiky. S pøíspìvkem o úloze
Slovenské národní knihovny v Martinì, o její historii i per-
spektivách, vystoupil øeditel SNK PaedDr. H. Hogh. Zatím
bez oficiálního jmenování byl pøedstaven nový øeditel UK
Bratislava  PhDr. T. Trgiòa. V krátkém vystoupení seznámil
pøítomné se svými plány - pøedev�ím provést analýzu in-
stituce s dùrazem na získávání informací od zamìstnancù
a vypracovat koncepci rozvoje knihovny pøi uvìdomìní si
reálných mo�ností vèetnì legislativního prostøedí. Posled-
ním pøedná�ejícím byl PhDr. J. �u�ol s problematikou au-
torského práva. Zmínil se o projektech, které se sna�í zdù-
raznit spoleèenský význam práv u�ivatelù  elektronických
informaèních zdrojù a úlohy asociace EBLIDA.

Dal�í den jednání pokraèoval vystoupením PhDr. V.
Burèíka,  který  se  vìnoval  problematice  identity organi-
zace  v sí�ovém  prostøedí,  registraci a ochranì domén a
dal�ím  vizuálním klíèùm jako jsou symboly, písmo, barva,
fonty. K tradiènì  kvalitním a zajímavým patøila  pøedná�ka
doc. S. Makulové. Byla zamìøena na porovnání standard-
ních a sí�ových informaèních zdrojù a na analýzu vývoje
vyhledávacích systémù v internetu. Mezi nejnovìj�í tren-
dy patøí projekt standardizace prùzkumových strojù a tvor-
ba metaprvkù, co� umo�ní multimediální vyhledávání. Sys-
tém  Laser - online pøístup  k elektronickým verzím  èasopisù
(v Èeské republice ji� známý) - pøedstavil G. Holczek  z firmy
Minerva. Slovenským  knihovnám  byla nabídnuta mo�-
nost bezplatného vyzkou�ení této nové slu�by. V dal�ím
bloku (pøedná�ející PhDr. M. Mat-thaeidesová, PhDr. E.
Sakálová, ing. M. Tetøevová a P.  Pìnkavová) následovaly
pøíspìvky týkající  se  informaèní  výchovy  u�ivatelù,  dìtí
a mláde�e, zku�eností  s vyu�íváním  informaèních slu�eb

knihoven pøi studiu na vysoké  �kole a velice zajímavá
byla informace o projektu Technické univerzity  v Ko�icích
-  ProLib. Na tento projekt se podaøilo získat finanèní pod-
poru Evropské rady a jeho obsahem je dal�í  vzdìlávání
pracovníkù  v�ech  typù knihoven na Slovensku v kontextu
celo�ivotního vzdìlávání.

Vystoupení zahranièních hostù byla vítaným zpestøe-
ním a zdrojem nových  informací a� ji� o knihovnách a
knihovnictví  v dané  zemi  nebo  o problematice, která se
dotýká souèasného  knihovnictví v obecné rovinì. Pøed-
ná�eli: S. B. Smith -  Obhajoba  knihoven  - podstata  pøe�i-
tí, A.  H.  Jenkins  - Akademické  knihovny  v  21. století, F.
G. Kohun - Internet 2: Nová  generace, R.  J.  Skovira  -
Návrh domovské stránky jako informaèní struktury,  M.
Banoviè  - Knihovnictví v Èerné Hoøe. Pøedev�ím pro za-
hranièní hosty byl na úterní odpoledne pøipraven výlet do
nedalekého  Ke�maroku  do   historické  knihovny evange-
lického lycea.  V jednacím sále  pokraèoval  program pre-
zentací  vystavujících  firem  poskytujích  knihovnám slu�-
by v oblasti knihovnického sofwaru nebo  dodávání
dokumentù  - Albertina  icome  Bratislava, Suweco SK,
Slovart, Probos,  ACOM, LANius, Cosmotron Systems aj.

V úvodu støedeèního programu byl pozornì vyslech-
nut  ing. V. Karen a následnující diskuse potvrdila, �e nový
akvizièní model  -  vytváøení  konsorcií  pøi  nákupu elektro-
nických informaèních zdrojù, jejich provozování  a otázky
licenèních  podmínek  velmi  zajímají  pøítomné  knihovníky.
O jednotlivých etapách postupu pøi  implementaci  americ-
kého knihovnicko-informaèního  systému VTLS  na Uni-
verzitì Komenského hovoøila  PhDr. D. Gondová. Se zku-
�enostmi pøi vyu�ívání systému JASON   pøi   MMVS
seznámila  pøítomné  J. Sochorová  z UK-NKC Bratislava  a
PhDr. B. Katrincová pøedstavila Národní agenturu ISSN.
Za nemocného ing. M. Rakúse pøednesla pøíspìvek o bu-
dování èlánkové  databáze  slovenské  národní  bibliogra-
fie PhDr. Kuciánová.  Ing.  I. Prokop  se zabýval výsledky
a doporuèeními studie FLEX, která byla zpracována v rámci
aktivit CoBRA a jejím� cílem je standardizace  pøi výmìnì
bibliografických údajù prostøednictvím  moderních teleko-
munikaèních sítí. Programy  mezinárodních  projektù  tý-
kajících se souborných katalogù uvedl ing. A.  Androviè,
mezi nejzajímavìj�í patøí pøipravovaný projekt evropského
souborného katalogu periodik nebo projekt souborného
katalogu  elektronických  zdrojù. Vìdecké  informace,  je-
jich zprostøedkování  a vyu�ívání v oblasti medicíny pøi-
blí�il referát PhDr. H. Bouzkové a PhDr. E. Lesenkové.
Autorky podaly pøehled sítì lékaøských knihoven a infor-
maèních støedisek v ÈR, pozornost byla  vìnována  funk-
cím  a  úkolùm  Národní  lékaøské  knihovny. S velice  aktu-
álním  pøíspìvkem  dále  vystoupil  doc. J. Lipták, který
poukázal na �slabá� místa práce na síti ve vztahu k ochranì
údajù  pøi poskytování informaèních slu�eb, mo�nosti zne-
u�ití a zabezpeèení jejich ochrany.  Novou  pøipravovanou
slu�bu CASLIN - Souborného katalogu ÈR pøedstavila
PhDr. E. Svobodová z NK ÈR.  Ukázky  vyhledávání pod
systémem Oracle byly doplnìny o pøedstavení  projektu
MVS  v rámci  souborného katalogu. O své poznatky pøi
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vytváøení národních  autorit, po zku�enostech získaných
bìhem  tøí  let,  se  podìlil    PhDr. Z. Bartl z NK ÈR.

V posledním dopoledním ètvrteèním bloku ing. D. Zendul-
ková  informovala o verzi systému CDS/ISIS pro Windows
- WinISIS (viz str. 143). V systému jsou postupnì testová-
ny báze knih, periodik a firemní literatury. Byla ji� také vy-
tvoøena experimentální báze èlánkù, kde je praktická mo�-
nost práce s plnými texty. Ing. L. Milanová  zhodnotila
úèast Slovenské lesnické a døevaøské knihovny na  budo-
vání  mezinárodní  databáze  AGRIS/CARIS FAO.

Závìr semináøe patøil ing. Androvièovi, který podìko-
val  pøispìvatelùm a úèastníkùm a krátce zhodnotil prùbìh
jednání.  INFOS �99 poøádaný Spolkem slovenských kni-
hovníkù byl v poøadí  ji�  29.  odborným  semináøem  a  dá
se øíci,  �e nijak výraznì  nevyboèil  z øady  pøedchozích.
Pøíspìvky jsou jako v�dy publikovány ve sborníku.

Hana Nová
Národní knihovna ÈR

øe�ením pro na�e knihovny. Seskupením subjektù za úèe-
lem spoleèného nákupu informaèních zdrojù a spoleèným
provozováním technických prostøedkù mohou knihovny
u�etøit nemalé finanèní prostøedky. Libor Stejskal z Centra
lékaøských informací MEDICON IKEM Praha informoval o
projektu MEDLIN, jeho� realizace zapoèala ve spolupráci
s NLK v roce 1998. Jde o zpøístupnìní zdravotnických
informaèních zdrojù OVID (bibliografické databáze a full-
textové zdroje),  návaznost na CASLIN (LINCA) a tvorbu
souborného katalogu knihoven rezortu zdravotnictví. Vel-
mi zajímavý byl pøíspìvek Sjoerda Vogta z The Dialog Cor-
poration (VB) vìnovaný slu�bám Dialogu: jeho jednotlivé
produkty jsou v�dy adresné, tj. urèené urèité skupinì u�i-
vatelù. Zdùraznil nárùst slu�eb nazývaných eCommerce
(Electronic Commerce). Dále vystoupili Jan Mottl a Stani-
slav Psohlavec z Albertiny icome Beroun s informací o èin-
nosti jejich spoleènosti, která bude nadále zaji��ovat vý-
voj, výrobu a prodej ÈNB na CD-ROM a digitalizaci v NK
ÈR. Informovali o dokonèování nové verze software pro
ÈNB nazvané TORNÁDO, která nahradí WiniFret a umo�-
ní plnohodnotnou práci pod Windows 95 a NT.

První den konference uzavøelo diskusní fórum, které
pod názvem Na prahu informaèní spoleènosti: Informace
pro èlovìka nebo proti nìmu? velmi profesionálnì mode-
roval M. Rù�ièka z èasopisu Týden. V debatì vystoupili
s krátkými pøíspìvky Milan Mare� (Ústav teorie informací
AV ÈR), Jan Jirák (FSV UK), Miroslava Matou�ová (MV
ÈR), Jiøí Peterka (nezávislý publicista a konzultant), Martin
Svoboda (STK) a Jan Truneèek (V�E). Úèastníci se vìno-
vali chování v informaèním svìtì, negativùm internetu,
dùsledkùm informaèní vlny pro masová média, informaèní
spoleènosti, znalostnímu managementu a budoucnosti
�pozornostní� ekonomiky i úkolùm knihoven
v souèasnosti a budoucnosti. Byla diskutována vyslove-
ná provokující prognóza o zániku �urnalistiky.

Ve veèerních hodinách se konala v Zrcadlové kap-
li Klementina recepce �Infomejdan �99�, jejím� spolupoøa-
datelem byla Národní knihovna ÈR. Pøi této pøíle�itosti byly
udìleny ceny Inforum 1999 v kategorii Info-produkt (tu-
zemský nebo zahranièní produkt nebo slu�ba, které za po-
slední 3 roky nejpozoruhodnìji vynikly na domácí scénì
elektronických informaèních zdrojù) a Info-poèin (nejvý-
znamnìj�í èin spojený s elektronickými informaèními zdro-
ji, napø. uspoøádání akce, získání prostøedkù, zalo�ení or-
ganizace, výstavba/pøestavba objektu apod., s významem
pro domácí scénu bìhem posledních 3 let). Na prvním mís-
tì v kategorii Info-produkt se umístila slu�ba STK v Praze
pro elektronické dodávání dokumentù INVIK, o jeden
hlas ménì získala WWW slu�ba Ministerstva spravedl-
nosti ÈR - Obchodní rejstøík na internetu a na tøetím místì
skonèilo zpøístupnìní v�ech hlavních katalogù NK ÈR.
V kategorii Info-poèin s velkou pøevahou zvítìzilo otevøe-
ní rekonstruované Mìstské knihovny v Praze a zpøístup-
nìní internetu pro Pra�any zdarma.

Dal�í dva dny jednání byly rozdìleny do dvou sekcí.
Pøedná�ky v sále A byly zamìøeny více na obecné problé-
my knihovnictví a v sále B byly orientovány oborovì. Hlav-
ními tématy zde byly biomedicínské a farmaceutické infor-

Konference INFORUM �99

Ve dnech 18.-20. kvìtna 1999 probìhl 5. roèník konfe-
rence o profesionálních informaèních zdrojích Inforum (døí-
ve Infomédia). Akce byla tradiènì jedním z doprovodných
odborných programù veletrhu Svìt knihy, poøádala ji Al-
bertina icome Praha a tentokrát se konala v  Nové aule
Vysoké �koly ekonomické.

První den jednání byl vìnován spoleènému zasedání.
Po úvodním slovu zástupce Albertiny Vladimíra Karena
vystoupil s pøedná�kou Knowledge Management a jeho
význam pro informaèní profesionály Charles Oppenheim
z Department of Information Science na univerzitì
v britském Loughborough. Hovoøil o znalostním manage-
mentu jako vy��ím stupni informaèního managementu a o
jeho vlivu na informaèní práci. Jeho úkolem je øízení vìdo-
mostí v organizaci a mìl by se stát neopominutelnou sou-
èástí vedení organizace. Problémy souvisejí s otázkou
mìøitelnosti informací a jejich oceòováním, které je v�dy
subjektivní a lze tì�ko urèit jejich finanèní hodnotu a zahr-
nout je do úèetnictví organizace. Následoval pøíspìvek
Márie Dologové Informaèní specialista, u�ivatel a uèící se
organizace, v nìm� vyu�ila své konkrétní zku�enosti zís-
kané ve Slovnaftu, a.s., kde se ji� zástupci informaèního
støediska podílejí na strategickém øízení podniku. Zdùraz-
nila nutnost partnerského vztahu mezi informaèním pra-
covníkem a u�ivatelem informací.

Odpolední èást spoleèného zasedání zahájil Jan Vy-
mìtal, vedoucí inf. støediska Deza, a. s. ve Vala�ském Me-
ziøíèí. Ve svém pøíspìvku se zabýval souèasným informaè-
ním  prostøedím, publikaèní a informaèní explozí a informaèní
spoleèností. Dal�í referující Vladimír Karen hovoøil o kon-
zorciálních nákupech, které jsou do budoucna výhodným


