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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
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mace, pøírodní vìdy a technika a informaèní zdroje pro
podporu obchodu a podnikání.

Støedeèní dopolední jednání sekce A bylo vìnováno
novým trendùm a technologiím. Jako první vystoupil Mar-
tin Svoboda s pøehledným pøíspìvkem porovnávajícím si-
tuaci  v knihovnách v 80. a 90. letech a vyzdvihnul hlavní
mezníky v této oblasti. Závìrem poukázal na nové pod-
mínky, kterým se knihovny musí pøizpùsobit a na prostøed-
ky, které jim to umo�ní.

Základní rysy a úkoly informaèní ekologie zvlá�tì
v prostøedí internetu charakterizoval Jiøí Peterka. V této
souvislosti upozornil na zmìnu slo�ení u�ivatelù internetu
a na problémy orientace v ohromném mno�ství  rùznoro-
dých informací. Charakterizoval cíle �informaènì ekologic-
kého hnutí�: napø. snahu o vìt�í pøehlednost WWW strá-
nek, vìt�í personalizaci WWW slu�eb, nutnost
zpracovávání informací, boj proti agresivitì producentù.
Souèasnì uva�oval o zneu�ití tohoto hnutí a pøípadném
omezení svobody informací. O nových mo�nostech øízení
a kontroly, o principech znalostního managementu, o �uèí-
cí se� organizaci a o nutnosti pøidávat hodnotu ke slu�bám
hovoøil pøestavitel The Dialog Corporation Sjoerd Vogt.
Dal�í zahranièní úèastník Nick Turner, odbytový mana�er
spoleènosti UMI (VB), informoval o informaèním produk-
tu UMI ProQuest SiteBuilder, následovalo praktické pøed-
vedení práce s tímto produktem na V�E. Andrea Cernichi-
ari pøedstavila historii spoleènosti The H. W. Wilson
Company (USA) a její produkty, jejich� obsah se øídí po�a-
davky u�ivatelù. O informaèním produktu Ultra*Net 2000 -
informaèní technologii zalo�ené na webu informoval Oli-
ver Tragauer z R+R Messtechnik (Rakousko). Blok zakon-
èil vystoupením Vlastimil Veselý (Ústav informatiky V�T
Brno), v nìm� pojednal informaèní management v éøe in-
ternetu. Seznámil posluchaèe s výsledky prùzkumu u�iva-
telù internetu, zabýval se otázkou intelektuálního vlast-
nictví na internetu, charakterizoval hlavní úkoly Centra pro
elektronický obchod a zmínil Virtuální informaèní park -
univerzitní informaèní slu�bu slou�ící rozvoji informaèní
ekonomiky v ÈR.

Odpolední program byl zamìøen na informace o Evrop-
ské unii a její strategii v poskytování informací pøedev�ím
prostøednictvím internetu. Úvodní pøedná�ku mìl Lindsay
Armstrong z Generálního øeditelství pro informace, komu-
nikaci, kulturu a audiovizuální prostøedky Evropské komi-
se. Zdùraznil roli Evropské unie jako zdroje informací, kte-
ré poskytuje na øadì serverù, jen� jsou od roku 1996
koordinovány pod spoleènou doménou. Upozornil i na
program Europe Direct, v jeho� rámci má být ka�dý dotaz
smìrovaný na EU zodpovìzen do 48 hodin. Následovala
pøedná�ka paní Grace Hudson o evropském právu na in-
ternetu, v ní� se zabývala tøemi klíèovými zdroji právních
informací (CELEX, EUDOR, EUR-lex), z nich� EUR-lex zpøí-
stupòuje veøejnosti legislativu EU bezplatnì. Server EU-
ROPA prezentovala Milena Mazaèová, o informaèních
slu�bách výzkumu a vývoje na internetu (CORDIS) hovo-
øila Vìra Mísaøová, obì z Evropského dokumentaèního
støediska Univerzity Karlovy. Jiøí Palivec z Úøadu vlády ÈR
pøiblí�il ve své pøedná�ce mezire-zortní systém pro aproxi-

maci práva ISAP, který má být v dohledné dobì zpøístup-
nìn prostøednictvím internetu. Funkcí systému je posky-
tovat aktuální informace o platném právu Evropských spo-
leèenství a související dokumenty, monitorovat prùbìh a
výsledky aproximaèního procesu, poskytovat metodické
nástroje pro zvládnutí jeho základních fází a generovat
výstupy a export dat pro potøeby orgánù EU a vlády ÈR.
Informaci o novém Informaèním centru Evropské unie
v Praze poskytla Kateøina Èadilová. Nicky Lane z Context
Ltd. (vydavatel Justis CELEX a dal�ích právních informací
z EU) prezentovala propojení legislativy EU
s precedenèním právem a mo�nosti vyu�ití tzv. J-Link pro
propojení mezi na�ím informaèním systémem a databází
JUSTIS CELEX.

Dopoledne tøetího dne konference v sekci A  bylo vì-
nováno knihovním informaèním systémùm a automatizaci
knihoven. Téma uvedl Rudolf Vlasák vedoucí ÚISK FF
UK pøedná�kou Nová paradigmata knihovnictví. Obsahem
pøedná�ky �tefana Kimlièky z  FF Univerzity Komenského
byl projektový management jako cesta k úspì�né automa-
tizaci knihoven. Zbytek dopoledního programu byl vìno-
ván prezentacím tìchto produktù: Databáze autorit na
CD-ROM ÈNB (Z. Bartl, NK ÈR), Q-Series (Heather
Crosbie, EOSi, Velká Británie - EOSi má zastoupení na
Univerzitì Karlovì), Rapid Library (N. Andrejèíková,
Comostron Systems, s.r.o., Bøeclav), Clavius (J. �ilha, LA-
Nius, s.r.o., Tábor), Katalogizace v Kp-systému s vyu�itím
ÈNB (V. Trunec, Kp-sys, s.r.o., Sezemice), Elektronická
ochrana knihovních fondù DIALOC-LIBRARY (L. Antl,
AC Systems, s.r.o., Praha), RELIEF - znalostní sbírkový
systém (P. Kocourek, INCAD, s.r.o, Praha). Na závìr toho-
to bloku pøedstavila Eva Marvanová Ústøední knihovnu
Slezské univerzity v Opavì v souvislosti se zpøístupnì-
ním katalogu knihovny v rámci národního souborného
katalogu CASLIN.

Odpolední program sekce A byl zamìøen na problema-
tiku autorského práva a elektronických informací. Pøedná-
�eli Tuula Haavisto, odbornice z Finska, koordinátorka
projektu Central  Eastern European  Copyright User Plat-
form (CECUP) - o vývoji legislativy v autorském právu
v Evropì, Jaroslav �ilhánek z Vysoké �koly chemicko-tech-
nologické v Praze - o nìkterých aspektech problematiky
copyrightu v oblasti odborných a vìdeckých informací a
Martin Boháèek (V�E) - o aktuálních otázkách elektronic-
kého copyrightu ve vztahu ke knihovnám. Jiøí Kordaè z MK
ÈR poté pøiblí�il úèastníkùm konference nový návrh au-
torského zákona a zodpovìdìl dotazy k této problematice.

Doprovodnou akcí Infora byl workshop Autorské prá-
vo a elektronické informace, který se konal 21. kvìtna
v dùstojném prostøedí zasedací místnosti rektora V�E a
vedla jej pøední specialistka v této oblasti Tuula Haavisto.
Tato akce byla poøádána ve spolupráci se SKIP a CECUP.

Hlavní èást setkání vyplnila pøedná�ka T. Haavisto,
která byla roz�íøeným konferenèním pøíspìvkem. Autorka
podala velmi dùkladný pøehled historie i souèasných akti-
vit týkajících se autorského práva v rámci Evropské komi-
se, charakterizovala jednotlivé programy (ECUP, CECUP)
a instituce pùsobící v této oblasti. Úèastníci obdr�eli øadu



136 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 10, 1999, è. 3

zahranièních materiálù, èásteènì pøelo�ených do èe�tiny.
Závìrem následovala krátká diskuse, do ní� se zapojili jed-
notliví úèastníci workshopu. Vzhledem k tomu, �e proble-
matika autorských práv v oblasti elektronických dokumen-
tù zaèíná být aktuální i u nás, bylo vystoupení T. Haavisto
velmi pøínosné, proto�e nejen zmapovalo souèasnou situ-
aci v Evropì, ale poskytlo i cenné rady a poznatky z praxe.
V souvislosti s nárùstem elektronických dokumentù, tvor-
bou nového autorského zákona a mezinárodními aktivita-
mi Èeské republiky v této oblasti je nutné tuto problemati-
ku dále prùbì�nì sledovat a serióznì se jí zabývat.

Kladem workshopu byla kromì samotného obsahu i
výborná organizace, které se ujala Jarmila Burgetová, a
kvalitní tlumoèení do èe�tiny. �koda jen, �e kapacita míst-
nosti nebyla vyu�ita, jak se plánovalo, proto�e se v�ichni
zájemci vybraní z velkého mno�ství pøihlá�ených bohu�el
nedostavili.

Leto�ní konference opìt poskytla knihovníkùm a in-
formaèním pracovníkùm kvalitní pøehled aktuálního dìní
v oblasti informaèních zdrojù a technologií. Kromì obvyk-
le pojednávaných problémù a tradièní prezentace infor-
maèních produktù  se objevila témata nová: napø. znalost-
ní management, uèící se organizace; v souvislosti
s vyu�íváním internetu se hovoøilo o informaèní etice, in-
formaèní ekologii, ��ivotním prostøedí� informací. Dochází
tedy k urèitému posunu pozornosti od vlastní práce
s internetem, která je dnes pro vìt�inu informaèních profe-
sionálù i odbornou veøejnost denní rutinou, k úvahám sou-
visejícím s morálnì-etickými principy, s intelektuálním
vlastnictvím, s autorským právem.

Konferenci doplòovala minivýstava  nazvaná  �Infor-
maèní zdroje a automatizace knihoven�, instalovaná ve
foyer auly, kde zástupci firem pøedstavovali na po�ádání
své produkty. Inforum �99 bylo po obsahové i organizaèní
stránce velmi vydaøené, Nová aula V�E byla ideálním pro-
støedím pro takovou akci a vynikající profesionální práci
odvedli rovnì� tlumoèníci.

 Mrá, -AM-

16. zasedání Komise pro slu�by

Ve dnech 27. a� 29. dubna 1999 zasedala Komise pro
slu�by pøi Národní knihovnì ÈR, která je poradním orgá-
nem øeditele NK ÈR pro otázky knihovnicko-informaèních
slu�eb a jejich koordinace v ÈR. Leto�ní jednání Komise
bylo v mnohém mimoøádné: konalo se po dlouhých letech
v Praze, hostiteli se staly tøi knihovny a trvalo tøi dny.

Hlavním tématem 16. zasedání Komise byl internet ve slu�-
bách knihoven, poskytování elektronických slu�eb a jako
obvykle otázky koordinace meziknihovních slu�eb. Pøi jed-
náních Komise je rovnì� dobrým zvykem podrobnì seznámit
úèastníky s hostitelskou knihovnou. V Praze je v�ak nejvìt�í
koncentrace mateøských knihoven úèastníkù Komise a orga-
nizátoøi byli schopni do programu vèlenit pouze tøi hlavní:
Státní technickou knihovnu se zákulisím INVIK (Integrované
virtuální knihovny STK), Mìstskou knihovnu v Praze (MKP)
s její velkoryse rekonstruovanou ústøední budovou a pocho-
pitelnì Národní knihovnu ÈR se v�emi novinkami posledních
let. Vzhledem k hlavnímu tématu mìly tyto tøi knihovny pro
jednání Komise je�tì dal�í kouzlo: v souèas-nosti je zde
nejvìt�í koncentrace volnì pøístupných stanic s interne-
tem v èeských knihovnách a ka�dá z knihoven k této slu�-
bì pøistupuje tro�ku jinak.1)

Jednání Komise zahájil v NK ÈR  její øeditel  PhDr. V.
Balík, který úèastníky seznámil s hlavními strategickými cíly
knihovny. PhDr. H. Hemola navázal na toto vystoupení a
pøedstavil koncepci rozvoje sféry slu�eb knihovny se zvlá�t-
ním zøetelem k budoucnosti elektronických slu�eb NK ÈR.
Obì vystoupení byla doplnìna exkurzemi na jednotlivá pra-
covi�tì poskytující hlavní slu�by knihovny.

Dal�í èást prvního dne byla vìnována otázkám me-
ziknihovních slu�eb a souborných katalogù. Komise se
podílela na pøípravì i na pøipomínkách k novému pøedpisu
pro meziknihovní slu�by, proto jednající pøijali s vi-ditel-
ným ulehèením nové Zásady meziknihovních výpùjèních
slu�eb v ÈR, které jsou Doporuèením Ústøední knihov-
nické rady ze dne 15. 3. 1999. Kritizován byl  postup
Ministerstva kultury ÈR, které nezru�ilo dosud platnou
vyhlá�ku è. 51/1963 Sb. Platnost znìní vyhlá�ky de iure je
de facto v rozporu se souèasnou praxí knihoven, proto i
nové �Zásady� nemohly pøesnì pojmenovat nìkteré spor-
né otázky. Souèástí �Zásad� je také nová �ádanka MVS, na
její� koneèné pøípravì se rovnì� podíleli èlenové Komise.
Diskuse vyústila v jednoznaèný závìr: pøipravit nové me-
todické pokyny pro poskytování meziknihovních výpùjè-
ních slu�eb.2)

Poskytování meziknihovních slu�eb vyvolalo v Komisi
je�tì dal�í otázky, jako jsou vyu�ívání elektronické po�ty
pøi zasílání �ádanek MVS, kvalitní bibliografické pøedzji�-
tìní po�adavkù nebo návody na øe�ení odstraòování cel-
ních bariér pøi poskytování mezinárodních meziknihovních
výpùjèních slu�eb mezi èeskými a slovenskými knihovna-
mi. V�ichni se shodli, �e je dùle�ité vyu�ívat standardnì
dostupné informaèní zdroje v elektronické i klasické po-
dobì, nebo� nedokonale formulované a bibliograficky
neovìøené po�adavky neúmìrnì zvy�ují nároky na kapa-


