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Novinky zahranièní knihovnické
literatury

41. BUTENKO, Irina Anatol�jevna
Ètenije i novyje technologii [Èetba a nové technologie] / Irina Anatol�jevna Butenko
In: Bibliografija. - [Moskva]. - 0869-6020. - è. 2 (1998), s. 150-156.
Autorka se zabývá ètenáøským chováním a vùbec problémy dìtské èetby ve spojení s pùsobením zábavního
prùmyslu v jeho televizní a computerové podobì (v posledním pøípadì jde pøedev�ím o poèítaèové hry). V èlánku
podává pøehled výsledkù výzkumù, které sledovaly rùzné aspekty tohoto tématu a které byly realizovány od 2.
poloviny 70. let (vìt�ina je z 90. let) v Rusku, Nizozemsku, �védsku, Francii, USA, SRN, Itálii, Velké Británii,
Japonsku a Koreji. V�eobecnì se potvrzuje sní�ení zájmu o èetbu a sní�ení èetnosti ètení ve srovnání s jinými
aktivitami (a to i u vysoko�kolských studentù). Na druhé stranì se v�ak ukazuje, �e jak sledování televizních
poøadù, tak hraní her na poèítaèi plní v �ivotì dìtí daleko více funkcí, ne� se doposud pøedpokládalo. Pøedev�ím jde
o sociální komunikaci dìtí a dospívajících, nebo� sledované aktivity jsou èastými tématy spoleèných hovorù.
Nepotvrzuje se tedy zcela teze o tom, �e uvedená média plnì nahrazují sociální kontakty. Sledování televize je také
dùle�itou formou rodinné komunikace. Na základì výsledkù výzkumù se v øadì zemí pøistupuje k vypracování
metod a prostøedkù, které umo�òují spojit zábavu s výukou, vyu�ít kontextu hry pro zintenzivnìní výukového
procesu, zlep�ení recepce a uchování znalostí (napø. pøekvapivé jsou výsledky australských specialistù, kteøí
pou�ili poèítaèových her pro intenzifikaci výuky ètení a dosáhli významných zlep�ení ètenáøských návykù právì
u nejhor�ích ètenáøù).

42. CARDEN, Mark
The globalisation of information systems suppliers [Globalizace dodavatelù informaèních systémù] / Mark Carden
In: Managing Inform. - [London]. - 1352-0229. - 5, è. 1-2 (1998), s. 31-33.
Díky globalizaci trhu lze rùzné výrobky koupit kdekoliv na svìtì. Platí to i o automatizaci knihoven, kde ale trend
globalizace má i své nevýhody. Stává se, �e dodavatelé knihovních informaèních systémù, kteøí se zdáli být
úspì�ní nebo dokonce dominantní, pøestali existovat nebo byli pohlceni konkurenty. Men�í a ménì efektivní
dodavatelé nejsou schopni úspì�nì pùsobit na svìtových trzích a nemohou soupeøit s �globálními konkurenty�
ani na lokálních trzích. Hlavními dùvody jsou po�adavky knihoven na stále sofistikovanìj�í systémy a z toho
plynoucí vysoké náklady na vyvinutí takových systémù. Jestli�e se knihovna rozhodne pro koupi systému od
malého dodavatele, musí uva�ovat i o tom, co se stane, kdy� jej pohltí konkurent. Autor uvádí v tabulce øadu
men�ích dodavatelù (napø. DABIS, TinLIB, ALS), kteøí byli takto pohlceni vìt�ími (GEAC, DRA, Ex Libris). Autor
dochází k závìru, �e funkèní po�adavky knihoven, potøeba nové techniky, náklady na vývoj a rozvoj mezinárod-
ních norem nás vedou k nevyhnutelné globalizaci, ale i konsolidaci svìta knihovní automatizace. Knihovny
mohou z tohoto trendu tì�it, jestli�e jsou schopny vybrat si správného dodavatele a donutit jej odpovídat pru�nì
a efektivnì na jejich po�adavky.

43. CRONIN, Blaise
The eletronic academy revisited [Znovu o elektronické univerzitì] / Blaise Cronin
In: Aslib Proc. - [London]. - 0001-253X. - 50, è. 9 (1998), s. 241-254. Lit. 31.
Pøed 15 lety autor publikoval v Aslib Proceedings èlánek nazvaný �The electronic academy�, který hodnotil trendy
v dálkovém vzdìlávání a v dal�ích formách sebevzdìlávání. Pøíspìvek poskytl pøehled tehdej�ích technik zpro-
støedkování informací (napø. televizní vysílání, videotext, telekonference) a zmiòoval se té� o problémech ceny a
kvality. Je pouèné revidovat tento èlánek a uvìdomit si rozvoj, jakého bylo ve svìtì dosa�eno zvlá�tì pokud jde o
techniku a pedagogiku. V èlánku z roku 1984 není ani zmínka o internetu a World Wide Web, které jsou dnes
ústøedními body diskusí o výuce po poèítaèových sítích. Zatímco technický pokrok významnì urychlil pøijetí
nových modalit výuky na dálku, jsou zde je�tì dal�í faktory (napø. ekonomické nebo sociokulturní), které musí být
brány v úvahu. Uvádí se �iroký pøehled nových metod zavedených v oblasti dálkového vzdìlávání a distribuova-
ného uèení. Zvlá�tní pozornost je vìnována strukturní dynamice virtuálního trhu celo�ivotního vzdìlávání a jeho
produktùm a slu�bám. Na celý problém se pohlí�í ze severoamerické perspektivy (asi 3 miliony Amerièanù je
zapsáno v dálkových kurzech rùzných akreditovaných institucí) a uvádí se té�, co si frekventanti slibují od
ukonèení kurzù a vùbec od elektronického vzdìlávání.
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44. DILLON, Martin
The OCLC Institute : Genesis and Prospectus [Geneze a vyhlídky Ústavu OCLC] / Martin Dillon
In: J. Libr. Admin. - [New York]. - 0193-0826. - 25, è. 4 (1998), s. 187-199. Lit. 4.
V roce 1997 byl zalo�en Ústav OCLC (OCLC Institute) jako nevýdìleèná vzdìlávací organizace zamìøená na
podporu rozvoje knihoven a informaèních slu�eb - konkrétnì na výchovu øídících pracovníkù, poskytování dal�í-
ho odborného vzdìlávání a výmìnu poznatkù. Ústav vznikl v dùsledku potøeby knihoven a dal�ích informaèních
slu�eb vyrovnat se s bezprecedentními zmìnami spojenými se souèasným pokrokem výpoèetní a telekomunikaèní
techniky. Ústav ji� uspoøádal øadu semináøù a pøedkonferenèních setkání pro Americké sdru�ení knihoven (ALA)
a vyvíjí i dal�í aktivity v oblasti elektronického archivování, internetové katalogizace, výzkumu metadat atd. V
budoucnu chce roz�íøit své konzultaèní slu�by, podporovat výmìnu vysoko�kolských profesorù a rozvíjet dálko-
vé studium.

45. HERRINGTON, Verlene J.
Way beyond BI : A Look to the Future [Co je za bibliografickou výchovou : Pohled do budoucna] / Verlene J.
Herrington
In: J. Acad. Librarianship. - [Greenwich]. - 0099-1333. - 24, è. 5 (1998), s. 381-386.
Pøes hluboké zmìny, jimi� knihovny v dùsledku rozvoje informaèní techniky pro�ly, je jejich poslání stále stejné:
poskytovat pøístup k informacím. Mo�nosti vyu�ití informací v�ak souvisejí s výchovou u�ivatelù. Souèasný
model výchovy k bibliografické gramotnosti je zalo�en na negativních východiscích, která øíkají, �e knihovní
systém nedostaèuje potøebám u�ivatelù a �e u�ivatelé nejsou v knihovnách sobìstaèní. Navrhuje se pozitivní
model, zalo�ený na pøedpokladu, �e u�ivatel chce být sobìstaèný a �e knihovní systém je snadno pou�itelný.
Tento model poèítá se vstupními exkurzemi, �koleními zamìøenými na knihovní zdroje, poèítaèe, audiovizuální
techniku apod. �kolení musí brát v úvahu zmìnu tradièní role knihoven v roli odpovídající éøe elektronických
informací. Musí se té� poèítat s mo�ností nových forem �kolení vyu�ívajících WWW stránky (dialogovì pøístupné
obrazovky s nápovìdou - help screens), které by byly dostupné kdekoli v knihovnì i mimo ni. Jako pøíklad
uplatnìní nového paradigmatu výchovy u�ivatelù je uveden systém Gateway, který ji� 10 let funguje v Ohio State
University v USA.

46. CHEVERIE, Joan F.
Access to and Services for Federal Information in the Networked Environment : Institutional Issues and Strategies
[Pøístup k federálním informacím v sí�ovém prostøedí a slu�by pro nì : Institucionální problémy a strategie] / Joan
F. Cheverie
In: J. Acad. Librarianship. - [Greenwich]. - 0099-1333. - 24, è. 5 (1998), s. 392-394.
Tzv. federální informace (oficiální informace federální vlády USA) jsou dùle�ité pro plnìní poslání výzkumných a
vzdìlávacích institucí. �kála federálních informací sahá od zásad pro pøidìlení grantù od National Science Founda-
tion, pøes údaje o sèítání lidu po registr �kodlivých chemikálií, databáze vìdeckých informací, záznamy diplomatic-
ké po�ty apod. Jsou primárním zdrojovým materiálem, na nìm� jsou závislí vìdci, studenti i obèané ji� po øadu
desetiletí. V posledních deseti letech se federální vláda soustøedila na rychle se rozvíjející informaèní a komunikaè-
ní systémy, co� vyústilo v rozvoj takové politiky a praxe, která se rychle mìní s tím, jak pøispívající agentury
vytváøejí, produkují a �íøí svá data, informace a poznatky. Tyto zmìny se v posledních pìti letech stále zrychlují.
Federální politika distribuce informací v elektronickém prostøedí je stále difúznìj�í, má stále �ir�í rozsah v dùsledku
toho, jak se agentury stávají nezávislej�ími na Úøadu pro oficiální publikace (Government Printing Office). Federál-
ní informace jsou dùle�itou souèástí Globální informaèní infrastruktury (GII - Global Information Infrastructure).

47. JOHNSTON, Colin
Electronic technology and its impact on libraries [Elektronická technologie a její vliv na knihovny] / Colin Johnston
In: J. Libr. Inform. Sci. - [London]. - 0961-0006. - 30, è. 1 (1998), s. 7-24. Lit.
Kritické hodnocení významu internetu pro knihovnickou a informaèní profesi. Autor zkoumá úlohu internetu ve
tøech oblastech: 1. vliv na publikování akademických a vìdeckých periodik; 2. pøíspìvek k rozvoji bibliograficko-
informaèní slu�by; 3. vliv na rekreaèní èetbu. Dochází k závìru, �e internet bude neju�iteènìj�í pøi publikování a
�íøení vìdeckých elektronických èasopisù, v soustavném sledování trendù vývoje tìchto elektronických periodik
samotných a zprostøedkování informací o tìchto trendech; zmiòuje z toho plynoucí problémy (napø. otázky bibli-
ografického popisu). Komerèní vydavatelé mají velký zájem na elektronickém publikování, ale je tøeba té� brát
ohled na reakci akademické obce a její kritiku vydavatelù periodik. Elektronická periodika patrnì budou více brát v
úvahu své ti�tìné protìj�ky a svojí úpravou se jim budou více podobat. Bude se muset zlep�it prezentace publikací
na obrazovkách tak, aby text byl pøehledný a usnadòoval podrobnou i zbì�nou èetbu èi �listování�. Pokud bude
navíc mo�né hypertextové propojení, bude dosa�eno velkého zlomu v praxi elektronického publikování.
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48. KAZARINOVA, I. N. - LOVKOVA, T. B.
Psichologija biblioteènogo obslu�ivanija [Psychologie knihovních slu�eb] / I. N. Kazarinova, T. B. Lovkova
In: Bibliotekovedenije. - [Moskva]. - 0869-608X. - è. 6 (1998), s. 105-110.
Informace o kulatém stolu k otázkám psychologie knihovních slu�eb, který se uskuteènil v bøeznu 1998 v Sankt--
Petìrburské státní akademii kultury (SPbGAK - zaji��uje mj. vysoko�kolskou pøípravu knihovníkù a informaèních
pracovníkù). Otázky pøedlo�ené k posouzení se týkaly psychologických aspektù vytváøení image knihovny, psy-
chologických stránek knihovních slu�eb a zavádìní nové vysoko�kolské specializace knihovník-psycholog. Zvy-
�ující se neurotizace spoleènosti, nárùst stresu, nedostatek a problematizace mezilidských kontaktù vede lidi k
èetbì, ke knihovnì jako k prostøedku pøekonání du�evního diskomfortu. Nabídka slu�eb odpovídající tìmto potøe-
bám napomáhá zvy�ování presti�e knihovny, na druhé stranì vy�aduje speciální pøípravu knihovníkù i
uplatnìní profesionálních psychologù. Zástupci nìkolika knihoven referovali o vlastních zku�enostech s
realizací psychologické biblioterapeutické slu�by, tréninkových programù efektivní komunikace urèených knihov-
níkùm (napø. program vyu�ívající metodu neurolingvistického programování). Poznamenáno, �e je tøeba aktivnìji
studovat psychologické aspekty automatizace, výchovy u�ivatelù (computerová gramotnost), ale napø. i zavádìní
placených slu�eb. Z psychologického hlediska není dostateènì prozkoumán dopad nových funkcí knihoven a
povaha komunikace s novými (zejména pro veøejné knihovny �slo�itými�) skupinami ètenáøù (podnikatelé, u�iva-
telé, jejich� zájmy mají mezioborový charakter aj.). V dìtských knihovnách hrozí odcizení dìtskému ètenáøi -
zapomíná se na zásadu být jeho ètenáøským partnerem, mít vlastní aktuální ètenáøskou zku�enost v oblasti
dìtské literatury. SPbGAK zavedla specializaci �psycholog-kulturolog knihovnicko-informaèních slu�eb� a v jejím
rámci kurs biblioterapie. Odborníci z oblasti psychologie èetby a knihovních slu�eb z této vysoké �koly jsou v
knihovnách dobøe pøijímáni (na rozdíl od psychologù pøipravovaných univerzitami, kteøí mají potí�e adaptovat se
na knihovnické prostøedí).

49. KOGAN, Jelena
Biblioteènaja �izn� N�ju-Jorka : 100 let slavjanskomu i baltijskomu otdelu N�ju-Jorkskoj publiènoj biblioteki [Kni-
hovnický �ivot v New Yorku - 100 let slovanského a baltského oddìlení Newyorské veøejné knihovny] / Jelena
Kogan
In: Bibliografija. - [Moskva]. - 0869-6020. - è. 6 (1998), s. 136-142.
Po struèné charakteristice Newyorské veøejné knihovny (New York Public Library - NYPL) a zejména jejího fondu
(více ne� 10 milionù knih, 400 000 map a atlasù, 10 000 telefonních seznamù nejvìt�ích mìst svìta, 500 000
audio- a videokazet, 30 000 titulù periodik atd.) autorka pøechází k popisu slovanského a baltského oddìlení, které
v roce 1998 oslavilo 100. výroèí zalo�ení. V jeho fondu se nachází pøes 413 000 kni�ních publikací, 1200 titulù
periodik, 20 300 mikroforem. Døíve pøevládající ruskojazyèná kolekce dnes pøedstavuje cca 39 % fondu
(pokles jejího podílu zpùsobila intenzivnìj�í akvizice materiálù z ÈR, SR a Polska). Sbírky zahrnují také publikace o
slovanských a východoevropských zemích vydané v neslovanských jazycích, pøedev�ím v angliètinì. Autorka
informuje o vývoji oddìlení, o jednotlivých øeditelích a o zmìnách v zamìøení èinnosti, která se stále výraznìji
posunuje od prostého shroma�ïování, uchovávání a zpøístupòování fondù k jejich vìdeckému zpracování a
zpøístupnìní. O tom svìdèí napø. dynamika vydávání prací o oddìlení a o jednotlivých kolekcích (v 70. letech 2
práce, v 80. letech 32, v letech 1990-1994 ji� 46), stále aktivnìj�í úèast na vìdeckých konferencích, poøádání
tematických výstav atd. V èlánku jsou charakterizovány nìkteré vydané práce, ti�tìné katalogy a prùvodce, a
také publikace plánované èi ji� rozpracované. Kromì originálních dìl pøipravených v tomto oddìlení jsou
velmi oèekávány encyklopedie, bibliografické slovníky a dal�í pøíruèky, které vyjdou v rámci programu spolu-
práce s ruskými knihovnami a pøedstavují materiály, je� nebyly v Rusku z rùzných dùvodù vydány (existovaly v
rukopisné podobì, dochovaly se jejich sazby nebo korekturní obtahy).

50. LOCK, Debbie - NORDON, Jennifer
Designing DiLIS : a distance learners� information service [Vytvoøení DiLIS - informaèní slu�by pro dálkovì
studující] / Debbie Lock, Jennifer Nordon
In: J. Libr. Inform. Sci. - [London]. - 0961-0006. - 30, è. 4 (1998), s. 241-248. Lit.
Zpráva o vytváøení informaèní slu�by pro dálkovì studující (Distance Learners� Information Service - DiLIS) v
Knihovnì George Edwardse, která je univerzitní knihovnou Univerzity v Surrey (Velká Británie). Autorky popisují
situaci, která vedla k zámìru zlep�it slu�by pro dálkové studenty, a podrobnì informují o prùzkumu, který zavedení
slu�by DiLIS pøedcházel. Prùzkum zmapoval souèasné vyu�ívání slu�eb knihovny a pøání studujících ohlednì
slu�eb nových. Ve vyhodnocení dotazníkù jsou zajímavé i dílèí poznatky týkající se omezení zasílání dokumentù
po�tou nebo po�adavek velké vìt�iny ètenáøù na pomoc knihovníkù pøi pou�ívání informaèních zdrojù nebo
alespoò pro�kolení.
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51. LUNAU, Carol D.
Le tarif des livres de biblioth�que : Un programme précieux du gouvernement fédéral en vue d�aider les biblio-
th�ques [Tarif pro knihy z knihoven : Hodnotný program federální vlády zamìøený na pomoc knihovnám] / Carol D.
Lunau
In: Nouv. Bibl. nat. - [Ottawa]. - 0027-9633. - 31, è. 2 (1999), s. 12-14.
Ministerstvo pro kanadské kulturní dìdictví a Kanadská po�tovní spoleènost jednají o prodlou�ení dohody
o tarifech za po�tovní zásilky knihovních publikací. Program, na jeho� základì jsou knihovnám poskytovány
sní�ené tarify, funguje od roku 1939 a jeho cílem je napomoci roz�iøování knihovních slu�eb ve venkovských
oblastech. Tzv. �tarif pro knihy z knihoven� (tarif des livres de biblioth�que) pøedstavuje sní�ené po�tovné, které
kryje odeslání materiálu z knihovny a zároveò jeho navrácení. Rozdíl v cenì po�tovného hradí kanadské po�tì
federální vláda na základì zmínìné dohody, která se v urèených intervalech obnovuje. Pøed uzavøením dohody na
dal�í období byl v roce 1997 proveden prùzkum vyu�ívání tarifù. Výsledky potvrdily dùle�itost programu, zvlá�tì
pro dostupnost MVS, a ukázaly hlavní oblasti aplikace programu: základ tvoøí MVS, z jedné tøetiny jsou pak
sní�ené tarify vyu�ívány pro rozesílání souborù knih do venkovských knihoven, ale i pro zasílání knih studentùm
zapsaným do programù dálkového vzdìlávání (po sítích). Dotazníky pøinesly také informace o problémech: pra-
covníci po�t nevìdí o existenci programu, nezvládají zmìny tarifù, ani knihovníci nejsou informováni dostateènì.
Velmi záva�ným se stává problém omezenosti programu na knihy. Kanadské sdru�ení knihoven se sna�í ji� od 70.
let vyjednávat o postupném zaèlenìní v�ech nosièù, které jsou doruèitelné po�tou. Pracovní skupina doporuèila
zadavateli prùzkumu, aby program byl dále uplatòován a adaptován v souladu s potøebami knihoven a veøejnosti.

52. ORMES, Sarah
Internet Services in Danish public libraries [Internetové slu�by v dánských veøejných knihovnách] / Sarah Ormes
In: J. Libr. Inform. Sci. - [London]. - 0961-0006. - 30, è. 2 (1998), s. 123-132. Lit.
Zva�uje se potenciální význam, jaký mù�e mít internet pro veøejné knihovny v Dánsku, se zvlá�tním zøetelem ke
tøem pøípadovým studiím. Ka�dá z nich se soustøeïuje na urèitou veøejnou knihovnu (v Roskilde, Silkeborgu a
Arhusu) zvolenou s ohledem na to, jak dokázala inovaènì vyu�ít internet ve slu�bách (�iroký pøístup u�ivatelù k
internetu - Roskilde, nový zpùsob øízení této slu�by - Silkeborg, pøizpùsobení struktury a zamìøení knihovny v
souvislosti s rozvojem informaèních slu�eb zalo�ených na moderní technice - Arhus). K porovnání slu�eb v
tìchto dánských knihovnách je pou�ito metody prùzkumu internetových slu�eb uplatnìné v knihovnách Spojené-
ho království v roce 1995. Autorka v této souvislosti vyvozuje závìry o nejdùle�itìj�ích rozdílech britského
knihovnictví oproti dánskému: jasná vize toho, jaká bude role britských knihoven v informaèní spoleènosti, taková
kultura øídicí práce, která povzbuzuje pracovníky k tomu, aby dokonale zvládali svoji práci a aby pohlí�eli na zmìny
jako na výzvy a nikoli hrozby, a koneènì schopnost flexibility pøi hledání financí mimo bì�né zdroje. Naopak kladem
dánských knihoven je velký dùraz na rozvíjení internetových slu�eb pro dìti.

53. QIANG ZHU
Increasing the Pace of an Integral Library System in China : Moving Toward the Twenty-First Century [Intenziv-
nìj�í kroky ke knihovnickému integrálnímu systému - smìr 21. století] / Qiang Zhu
In: Coll. Res. Libr. - [Chicago]. - 0010-0870. - 59, è. 2 (1998), s. 169-176. Lit. 10.
Informace o stavu vysoko�kolského knihovnictví v souèasné Èínì, která od roku 1979 prochází obdobím ekono-
mických reforem. Hlavním problémem dne�ka je nedostatek finanèních prostøedkù, který vede k duplicitì nebo
naopak k nedostupnosti zdroje (ka�dá knihovna zakoupí levný titul a �krtne drahý) a k nedostatku technologií. To
je i pøeká�ka jediného mo�ného øe�ení - spolupráce, sdílení zdrojù, vytváøení integrálního knihovnického systému.
Podrobnì je popsána koncepce takového integrálního systému (projekt 221) a jeho slo�ek: rozvoj Èínské sítì pro
vzdìlávání a výzkum (CERNET), rozvoj Knihovnické a informaèní sítì èínských vysoko�kolských knihoven (CA-
LIS) a rozvoj Systému sdílení moderního vybavení a pomùcek (MEFSS). V rozkladu cílù je zajímavá pasá� o rozvoji
lidských zdrojù.

54. RICHARDSON, John V., Jr.
OCLC�s Office of Research : Past, Present and Future [Minulost, souèasnost a budoucnost oddìlení výzkumu
OCLC] / John V. Richardson, Jr.
In: J. Libr. Admin. - [New York]. - 0193-0826. - 25, è. 4 (1998), s. 201-238. Lit. 63, pøíl.
OCLC (Online Computer Library Center, USA) a jeho oddìlení výzkumu hrají významnou roli v knihovnictví a
informatice. Na rozdíl od výzkumné èinnosti na univerzitách mù�e toto oddìlení vìnovat výzkumu v�echen svùj
èas. Výsledky èinnosti oddìlení jsou ale málo známy, proto�e témìø nebyly publikovány. Tento nedostatek má
odstranit podrobný èlánek, který popisuje historický vývoj oddìlení výzkumu v kontextu OCLC, pøibli�uje jeho
souèasný stav (zvlá�tì charakterizuje probíhající projekty) a zabývá se i mo�nou budoucností. V pøíloze je uveden
pøehled výzkumných projektù realizovaných v letech 1985-1996 (celkem 135, z nich nìkteré dlouhodobé), poøáda-
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ných semináøù, poradních výborù pro výzkum ustavených v jednotlivých letech, hostujících profesorù. Je zmínìn
i externí výzkum a spolupráce na výzkumných projektech jiných institucí. Je publikován výèet grantù poskytnu-
tých na výzkum v knihovnictví a informatice v 90. letech. Pokud jde o budoucnost, uvádìjí se napø. projekty
sdílené katalogizace, ale i projekty zasahující mimo vlastní obor (napø. zmìny na automobilovém trhu, pomoc
chemickému prùmyslu).

55. RI�KO, Andrej
Úloha verejných kni�níc v informaènej spoloènosti [Úloha veøejných knihoven v informaèní spoleènosti] / Andrej
Ri�ko
In: Kni�. Inform. - [Martin]. - 1210-096X. - 30, è. 7 (1998), s. 261-266.
Smìøování k informaèní spoleènosti není mo�né bez zpracovávání, zpøístupòování a vyu�ívání informaèních zdro-
jù. Knihovny, zejména veøejné, mají v tomto procesu nezastupitelnou úlohu, je v�ak nutná jejich v�estranná
podpora státem. Autor z tìchto pozic analyzuje vývoj veøejných knihoven na Slovensku v 90. letech, zejména v
souvislosti s transformací územního èlenìní státu a legislativy. Dosavadní zmìny zpùsobily oslabení sítì státních
veøejných knihoven. Napø. v dùsledku zákona o obecním zøízení (1990) byla sí� veøejných knihoven roz�tìpena na
komunálnì øízenou a státem øízenou èást. V roce 1996 pøi�ly okresní knihovny o právní subjektivitu, a to zøízením
regionálních kulturních center v èele se státními intendanty. Tyto bývalé okresní (dnes regionální) knihovny v
kulturních centrech se dostávají do izolace, stávají se z nich osvìtové instituce bez ambicí stát se fungujícím
èlánkem informaèního systému, systému dal�ího vzdìlávání a kooperace knihoven. A� o jednu tøetinu klesly jejich
finanèní zdroje. Doposud provedená reorganizace je v rozporu s Manifestem UNESCO o veøejných knihovnách i
s programy Evropské komise. Územnìsprávní reformou (1996) byly v nìkterých pøípadech zøízeny nové krajské
státní knihovny (pøedev�ím z okresních knihoven v sídlech nových krajských mìst), na druhé stranì byly zru�eny
státní vìdecké knihovny v Ko�icích a Pre�ovì. Celkovì dochází ke krizi øízení slovenského veøejného knihovnictví
- neexistuje instituce, která by udávala a usmìròovala v�eobecné trendy vývoje. Ministerstvo kultury nedokázalo
prosadit nový zákon o knihovnách. Je nezbytné, aby vládní a parlamentní orgány oficiálnì deklarovaly význam
veøejných knihoven pro spoleènost, co� by ovlivnilo i pøístup zøizovatelù a podpoøilo vznik v�eobecnì závazných
právních pøedpisù a navazujících norem.

56. RODA, Jean-Claude
L�organisation du travail : Un nouveau défi pour les biblioth�ques universitaires [Organizace práce : Nová výzva
pro univerzitní knihovny] / Jean-Claude Roda
In: Bull. Bibl. France. - [Paris]. - 0006-2006. - 43, è. 4 (1998), s. 96-103.
Autor vidí naléhavost problému organizace práce ve francouzských univerzitních knihovnách v souvislosti
s blí�ící se v�eobecnou redukcí pracovní doby ve Francii, uplatòováním èásteèných pracovních úvazkù atd.
Øe�ení problému je obtí�né v souvislosti s rozvojem informaèních technologií a z toho vyplývající nezbytnosti
soustavné adaptace pracovníkù, s po�adavky na spolupráci, na kvalitu výsledkù a stále vy��í rychlost jejich
dosahování. Na automatizaci knihoven byly ji� vynalo�eny velké prostøedky, ale organizaci práce se nevìnovala
témìø �ádná pozornost. Pøitom je nutno ji vidìt jako klíèový moment modernizace. Situaci ztì�uje nerozpracovanost
metod hodnocení kvality práce a úèinnosti knihovny ve vztahu k oèekáváním veøejnosti. Autor pøedkládá výsled-
ky vlastní studie zamìøené na organizaci práce v nìkolika francouzských univerzitních knihovnách, které ukázaly
na velké rozdíly v organizaci práce (napø. v poètech pracovníkù zabývajících se obdobnými èinnostmi) i v institu-
cích s podobnou strukturou, obtí�nì zdùvodnitelné rozdíly ve výkonech knihoven atd. Velká èást èlánku je
vìnována obecnìj�ím úvahám týkajícím se personálního øízení a mìøení rentability knihoven: upozoròuje na spor-
nost zavádìní takových konceptù, jako je vyrábìt, pøepravovat, distribuovat èi konzumovat do zji��ování efektiv-
nosti knihoven, na zmìnu ekonomického a sociálního kontextu, který vy�aduje lépe reagovat na po�adavky
spoleènosti a zejména mláde�e, participovat na vzdìlávacích a kulturních projektech. Autor se také zamý�lí nad
draze zaplacenými a z hlediska výsledkù nìkdy spornými analýzami provedenými konzultaèními firmami a na druhé
stranì nevyu�ívanými mo�nostmi vyslechnout vlastní pracovníky a realizovat jejich návrhy.

57. SMITH, K. Wayne
OCLC : Yesterday, Today and Tomorrow [OCLC vèera, dnes a zítra] / K. Wayne Smith
In: J. Libr. Admin. - [New York]. - 0193-0826. - 25, è. 4 (1998), s. 251-270. Lit. 5, pøíl.
OCLC (Online Computer Library Center, Inc.) zahájilo èinnost  v roce 1971 programem sdílené katalogizace, který
pøinesl knihovnám velké úspory. Za posledních 26 let se sí� OCLC roz�íøila z pùvodních 54 knihoven státu Ohio na
25 000 knihoven v 63 zemích. V rozsáhlé pøíloze je uveden pøehled produktù, slu�eb a technologických platforem,
které OCLC zavedlo (a nepøeru�ilo) od roku 1971: napø. MARC II, konvertování bibliografické databáze do formátu
AACR2 (1980), souborný katalog seriálù (1980), vyhledávání podle klíèových slov a instalace elektronických
Deweyho tabulek (1993), zahájení programu Electronic Journals Online, rozvoj mezinárodní databáze WorldCat a
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oprava chyb v ní prostøednictvím e-mailu (1994), internetový pøístup ke katalogizaci v OCLC a ke sdílení
zdrojù (1995), projekt elektronického archivování v 7 knihovnách (1997) atd. V souèasné dobì zùstávají péèe o
sbírky a technické slu�by hlavní náplní èinnosti OCLC. Katalogizaèní slu�ba provádí 1 mld. transakcí roènì (tj.
110 zpráv za vteøinu), knihovny OCLC roènì zpracují 40 milionù knih a dal�ích materiálù. Databáze WorldCat nyní
obsahuje 38 milionù záznamù a pøes 660 milionù lokací (v 377 jazycích) a roènì narùstá o 2 miliony záznamù (tj. 15
záznamù za vteøinu). Hlavním úkolem OCLC v budoucnosti je poskytnout bezproblémový pøístup k bibliografic-
kým informacím, abstraktùm èi plným textùm kdekoli a kdykoli, v jakékoli formì a za cenu, kterou si mù�e u�ivatel
dovolit.

58. �RAJBERG, Ja. L.
Rossijskij onlajnovyj biblioteèno-informacionnyj centr : Novyje technologii i novyje vozmo�nosti dlja bibliotek
[Ruské knihovnické a informaèní støedisko s online pøístupem : Nové technologie a nové mo�nosti pro knihovny]
/ Ja. L. �rajberg
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 9 (1998), s. 77-81.
Popis projektu Ruského knihovnického a informaèního støediska s online pøístupem, které má jako první v Rusku
budovat souborný katalog s vyu�itím technologie sdílení. Jde o strukturu se statutem státní instituce pøidru�enou
ke Státní veøejné vìdeckotechnické knihovnì (GPNTB) Ruska (bude mít vlastní rozpoèet i personál). Autor struè-
nì charakterizuje cíle, základní úkoly, organizaèní formu, zøizovatele, doprovodnou infrastrukturu (napø. compute-
rové výukové støedisko, útvar zaji��ující kurzy zvy�ování kvalifikace) a perspektivy rozvoje støediska. Nová
instituce má ambice stát se ústøedním èlánkem v automatizované knihovnicko-informaèní struktuøe zemì, produ-
centem moderních informaèních technologií, správcem hlavních bibliografických i plnotextových databází, vìdec-
ko-metodickým a konzultaèním centrem knihoven Ruska. Zároveò bude zaj��ovat vzájemnì výhodnou výmìnu
informací a spolupráci ruských knihoven mezi sebou i se zahranièními partnery a u�ivateli. Autor struènì charak-
terizuje i cestu k projektu: od Automatizovaného systému Ruského souborného katalogu technické literatury (AS
RSVK; vytvoøen na základì fondu GPNTB koncem 80. let za úèasti cca 2000 knihoven tehdej�ího SSSR, zùstává i
nadále dùle�itou souèástí budoucího støediska), pøes projekt Ruského støediska sdílené katalogizace (RCKK; na
základì rozhodnutí ministerstva kultury byla jeho realizace svìøena opìt GPNTB; jeho databáze se ji� formovaly s
vyu�itím univerzálních bází bibliografických záznamù Ruské kni�ní palaty a dal�ích zpracovatelù bibliografie,
zejména regionálních tiskù) a� k souèasnému úkolu vytvoøit ústøedí s mezinárodním dosahem.

59. VOROJSKIJ, F. S. - JERONINA, Je. A.
Nekotoryje problemy pravovogo obespeèenija dejatel�nosti bibliotek Rossii v sovremennych uslovijach [Nìkteré
problémy právního zaji�tìní èinnosti knihoven Ruska v souèasnosti] / F. S. Vorojskij, Je. A. Jeronina
In: Nauè. techn. Bibl. - [Moskva]. - 0130-9765. - è. 1 (1998), s. 51-60.
Mezi faktory, které významnì ovlivòují prostøedí fungování knihoven v Rusku v 90. letech, patøí rozvoj mezinárod-
ního a ruského zákonodárství v oblasti informatizace, zpracování tokù dokumentù, slu�eb a zejména ochrany
informací. Praktickým vyústìním informatizace byl napø. vznik regionálních (èasto zároveò meziresortních) sdru�e-
ní knihoven, ustavení Meziresortní expertní rady pro automatizaci knihoven Ruska pøi Ministerstvu kultury Ruské
federace atd. Autoøi struènì charakterizují nìkteré právní akty, které byly pøijaty v 90. letech a které dle jejich mínìní
vytváøejí právní prostøedí odpovídající souèasnému mezinárodnímu právu v oblasti informatizace a napomáhají
integraci ruských knihoven a informaèních slu�eb do souèasného svìtového informaèního prostøedí: zákony
Ruské federace o právní ochranì programù pro elektronické výpoèetní stroje a databáze (1992), o autorském
právu a právech pøíbuzných (1993), o informacích, informatizaci a ochranì informací (1995), o spojích (1995),
o úèasti v mezinárodní výmìnì informací (1996); dále jde o dohodu zemí Spoleèenství nezávislých státù o spolu-
práci v oblasti ochrany autorských práv a práv pøíbuzných (1993) a usnesení vlády Ruské federace o státní
registraci databází a databank (1996). Problémy, s nimi� se Rusko potýká, jsou charakteristické i pro rozvinuté
západní zemì: rozevírají se nù�ky mezi právy u�ivatelù na svobodný a �iroký pøístup k informacím a právy vlastníkù
informaèních produktù. V souvislosti s tím se zesilují diskuse o otázce poøizování kopií dokumentù, co� zasahuje
zejména knihovny. V pøípadì elektronických produktù zákon zatím neusnadòuje identifikaci produktu s jeho vlast-
níkem èi autorem atd. Je nezbytné také vytvoøit organizace, které by plnily funkce prostøedníkù mezi dr�iteli
autorských práv a knihovnami (a to i ve vztahu k ochranì práv ruských autorù pøi poøizování kopií jejich dìl v
zahranièí).
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60. WATTERS, C. R. - SHEPHERD, M. A. - BURKOWSKI, F. J.
Electronic News Delivery Project [Projekt elektronického dodávání zpráv] / C. R. Watters, M. A. Shepherd, F. J.
Burkowski
In: J. Amer. Soc. Inform. Sci. - [New York]. - 0002-8231. - 49, è. 2 (1998), s. 134-150. Lit.
Autoøi popisují projekt elektronického dodávání zpráv, jeho� prototyp byl pøedvádìn ji� na ekonomickém summitu
G-7 v roce 1995 v Halifaxu v Kanadì. Zprávy jsou v nìm chápány jako informace o událostech zajímajících
veøejnost, zvlá�tì pak ty, které jsou publikovány v novinách, èasopisech, v rozhlase a televizi. Redaktoøi novin
mohou stále je�tì urèovat klíèový obsah elektronických zpráv, ale nová komunikaèní technika umo�ní integraci
zpráv z �iroké palety zdrojù a poskytne pøístup k doplòkovým materiálùm z obrovských archivù elektronických dat
(textových, fotografických i videozáznamù). Tyto archivy jsou spravovány digitálními knihovnami, ale mohou té�
existovat v podobì kontinuálního proudu novì vytváøených dat. Cílem elektronického dodávání zpráv v tomto
kontextu je ale mo�nost rozli�it skupiny zpráv a vyhledávat v dokumentech. Elektronické zprávy umo�ní poskyto-
vat ètenáøi kolá� bì�ných událostí v co nejúplnìj�í formì a pøizpùsobené individuálním potøebám. Jako souèást
dlouhodobého projektu budoucích systémù dodávání zpráv autoøi vyvinuli celkovou architekturu tohoto systé-
mu a nìkolik prototypù.

61. WITBROCK, Michael J. - HAUPTMANN, Alexander G.
Speech Recognition for a Digital Video Library [Strojová analýza øeèi urèená pro digitální videoknihovnu] / Micha-
el J. Witbrock, Alexander G. Hauptmann
In: J. Amer. Soc. Inform. Sci. - [New York]. - 0002-8231. - 49, è. 7 (1998), s. 620-632. Lit.
Autoøi z Carnegie Mellon University v Pittsburghu v USA (Artificial Intelligence Research Group, School of
Computer Science) popisují vývoj tvorby metadat a metod vyhledávání ve velkých souborech audio- a videodo-
kumentù, a to na pøíkladu projektu �digitální videoknihovny Informedia� - Informedia Digital Video Library. Stan-
dardní metodou, jak umo�nit vyhledání audio- a videodokumentù, je vytvoøit anotaci popisující srozumitelným
zpùsobem jejich obsah. Tak se také postupuje pøi tvorbì multimediálních CD-ROM. Ale s ohledem na obrovské
mno�ství dat, která by bylo u�iteèné vlo�it do digitálních audio- a videoknihoven, a z toho plynoucí vysoké
náklady nelze tuto metodu pou�ít. Proto je v digitální videoknihovnì Informedia vytváøení dat pro informaèní
rozhraní automatizováno pomocí technik odvozených z výzkumu umìlé inteligence. Jedná se o strojovou analýzu
øeèi kombinovanou se zpracováním pøirozeného jazyka, vyhledáváním informací a analýzou obrazu. Výsledkem je
rozhraní (interface), které pomáhá u�ivateli lokalizovat informace, které potøebuje. Popisují se specifické slo�ky
tohoto rozhraní a uvádìjí se nìkteré výsledky experimentálního vyhledávání informací.


