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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-



NÁRODNÍ KNIHOVNA, 10, 1999, è. 3 137

citu i kvalitu pracovníkù a to zejména v nejvýznamnìj�ích
knihovnách (NK ÈR, STK), které realizují nejvìt�í objem
meziknihovních slu�eb v mezi-národním mìøítku.

Druhý jednací den byl ve znamení elektronických slu-
�eb, ochrany autorských práv pøi jejich poskytování a inter-
netu. Èást jednání se odehrávala na pùdì Státní technické
knihovny, která v této oblasti hraje prim mezi èeskými knihov-
nami. Po pøivítání øeditelem Ing. M. Svobodou mìli v�ichni
mo�nost nahlédnout do zákulisí INVIK  a seznámit se se
v�emi operacemi, které jsou nutné k uspokojení zadaného
po�adavku prostøednictvím tohoto systému. Zasvìcený vý-
klad Ing. D. Smetanové a Mgr. M. Koláøové do-plnila ex-
kurze na jednotlivá pracovi�tì slu�eb STK. Poskytování
elektronických slu�eb je úzce spojeno s pro-blematikou do-
dr�ování autorských práv. Mgr. Z. �vastová z STK sezná-
mila úèastníky jednání se souèasnì platnými korektními
postupy a rovnì� upozornila na nejnovìj�í aktivity, které
v této oblasti podniká STK a SKIP.

Odpolední program byl zcela vìnován fenoménu dne�ka
- internetu. Mgr. R. Papík z Ústavu informaèních studií a kni-
hovnictví FF UK obsáhle referoval o nejnovìj�ích typech
informaèních zdrojù a slu�eb, které jsou poskytovány na in-
ternetu. Svùj výklad i praktické ukázky zamìøil na vyu�ívání
zdrojù na internetu pøi re�er�ní práci. Úèastníci se pøi strhují-
cím výkladu seznámili s celým spektrem volných i placených
zdrojù, které jsou relevantní pro ka�dodenní práci pøi posky-
tování referenèních slu�eb v knihovnách. Vize pøedná�ející-
ho o promìnì knihovnické profese a kvalifikace tradiènìji
orientované posluchaèe témìø  �okovaly.

Závìreèný den jednání se odehrával v  Mìstské knihov-
nì, kde hostitelky PhDr. M. Èadková a Mgr. J. �tìrbová
provedly v�echny úèastníky po novì rekonstruovaných
prostorách, upozornily na výhody i nedostatky, které se
po roce provozu v knihovnì objevily. Následná diskuse
byla pro v�echny zúèastnìné velmi inspirativní, proto�e
poodhalila rou�ku nìkdy i utajovaných negativ. Velmi u�i-
teèná inspirace zejména pro ty knihovny, které pøipravují
rekonstrukce, resp. novou výstavbu knihoven. Poslední
blok jednání Komise byl tradiènì vìnován výmìnì zku�e-
ností, novinek a informací z praxe slu�eb zúèastnìných
knihoven. Velmi pozitivní je fakt, �e nìkolik knihoven bu-
duje nové budovy, pomìrnì dobré zku�enosti mají napø.
v Plzni s koordinací aktivit i poskytovaných slu�eb ve
mìstì. Významnými organizaèními zmìnami prochází vìt-
�ina  knihoven a je potì�itelné, �e slu�bám na�ich kniho-
ven je vìnována vìt�í pozornost, ne� bylo v minulých le-
tech v na�em knihovnictví obvyklé. V tomto bloku
informovaly slovenské kolegynì o stavu a problémech sou-
èasného slovenského knihovnictví.

Komise na závìr zformulovala doporuèení pro øeditele
NK ÈR a pøidìlila úkoly svým èlenùm:

1. UK v Bratislavì pøipraví podklady pro jednání o odstra-
nìní celních bariér v rámci poskytování mezinárodních
meziknihovních výpùjèních slu�eb mezi ÈR a SR.

2. NK ÈR pøipraví metodickou pøíruèku k novým Zása-
dám meziknihovních výpùjèních slu�eb v ÈR a násled-
ná �kolení pro knihovny v ÈR.

3. V�ichni úèastníci Komise za�lou obratem do NK ÈR
pøipomínky k dotazníku Ceny a poplatky za knihovnic-
ké a informaèní slu�by a následnì zabezpeèí jeho vypl-
nìní na webu STK (do 10. 6. t. r.).

4. MKP pøipraví referát o koncepci poplatkù a placených
slu�eb na leto�ní konferenci Knihovny souèasnosti
v Seèi.

5. Pøí�tí jednání Komise by se mìlo konat v SVK Ústí nad
Labem, pøedseda Komise projedná s øeditelem knihov-
ny.

6. Èlenové Komise budou o prùbìhu a závìrech jednání
informovat své øeditele.

Nedílnou souèástí jednání Komise je v�dy i spoleèenská
èást. První veèer probìhlo pøátelské posezení úèastníkù, kte-
ré se zároveò stalo i abiturientským srazem nìkterých roèníkù
knihovnických �kol. Následující veèer byl obohacen náv-�tì-
vou pøedstavení Divadla Na Zábradlí, v hledi�ti se nakonec
tísnilo takové mno�ství knihovníkù, které je mo�né potkat
najednou snad pouze v Seèi. Pøed i za vlastní program jednání
Komise byla zaøazena kompletní prohlídka historického Kle-
mentina s tìmi nejlep�ími prùvodkynìmi, kterými NK ÈR dis-
ponuje.

Závìrem je nutno pøipomenout, �e Komise pro slu�by
pøi NK ÈR zùstává jedinou pracovní platformou, kde si
mohou zástupci slu�eb v�ech hlavních èeských i sloven-
ských knihoven pravidelnì vymìòovat názory, pøedávat
zku�enosti i dohodnout konkrétní kroky spolupráce.
Mnohá rozhodnutí od zeleného stolu nemívají dlouhého
trvání, pokud nejsou podlo�ena dohodou výkonných pra-
covi��. Doba trvání Komise se stala terèem kritiky, kterou
snad otupil bohatý program a zejména nové zku�enosti a
poznatky, je� si v�ichni úèastníci odvezli do mateøských
knihoven. Vedení nìkterých knihoven nerado vidí, kdy�
pracovníci ze slu�eb pøíli� cestují, pøitom poznávání praxe
ve slu�bách jiných knihoven je høivnou, která se zhodno-
cuje v mateøské knihovnì. Ka�dý chybìjící pracovník v
provozu slu�eb je velmi bolestnì cítit, pøesto �nìjaké slu�-
by navíc� stojí za to, aby vymìnìnými zku�enostmi i �osa-
háním� problému na místì knihovníci ze slu�eb minimali-
zovali chybná rozhodnutí, kterých by se v izolaci
dopou�tìli.

Hanu� Hemola
hanus.hemola@nkp.cz
http://www.nkp/sluzby

Poznámky:

1) Zámìr organizátorù zkomplikoval dodavatel vybavení
nového Referenèního centra NK ÈR, které, bohu�el,
nebylo je�tì v provozu. Centrum bylo zpøístupnìno
ètenáøùm ve zku�ebním provozu 21. 6. 1999.

2) Celý text �Zásad� viz str. 150.


