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Recenze:
Mgr. Eva Bazalová
Mgr. Tomáš Gec

Anotace:
Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Kniha ve 21. století“, která se konala na
Slezské univerzitě v Opavě - Filozoficko-přírodovědecké fakultě - Ústavu bohemistiky a
knihovnictví ve dnech 13.-14. února 2008, se zabýval postavením knihovny v tzv. informační
společnosti, jejíž trendem je učení jako celoživotní proces. Předkládané texty si všímají
vývoje, trendů a směrů veřejného knihovnictví, elektronického publikování a literární vědy,
které s problematikou úzce souvisejí.

© Slezská univerzita v Opavě
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Slovo úvodem
Učící/se knihovna

5. ročník konference „Kniha ve 21. století“ proběhl ve dnech 13. a 14. února 2008 na
Slezské

univerzitě

v Opavě

ve

spolupráci

s regionálním

výborem

SKIP

10

Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Knihovna jako instituce, která se účastní
vzdělávání společnosti, se v současné době mění navenek i uvnitř. Jejím posláním je pomáhat
všem uživatelům získávat informace a podporovat tak celoživotní vzdělávání, jemuž však
neujdou ani sami zaměstnanci knihoven. Setkání odborných referentů a posluchačů se
zamýšlelo nad možnostmi, které vznikající informační společnost nabízí. Hovořilo se o
příležitostech klasické knihy, elektronické knihy či internetu, ale také o hrozbách, mezi něž
patří globální ekologická krize nebo stále klesající zájem i úroveň dětských a dospívajících
čtenářů. Konferenci provázela hlavní myšlenka - knihovna se může stát místem setkávání a
integrace skupin s různými představami a názory jen tehdy, pokud dokáže učit a zároveň se
sama bude schopna učit od svých uživatelů, z nových trendů a od odborníků příbuzných
oborů.
Bc. Zuzana Dostálová,
studentka Ústavu bohemistiky a knihovnictví
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Marta Germušková
Kniha ako estetický, humanizujúci, aktivizujúci a integrujúci fenomén
Človek a kniha mali k sebe vždy blízko. Kvalitná umelecká kniha bola, je a podľa
mojej mienky aj naďalej zostane jedným zo zdrojov poznania, estetickým stimulom zvýšenej
reflexivity človeka a estetického zažitia, prameňom sebapoznania, sebareflexie a autokreácie.
Spisovateľ Jean Paul vo svojich reflexiách dospel k zaujímavému prirovnaniu: „Život sa
podobá knihe. Blázon listuje v nej letmo, zatiaľ čo múdry rozmýšľa pri čítaní, pretože vie, že
ju môže čítať len raz.“
Kniha ako estetický artefakt formuje život človeka už od detstva, a to hlavne jeho
emocionálnu, sociálnu i komunikačnú inteligenciu. Už v predškolskom období najmä
zásluhou starostlivých rodičov, starých rodičov či predškolských inštitúcií vplýva na dieťa
umelecká literatúra. Plní v živote malého človiečika informatívnu, formatívnu a estetickú
funkciu a výrazne ho kultivuje i humanizuje. Literatúra ako jediná v kontexte iných umení
pôsobí na svojho príjemcu komplexne, t.j. na jeho rozum, cit a vôľu. Najprv deťom čítame
básničky, riekanky, neskôr rozprávky, prípadne ich my dospelí vymýšľame pre deti. Preto by
som sa chcela pristaviť pri nových možnostiach aktivizácie verejných a školských knižníc,
ktoré by sa mali programovo vydať cestu za svojimi čitateľmi, keďže úpadok čitateľstva
naberá v posledných rokoch hrozivé rozmery a kamenná knižnica – ako sa ukazuje – už
nevystačí s klasickým registrom svojich činností. Bude sa musieť jednoznačne výraznejšie
aktivizovať a atraktivizovať. Nezáujem o čítanie ako najvýraznejšiu kultúrnu aktivitu človeka
je alarmujúci, dokonca možno hovoriť o programovom nečitateľstve. Škola sa síce usiluje už
desaťročia tento stav zvrátiť, ale situácia po novembri 1989 ešte viditeľnejšie posilnila
tendovanie k čítaniu gýčovej produkcie

a dokonca aj

k nečítaniu umeleckej literatúry

(Toman, 2007, s. 110). Všetko sa zatiaľ schováva pod masku demokracie (podľa Daniela
Pennaca ide o neodňateľné právo človeka nečítať), časového deficitu a nezáujmu, pretože
počítače ako najväčšie a bezcitné „požierače času“ naštartovali pre deti dospelí, ktorí si
dodnes neuvedomujú fakt, že okrádajú deti o prirodzené detstvo, pohyb v prírode, čaro
rodičovsko-detských dialógov a nahnali vlastné deti do uzavretých priestorov, pohybovo ich
spasívnili, odtrhli ich od prírody a tradičných detských hier, ktoré agresívne a vykonštruované
počítačové hry však nemôžu v nijakom prípade nahradiť. Diagnózy obezity, agresivity a
kriminálneho správania sú následkom predčasného zaradenia práce s počítačom už na 1.
stupeň základnej školy. Považujem to za trestuhodné, napriek tomu, že uznávam potrebu
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pokroku. Deti z latinskoamerických krajín odlákali najnovšie sofistikované grantové projekty
niektorých krajín profitujúcich na internetizácii z nádhernej prírody do uzavretých priestorov.
Program „Zelený počítač pre každé dieťa“ je síce naoko altruistický, ale opäť ďalším masám
detí úplne zmení štýl života z prirodzeného na umelý a nezdravý. A to všetko sa deje v mene
technického pokroku, modernizácie, či tzv. vyrovnávania rozdielov medzi národmi a štátmi.
Ale najväčšou pravdou je fakt, že internetizácia je v prvom rade obrovský biznis, prinášajúci
rozprávkové zisky vďaka permanentnej a bleskurýchlej inovácii techniky. Rozhodne nie som
proti pokroku v tejto oblasti, pretože tieto procesy majú aj mnoho pozitívnych čŕt, ale
dávkovanie týchto aktivít z aspektu vekovosti sa určite prehnalo. Ukazuje sa, že deti sú
niekedy viac závislí od počítača ako od vlastných rodičov a mnohí dospelí sa stali
workoholikmi a počítačovými „zajatcami“. Nedobrým dôsledkom týchto procesov je znížená
miera komunikácie medzi ľuďmi.
Najviac ma trápi fakt, ktorý som zistila pri prieskume čitateľov na druhom stupni
základnej školy, že žiaci sa medzi sebou ani nemôžu rozprávať o dielach, pretože ich nečítajú,
a tak sa nemôžu stať partnermi v dialógu. Komunikačná neochota, či ticho je vlastne
následkom zlého štýlu života, ktorému sa podriadili v pretechnizovanom svete deti i dospelí.
Deti de facto vďaka médiám predčasne dospievajú, čiže vývinovo akcelerujú, ale netýka sa to
citovej dotácie, lebo tá nie je záležitosťou stroja, ale záležitosťou pôsobenia citlivého
a blízkeho človeka. Deti väčšinovo zľahostajneli nielen vo vzťahu ku knihám (nedostatok
času, iné aktivity, veľa učenia atď.), ale aj vo vzťahu k ľuďom, pretože médiá si sofistikovane
vynútili prednosť pred ľuďmi. Deti už od útleho detstva vďaka technickým vymoženostiam
„zbierajú“ očné, neurologické, ortopedické a hráčske diagnózy, ktoré v konečnom dôsledku
ženú tento svet do acitových parametrov.
Jeden ruský spisovateľ, ktorý sa začiatkom 90-tych rokov zúčastnil na svetovom
kongrese spisovateľov v slovenskom kúpeľnom meste Trenčianske Teplice vyslovil názor, že
počítače a internet budú mať na vývoj ľudstva zhubnejší vplyv ako atómová bomba. V danom
období nerozvinutých počítačových sietí ešte nikto nechápal, prečo použil také (podľa názoru
mnohých) neadekvátne prirovnanie. O 18 rokov neskôr vnímame už aj odvrátenú stranu slov
internet a masmédiá, pretože spôsobili radikálny zvrat v životnom štýle ľudstva a odklonili
záujem ľudí od kníh ako od hlavného zdroja poznania. V USA, ktoré sú na špičke svetovej
internetizácie má už syndróm absolútnej počítačovej závislosti svoje číslo diagnózy. Vraždy
a samovraždy, či strieľanie na spolužiakov v školách alebo na spolupracovníkov v zamestnaní
pod vplyvom internetu a masmédií sa stalo bežným tragickým koloritom nášho
globalizujúceho sa života a sveta. Kniha takéto ďalekosiahle následky v celosvetovom
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rozmere nikdy nevyvolala, hoci boli aj prípady, že po vyjdení knihy Utrpenie mladého
Werthera od J. W. Goetheho sa objavilo niekoľko samovrážd.
Neúctu ku knihám a nechuť čítať vidno evidentne aj na subštandardnom ovládaní
pravopisu, pretože čítanie a písanie predstavujú spojité nádoby a bez čítania niet kvalitného,
prípadne tvorivého písania (Imrichová, 2004). Sebapropagácia knižníc i agilizácia mobilných
knižníc (bibliobusy) prostredníctvom nových aktivít by mohla viesť k „prebudeniu“ čitateľov
v rôznych vekových kategóriách. Keďže koncom roku 2007 vydala slovenská vláda
a Ministerstvo kultúry SR vyhlásenie o pomoci a finančnej podpore slovenským knižniciam,
je nevyhnutné, aby aj knižnice ponúkli za zvýšenú finančnú čiastku viac atraktívnejších
služieb pre čitateľov a používateľov knižníc. Keďže knižnica má byť v aktuálnom čase nielen
učiaca, ale i učiaca sa, je potrebné, aby okrem ponuky kamennej knižnice ponúkala i tvorivé
„balíčky služieb“, ktoré by pritiahli do knižníc čoraz viac záujemcov o rôzne druhy poznania
a tvorivé činnosti.
Každé mesto sa určite hrdí nejakým spisovateľom, ktorý by mohol (na dohodu) viesť
besedy o vlastnej poetike a koncepcii tvorivého písania, prípadne tvoriví učitelia by ho mohli
alternovať kurzami tvorivého písania alebo literárny kritik by mohol absolvovať niekoľko
stretnutí so stredoškolákmi, aby mali možnosť vytvoriť si vlastnú predstavu o práci
literárneho kritika, a tak formovať svoj estetický vkus na literárne diela. Nehovorím o potrebe
zblíženia a spriatelenia čitateľov s literárnou teóriou (Pavera, Všetička, 2002) pomocou
samotných literárnych teoretikov, pretože z literárnej teórie vanie strach, ako to už oficiálne
priznávajú aj špičkoví teoretici literatúry (napr. Jonatan Culler – Krátky úvod do štúdia
literatúry, Antoine Campagnon – Démon teórie; Umberto Eco – O literatuře a podobne), a to
je začiatok zhubného procesu alienácie, teda odcudzenia literárnej teórie čitateľovi a
interpretovi. Je preto nevyhnutné hľadať nové cesty zblíženia literárnej teórie a interpretačnej
praxe, a to formou osobného kontaktu (doteraz kabinetných) literárnych vedcov s recipientmi
literárnych diel, pretože ovládanie literárnej teórie je cestou k ponornejšej interpretácii
umeleckého textu. Tým by sa dosiahol väčší záujem o čítanie kvalitnej literatúry a písanie
kvalitných recenzií či kritík o literárnych dielach, ktoré majú síce nízku estetickú hodnotu, ale
v alibistických literárnych kritikách to zatiaľ nie je cítiť, pretože rozmnožená kritika sympatií
k niektorým dielam a autorom, vyplývajúca z priateľských vzťahov medzi autormi a kritikmi,
nie je schopná explicitne pomenovať a kriticky reflektovať problémy deestetizovaného textu.
A to literatúre, myslím hlavne na slovenskú, mimoriadne škodí a uberá jej na vážnosti, kvalite
a čítanosti (Vitézová, 2006, s. 37).
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V ostatnom čase vychádza množstvo komerčných kníh s minimálnou alebo nulovou
estetickou hodnotou, pretože ponovembrový vývin v oblasti literatúry a literárnej kritiky je
taký predemokratizovaný, že sa už málokto z bežných čitateľov zamýšľa nad otázkou
estetickej hodnoty diela. Tvorba nie je pod drobnohľadom takých významných
literárnokritických osobností ako boli Alexander Matuška či Vladimír Mináč, a tak sa vytratil
rešpekt autorov pred strážcami kvality umeleckej literatúry. Medzi spisovateľmi a literárnymi
kritikmi pretrváva už stáročia obrovská tenzia. Český spisovateľ O. Šuleř (2007, s. 408-409)
na margo avizovaného vzťahu napísal: „Pravda ovšem je, že i když kritik nedokáže nějakou
knihu doopravdy a trvale pohřbít, může ublížit autorovu křehkému sebevědomí. Není se tedy
proč divit, že spisovatelé nezahrnují kritiky láskou, ale spíše pohrdáním.“
Ukazuje sa, že ten, kto má dnes peniaze, je zároveň aj neodborným gratifikátorom
svojich pseudotextov a na pomoc mu za slušný honorár príde aj slabší literárny kritik. Stratila
sa stavovská česť, a tak sa ani nemožno čudovať, že záujem o čítanie je to posledné, o čo má
mladá generácia záujem. Samozrejme, česť výnimkám. Práve pre absenciu kritického fóra,
tak ako to bolo v čase veľkých literárnych polemík o rôznych dielach a špecifikách ich
autorských dielní (Hana Zelinová a polemika o jej Anjelských zemiach; Jozef Cíger-Hronský
Svet na Trasovisku a iné) sa podľa môjho názoru stráca úcta k literatúre, devalvuje sa jej
kvalita, pričom závratne stúpa jej kvantita a vcelku možno hovoriť o zoslabovaní jej
pôsobenia v spoločenskom i individuálnom živote. Keďže v ostatnom čase literárna kritika
výrazným spôsobom otupila svoje ostrie, stimulujúce aktivity školských i mimoškolských
knižníc by boli cestou k revitalizácii záujmu o umeleckú literatúru, jej čítanie i kritické
reflektovanie. Aj niekoľko netradičných stretnutí v knižnici môže na mladého človeka
významne zapôsobiť na celý život a prebudiť v ňom lásku k literatúre či literárnej vede.
O neatraktívnosti literárnej vedy pre mládež dlhodobo vieme svoje, a to napriek podpore štátu
v rámci doktorandských študijných programov. Nehovorím už o literárnej histórii a jej
výskumoch, ktoré sú spojené doslova s rehoľou a náročnou prácou v archívoch či literárnych
múzeách, pretože úbytok kvalitných vedeckých síl (na Slovensku fyzicky odchádza jedna
výkonná a nezabudnuteľná generácia literárnych vedcov) už teraz má nepriaznivé následky na
ďalší vývin literárnej vedy vzhľadom na to, že po roku 1989 v tomto smere nebola
zabezpečená

v príslušných

inštitúciách

generačná

kontinuita

a odborná

substitúcia.

Konštatovania literárnych historikov zo SAV v Bratislave (napr. V. Petrík a iní) sú toho
jednoznačným dôkazom. Toto sú manká tvorby, recepcie a literárnej vedy, s ktorými by sa
mala knižnica v súčasnosti i budúcnosti vyrovnávať po novom.
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Knižnica však môže urobiť nové experimenty aj v oblasti aktivizácie čitateľov a ich
medzigeneračného zblíženia. Existujú žánre, ktoré čitateľsky účinkujú v každom veku.
Rozprávky a rozprávkové knihy (Chaloupka, 1982; Obert, 1998) sú aj integrujúcim
medzigeneračným fenoménom. Integrujú tú generáciu, ktorá je najmladšia a má čas na
počúvanie či čítanie rozprávok s tou, ktorá je najstaršia a už má čas na to, čo si
v produktívnom veku nemohla v požadovanom rozsahu dovoliť, teda

čas na čítanie a

rozprávanie. Kvalitná umelecká rozprávka vyžaruje nesmierne pozitívnu energiu, dodáva
dieťaťu i seniorovi vitalitu, kreuje a uspokojuje ich túžbu po kráse a harmonickosti sveta
a života. Rozprávka je výsledkom zázraku ľudskej tvorivosti. Humanizuje, zosociálňuje,
emocionalizuje, motivuje, etizuje a ľudsky i komunikačne kreativizuje každú generáciu. Niet
obľúbenejšieho žánru v spektre literárnych žánrov tohto sveta. Rozprávka patrila najprv do
čítania pre dospelých a až neskôr prešla do čítania detí. Je to podľa môjho názoru vekovo
univerzálny žáner, ktorý svoj príklon k pôvodnému adresátovi umelecky deklaroval v takých
perlách zo svetovej literatúry, akými boli rozprávky Oscara Wildea (Šťastný princ a iné
rozprávky), Hansa Christiana Andersena, Antoinea Sainta-Exupéryho (Malý princ)
a podobne. Aj v slovenskej literatúre hlavne vďaka takým tvorcom, ktorí vedia oslovovať
recipientov vekovo dvojadresne (Milan Rúfus, Ľubomír Feldek, Daniel Pastirčák, Daniel
Hevier a ďalší), sa rapídne zvýšil recepčný záujem o rozprávkový žáner, čo sa odzrkadlilo i
v tom, že Ľ. Feldek (za Modrú knihu rozprávok) a neskôr D. Pastirčák (za Damianovu rieku
s podtitulom Rozprávky o láske a večnosti) získali významné medzinárodné ocenenia
v podobe Zápisu na čestnú listinu H. Ch. Andersena.
Rozprávky považujem za styčný, kontaktný žáner najmladšej a najstaršej generácie.
Práve tento žáner nesmierne zbližuje dve vekovo kontrastné generácie. Rozprávka je podľa
môjho názoru žánrom medzigeneračného zblíženia

a komunikačnej interakcie vekovo

kontrastných generácií. Generácia detí vchádza do rozprávok, staršia generácia z nich síce už
vyrástla, ale vďaka vnúčatám si k nim opäť nachádza cestu. Nielen čítanie rozprávok, ale aj
ich vymýšľanie starými rodičmi považujem za veľmi dôležitý proces zmysluplného
reflexívneho, kreatívneho a komunikačného tréningu starších ľudí v synergii s deťmi. Veľmi
dôležité je pri vymýšľaní deja uplatňovať princíp hry s dieťaťom, aby aj dieťa vstupovalo do
fabulácie rozprávky, pričom nesmierne prínosný pri jej koncipovaní je aj humor ako jeden
z konštitutívnych prvkov dvojgeneračne tvorenej rozprávky. Zakomponúvanie prvkov
humoru

a nonsensovosti do vymýšľania rozprávkového deja sa vyznačujú vysokou

motivačnou potenciou a vplývajú obojstranne na komunikačnú apetenciu, pretože dieťa
dokáže svojím výmyselníctvom, ktoré je prirodzenou súčasťou jeho letory, zlepšovať náladu
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seniora. Dvojgeneračná radosť z čítanej a simultánne dieťaťom komentovanej klasickej
folklórnej či modernej autorskej rozprávky alebo spolutvorenej, vymýšľanej rozprávky je
jedným z tajomstiev pozitívneho vnímania starých rodičov vnúčatami a zároveň nového
ozmysľovania života starších ľudí. Preto si myslím, že aj knižnice by v tomto zmysle mali
vytvárať viac priestoru pre podujatia, ktoré budú venované tomu, čo tieto dve generácie
čitateľsky spája, nehovoriac o tom, že má zmysel, aby knižnice organizovali výjazdové
besedy so seniormi v domovoch dôchodcov za účasti detí z detských domovov a opačne. o ich
prístupe ku knihám v čase, keď boli ešte veľkou vzácnosťou. Deti v prítomnosti seniorov a vo
svetle ich reminiscencií na knihy, ktoré boli v ich čase väčšinou nedostupné, by si uvedomili,
akým veľkým darom pre človeka bola v minulosti a pre mnohých aj doteraz je hodnotná
umelecká kniha.

Dvojgeneračné a trojgeneračné multikultúrne besedy (Kominarec-

Kominarecová, 2005) s domovskými i mimodomovskými recipientmi by zároveň prispeli
k lepšiemu vzájomnému pochopeniu a porozumeniu vekovo odlišných skupín (starí rodičia,
rodičia, deti), čo má veľký význam pre objektívne posudzovanie mladej generácie a pre
kreovanie názorov mladej generácie na potreby a reflexie staršej populácie. Knižnica takýto
akt generačného zblíženia prostredníctvom práce s umeleckou knihou môže organizovať
prirodzeným, nekampaňovitým spôsobom (nielen v mesiaci úcty k starším). Segregáciu
starších ľudí, prípadne telesne postihnutých starých ľudí a detí totiž mnohí považujú za
správne riešenie, ale ich názory a skúsenosti majú neoceniteľný význam pre strednú i mladú
generáciu, len im treba dať priestor na prezentáciu.
Mimoriadne zaujímavým spôsobom môže posilniť vzťah vnúčat a starých rodičov
čítanie zaujímavých literárnych príbehov, a to buď zo života detí alebo zo života seniorov,
pričom následnou aktivizujúcou činnosťou môže byť aktualizované rozprávanie príbehov z
vlastného života starších ľudí, a to s poskytnutím možnosti vstupovať do monológu seniora
otázkami vnúčaťa, tak ako to v umeleckej podobe ukázala slovenská spisovateľka Mária
Jančová vo svojej čitateľsky úspešnej knižke Rozprávky starej matere. V tejto súvislosti
chcem pripomenúť, že v USA dokonca vznikli katedry storytellingu, teda katedry, kde sa
vyučuje stratégia a taktika rozprávania účinných, pôsobivých príbehov. Práve takýmto
spôsobom, čiže od čítania umeleckej literatúry k vlastným tvorivým rozprávačským
výkonom, možno deťom poskytnúť základy komunikačnej estetiky, pôsobivej rétoriky
a fabulovania príbehov, ktoré sú kombináciou reálne zažitého a fiktívneho, čo má nesmierny
význam nielen pre ďalšie osobnostné dozrievanie dieťaťa, ale aj pre udržiavanie pocitu
zmysluplne a obohacujúco žitého života staršej generácie, ktorá sa môže takýmto spôsobom
udržiavať v primeranej intelektuálnej kondícii.
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Iné je to v prípade seniorov, ktorí žijú v domovoch dôchodcov, kde aktivity pre nich
organizuje príslušná inštitúcia. Avšak ich potenciál by sa dal zúročiť vo vzťahu aspoň
k cudzím deťom takým spôsobom, žeby sa nadviazali kontakty medzi domovmi dôchodcov
a detskými domovmi. To, čo nemôžu z rôznych príčin odovzdať starí rodičia vlastným
vnúčatám, určite by odovzdali s láskou cudzím deťom a oni i spoločnosť by z toho mali
úžitok v podobe vyššej vzájomnej citovej dotácie, čo by sa určite v neskoršom období
zúročilo v zhumanizovanej tvári spoločnosti. Aj to je jedno z východísk pri prevencii
kriminality detí a mládeže. Taký typ integrácie domovov je už realitou v Rakúsku a prináša
prvé pozitívne výsledky, ktoré by mali byť inšpiráciou aj v našich zemepisných šírkach.
Kult práce a tela, ktoré sú symptomatické pre obdobie mladosti, začína v seniorskom
veku zväčša vytláčať kult duše. Hlavne v súčasnej hektickej dobe mnohí ľudia myslia na
mnohé márnosti, ale pritom zabúdajú na dušu človeka. A práve hodnotným „slovným
pokrmom“ pre ľudskú dušu je kvalitná kniha. Preto som sa usilovala urobiť miniprieskum,
ktorý sa týka vzťahu starších ľudí ku knihám a k čítaniu. Základom tohto orientačného
prieskumu bolo nadviazanie kontaktov a interview s pracovníčkami rôznych knižníc, ktoré
denne robia štatistiku čítanosti kníh rôznej žánrovo-druhovej proveniencie a sledovali aj nami
skúmanú vekovú kategóriu seniorov. Dospeli sme k zisteniu, že ženy v séniu majú sklon
k čítaniu sentimentálnych a romantických románov, čo je často dôsledkom faktu, že ich život
obral o ilúzie a aspoň takýmto spôsobom sa usilujú o kompenzáciu tejto životnej nedostače.
Možno teda konštatovať, že ženy väčšinovo možno zaradiť k sentimentálnemu typu čitateliek
(Števček, 1977), čo možno paralelizovať s obdobím puberty a adolescencie, keď ešte majú
dievčatá veľa ideálov. Medzi najčítanejšie autorky seniorskych čitateliek patria jednoznačne
R. Pilcherová a D. Steelová (Písková, 2007). Keďže tvorba týchto autoriek nemá mimoriadnu
estetickú kvalitu, je viac než jasné, že staršie čitateľky nebažia po komplikovanej knižnej
lektúre a uspokoja sa s jednoduchými romantickými príbehmi. Muži-seniori viac inklinujú
k čítaniu detektívok, náučnej a encyklopedickej literatúry. Čítanie poézie je viac záležitosťou
žien ako mužov (Novák, 2005; Germušková, 2007).
Medzi vyhľadávanú lektúru seniorov-mužov patria aj dobrodružné romány, trilery
a historické romány. Pre mužov aj ženy platí, že poéziu čítajú výnimočne, ale vyššie percento
záujmu prejavili ženy. Ženy podľa prieskumu najviac holdujú časopisom, hoci tento typ
čítania je skôr prejavením záujmu či zvedavosti v súvislosti aférotvornosťou celebrít.
Zaujímavé bolo pre mňa zistenie, že sú značné rozdiely medzi čitateľkami v meste a na
dedine. Tento stav je pochopiteľný a vyplýva z rozdielnych podmienok života. Viac fyzickej
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práce sa vyskytuje na vidieku. Mestský život je konzumistickejší, pracovné zaťaženie nie je
také vysoké ako na dedine.
Myslím si, že napriek krízovému stavu v školstve, predsa len sa školská inštitúcia
usiluje, a treba priznať, že zatiaľ bezkonkurenčne, o kultivovanie čitateľov z hľadiska
emocionálneho, intelektuálneho i prosociálneho. Škoda však, že to robí prevažne klasickými
metódami a tie sú pre dieťa, ktoré je hravé, po čase neakceptovateľné pre absenciu tvorivosti.
Pritom existuje množstvo metód na rozvíjanie tvorivosti čitateľa, napr. rolové čítanie a rolové
interpretácie textu, komentované čítanie, kritika textu, korektívne a pyramídové interpretácie
literárnych textov, moderované dialógy s čitateľmi i nečitateľmi, panelové diskusie, „spoveď“
bezradného a tvorivého čitateľa, pomyselná „spoveď“ autora – gýčiara a renomovaného
spisovateľa, tvorivý monológ vybranej literárnej postavy, monológ recipienta vybranej
literárnej postavy, monológ autora o literárnej postave, čitateľský duológ, duológ literárnych
postáv z dvoch rôznych diel a z časovo vzdialených období (napr. Jánošík a Majka Tárajka) ,
simulované konfrontačné dialógy s pomyselnými spisovateľmi a čitateľmi ich diel, kreatívne
písanie „popletených“ rozprávok, suplovaný literárnovedný trialóg, v ktorom hrajú jeho traja
účastníci rolu literárneho historika, literárneho teoretika a literárneho kritika a interpretujú
dielo z trojpohľadu; čitateľský trialóg, ktorý je konfrontáciou názorov naivného,
sentimentálneho a diskurzívneho typu čitateľa na prečítaný umelecký text a iné).
Je zaujímavé, že kým mladí ľudia majú v súčasnosti averziu k čítaniu (najmä z dôvodu
veľkého rozptylu ich záujmov), seniori sa primkýnajú k čítaniu, pretože „to súvisí s ich
voľným

časom

a s potrebou

udržiavať

sa

v dobrej

intelektuálnej

a psychickej„kondícii“(Balogová, 2005, s. 394).Často je tichým „spoločníkom“ seniorov
samota, a preto práve čítanie má šancu túto osamotenosť aspoň čiastočne vytesňovať. Nechuť
k čítaniu, a to nielen umeleckej literatúry, sa, žiaľ, negatívne odráža aj v slabej úrovni
jazykovo-komunikačných kompetencií (ako v hovorenej, tak i v písanej forme komunikátov)
najmä u mladej, ale i strednej generácie (porov. Imrichová, 2004).
Som presvedčená, že nevyhnutne dôjde v celosvetovom rozsahu k oživeniu záujmu
o čítanie umeleckej literatúry, pretože ignorantský vzťah k čítaniu sa neslávne odrazil aj vo
výskumoch PIRLS a PISA a rozumná (informačná) spoločnosť by s tým mala niečo robiť.
V ostatnom čase sú evidentné celosvetové pokusy o „rehabilitáciu“ čítania a čitateľa aj
vzhľadom na vznik vysokého percenta analfabetizmu, a to dokonca vo vyspelých krajinách
(USA, Anglicko). Na Slovensku vznikli zaujímavé podujatia ako Noc s Andersenom, Čítajme
deťom rozprávky, Čítame s Osmijankom, Čitateľský maratón, kde štafetu čítania v meste
berie do rúk najprv primátor, potom redaktor novín, fotograf, spisovateľ, učiteľ, policajt,
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futbalista, herec, členky únie žien, kňaz a podobne. Každý z týchto ľudí môže čítať publiku
ukážky z rôznych žánrov (napr. policajt detektívku, kňaz spirituálnu poéziu, učiteľka
Dobšinského rozprávky, spisovateľ prečíta niečo z vlastnej tvorby, herečka číta ukážky
z divadelnej hry, v ktorej hrá, a pod. Tento typ čítania by bol zároveň spojený aj s dialógom
o tom, čomu sa jednotliví ľudia venujú ako profesionáli. Prísť na pomoc čítaniu a prebúdzaniu
čitateľov nie je nič ťažké. Stačí len nápad a mobilizácia ľudí za dobrú a potrebnú vec. Aj
preto sa vonkoncom neobávam o budúcnosť (človeka stále očarujúcej) knihy, lebo práve ona
intelektualizuje, estetizuje a skultúrňuje človeka od čias detstva až po hrob.
Z naznačených skutočností vyplýva, že knižnice by sa mali stať multifunkčnými
kultúrnymi centrami, kde by fungovali čitateľské

a interpretačné kluby zamerané na

premosťovanie čitateľov rôznych vekových kategórií a na prezentáciu rozmanitých
čitateľských žánrov pomocou fundovaných knižničných a umeleckých pracovníkov. Práve
nové aktivity v knižniciach by mali prilákať ich čitateľov a používateľov. Personálne
obsadenie knižníc tvorivými pracovníkmi (okrem knižničných zamestnancov) zabezpečí
knižniciam „pridanú hodnotu“ v podobe tvorivého formovania nielen detí a nadanej mládeže,
ale aj príslušníkov staršej generácie, ktorá môže práve v multifunkčných knižničných
zariadeniach tvorivo relaxovať a svojou činnosťou obohacovať iných (predstavenia pre školy,
detské domovy, domovy dôchodcov atď.). Okrem toho knižnice by mali zriaďovať literárne
kaviarne na besedy so spisovateľmi a ilustrátormi kníh, prípadne mali by sa zameriavať na
prezentácie kníh alebo v ich priestoroch by mohli výtvarní umelci a hudobníci prezentovať
výsledky svojej tvorivosti. Vydavateľstvá by mali v knižničných priestoroch robiť výstavné,
prezentačné a predajné akcie, avšak pracovníci knižníc by sa mali dostať aj za brány knižníc
a v spolupráci s vydavateľmi by mali navštevovať školy a iné zariadenia, aby prinavrátili
knihe jej stratený lesk a zdôraznili jej obrovský význam v živote súčasného človeka.
Prešovská Univerzitná knižnica to robí účinným a excelentným spôsobom, a to v duchu
myšlienky E. Eschenbachovej: „Kniha – pokrm, ktorý vyvoláva čoraz väčší smäd.“
Som presvedčená, že estetický magnetizmus kníh bude získavať čoraz viac svojich
čitateľov nielen s podporou knižníc, ktoré by sa mali stať živým „chrámom“ nášho národného
a literárneho ducha, ale aj s výraznejšou podporou rodiny a školy.
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Resumé
The Book in the 21 st. Century
Authoress of the contribution deals with the problematic of the book and its reading by
present readers. Authoress points at medial displacing of the book as classic medium and
outlines how to return the book to reader´s turn. Thereat, the authoress uses stimuli of many
slovak and foreign literary scientists (A. Compagnon, U. Eco, D. Pennac, J. Števček etc. ),
who dealt with the problematic of creation and theme of literary communication. Authoress of
the contribution is convinced that “ death” to the book and reading does not threaten, because
classical reading of an artistic literature has its specifics and strengths, especially, in
comparison with an aggressive mass-medial creation.
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Kateřina Homolová
Knihovna a pubescentní čtenáři: dílčí závěry z výzkumu pedagogickodidaktických a psychosociálních aspektů dětského čtenářství
Kniha jako médium nesoucí „informace s duší“ je stále symbolem čtenářství. Obdobně
je symbolem čtenářství knihovna – instituce knihy schraňující a poskytující je čtenářům. Jaký
je poměr dospívajících ke knihovně? Jakým způsobem o ní přemýšlejí a jaké místo a hodnotu
jí připisují ve svém obecném informačním a čtenářském sémantickém prostoru? Také na tyto
otázky je možno nalézt odpovědi ve výsledcích námi provedeného výzkumného šetření.
Čtenářství jako individuální i společenský fenomén funguje jako struktura
specifických motivací, preferencí, postojů a projevů chování. Chceme-li proniknout pod
povrch tohoto jevu, je třeba zkoumat nejen jeho stránku vnější (explicitní čtenářské chování),
ale zejména s ní spojitou stránku vnitřní (implicitní čtenářství). Totéž platí při zjišťování
čtenářova vztahu ke knihovně.
Dotazníkovou sondou, jež tvořila základ našeho výzkumu pubescentního čtenářství,
jsme získali množinu nominálních dat odkrývajících oblasti čtenářského chování pubescentů,
které jsou klíčové pro jeho účinné poznání a využití jak obecně ve výchovně-vzdělávacím tak
konkrétně v bibliopedagogickém procesu. Položky v dotazníku byly proto formulovány tak,
aby co možná neefektivněji postihly strukturu vnitřních i vnějších zákonitosti čtenářství
u dnešních 13 a 14letých pubescentů.

Základní statistika čtenářského sebepojetí pubescentů
Jak čtou dnešní pubescenti? Kvantitativních ukazatelů je velmi mnoho a ve
výzkumech zaměřených na čtenářství dospívajících se periodicky opakují. Také my je
považujeme za stále relevantní, a proto základní statistika čtenářství dnešních pubescentů
počítá i s nimi.
Proč čtou dnešní pubescenti? Zajímalo nás, jak sami dospívající vidí sebe jako
čtenáře, jaký je jejich postoj k četbě, k rozhovoru o ní a k jejímu doporučování ve škole, co je
k četbě motivuje a co je motivuje k jiným, zástupným percepčním aktivitám.
Jak vypadá struktura čtenářství dnešních pubescentů? Na tuto otázku jsme odpověděli
ve statistickém přehledu měřených kategorií.
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Kvantita četby a vnější faktory
Následující

tabulky

souhrnně

představují

četnosti

základních

čtenářských

charakteristik 300 pubescentních respondentů, chlapců a dívek v průměrném věku 13 a 14 let.
Číselné hodnoty v jednotlivých polích jsou pozorované četnosti, tj. počet voleb dané
odpovědi, hodnoty uváděné v závorkách jsou procentuálním vyjádřením četnosti vzhledem
celkové četnosti souboru n uváděné pod tabulkami.
Tab. 1. Pravidelnost četby knih
7. TŘÍDA
CHLAPCI
0
NEČTE
32
ČTE
NEPRAVIDELNĚ (41)

DÍVKY
9
(11)
27
(31)

8. TŘÍDA
CHLAPCI
31
(43)
21
(30)

DÍVKY
0
13
(20)

ČTE 1 KNIHU
MĚSÍČNĚ
ČTE 2 A VÍCE
KNIH MĚSÍČNĚ

14
(16)
36
(42)

19
(27)
0
-

25
(38)
27
(42)

40
(51)
6
(8)
n = 78

n = 86

n = 71

n = 65

Na otázku Jak pravidelně čteš knihy? odpovědělo 13% všech respondentů, že knihy
nečte. Z tohoto počtu většinu (78%) tvořili 14letí chlapci a zbytek (22%) 13leté dívky.
Většina oslovených dospívajících (64%) se přihlásila k nepravidelné četbě nebo k přečtení
jedné knihy za měsíc. Dvě a více knih měsíčně přečte 23% respondentů.
Žáci 7. tříd čtou knihy více než žáci 8. tříd, což lze vysvětlit dozníváním
prepubescentní čtenářské exploze. Chlapci čtou knihy spíše nepravidelně, dívky se hlásí
k většímu počtu přečtených knih.

Graf 1. Pravidelnost četby knih
23%

13%
nečte
čte nepravidelně
čte 1 knihu měsíčně
31%

čte 2 a více knih měsíčně

33%

Tab. 2. Návštěvnost knihovny
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ANO,
ČASTO
ANO,
OBČAS
NE

7. TŘÍDA
CHLAPCI
0
51
(65)
27
(35)
n = 78

8. TŘÍDA
CHLAPCI
9
(13)
21
(30)
41
(57)
n = 71

DÍVKY
41
(48)
27
(31)
18
(21)
n = 86

DÍVKY
32
(49)
31
(48)
2
(3)
n = 65

Vedeni obecným předpokladem, že navštěvování knihovny je považováno za
ukazatele úrovně čtenářství respondenta, jsme do I. části dotazníku zařadili také otázku
Chodíš do knihovny (půjčovat si knihy)? Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že žáci 7.
tříd navštěvují knihovnu méně často než žáci 8. tříd. Pubescentní dívky navštěvují knihovnu
častěji (44%) než chlapci (27%). Zatímco u dívek s věkem klesá počet těch, které do
knihovny nechodí, u chlapců tento počet roste.

Graf 2. Návštěvnost knihovny
27%

29%

ano, často
ano, občas
ne
44%

Postoje, preference a motivace
Knihovna figuruje v životě dospívajícího člověka spíše latentně, existuje pro něj jako
určitá informační jistota. Jak může takto fungovat co možná nejefektivněji, ukazujeme
v následujícím textu (a souboru tabulek a grafů).
Psychosociální aspekty dětského, resp. pubescentního čtenářství jsme odkrývali
položkami, které zjišťovaly postoje pubescentů k vybraným projevům čtenářského chování a
jejich různým kvalitám, dále položky preferenční, které tyto postoje uváděly do souvislostí,
a nakonec těchto pomyslných řad jsme umístili položky motivační. Vycházeli jsme
z předpokladu, že postoj se projevuje v preferencích a k těm je jedinec určitým způsobem
veden pohnutkami.
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Tab. 3. Postoj k četbě
7. TŘÍDA
CHLAPCI
48
ČTU
(62)
RÁD(A)
30
ČTU
(38)
NERAD(A)
n = 78

8. TŘÍDA
CHLAPCI
31
(44)
40
(56)
n = 71

DÍVKY
69
(80)
17
(20)
n = 86

DÍVKY
59
(91)
6
(9)
n = 65

Většina (69%) pubescentních žáků čte (bez rozlišení knih, časopisů nebo jiných textů)
ráda. Pouze ze školní povinnosti čte necelá třetina (31%) 13 a 14letých žáků.

Graf 3. Postoj k četbě
31%
čtu rád(a)
čtu nerad(a)
69%

Tab. 4. Osobní čtenářská futurita
7. TŘÍDA
CHLAPCI
62
ČTENÁŘ
(79)
(A DIVÁK)
16
(21)
JEN DIVÁK
n = 78

DÍVKY
76
(89)
10
(11)
n = 86

8. TŘÍDA
CHLAPCI
42
(59)
29
(41)
n = 71

DÍVKY
63
(98)
2
(2)
n = 65

Graf 4. Osobní čtenářská futurita
18%
čtenář (a divák)
jen divák

82%

Čtenářství pubescenta v jeho subjektivním pohledu uzavírala v naší anketě otázka
vlastní čtenářské futurity. Nabídli jsme dospívajícím možnost vyjádřit se ke čtenářství
z pozice, k níž se nejvíce upínají – z pozice dospělého. Explicitně jsme zdůraznili absenci
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školní povinnosti číst. Tři čtvrtiny pubescentů se vidí být v budoucnu čtenáři (a diváky),
z toho významně více dívky, zejména 14leté. Jen diváky chce být necelých 20% pubescentů,
resp. chlapců.
Chce-li být současný pubescent také čtenářem celoživotním, pak i v této informaci lze
vysledovat vztah ke zdroji knih – ke knihovně. Více však odhaluje pohled na skutečný
význam tohoto pojmu v jejich aktivním životním povědomí.
V druhé fázi výzkumu ošetřené technikou sémantického diferenciálu jsme se zaměřili
na poznání čtenářského sémantického prostoru současných dospívajících. Vycházeli jsme
jednak z předpokladu, že obecný informační prostor dnešních mladých lidí je určován
interaktivními médii (což bylo také potvrzeno), ale také jsme chtěli poznat, do jaké míry a
v jakým intencích pubescenti uvažují o knihách jako zdroji informací.
Žáci proto dostali instrukce, aby posoudili nabízené pojmy „tak, jak je vidí“, jakým
vlastnostem se v jejich představách blíží.
Uvádíme tedy hodnocení pro nás klíčového pojmu KNIHOVNA. Písmena před
každým párem adjektiv označují faktory hodnocení (h), aktivity (a) a potence (p). Jde o míru
a směr působení významu daného pojmu na dotazovaného jedince. Faktorové rozdělení škál i
jejich číslování uvádíme pouze pracovně, respondentům zůstaly tyto informace skryty.
KNIHOVNA

h

1.

dobrá

7

6

5

4

3

2

1

špatná

p

2.
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7

6

5
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2

1
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h
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7

6

5

4

3

2

1
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p
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7

6

5

4

3

2

1
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a
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7

6

5

4

3

2
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h
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příjemná

7

6

5

4

3

2
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h

7.
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7

6

5

4

3

2
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7

6

5

4

3

2
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slabá

p
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7

6

5

4

3

2
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h
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7

6

5

4

3

2
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a
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7

6
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4

3

2
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tupá

a
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7

6

5

4

3

2
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zbytečná

a

13.

zajímavá

7

6

5

4

3

2

1

nudná
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14.

hustá

7
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řídká
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Celkové, resp. průměrné hodnocení pozice a role knihovny (pojmu s jasnými
čtenářskými konotacemi) v obecném informačním i čtenářském sémantickém prostoru
současných pubescentů zachycuje tabulka 5.
Tab. 5. Škálová hodnocení pojmu knihovna
ŠKÁLA

HODNOCENÍ

1.

spíše dobrá

5,3

2.

spíše stará

3,5

3.

chytrá

4.

středně tlustá

4,7

5.

spíše aktivní

5

6.

spíše příjemná

5,3

7.

středně krásná

4,7

8.

spíše silná

9.

středně těžká

4,3

10.

středně in

4,3

11.

spíše tupá

3

12.

užitečná

6,4

13.

spíše zajímavá

5,5

14.

středně hustá

4,2

15.

středně rychlá

4,5

průměr

6

5

4,8

Pubescenti hodnotí knihovnu zejména podle její schopnosti „být aktivní“, resp. podle
toho, jak dokáže uspokojit jejich požadavky na rychlost, užitečnost a zajímavost přinášených
informací. V tomto měřítku knihovna reprezentuje instituci starou. Příznak nefunkčnosti byl
však potvrzen pouze v malém procentu případ, a to v součinnosti s nízkým hodnocením na
škálách sycených faktorem aktivity. Silný je také faktor „potence“ (např. na škále stará –
mladá), který shodně poukazuje na soudobé preference toho, jak má vypadat „zásobárna“
informací pro současného mladého člověka. Zjistili jsme, že knihovna pro dnešního
pubescenta ztělesňuje schopnost přinést sdělení sice ne nové, avšak – podle dalších škál
užitečnosti, zajímavosti nebo příjemnosti – vždy v požadovaném objemu a kvalitě
(použitelnosti).
Knihovna je i pro současné pubescenty – dospívající ve věku prudkém, aktivním,
opozičním, vzdorovitém a kritickém – stále platným a respektovaným zdrojem informací.
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Vnitřně pociťovaná konstantní inklinace ke knize a k jejímu získávání v knihovně bývá však
u pubescentů často zakryta nadhodnocováním jiných zdrojů informací, zvláště jde-li o způsob
jejich prezentace (zejména pak ve srovnání s dynamickým Internetem).
Také sociální rozměr postoje ke knihovně není u pubescentů nezanedbatelný. Pokud
„selžou“ jiné, byť atraktivnější, databáze, pak knihovna je častým, protože jistým, odkazem.
Výsledky výzkumu v této oblasti sice potvrzují hybnou sílu moderních trendů v organizaci
hodnotových žebříčků dospívajících, ovšem knihovna (a kniha v ní) si drží atributy trvalosti,
s nimiž i dospívající umí do budoucna počítat.
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Aleš Hrazdil
Věčně se učící věcný katalogizátor
Totam je okouzlení eléva věcné katalogizace, který s podivem sledoval, jak služebně
starší kolegyně sázejí věcně správná hesla a klasifikační znaky na dokumenty z oborů, které
jim, jako bývalým učitelkám cizích jazyků, musely být bytostně cizí. Ještě slyším jejich
sarkastický smích v odpověď na mé obdivné vzdechy, jak velice si musejí neustále rozšiřovat
obzory svých vědomostí. Také se teď jízlivě směji podobným tirádám noviců a praktikantů,
neboť dobře vím, že pokud si k novému výrazu neudělám poznámku v autoritním záznamu
řízeného slovníku, nemusím být vůbec políben krásnou zakletou pannou a do několika týdnů
ony nové poznatky zapadnou hluboko za mé intelektuální obzory, aby již nikdy, nikdy z mé
paměti nevyšly; jsem tabule nepopsaná. Zůstane jen nemoc z povolání – dejavue při další
obsahové analýze.
Takže, usuzujete asi, tudy cesta nářků na učení nepovede. Ano, nepovede a slepými
cestami, o čem by asi příspěvek mohl být, avšak není, Vás hodlám iritovat i nadále. Pokud si
říkáte, že budu lkát nad učením se novým poznatkům v oboru, pak je to lákavá vize. Jistě,
myslíte si zřejmě, je notoricky známo, že dnešní katalogizátor nekrouží celý život písmena do
jednoho svazkového katalogu. Nedá se ani přepokládat, že pokud vyjdou nová pravidla,
znamená to pro něj celoživotní otřes, takže zbytek života trhá v ústavu pro choromyslné
vztekle papír na marné kousky. Ba ne, dnešní indexátor toho za svůj život musí vstřebat
docela hodně.
Nejde jen o nám svatý systematický selekční jazyk MDT. Nejdříve przněný
Tropovským, pak ze stejných končin ohrožovaný sovětským Knihovnicko-bibliografickým
tříděním jak Ježíšek Dědou Mrázem se Sněguročkou dohromady. To vše MDT sice přežilo,
ale náhle se nám smrsklo z rozsahu cca 200.000 znaků na sumičku nejméně o dvě nuly řádově
nižší; nabízena byla makroklasifikace, tabulky zvané Vybrané znaky, velestručné a navíc
pomocných znaků téměř zbavené. Sotva jsme si na takovou velkorysost zvykli, již se tabulky
rozrostly na rozsah více než 60. tisícový, stručně a nehezky MDT-MRF zvaný. A pomocné
znaky? Jsou zde zase všechny finesy a rafinovanosti znaků složených a rozvinutých, i
pomocné znaky nezávislé, to vše servírováno jako součást národních věcných autorit. Věcný
katalogizátor si zvykne, navíc málem jako drogu očekává pravidelný přísun revolučních
aktualizací a téměř dychtivě čeká další přísun, další ránu. Ještě sám přesvědčuje knihovnice
s volným přístupem k fondu, že nový folklor velí místo přástek a draní peří po večerech za
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zpěvů teskných lidových písní přepisovat signatury oborového stavění a přesouvat čtenářům
fondy podle těchto změn po vzoru zboží v prohnaných hypermarketech. Jistě, učení není
nikdy dosti, tak nám přibyl zpoza „Velké louže“ další selekční jazyk zvaný integrovaný jazyk metody Konspektu.
Ještě zajímavější je určitě situace v předmětových selekčních jazycích. Poté, co v 80.
letech uplynulého století byla česká knihovnická obec normou ČSN 0101881 definitivně
přesvědčena, že v sousloví je podstatné jméno nositelem hlavního významu a má stát na
prvním místě před přídavným, byť to češtině např. na rozdíl od jazyků románských, resp.
blízké polštiny, není vlastní, vše bylo jinak. Již o něco málo než 10 let později aby se
indexátor za svůj hluboce vkořeněný názor styděl před Bohem, počítači a snad i lingvisty a
žádal si pomoci první. Je usvědčován ze zpátečnictví a zaostalosti tak vehementně, až je
natolik zpitomělý, že je ochoten zapřít snad i názvy nomenklaturní češtině přirozené a
schopen nechat se v zoufalství pokousat vzteklou obecnou liškou (Vulpes vulpes), žádat v
lékárně sírovou kyselinu nebo požití odvaru zlomocného blínu. Jen posměch prodávajících jej
vrátí realitě a do lůna měnícího se knihovnictví. Nebohá hesla českých lístkových katalogů už
zrušené normy vyšla z módy a zraky pokroku se upínají k zářnému Washingtonu a k matičce
Praze, k LCSH a k PHNK2. K heslům stále kratším a kratším, k souslovím stále delším a
delším. Čas oponou trhnul a mysl indexátrova vymknuta z kloubů šílí, neřekl by asi klasik.
Klasik by toho neřekl více, indexátor namnoze opustil hesla a tvoří klíčová slova,
pardon, klíčová slova je termín sice vžitý, ale správně určený jen pro slova vybraná z textu
(především názvu) dokumentu, takže učme se užívat raději prostinký správnější název lexikální jednotky (nebo indexační termíny) předmětového postkoordinovaného selekčního
jazyka. Ty ukládá do paměti elektronických katalogů. Ach, říkáte si, chce nás unavovat stesky
na učení se polím a podpolím jednotlivých pracovních masek či výměnných formátů. Nechci,
vždyť kolik takových automatizovaných knihovních systémů za život potkáte - jen pár
(naštěstí). Takže o stále nových standardech, jejich interpretacích, instrukcích, národních
autoritách a věcech profesních jsem vlastně také hovořit nechtěl.
Chci Vás nudit stesky zcela jinými. Jde mi o problémy jazykové. Nuže, teď si bude
stýskat, že se katalogizátoři musí učit cizím jazykům, tušíte. Ano, o tom by se dalo také
hovořit.Určitě se učit musí. Je mi žel jasné, že Attila byl skutečně „bič boží“ a že maďarštině
a jazykům přicválavším s nájezdníky na malých konících z oněch končin neporozumím
obložen ani nejkvalitnějšími slovníky. Stejně tak pouze se slovníky nepochopí Čech, kde
rozetnout odborné několikačetné německé sousloví na těch správných místech, a může jen
závidět Alexandrovi Makedonskému jeho gordický uzel. Což o to, prohlížíte-li si třeba název
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vysoce odborné publikace v angličtině, kde jsou jen čtyři neznámá slova, z nichž každé jediné
má aspoň šest významů (třeba: táhnout, regál, ozubice, krmelec, mříž, nosič pum, týrat, zvýšit
daně atd., ale ve spojení nabývají dalších zcela netušených významů), začnete být rádi, že jste
již zapomněli kombinatoriku a nemůžete si spočítat, ke kolika možným, či nemožným
překladům celého názvu můžete dospět.
Ale dosti. Konečně jste se dočkali, teď se teprve dostávám k tomu, o čem hlavně chci
povídat, rád bych se věnoval vlastnímu přirozenému jazyku a jeho nástrahám, asymetrii
jazykových znaků (synonymii, polysémii, homonymii), vágnosti slov, paradigmatickým
slovníkovým vztahům. I zde mohu problematiku rozdělit.
Jednak je zde patrný snad stále bouřlivější kvas analyticko-syntetického období
rozvoje věd. Jako ze chřtánu zdivočelé sopky to bublá a vylétají kameny, vylévá se láva a
popel, tak

na nebohého indexátora stále dopadají nové termíny – názvy nových

interdisciplinárních a transdiciplinárních oborů. Jako by to nestačilo, tyto obory si ještě stále
vymýšlejí nové a nové termíny. I odborník se diví a laik ? Ten přímo žasne, mnohokráte neví,
zda ctibažný a samožerný autor vymyslel jen nový termín kolegům navzdory, nebo novou
vědu, která se ujala dříve, než oschla tiskařská čerň daného dokumentu, nebo toliko otočil
pořadí slov staršího termínu. Slovníky oboru termíny nestíhají, tak se knihovník radí
s internetem. Pomiňme disciplíny mírně okultní přišedší z východu, či ze západu (ovšem přes
východ), tam je situace opravdu složitá. Nebudeme tedy pátrat po tom, co vše znamená např.
bioterapie. Věnujme se vědám akademickým. Někdy se sice k termínu najde několik odkazů,
ale všechny směřují na jednu katedru, k jednomu autoru, někdy vidíme termín poprvé, ale
zjišťujeme, že kdo chvíli stál, již nestojí opodál, leč hodně daleko. O oné vědě se nabízí už
několik obrazovek odkazů. Ale kdo se má vyznat, kdy jde o synonyma, kvazisynonyma, kdy
dokonce o antonyma. Jeden autor přísahá, že dané termíny jsou stejné, druhý, že rozdíly jsou
jemné, třetí, že propastné, u dalšího jeden termín požírá druhý, jde o vztah hierarchický, jindy
o homonyma. Tak se trápíme s patopsychologií a psychopatologií, nebo s antropomotorikou,
antropokinetikou a kiantropologií a jejími vztahy ke kinezioologii, ta může být ovšem
aplikovaná, ne nebojte se, nebudu rozvíjet. Někdy se podaří klubko rozmotat jako v případě
biotechnologie, bioinženýrství a biochemického inženýrství, leč osten pochybností zůstává.
Někdy je z ostnu spíše nosorožčí kel; tak nás

např. trápí vztah bionanotechnologie a

nanobiotechnologie. Leč i zavedené obory podléhají vichru inovací a vrhají na trh zbrusu
nové termíny, tak pátrej, knihovníče, po nuancích mezi ekoregiony, ekosystémy a biomy!
Mám pocit, že někteří odborníci nyní poznali termíny bytostně jim drahé, mají jasno a nějaký
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diletant si dovolí pochybovat - pokud se tak schyluje k další české defenestraci, nevyhazujte
mne ještě z okna.
Mám na srdci ještě něco k naší drahé mateřštině. Přiznám se, že spolu s Bolkem
Polívkou se mnohdy s údivem díváme na sebe sama a říkáme: neumí česky! Ne, nejsme
běženci z východních zemí, přesto je to pravda. Je bohužel trpkou pravdou poučka ze
sémantiky, že každé slovo je trochu vágní (neostré), kromě jmen vlastních a že člověk užívá
léta slova, aniž zná jejich přesný význam. Nemusí jít zrovna o nástrahy prohnaných autorů,
jakým je nevinný termín devoční grafika. Teprve usilovnou indukcí jsme zjistili, že jde prostě
o obrázky svatých. Někdy se nám zdá, že máme mezi synonymy a kvazisynonymy jasno, letci
(zahrnují i letkyně?) jsou osoby určité profese; aby z nich bylo letectvo, potřebují i své
kovové ptáky, řečeno slovy básníka, tedy letadla. Ale rozdíl mezi jezdci a jezdectvem nám při
indexaci určitých dokumentů tak jasný není. Říkáte si, mají přeci slovníky českého jazyka a
výkladové slovníky jednotlivých oborů. Máme, a protože slovníky vztahy ke slovům blízkým
prakticky většinou neřeší, připadáme si někdy jako silně esoterická sekta. Řešíme problém
kolektivně. Každý drží slovník s jedním slovem podezřelým ze synonymie a drmolí svůj
výklad, ostatní pozorně poslouchají a pak mumlají to své. Poté vykřikují, už to mám, ne,
nemám! Konečně otupělí odkládáme slovníky s přesvědčením, že nás naše matky zřejmě
učily jiný jazyk. Ještě v noci se neklidně převalujeme na lůžku a zdají se nám nepěkné sny,
jak pod jednu z nejrozsáhlejších českých publikací vkládáme jeden z největších českých
vynálezů – Semtex s rozbuškou.
Tak se doznáváme, že i slova alespoň zdánlivě ryze česká nám náhle svým významem
a smyslem unikají. Dlouho nám splýval např. rozdíl mezi stěnami a zdmi, než nový slovník
učinil jasno, že zeď je druhem stěny ze zdicích prvků. Jiný slovník3 sliboval u ekonomiky, že
vysvětlí pod národním hospodářstvím vztah obou termínů. Jak jsem se těšil na příslušný díl!
Dílu jsem se dočkal, vztah nechápu dodnes. Říkáte si, proč nekonzultuje s odborníky? Inu i
toto zkoušíme, ale odborník většinou nechápe co knihovník chce. Potřeby řízených slovníků
jsou mu cizí. Termínům rozumí, ví kdy je použít. To je vše. Např. konzultace názvů
konkurence, hospodářská soutěž a nekalá konkurence měla téměř digitální formu. Když jsem
se ptal na možnost jejich vzájemné záměny, dostávalo se mi a odpovědí ano, ne, ano a ne,
bohužel algoritmus nevznikl, výsledek ano, ale ne vždy, mi nepomohl. Tak se raději mnohdy
trápíme sami. Nemusíme naštěstí dořešit rozdíl mezi drakem a saní, saň prostě ignorujeme,
saně jako sportovní nářadí ovšem nikoli. Ne každý pomník je památník, zpracovateli, který
umí s jistotou přidělit dokumentu tento indexační termín a nezaváhá, bych takový monument
postavil. Někdy se ani navíc není kam obrátit. Co např. se slovem panenka ve významu
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hračka pro děti ovšem. Jak naložit s Kenem, je také panenka ? S prominutím ve srovnání s
Barbie ji v něčem přesahuje a něco mu zase chybí, i když holčičkám, těm se prý strašně líbí,
chtělo by se parafrázovat. Takže je Ken panáček, nebo snad loutka? Ale on není na hraní
v divadle, on je na jiné hraní. Teď jsem se trochu zarazil, dcer nemaje, nevím, na jaké hraní
vlastně Ken slouží, ale do divadla to nebude. Takže znova, co je vlastně všechno loutka.
Honem běžím ke slovníkům…
Nyní asi po sobě loupají očima bohemisté a oni si říkají - ten diletant, skutečně neumí
česky. Já to ale nezastírám, a než mne učenci onoho oboru z okna vyšoupnou, zašeptám, co
jsem chtěl tímto příspěvkem vlastně tvrdit a sdělit: věcní katalogizátoři se věčně učí česky!

1/ ČSN 01 0188. Tvorba předmětových hesel. 1982.
2/ Library of Congress Subject Headings; Předmětová hesla Národní knihovny
3/ Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Vyd. 1. 1996. ISBN 80-85841-17-2.
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Darina Janovská
Elektronická kniha v činnosti knižníc
Predstava čitateľov o knihe je oddávna spojená s jej podobou vo forme kódexu alebo
zväzku. Vplyvom nových technológií, najmä digitalizácie, sa však podoba knihy
v posledných desaťročiach prudko zmenila, takže v súčasnosti možno konštatovať tieto štyri
formy knihy:
•

klasická tlačená kniha (čoraz častejšie sa presadzuje termín printová kniha), resp.
kniha v Braillovom písme

•

zvuková kniha (nahrávka na CD alebo audiokazete využívaná najmä v prostredí
nevidomých používateľov)

•

multimediálna kniha (elektronická kniha na CD ROM, resp. DVD ROM)

•

elektronická kniha na internete prístupná online, ktorá je predmetom tohto príspevku.

E-Book, eBook, ebook
Pre elektronickú knihu sa ujalo medzinárodné pomenovanie e-book a jeho pravopisné
varianty.
Pojem elektronická kniha (e-book) sa najčastejšie používa pre označenie digitálneho
ekvivalentu tlačenej knihy (bez prídavných funkcií), alebo pre úplne nový dokument
s prídavnými funkciami (napr. vyhľadávanie v plnom texte, v grafoch i obrázkoch, možnosti
prelinkovania na ďalšie relevantné zdroje, možnosť vpisovania poznámok do textu, a pod.)
Z tohto hľadiska možno za elektronické knihy pokladať:
•

elektronické knihy, ktoré sú kópiami kníh vydaných v tlačenej podobe (elektronické
verzie pôvodne tlačených kníh)

•

elektronické knihy, ktoré zatiaľ v tlačenej podobe neboli vydané (originály)
Niektoré definície vymedzujú elektronickú knihu len v súvislosti s tzv. e-book reader,

teda zariadením určeným na prenos a čítanie elektronických kníh.
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Príklady e-book reader
V súvislosti s elektronickými knihami sa často diskutuje i problém, kedy ide
o elektronickú knihu, a kedy o databázu.

Nástup elektronických kníh
Hoci rozvoj elektronického publikovania nastal v 80. rokoch minulého storočia,
elektronická kniha sa presadzovala pomerne pomaly. Na jej výraznejšie presadenie mal vplyv:
•

Nástup multimediálnych encyklopédií v 90. rokoch

•

Príchod formátu PDF, ktorý dokáže zachovať grafiku zhodnú s tlačenou verziou
publikácie

•

Rozvoj zariadení potrebných na čítanie elektronických kníh (e-book reader).
Ako problém sa začal javiť nejednotnosť formátov textov (doc, txt, html, pdf ), ktoré

čiastočne rieši univerzálny úsporný textový formát pre PDA výstup.
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Obsah elektronických kníh
Z hľadiska obsahu sa literatúra zvykne deliť na:
•

Beletriu (krásnu literatúru, detektívky, a pod. ) – pri ktorej sa uprednostňuje klasická
tlačená forma knihy.
Napriek tomu ide o najrozšírenejšiu literatúru voľne prístupnú na internete.
Elektronická kniha, ak je jej obsahom beletria, nevyžaduje pridanie ďalších funkcií
ako vyhľadávanie, prelinkovanie, interaktivita – postačuje jej digitálna verzia.

•

Odbornú literatúru (slovníky, encyklopédie, učebnice, príručky, manuály). Tieto
formy odbornej literatúry nie sú vytvorené na to, aby ich človek čítal od prvej strany
po poslednú, ale aby v nich našiel čo najkratšou cestou hľadanú informáciu – preto sa
uprednostňujú v elektronickom vydaní. Ich elektronické vydania obsahujú nástroje,
ktoré umožňujú v textoch vyhľadať presne tie časti, ktoré používateľ hľadá. Tieto
nástroje sú základnou výhodou elektronických kníh.
Uvedené typy elektronických kníh teda vyžadujú využívanie všetkých interaktívnych
vlastností elektronického publikovania ako napríklad vyhľadávanie v plnom texte,
v grafoch i obrázkoch, možnosti prelinkovania na ďalšie relevantné zdroje, možnosť
vpisovania poznámok do textu, a pod.
V súčasnosti však elektronické knihy čoraz viac prenikajú i do oblasti krásnej

literatúry. Práve populárni spisovatelia (King, Forsyth, McBain) boli priekopníkmi
elektronických kníh vystavovaných a dostupných na internete, vhodných na priame čítanie
a stiahnutie na vlastné pamäťové médium alebo tlač. Mnohé vydavateľstvá sa preto pokúšali,
alebo pokúšajú predávať elektronické verzie známych titulov, väčšina sa však šíri zadarmo.
Vydavateľstvá sa totiž všade vo svete stretávajú s nezáujmom verejnosti o predaj
elektronických kníh. Príčin je niekoľko. Mnohí ľudia odmietajú kupovať elektronické
publikácie – azda preto, že na rozdiel od bežných kníh, ktoré si kúpia v obchode, tu takýmto
spôsobom nezískajú nič, čo by mohli chytiť do rúk a teda i v najužšom zmysle slova
považovať za svoje vlastníctvo. Konštatuje sa, že i napriek stále sa zlepšujúcim technológiám
a rôznym formám e-books readers tieto prenosné čítacie zariadenia zatiaľ nedokázali prelomiť
silné návyky ľudí a ich predstavy o knihe a čítaní. Neraz sa tiež stáva, že elektronická kniha,
ktorú si niekto kúpil na internete, sa objavila na inej webovej stránke úplne zdarma, čo je
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tiež jeden z dôvodov ako pre vydavateľstvá, tak aj pre autorov, aby radšej ostali pri
klasických tlačených verziách kníh, kde je riziko zneužitia menšie.
Zverejnenie na internete môže mať však i opačný dôsledok, keď sa kniha dočká
svojho knižného publikovania až po uverejnení na internete.
Elektronická kniha sa tak stáva veľkou šancou najmä pre začínajúcich autorov, ktorým
dáva možnosť takto prezentovať svoj talent.

Situácia na Slovensku
Prvé pokusy s vydávaním elektronických kníh má za sebou už aj Slovensko a treba
povedať, že v porovnaní so zahraničím nie je žiadnou výnimkou.
Prvou elektronickou knihou bola kniha Motýlik od Silvie Mozerovej, ktorú zverejnilo
na svojej webovej stránke vydavateľstvo Enigma v roku 2000.
Prvým slovenským internetovým bestselerom je kniha Polnočný denník, ktorej
autorom je spisovateľ píšuci pod pseudonymom Maxim E. Matkin.
Webová stránka s touto knihou zaznamenala rekordných 140 000 návštev, čo bolo
impulzom i pre jej printové vydanie.

Vydavateľstvá elektronických kníh
Jedno z prvých slovenských vydavateľstiev, ktoré si odskúšalo vydanie a predaj
elektronických kníh, bolo vydavateľstvo Artforum. Na svojej webovej stránke
www.artforum.sk ponúkalo predaj 20 elektronických kníh, no nebol o ne záujem. Po zlých
skúsenostiach sa už vydavateľstvo k projektu vrátiť nechce.
Podľas prieskumu týždenníka TREND potencionálnych čitateľov môže odrádzať
nedostatok čítacích zariadení, ktoré sa na Slovensku ešte nepredávajú, ale i oveľa užšia
ponuka titulov určených pre elektronické publikovanie. Vydavatelia považujú slovenský trh
za príliš malý a výrazný zákaznícky segment pre elektronické knihy v ňom zatiaľ nevidia.
Tzv. kamenné vydavateľstvá sa preto do nového biznisu nehrnú – pre slabý záujem
z predchádzajúcich pokusov s predajom elektronických kníh, ako aj z obavy o stratu tržieb
z predaja klasických kníh. Knihy podľa nich obľubujú najmä starší čitatelia, ktorí sú zvyknutí
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na papierovú podobu. Mladých čitateľov pribúda len málo a aj oni zatiaľ uprednostňujú
tlačenú verziu.
Vydavateľstvo ENIGMA www.enigma.sk
Vydavateľstvo Enigma so sídlom v Nitre bolo založené v roku 1991. Stalo sa známym
vďaka kvalitným učebným materiálom z rôznych predmetov pre základné, stredné a vysoké
školy. Jeho knihy sú vyhľadávané kvôli dobrým autorom, neustále inovovanému obsahu
a cenám, ktoré berú ohľad na finančnú situáciu čitateľov, ktorými sú prevažne študenti.
Ako jedno z prvých vydavateľstiev, Enigma začala na svojej webovej stránke
uverejňovať aj elektronické knihy slovenských autorov a v tejto činnosti i naďalej pokračuje.
Na svojej stránke má aj fórum, na ktorom môžu autori uverejňovažť ukážky svojich
diel a hodnotiť diela iných.

Vydavateľstvo PERFEKT www.perfekt.sk
Vydavateľstvo Perfekt spustilo projekt virtuálneho vydavateľstva v septembri 2005,
pričom dáva priestor rukopisom, ktoré z finančných dôvodov nemôžu vyjsť tlačou. Ide
o začínajúcich autorov, autorov menšinových žánrov ako poézia, sci-fi, filozofické spisy,
vedecké texty, ale aj regionálne diela, memoárová literatúra, rodinné kroniky ai, pričom
neprijíma práce, ktoré nespĺňajú tradičné morálne a etické kritériá. Elektronické knihy sú
zverejnené v jednej z týchto skupín: Beletria, poézia, dokumenty, vedecké práce, memoáre a
iné – po zaplatení poplatku 12 500 Sk. Poplatok slúži na prípravu rukopisu na uverejnenie na
internete v rozsahu do 150 strán a 10 ilustrácií a umiestnenie na 5 mesiacov na webovej
stránke vydavateľstva.

Elektronické knižnice
Aj napriek tomu, že vydavatelia sa do vydávania elektronických kníh nehrnú, čitatelia
môžu nájsť niektoré diela voľne (zdarma) prístupné na rôznych slovenských i zahraničných
webových stránkach.

32

Elektronické knihy v slovenskom jazyku http://ekniznica.skserver.org

Cieľom je vytvorenie online knižnice elektronických kníh v slovenskom jazyku. Ide
o klasické diela slovenskej literatúry (povinné čítanie), rozprávky, historické dokumenty, ale
i o nové diela. Buduje sa podľa ustanovení autorského zákona – sú v nej diela autorov, od
smrti ktorých uplynulo 70 rokov, prípadne staršie vydania. Novšie diela sú zverejnené
s písomným súhlasom autorov alebo dedičov.
Elektronická knižnica je voľne prístupná a na jej dopĺňaní sa môže zúčastniť
ktokoľvek pri dodržaní požadovaného postupu.
Knižnica sa tak stále dopĺňa, možno ju neobmedzene kopírovať. V rubrike Klasici
obsahuje najvýznamnejšie diela štúrovských a realistických spisovateľov slovenskej
literatúry, čím pomáha riešiť problém nedostatku povinnej literatúry v knižniciach.
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Zlatá niť slovenskej literatúry www.ulib.sk

Obsahuje 215 titulov počnúc Proglasom a končiac dielom Rudolfa Slobodu,
rozdelených v súlade s periodizáciou slovemskej literatúry, teda:
1. Staršia slovenská literatúra – stredoveká, humanistická a renesančná, baroková
2. Novšia slovenská literatúra – klasicizmus, romantizmus, realizmus, slovenská literárna
moderna, medzivojnová literatúra
3. Súčasná slovenská literatúra (od roku 1945)
Buduje ju Univerzitná knižnica v Bratislave.
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Zlatý fond denníka Sme www.zlatyfond.sme.sk

Je najväčšou bezplatnou digitálnou knižnicou Slovenskej republiky. Nachádza sa na
webovej stránke denníka Sme. Postupne sa dopĺňa a na jej dopĺňaní môžu participovať
dobrovoľníci so záujmom o digitalizáciu kníh.
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Portál elektronickej knižnice a publikovania www.ebooks.sk

Stránka sa definuje ako virtuálne vydavateľstvo elektronických kníh, ponúka väčšinou
diela začínajúcich autorov

Elektronické knihy v knižniciach
Elektronické knihy postupne nachádzajú svoje miesto i v knižniciach, i keď knižnice
venujú väčšinu finančných prostriedkov určených na elektronické informačné zdroje na nákup
elektronických časopisov a databáz elektronických časopisov. Z elektronických kníh
nakupujú takmer výlučne iba referenčné diela (rôzne typy slovníkov, encyklopédií a základné
príručky), prípadne voľne prístupné referenčné diela vystavujú na svojich webových
stránkach.
Elektronické knihy majú pre knižnice množstvo výhod ako z hľadiska knižnice, tak
z hľadiska používateľa. Tieto výhody sú všeobecne známe, pretože sa o nich začalo hovoriť
už od nástupu prvých elektronických informačných zdrojov, takže spomeniem len tie
najznámejšie:
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Z hľadiska knižnice
•

Riešia problém skladov a študovní – knižnica nepotrebuje na umiestnenie svojich
fondov veľkú budovu

•

Nehrozí pri nich strata a opotrebovanie

Z hľadiska používateľa
•

V závislosti od spôsobu nákupu môžu byť prístupné naraz viacerým čitateľom

•

Môžu byť dostupné pomocou vzdialeného prístupu

•

Využiteľné sú i mimo otváracích hodín knižnice (voľne prístupné)

•

Poskytujú možnosť skopírovania si určitých častí do vlastného počítača

Výrazne obohacujú knižničný fond, čo je dôležité ako pre knižnicu, tak i pre používateľa.

Nevýhody
Kým pre bežnú knihu stačí vedieť čítať, elektronická kniha potrebuje na čítanie
počítač, alebo iné na to určené zariadenie (e book reader), často i špeciálny softvér, čím naše
knižnice nedisponujú.
Väčšina našich čitateľov si pri čítaní elektronických kníh musí vystačiť s bežnými
počítačm, na ktorých čítanie kníh nemožno považovať za žiadny pôžitok.
Dôležitou otázkou sú aj licenčné práva, ktoré sú u rôznych vydavateľov rôzne a rôzne
sú i pravidlá pre archiváciu elektronických kníh.
Podľa typu licencie má knižnica právo pristupovať k elektronickej knihe
prostredníctvom internetu, alebo dostane možnosť umiestniť ju na svojom vlastnom serveri, či
lokálnom disku počítača.

Podmienky sprístupňovania elektronických kníh v knižniciach
Sprístupňovanie elektronických kníh v knižniciach závisí od mnohých skutočností,
napríklad od ich formy, od typu licencie, a pod.
V knižniciach ich možno sprístupňovať:
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•

Ako výpožičku spolu s prenosným čítacím zariadením - keď je obsah spätý
s hardvérom. Čitateľ musí prísť do knižnice, aby si požičal elektronickú knihu aj
s čítacím zariadením, ktorú musí vrátiť ako bežnú printovú knihu.

•

Umožnením online prístupu pre svojich čitateľov k elektronickým knihám priamo na
internete zadaním mena a hesla, prípadne nastavením cez IP adresy.

•

Umožnením stiahnutia elektronických kníh a offline prístupu pre svojich čitateľov,
pričom knižnica nastaví výpožičný čas a po jeho uplynutí sa elektronická kniha
automaticky vymaže.

Elektronické knihy v Slovenskej národnej knižnici
Slovenská národná knižnica má pre svojich používateľov 17 licencovaných databáz,
ktoré však až na jednu obsahujú len plné texty periodík.

Používatelia majú k dispozícii voľne dostupné elektronické knihy, z licencovaných sú
zatiaľ prístupné iba elektronické knihy v rámci databázy ERIC. So zakúpením ďalších titulov
38

sa však počíta v rámci projektu Informácie pre inovácie, ktorého cieľom je okrem iného
orientácia knižnično-informačných služieb na podporu priemyslu a služieb a na podporu
malého a stredného podnikania.

Literatúra:
1. BUNO, M. Elektronická kniha v každodennej praxi. Knižnica, 2003, roč. 4, č. 2, s. 9396.
2. KASARDA, M. Veľký tresk písaného slova. Romboid, 2001, roč. 36, č. 3, s. 10-14.
3. KINČÍKOVÁ, K. E-knihy sa nečítajú, e-knihy sa používajú! Itlib : Informačné
technológie a knižnice, 2006, roč. 10, č. 3, s. 57-58.
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Eva Křivá
Univerzální knihovna versus internet ve vzdělávacím procesu
Jestliže se ještě v devadesátých letech minulého století některé osobnosti (1) v naší
zemi domnívaly, že internet je pouhým novým pokusem o vytvoření univerzální knihovny,
v dnešní době ve společnosti, dokonce i v odborné veřejnosti, sílí hlasy, že funkce knihoven je
internetem prakticky nahrazena. Pokud se chceme k těmto výrokům vyjádřit, je vhodné
zodpovědně posoudit dva důležité faktory.
1. Účel, kvůli kterému byly oba fenomény vytvořeny.
2. Porovnat kvalitu informací získávaných z dokumentů prostřednictvím katalogů a
kvalitu informací, které získáme pomocí vyhledávačů www.
Postavení knihovny v dávném starověku snad nejlépe vystihuje poetický nápis nad
vchodem do budovy v egyptském Heliopolis, který zněl: Léčebna duší. Důvodem její
existence bylo vznešené poslání předávat z generace na generaci poznatky a umožnit tak
smrtelníkům přiblížit se bohům.
V dnešní pragmatické době, kdy směřování k pravdě a dobru je pro řadu lidí
afektovanou pózou, stačí k vyjádření funkce knihovny tři Z: knihovna je instituce která
získává, zpracovává a zprostředkovává dokumenty svým uživatelům, bez ohledu na to, na
jakém nosiči ( tabulka, papyrus, kniha, elektronické medium apod.) je dokument zaznamenán.
Čím se tedy ZZZ od WWW liší?
Nejvýznamnější odlišnost je dána především způsobem ZPRACOVÁNÍ dokumentů,
což je de facto činnost, při níž se vytvářejí katalogy. Podstatou této činnosti je jmenný popis a
věcné pořádání, zejména třídění dokumentů podle vědecké klasifikace ( lhostejno zda MDT či
jiné) a přidělení znaku, který jednoznačně vymezuje postavení dokumentu v oblasti
vědeckého poznání. Vytvářené katalogy můžeme vnímat jako model systému, který
bezezbytku odpovídá systémovému přístupu tak, jak byl definován tvůrcem teorie systémů
Ludwigem van Bertalanffym. Záznamy o dokumentech, které jsou základními stavebními
kameny systému, jsou logicky propojeny vzájemnými vazbami a tvoří pevnou systémově
hierarchickou strukturu vyplývající z použitého vědního klasifikačního schématu.
Samotný prvek systému – dokument – neobsahuje pouze nahodilý souhrn informací,
nýbrž je systémem nižšího řádu, tvořeným hierarchicky strukturovanými informacemi. Aniž
si to většina z nás uvědomuje, při tvorbě věcného dokumentu jsou v podstatě dodržovány
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didaktické zásady, tak jak je definoval již J. A. Komenský. Toto uspořádání usnadňuje
chápání jevů v širších souvislostech, umožňuje abstrahovat i generalizovat a přetvářet
informace do podoby znalostí.
Z řečeného vyplývá, že knihovna je hierarchicky uspořádaný systém, který
prostřednictvím katalogů zprostředkovává hierarchicky strukturované informace obsažené
v dokumentech. Takto pořádané informace umožňují uživateli pochopit popisovaný jev
v širších i hlubších souvislostech a utvořit si o něm relevantní představu.
Internet a zejména část známá jako WWW je produktem informační společnosti.
Koncepce informační společnosti vznikla již ve 40. letech 20. století, ale byla rozpracována až
v letech osmdesátých, v době rozvoje informačních a telekomunikačních technologií.
Francouzští sociologové Marc Montoussé a Gilles Renouard (5), zdůrazňují, že
společenským úkolem komunikačních sítí byla kompenzace nedostatků politiky a snaha o
vytváření a posílení sociálních pout. Dalším předpokladem byla vize, že komunikační kanály
usnadní dokonalý oběh informací tak, aby se společenské děje staly racionálními a
transparentními. Průhledné pojetí společnosti bylo později rozšířeno o koncept „globální
vesnice“, ve které se prostřednictvím komunikačních sítí setkávají všichni obyvatelé planety
jako na návsi.
Další vývoj internetu se stále ubírá tímto směrem. Pro nově vytvářené aplikace, řazené
do kategorie Web 2.0, je charakteristické, že jejich obsah vytvářejí především samotní
uživatelé, nikoliv provozovatel serveru (3).
Holandští filozofové Michael Leezenberg a Gepard de Vries (4) upozorňují na
problémy, které vnáší internet, a především Web, do vzdělávacího procesu a odborné i
vědecké práce.
Zdůrazňují, že kvalita informace nemůže být zaručena, když každý uživatel

má

možnost na Webu publikovat.
Ještě větší problém spatřují ve fragmentaci informací. Tedy v tom, že internet není
univerzální knihovnou, ale pouhou neohraničenou nehierarchizovanou sbírkou informací. I
když portály i vyhledavače jako Alta Vista, Gogole, Yahoo apod. se zdánlivě jeví totožné
s katalogy knihoven, je tento názor mylný zejména v následujících aspektech:
1. Výběr informací představovaný vyhledavači není reprezentativní, není dán jejich
vědeckou a odbornou kvalitou, ale je ovlivněn komerčně. Je prokázáno, že prioritu
informací si lze ve vyhledavači zakoupit.
2. Ačkoliv se internet může jevit jako univerzální knihovna a nabízí naivnímu uživateli
nástroje na vyhledávání, které vypadají jako katalogy, není tomu tak. Pokud bychom
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si zvolili ilustrativní příklad, neodpovídá struktura Webu knihovně, ale spíše
knihkupectví, kde nejviditelnější místa (u pokladny) jsou určována komercí.
3. Informace, které uživatel na webu nachází jsou pouhá fakta, ale nikoliv znalosti. Aby
informace přispěla ke znalostem, musí být správně interpretována a začleněna s jinou,
již existující informací, do jistého rámce. Spolehlivost a kvalita informace je
hodnocena především na základě kontextu.
Fragmentace informací, která vede k fragmentaci znalostí, vzbuzuje na univerzitách i
ve vědeckém světě stále více obav. Začíná chybět jednota a přehled. Internet se jeví jako
ikona, symbol současnosti, kterou Václav Bělohradský (2) nazývá „společnost nevolnosti“.
Charakterizuje ji následovně: Mnoho znaků, málo označovaného, mnoho významů, málo
významného, mnoho částí, málo celků, mnoho faktů, málo kontextů, mnoho kopií, málo
originálů, mnoho obrazů, málo zobrazeného, mnoho promluv, málo domluv, mnoho cílů, málo
smyslu, mnoho reprezentantů, málo reprezentovaného, mnoho odpovědí, málo otázek.
Z výše uvedených skutečností vyplývají následující závěry. Posláním knihoven, jako
systematicky uspořádaných sbírek dokumentů, po staletí bylo a dodnes zůstává předávání
poznatků v čase i prostoru. Naproti tomu výchozí vizí při vzniku internetu nebyl záměr
vytvořit

alternativu univerzální knihovny, nýbrž upevnit demokracii zprůhledněním

politického dění, a také přispět k posílení společenských vazeb mezi lidmi. Proto
nesystematicky uspořádané fragmentární informace zpřístupňované prostřednictvím Webu
nemohou sloužit jako základní informační zdroje ve vzdělávacím procesu. Pokud jsou
používány jako informace doplňkové, je nutno je verifikovat.
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Michal Lorenz
Učící se společnost a její globální mozek

Abstrakt
Koncept Globálního mozku popisuje jednu z možných verzí budoucnosti, v níž je
společnost propojena informačními a komunikačními technologiemi do globálního
superorganizmu s vlastní myslí. Příspěvek shrnuje dvě z východisek, z nichž celý koncept
vychází

–

myšlenku

univerzální

knihovny

a

myšlenku

metasystémového

přechodu. Zbudování globální sítě, která je schopna plnit funkci Globálního mozku vyžaduje
implementovat v síti řadu aplikací, které umožní síti učit se a řešit komplexní problémy.
Příspěvek představuje použitelné metody, které jsou již dnes pro tento cíl k dispozici.
Propojení učícího se internetu a společnosti výsledně iniciuje prostředí vhodné pro rozvoj
učící se společnosti, schopné řešit globální problémy ohrožující lidstvo.

1. Koncept globálního mozku
Stále těsnější propletení internetové sítě a společnosti podněcuje řadu odborníků
k úvahám o jejich dalším vývoji a o možnostech, které můžeme využít k vhodnému ovlivnění
tohoto vývoje. Jednou z vizí, která přitahuje pozornost vědců, je koncepce globálního mozku.
Tato koncepce se rodí jako výsledek integrace několika vědeckých teorií, současného stavu
vývoje virtuálního prostředí a futurologických predikcí. Globální mozek je metafora
popisující propojení lidí na celé planetě prostřednictvím komunikačních spojů s informačněkomunikačními technologiemi (ICT), znalostními korpusy a databázemi. Tato propojení jsou
tak různorodá a hustá, že vytvářejí komplexní síť, z níž se v důsledku emergentního účinku
vynoří kolektivní inteligence.1
Metafora Globálního mozku je pohledem opačným k představě přirovnávající lidstvo
k rakovinnému bujení nebezpečnému pro veškerý život. Podle hypotézy Globálního mozku
naopak lidstvo formuje celoplanetární nervovou síť, která bude schopna chránit Zemi před
vnějším ohrožením. Díky optické technologii, jakou jsou například dalekohledy, kterou
můžeme považovat za extenzi lidského vizuálního senzoria, budeme schopni odhalit blížící se
1

volně dle HEYLIGHEN, F. Conceptions of a Global Brain : an historical review. [online]. [cit. 2008-02-11].
Dostupný z: < http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/GBconceptions.pdf >.
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nebezpečí ve formě asteroidu. S využitím dalších technologií a společné koordinované akce
budeme schopni účinně zasáhnout a odklonit dráhu asteroidu od Země. Lidstvo tak začne
zajišťovat sofistikované reflexy v planetárním měřítku a vykonávat funkci nervové soustavy
schopné reagovat na bezprostřední ohrožení života na Zemi.
Můžeme se ptát, jakému organizmu přísluší taková nervová soustava. Část odborníků
ztotožňuje s takovým superorganizmem celou globální společnost2, část za superorganizmus
považuje planetu Zemi, živoucí síť ekosystémů, která je schopna složité autoregulace.3
Předmětem tohoto příspěvku není posouzení adekvátnosti obou přístupů. Současný článek
zamýšlí popsat některé z aktivit aplikujících hypotézu Globálního mozku za účelem ustavení
učící se společnosti. Z toho důvodu se níže zaměříme jen na první přístup, který se zabývá
společenským

superorganizmem,

srovnání

s přístupem

druhým,

který se věnuje

enviromentálním aspektům sociální komunikace organizmů, detailněji přiblíží zvídavému
čtenáři Bloomova kniha Globální mozek.4
Zastánci metafory společnosti jako globálního superorganizmu nacházejí řadu
podobných aspektů jak ve společnosti, tak v organizmech – například metabolizmus je ve
společnosti zajišťovaný těžbou, sklizněmi či produkcí odpadů a zplodin, instituce a
organizace plní roli orgánů s konkrétními funkcemi, jež mají udržet společenský systém
naživu. Globální síť propojující společnost je extenzí lidského nervového systému a formuje
tak nervovou síť celého superorganizmu. Globální mozek augmentuje sílu lidského myšlení a
implementuje ho na celospolečenské úrovni. Lidé hrají roli buněk superorganizmu, roli
neuronů plní komunikační média, v případě internetu tuto roli přebírají webové stránky a
synapse mezi nimi tvoří odkazy.5 Globální sítí jsou přenášena a sdílena data aktivující činnost
organizací či reakci uživatelů sítí, podobně jako informace zpracované a šířené nervovou
soustavou organizmu aktivují jeho svaly.

2

Viz. např. HEYLIGHEN, F. The Global Superorganism : an evolutionary-cybernetic model of the emerging
network society.
3
např. MARGULISOVÁ, L. Symbiotická planeta : nový pohled na evoluci.
4
BLOOM, H. Global Brain : the Evolution of Mass Mind from the Big Bang to the 21st Century.
5
HEYLIGHEN, F. The Global Superorganism : an evolutionary-cybernetic model of the emerging network
society. GOERTZEL, B. World Wide Brain : the Emergence of Global Web Intelligence and How it Will
Transform the Human Race.
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ZDROJ: http://pespmc1.vub.ac.be/SUPORGLI.html. [online]. [cit. 2008-02-11].
Teorie Globálního mozku tvoří rámec pro stavbu evolučně-kybernetických modelů
společnosti. Současně všechna média implementovaná do společnosti mění její společenské
vědomí a strukturu. Evolučně-kybernetické modely společnosti jsou nástrojem, jak
tematizovat obojí – vědomí přebývající v globálním mozku společnosti a optimální
strukturalizaci jeho technického zázemí. Globální problémy, které musí současná společnost
řešit zároveň vyžadují, aby došlo ke změně paradigmatu myšlení a informatizace společnosti
přispívala k formování učící se společnosti. Předpoklad kybernetiků zabývajících se
globálním mozkem je ten, že ve vhodném rozhraní, které zajistí kolektivní interakci (pomocí
HCI, Human-computer interaction) subsystému lidí a subsystému strojů s využitím
inteligentního interaktivního designu a umělé inteligence, dojde k autoorganizaci a
autonomizaci Webu, tedy k jakémusi vynoření inteligentního Webu či webové mysli. Ta bude
účinným prostředkem propojujícím lidstvo v kolektivní inteligentní síť, schopnou vypořádat
se s aktuálními globálními problémy lidstva.6
2. Aplikace myšlenky univerzální knihovny
Koncept Globálního mozku integruje několik vědeckých teorií, mezi nejznámější
inspirativní zdroje tohoto konceptu patří:
organicismická hypotéza Gaia klimatologa Jamese Lovelocka a mikrobioložky Lynn
Margulisové, čerpající z přirovnání společnosti k živému organizmu7 či organicismická
hypotéza sociálního superorganizmu filozofa Herberta Spencera
emergentistická hypotéza noosféry paleontologa Pierra Teilharda de Chardin,
postulující vznik kvalitativně nové vrstvy vědomí, která obklopí Zemi8
6

GOERTZEL, B. World Wide Brain : the Emergence of Global Web Intelligence and How it Will Transform
the Human Race.
7
LOVELOCK, J. Gaia : živoucí planeta. MARGULISOVÁ, L. Symbiotická planeta : nový pohled na evoluci.
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vize univerzální sítě znalostí, stavějící na ideách francouzských Encyklopedistů,
rozpracovávaná dále průkopníky informační vědy – Paulem Otletem (dokumentační kancelář
"online"),

Vannevarem Bushem (hypermediální Memex) či Douglasem Englebartem

(nástroje augmentace lidského intelektu)9
Značné množství aplikací vzniká na základě vize univerzální sítě znalostí. Myšlenka
univerzální sítě znalostí je encyklopedickou myšlenkou univerzální knihovny. Za její
prosazování lze považovat již vznik Alexandrijské knihovny (asi v roce 295 př. n. l.), snažící
se shromáždit veškeré písemnosti lidstva, později například prosazování pansofie (univerzální
vědy) J. A. Komenského. Velkou zásluhu na její popularizaci měli encyklopedisté, kteří se
v letech 1751 až 1766 (s pozdějšími dodatky) pokusili shromáždit veškeré poznání a popis
dovedností své doby v díle Encyklopedie čili naučný slovník věd, umění a řemesel.10
Skutečných globálních rozměrů nabývá encyklopedická myšlenka v díle Paula Otleta.
(1868-1944), který společně se svým přítelem Henri La Fontainem založil Mezinárodní
bibliografický ústav (FID) s cílem konstituovat mezinárodní dokumentační síť, která bude
homogenně zpracovávat celosvětovou paměťovou produkci (dokumenty v širším pojetí, tedy
včetně knih, fotografií, muzejních exponátů apod.). Oba dále vytvořili na základě klasifikace
Melvila Deweyho (DDT) jednotnou soustavu věd označovanou jako Mezinárodní desetinné
třídění (MDT), která organizovala a hierarchizovala poznatky a znalosti do navigačního
systému. Postavení ideje či oboru v hierarchii MDT je vyjádřeno číselným kódem
odpovídající třídy, který implicitně reprezentuje vztahy závislosti, podřízenosti, podobnosti a
rozdílů, a tedy spojení („linek“) mezi nimi.11 Navigační systém pomáhá ve vyhledávání a při
rešerších v uloženém materiálu rozptýleném po celém světě.
Otlet současně buduje základy pro Univerzální knihu – databázi textů získanou
dekompozicí originálních knih zaznamenaných na samostatných lístcích, Encyklopedický
repozitář – soubor kolaborativně zpracovávaných textů pro encyklopedické účely přehledné
kumulace dosaženého poznání, které byly umístěny také na lístcích a Univerzální bibliografii
ve formě standardizovaných lístkových kartoték obsahujících čísla MDT. Vypracování a
syntézu těchto projektů provádějí speciálně vytvořené dokumentační kanceláře, Otlet počítal v
procesu zpracování i se zapojením knihoven. Fragmenty textů vzniklé dekompozicí knih
8

TEILHARD De Chardin, P. Místo člověka v přírodě. TEILHARD De Chardin, P. Vesmír a lidstvo.
RAYWARD, W. B. Visions of Xandu : Paul Otlet (1868-1944) and Hypertext. BUSH, Vannevar. As we may
think. ENGELBART, D. C. A Conceptual Framework for the Augmentation of Man's Intellect.
10
dle CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. str. 148-151.
11
RAYWARD, W. B. Visions of Xandu : Paul Otlet (1868-1944) and Hypertext.
9
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vytvářejí v celém systému specifické uzly, které jsou propojeny systémem linek pomocí MDT
a tvoří tak hypertextový systém.12 Otletova koncepce Globálního mozku spočívá ve zřízení
aparátu schopného shromažďovat veškerou produkci lidstva a vytvářet tak imaginární
duplikát světa13, v němž z knih modulované uzly plní funkci paměti a navigační systém MDT
pomáhá při vybavování znalostí z této paměti.
Myšlenku univerzalizace sítě znalostí dále rozvíjí Vannevar Bush, inženýr, který
formuluje koncept hypertextového systému využívajícího možností počítačové techniky.
Podle V. Bushe je „jediným kreativním aspektem, kterým se lidské myšlení zabývá, selekce
dat“14, ostatní používané procesy zaznamenávání a nakládání s fakty dle zásad logiky jsou
povahy iteretivní (opakující se), a tudíž mechanizovatelné pomocí počítačů. Bush navrhuje
koncept Memexu, zařízení „v němž uživatel ukládá veškeré své knihy, záznamy a
komunikační vazby, a které je automatizováno tak, aby mohlo být rychle a flexibilně
používáno.“15 Uživateli je umožněno k textům připojovat své vlastní poznámky a glosy a
mezi libovolnými položkami (potenciálními informacemi) v paměti Memexu vytvářet spojení
pomocí asociativního indexování (odkazů). Touto formou vytváří uživatel cesty napříč změtí
materiálů, které reprezentují jeho vlastní porozumění zpracovávaným materiálům. Celý
systém lze označit za osobní zásobárnu paměti, která ovšem „pouze rozšiřuje individuální
paměť, spíše než integruje znalosti lidstva.“16
Nástroje, které nakonec pomohly realizovat kolektivní hypertextový systém znalostí,
vznikaly převážně v laboratoři Augment Project Douglase Englebarta. Jeho vynálezy měly
napomoci augmentaci lidského rozumu, tedy „zvýšení schopnosti člověka přistoupit ke
komplexní problémové situaci, získat v ní porozumění odpovídající jeho konkrétním
potřebám a odvodit řešení tohoto problému.“17 Z Englebartovy dílny vzešly takové vynálezy
jako například počítačová myš, On-Line Systém a také definice hypertextu. Označení
hypertext vymyslel Theodor Nelson, který jeho realizaci věnoval projekt Xanadu, ale
skutečně nejuniverzálnější rozšíření s ohromným objemem poznatků umožnila až služba
World Wide Web Tima Berners-Leeho.
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Vizualizace vazeb mezi texty v projektu Xanadu.
Project Xanadu. XanaduSpace(TM) [počítačový program]. Ver. 1.0. [Australie], 2007
[citováno 2008-02-11]. Dostupné z <http://xanarama.net/>. Vyžaduje Windows.

3. Iniciace metasystémového přechodu v kyberprostoru
Také emergentistická hypotéza v pojetí detailněji rozpracovaném kybernetiky nabízí
množství aplikací. Rozšířením tradičního kybernetického rámce o evoluční teorii lze popsat
kontrolní mechanizmy, jimiž dochází ke vzrůstu komplexity a integrace v systémech.
Následně zformovaná disciplína evoluční kybernetiky studuje různé stupně organizace
komplexních systémů. Spojením Darwinovského algoritmu variací a selekce s analýzou
jednotlivých emergentních stupňů se snaží evoluční kybernetika vysvětlit, jak vznikají různé
formy organizace. Hlavní koncept, popisující přechod systému k vyšší formě organizace
kontroly a poznání představený informatikem Valentinem Turchinem v roce 1977, je
pojmenován jako metasystémový přechod (metasystem transition). Příkladem takového
přechodu může být zrod mnohobuněčných organizmů z organizmů jednobuněčných či v
obecnější rovině vznik vědomí u živých organizmů a další emergentní jevy. Evoluční
kybernetika analogicky nahlíží i na Globální mozek jako na emergentní jev vznikající
propojením nervového systému lidí v nadosobním společenském vědomí. V současnosti
nejúspěšnější extenzí lidského nervového systému je internet umožňující dotyk lidských
myslí, sdílení poznatků a zkušeností. V. Turchin proto v roce 1989 spolu s dalšími odborníky
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zakládá Principia Cybernetica Project18, který má připravit půdu pro metasystémový přechod
internetu na vyšší úroveň organizovanosti a iniciovat vznik globálního vědomí. Postupně je
formulován koncept učících se a myslících systémů, který má integrovat individua na
internetu do kolektivní inteligence. Internet do dnešních dnů prošel třemi ze čtyř
předpokládaných etap vývoje:
etapa předcházející službě WWW s přímou distribucí informací pomocí e-mailu,
Netnews či Usenetu a nepřímou (zprostředkující) distribucí dat pomocí Gopheru, ftp či
dalších počítačových programů
etapa WWW – dochází k přímému propojení obsahově spřízněných dokumentů na
různých počítačích
etapa aktivního webu využívající hlavně programovací jazyk Java a specializované
webové agenty, které provádějí inteligentní operace podle individuálních potřeb uživatelů.
Tato etapa je však teprve v počáteční fázi svého vývoje. Jejím vyústěním by pak měla být
navazující fáze inteligentního webu s globální inteligentní myslí a s důmyslnou architekturou
koordinující akce agentů19
4. Nástroje webové mysli
Ve srovnání s lidským mozkem jsou současné počítače zařízeními značně
nedokonalými. Lidský mozek prochází neustálou přestavbou, vznikají v něm nové synapse a
celá jeho architektura podléhá dynamice sebeorganizace v důsledku neuronového
metabolizmu informace20, zatímco uspořádání počítače (hardwaru) je stabilní. Při
abstraktním myšlení aktivuje řešený koncept pomocí asociací a nápadů koncepty související a
v takto vzniklém kontextu nachází konečné řešení problému. Získané znalosti nejsou uloženy
na jednom místě v paměti (narozdíl od paměti počítačové), ale distribuovány po celé
neuronové síti. Přesto mnoho odborníků uvažuje o výpočetní metafoře, přirovnávající mozek
a myšlení k hardwaru a softwaru počítače. Pro modelování založené na této metafoře není
ovšem vhodným modelem ani superpočítač, protože doba potřebná na přípravu designu
superpočítače, jeho stavbu, testování a sladění počítačových čipů je neúměrně dlouhá a před
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jeho dokončením je již superpočítač výkonnostně zastaralý.21 Jako adekvátnější se jeví
připodobnění mozku právě k internetové síti, jelikož data kolující v síti jsou distribuována
mezi jejími uzly a celá síť tvoří distribuovanou bázi vědomostí. Můžeme se ptát, jak hrubá
tato metafora je, neboli jaké máme použitelné nástroje pro konstrukci globální internetové
mysli?
4. 1 Adaptivní sítě
Artificiální nervový systém musí být dostatečně flexibilní a rychlý, aby pohotově
zajistil přenos informací a jejich výměnu mezi různými komunikačními protokoly a médii.
Vzrůstající integrace internetu je zajištěna propojováním všech součástí sítě, které jsou
schopny vzájemně komunikovat a používat jediný sdílený protokol WWW. Konkrétní
historicky vzniklé standardy stále méně určují celkovou organizaci sítě, se vzrůstajícím
důrazem na co největší multimedialitu a interoperabilitu sítě vzrůstá i její schopnost
propustnosti mezi libovolnými formami médií a libovolnými formáty. Distribuce informací již
nezáleží na konkrétní lokaci dokumentu, jelikož prostorová a časová deformace umožňuje
globální integraci informací. Celková adaptibilita sítě vzrůstá také díky nástrojům
umožňujícím sebeorganizaci webu pomocí automatické adaptace různorodých spojení. Jako
konkrétní příklad může sloužit aplikace ENUM (E.164 Number Mapping), zajišťující
mapování a provázání telefonních čísel v internetových aplikacích a zvyšující tak
internetovou konektivitu díky schopnosti přepínání okruhů telefonních hovorů mezi veřejnou
telefonní sítí (PSTN) a internetem.
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KRESTA, Jaroslav. ENUM – E.164 Number Mapping: Teoretický
popis a možnosti využití koncovými uživateli. Brno, 2007.

4.2 Sémantické sítě
K nárůstu informace, kterou do sítě přímo nevložil některý z uživatelů, dochází díky
samoorganizovanosti sítě, kdy nezávislá činnost miliónů uzlů vytváří složitě organizované a
ve výsledku emergentní chování. Tento jev známý například ve fyzice při konvekci, kdy
dochází k samouspořádání pohybu velkého množství molekul v tekutině, lze iniciovat i v
internetové síti. Síť může vylepšovat svoji vlastní strukturu bez zásahu projektantů díky
vestavěným jednoduchým pravidlům pro učení se sémantice uživatelů sítě, používaných
například aplikací HyperCard. Jednotlivé dokumenty na síti pak figurují jako kandidáti na
nové linky podle stupně podobnosti slov, která obsahují. Podobně síť neuronů v mozku
vytváří silnější synapse mezi neurony, které se opakovaně aktivizují. Tři používaná pravidla
pro učení webu jsou:
pravidlo frekvence – číselně vyjádřená hodnota propojení mezi jednotlivými uzly je
zesilována či zeslabována podle četnosti, s jakou je daná vazba uživateli následována. Pokud
je použit odkaz mezi uzly A a B, je jeho účinnost zvýšena o určitou malou hodnotu, pokud se
odkaz nepoužívá, může zmizet. Pravidlo frekvence zajišťuje selekci mezi vazbami, protože
silné odkazy vyjadřují, že většina uživatelů nachází mezi danými dokumenty vzájemnou
relevanci
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pravidlo tranzitivity – používá dedukci k odvození souvislostí mezi uzly. Pokud
uživatelé následují odkazy mezi uzly A a B a pak mezi uzly B a C, je zvýšena i hodnota
spojení mezi body A a C. Výsledkem může být vytvoření přímého odkazu mezi uzly A a C
pravidlo symetrie – v závislosti na použití posiluje sílu odkazů nejen mezi uzlem A a
B, ale i mezi uzlem B a A. Pravidlo symetrie snižuje jednosměrnou orientovanost vazeb, čímž
napomáhá i k celkové prohledatelnosti webu22

4.3 Učící se sítě
Vlastností Globálního mozku, stejně jako mozku lidského, by měla být schopnost učit
se a myslet. Asociativní myšlení, které umožňuje vyhledávání informací či řešení problémů
v kontextu přesahujícím uživatelem zadanou situaci, má řešit sémantický web. Roli
asociativní paměti plní u hypertextu služba WWW, která vzájemně propojuje potenciální
informace pomocí linek a odkazů. Síť vztahů mezi webovými sídly a stránkami je přehledně
vizualizována například pomocí metavyhledávačů využívajících metodu shlukování
(clustering). Samotný proces myšlení Globálního mozku je třeba zajistit pomocí autonomního
paralelního prohledávání dokumentů, využívajícího mechanismus rozšířené aktivace
(spreading activation), které prohledává i stránky obsahující různá klíčová slova. Při rozšířené
aktivaci jsou prohledávány nejen stránky, které odpovídají zadanému klíčovému slovu, ale s
využitím odkazů na těchto stránkách jsou pomocí softwarových agentů prohledány i sousední
stránky, které jsou vyhodnoceny podle jejich vypočtené relevance k dotazu, jež je dále
posilována součtem všech aktivací těchto stránek při vyhledávání a váhou jednotlivých
odkazů. Zapojení učící se softwaroví agenti se mohou replikovat, což každému agentovi
umožňuje rozmnožit se, pokud je na stránce více odkazů a pokračovat v průzkumu ve všech
směrech.23 Metody, často inspirované funkční analýzou lidského myšlení a
neuroinformatikou, mají za cíl dosáhnout metaracionality, nové metasystémové úrovně, na
níž bude Globální mozek schopen odvozovat ze starých nové koncepty, pravidla a modely a
tvořit predikce pro nové, dosud nepopsané situace. Ačkoliv množství podobných aplikací
přibývá, pořád zde zůstává řada dosud neintegrovaných a nevyužitých technik, například
genetické a memetické algoritmy, statistická analýza, induktivní učení, konceptuální
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shlukování apod.

Klastrová mapa internetu
Otevřeny zůstávají také metody, kterými by měli být do celého projektu zapojeni lidé,
aby vytvořili nezbytnou součást společenské mysli. Všeobecně můžeme sledovat dvě možné
linie vývoje. První je zaměřena na technicky náročné fyzické aplikace, zahrnující přímé
připojení do sítě pomocí lebečního konektoru a zařízení implantovaných do lidského mozku.
Dále sem patří dnes již experimentálně testované neurální rozhraní, díky němuž člověk ovládá
počítač pomocí myšlenek či nositelné artefakty s malými výkonnými procesory a s rozhraním
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virtuální reality (například brýle překrývající přirozené prostředí informacemi z počítače).24
Druhou linií jsou aplikace budující společenskou mysl pomocí kolaborativních nástrojů
využívajících lidské aktivity, souhrnně označované jako Web 2.0.25
5. Globální mozek a jeho učící se společnost
Snaha o ustavení Globálního mozku nás staví před široké spektrum přínosů a možností
jeho využití při budování učící se společnosti, současně však budí řadu otázek a obav. Celá
řada lidí trpí drobnými psychickými poruchami, ale i vážnějšími psychickými potížemi.
Všichni tito lidé budou součástí Globálního mozku a budou mít tedy vliv na jeho tvářnost.
Pokud vezmeme v úvahu také obavy spojené s umělou inteligencí, je jistě namístě se ptát, zda
Globální mozek zbudovaný lidstvem neponese příznaky šílenství, které se vytrhne zpod
jakékoliv kontroly. Vždyť celá řada problémů v současnosti sužujících lidstvo je projevem
bláznivé nenasytnosti našeho druhu. Otázka je o to palčivější, že mluvíme o globálním
měřítku působnosti artificiálního mozku. Hodnocení šílenosti – rozumnosti Globálního mozku
se může lišit krajinu od krajiny, člověk od člověka, jelikož šílenství je více než psychologický
koncept konceptem sociokulturním, jak ukázal Foucault. Posouzení Globálního mozku jako
rozumného či šíleného tak může nabýt podoby směsice nejrůznějších soudů a postojů
v závislosti na jednotlivých kulturách či společenských a zájmových skupinách, které sdílejí
různé hodnoty a ideje. Nadějí na dosažení konsenzu v globálním prostoru mohou být
univerzální etické postoje a hodnoty, jež sdílí široké spektrum společností, jako jsou
přátelství, čestnost, věrnost. Současně se tak ale otvírá problém univerzalizmu, totiž stírání
jedinečnosti a diverzity kultur a společenství a vnucování hodnot a myšlení považovaných za
univerzální. Může Globální mozek znamenat hrozbu skrytého kolektivistického či
totalitárního systému ohrožujícího svobodu a individualismus každého jedince či národa? Ve
společnosti existuje řada lidí, stavějících na vrchol svého hodnotového žebříčku hodnotu
autonomie a možnost volby alternativních řešení v záležitostech každodenního života, kteří
upřednostňují život na okraji společnosti. Celá řada lidí současně porušuje pravidla
společenského soužití či meze dané zákony. Pokud nebude vůle většího počtu jedinců
korektně se zapojit do systému Globálního mozku, ať již z výše uvedených důvodů či
z důvodů odmítání moderních technologií (neoluddité), může vzniknout deficit „lidského
24
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vědomí“, který povede k zablokovaní emergence globální entity či ke vzniku entity chybně
fungující a zavádějící (tedy z pohledu ignorující většiny šílené). Možnost snazší komunikace,
nabídka široké palety zábavy či sdílených poznatků může přitáhnout jen část společnosti,
která je již „univerzalizovaná“, kulturně dominantní a zcela tak minout řadu lidí
s nedostatečnou informační gramotností či alternativními hodnotami. Globální mozek by tak
místo otevření nových možností, jak řešit globální problémy, pouze přispěl k prohloubení
propasti mezi informačně chudými a bohatými. Celý koncept Globálního mozku je proto třeba
promyslet nejen na základě technologických přístupů, ale také s přihlédnutím k aspektům
sociálně-technologickým,

respektujícím

sociální

povahu

technologií

a

informačně

ekologickým, optimalizujícím technologické zprostředkování společenských a mezilidských
vztahů. Takový přístup může napomoci chránit společnost před pastí dehumanizace
zapříčiněnou čistě technologickou informatizací a instrumentálním myšlením.26
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Libor Martinek
Slovanská fantasy ve střední Evropě
Pod řeckým slovem fantastikon rozumíme vymyšlenou, klamnou představu. Od zrodu
prvních eposů se fantazie mísila s realitou. Mýty, pohádky, renesanční a jiné utopie,
fantastické satiry, hrůzostrašná romantická literatura a další žánrové typy fascinovaly čtenáře
(posluchače) tím, že dokázaly vyvolat pocit údivu. Nový model románu, označovaný jako
science-fiction, který se nejen významně rozvinul, ale napomohl i reálnému vědeckému
vývoji, reprezentoval již v druhé polovině 19. století Jules Verne a spolu s díly M. W.
Shelleyové, E. A. Poea a H. G. Wellse představuje klasiku žánru fantastiky. Jako literární žánr
se fantastika konstituovala až ve 20. století. Její definice se často různí, jak nedávno ukázala
na řadě příkladů a formou analýzy vymezení jevu různými autory polská badatelka
Małgorzata Niziołek, která zásadní obtíže spatřuje v několika aspektech: v nalezení
odpovídajícího pojetí popisu fantastiky, ve velkém množství jejích definic, v nejasné
terminologii (NIZIOŁEK 2005: 267-268). (1)
Pod pojem fantastika kromě science fiction a (nadpřirozeného) hororu zahrnujeme
rovněž fantasy, v níž se na rozdíl od sci-fi neklade důraz na vědeckost, exaktnost nebo
předpovídání budoucnosti (BARTOSIEWICZ 1984: 265). (2)
Protiklad fantasy a science fiction můžeme hledat mimo jiné v tom, že sci-fi obsahuje
„vědecký princip“, čímž se myslí zakomponování vědeckých teorií do beletristických děl
(tyto teorie nemusí být vždy ověřené, postačují teorie spekulativní). Ve sci-fi je v popředí dění
věda a všechno je „vědecky vysvětlené“. Ve fantasy se události dějí pomocí magie (např.
cestování v čase). Rozdíl mezi oběma žánry je zdánlivý, neboť oba spojuje prvek „sense of
wonder“, neboli pocit údivu, který se několik desetiletí uváděl jako diferenciační znak
fantastiky. Pocit údivu se vyvolává změnou perspektivy, jež čtenáři poskytuje možnost
vstoupit do jiných, netušených světů, ať již následuje svého hrdinu na vesmírné lodi nebo s
ním překonává překážky na cestě k vytouženému království.
Pro díla tohoto typu bychom mohli užít rovněž zavedeného pojmu Speculative Fiction,
jenž podle názoru Ondreje Herce zahrnuje také fantasy a další subžánry moderní fantastické
literatury (HEREC 1998: 97). O. Herec ve svých novějších pracích už hovoří o „spekulativní
fabulaci“, což nejenže lépe ohraničuje daný žánr, ale poukazuje i na to, jak rychle se tento typ
literatury vyvíjí, expanduje a generuje jiné subžánry; nejen do knihkupectví, ale i na
internetové stránky se pod hlavičku Speculative Fiction dostaly i komiksy, ať už západního
typu (např. Batman, X-men) nebo japonské manga (Ghost in the Shell). Trh je zaplavený
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početnými verzemi strategických nebo bojových počítačových her, z nichž většina čerpá z
předloh

patřících

do

moderní

fantastické

literatury

(PAVELKOVÁ

2004:

40).

Současný dynamický průmysl stolních, karetních a strategických her čerpajících z prvků
fantasy se datuje od r. 1973, kdy nevelká firma Tactical Studies Rules z Wisconsinu, vedená
Garym Gygaxem a Donaldem Kayem, vydala malou hru, která využívala postav bojovníků a
čarodějů. Hru její tvůrci G. Gygax a jeho kolega Dave Arnesonem charakterizovali jako „roleplaying game“ (RPG), tedy hry založené na fabulaci (vyprávění). Konečný výsledek herní
zábavy mohl hráčům připomínat společné napsání knihy. Tento typ hry byl nazván Dungeons
& Dragons (D&D). Celá řada nápadů a scénografických prvků těchto her byla převzata
nejprve z Tolkienova Pána prstenů, později přibyly inspirace i z literárních děl jiných autorů
(R. Jordan, I. Livingstone, M. Moorcock, T. Pratchett ad.). Hry RPG se rozšířily o další typy,
které měly pokročilejší podobu Adentures Dungeons & Dragons (AD&D). Z pověstí o králi
Artuši čerpaly Chivalry & Sorcery a Pendragon. Warhammer Fantasy Role Play, Sky Realms
of Jorune, Earthdawn, Harnmaster jsou hrdinské hry fantasy. Jiné typy se zakládaly na odlišné
mechanice hry (RuneQuest) a strategii (GURPS a Hero jsou universálními systémy
umožňujícími hru v různé konvenci). Zároveň začaly vycházet časopisy, které se věnují RPG
(Dragon se zabývá D&D a AD&D, Dungeon Adventures obsahuje hotové scénáře, Shadis
vychází v USA a věnuje se všem odvětvím průmyslu spojeného s hrami, od r. 1994 ve Velké
Británii vycházející Valkyrie se soustřeďuje hlavně na hry role-playing aj.). Zároveň s
fenoménem her role-playing se rozšířily různě normované stolní, narační, knižní neboli
paragrafové (nejznámější je Fighting Fantasy), karetní hry, live-action (LARP, hry na živo v
přírodě, organizované často profesionální firmou, např. britskou Labyrinth). Rozšíření
osobních počítačů přineslo nečekané možnosti rozvoje bitevních a strategických her fantasy;
grafické programy počítačových her role-playing, označované jako „roguelike“, jsou stále
vynalézavější a efektnější (např. z produkce ID Software Doom). (3)
Při konstruování fiktivních světů autoři fantastiky záměrně narušují normy a fakta
považovaná za základní pro konvenční chápání reality. Tak vytvářejí kontrastní struktury,
světy, tzv. antirealitu. Ačkoli by se mohlo zdát, že fiktivní antisvěty fantastiky nemají s
reálným světem nic společného, jejich úplné oddělení není možné, stejně jako nelze uspět při
vytváření něčeho nového bez využití již viděného a zažitého. Vše nové vzniká na základě
předcházejícího nebo z předešlého. Vytvořit zcela nový a zároveň srozumitelný fiktivní svět
se dá pouze s pomocí prvků, které patří původnímu, tedy reálnému světu (WALDNEROVÁ
2005: 53). Soustřeďme se na tento aspekt podrobněji.
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Všeobecně se má za to, že prostor děje fantasy románů je fantastický, vymyšlený či
mýtický. Autoři fantasy literatury ve svých dílech regiony (lokace, země) vlastně přímo
vytvářejí, někdy včetně všech atributů (zeměpis, národy, řeč, mýty, dějiny apod.); výrazné je
to třeba u J. R. R. Tolkiena (DORŮŽKA 1991). V současné době sledujeme kvantitativní
nárůst fantasy literatury, která se vyznačuje otevřeností, experimentálností, mísením historie,
mýtu, dobrodružnosti apod. Má v sobě poselství (dobra a zla), usiluje o zábavnost, ale také
poskytuje informace. Pozorujeme rovněž rozšíření angloamerické tradice fantasy o tvorbu v
tomto žánru i ve středoevropských zemích, hovoří se někdy o slovanské nebo „východní“
fantasy.
Za slovanskou fantasy můžeme obecně označit ta díla, která jsou zasazena do reálného
slovanského prostředí nebo do fiktivního světa, jenž je napodobeninou reálného slovanského
prostředí, konstruovaného například pomocí typických slovanských reálií, motivů či
příběhových konstrukcí (narativů) vycházejících ze slovanského bájesloví apod. Slovanská
fantasy může být historická nebo městská. Můžeme ji dělit na fantasy z „našeho světa“ nebo z
„fiktivního světa“, neboli antisvěta.
V tomto příspěvku se chceme tedy věnovat slovanské fantasy, popřípadě anglosaské,
avšak lokalizované do slovanských oblastí. Upřednostníme tvorbu zejména těch spisovatelů z
České republiky, Polska a Slovenské republiky, která čerpá ze slovanské mytologie a historie,
přestože největší slovanský knižní trh existuje v Rusku, a umělecky nikoli nevýznamná se jeví
literární fantastika i v zemích bývalé Jugoslávie.
V podstatě každá kniha se někde odehrává a pak si můžeme klást otázku, zda její
předlohou byl konkrétní, topografický region. Samozřejmě s výhradou v tom smyslu, že
region, který je součástí našeho reálného (nefiktivního) světa, se pak stává entitou vstupující
do světa fiktivního, (4) přičemž – v průběhu semiózy, tedy vytváření znaků – mění svůj
ontologický statut.
Literatura adaptující tzv. možné světy (Possible Worlds) (5) pro fikční literaturu se s
fantasy obvykle vyrovnává při taxonomii typů fikčních světů: většinou je třídí podle stupně
věrohodnosti; vedle věrohodných světů, které se podobají našemu světu, existují také fikční
světy fantastické fikce, které zahrnují entity z aktuálního světa neznámé a často v něm
nemyslitelné. Marie-Laure Ryanová používá ve své práci Possible Worlds, Artificial
Intelligence and Narrative Theory (1991: 54-57) pojem „žánrové krajiny“ (generic
landscapes). Podle ní má každý žánr své typické příznaky, v nichž přestupuje hranice
věrohodnosti (americká teoretička hovoří o neplatnosti tzv. „principu minimální odchylky“);
to se týká i fantasy: pro „žánrovou krajinu fantasy“ jsou určité prvky typické (draci, trpaslíci
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apod.). (6) Dodejme pro přesnost, že teorie fikčních světů obecně nespatřuje rozdíl mezi
například sci-fi a realismem – vše je stejně fikční podstaty. (7) Její použití v souvislosti s
fikčními světy fantastiky je proto třeba uzávorkovat. (8) (Pro nás je důležité zjištění, že
poněkud odlišně vnímá fikční svět čtenář, který konstruuje reálie fikčního světa jen podle
pokynů textu, a čtenář, jenž v určitém regionu byl, a tak si zaplňuje patřičná místa v textu
podle vlastní zkušenosti. (9) Pro čtenáře, který region zná, z toho vyplývá, že jeho čtenářský
zážitek bude jiný, neboť jeho znalost dějiště umožňuje propojovat fikční svět, s nímž se
seznámil četbou, se světem jeho zkušenosti. Jeho čtení je každopádně jiné, ale to už nesouvisí
s fikčním světem, ale s individuálním prožitkem čtení. Pro fikčnost jako takovou tento případ
nemá žádné důsledky – svět je každopádně fikční.)
Většina románů žánru fantasy se odehrává ve fiktivním literárním prostoru. Proto
všechno, co se v dílech, o nichž se v tomto příspěvku zmiňujeme, vztahuje ke konkrétním
regionálním reáliím, je literární fikcí. Regionální v sobě obsahuje lokální a univerzalistický
aspekt a ve fantasy (podobně jako ve sci-fi) jde vesměs o únik do fantazijního a virtuálního
světa.
Terry Pratchett je současný britský spisovatel, jenž ve fantasy románu Nohy z jílu (1997; č.
1999) využil postavy Golema (vlastně několika Golemů), prastaré bytosti stvořené z hlíny,
kterou si přizpůsobil vlastním záměrům: v románu představují spojení hrubé síly, pracovitosti
a podřízenosti. Aby mohli existovat, musí patřit nějakému pánovi. Neumí hovořit lidskou řečí,
komunikují písemně. Tyto lokálně-regionální prvky však svědčí spíše o zájmu o Čechy a
Prahu u světových autorů, než o regionálně podmíněné vazbě na legendu či pověst, jako je
tomu v literatuře pro děti a mládež. Jako tvořivou metodu T. Pratchett používá brikoláž, tj.
vypůjčuje si od jiných autorů a vybírá si z jiných děl, aby vytvořil nový celek. (10)
Pojmy regionální aspekt/princip tvorby charakterizujeme na základě studie P. Liby.
Slovenský literární teoretik se domnívá, že východiskem označování regionality v literárním
díle

bude

poznatek,

že

regionalita

může

vystupovat

dvojím

způsobem:

1/ jako princip tvorby, což znamená, že důsledkem toho bude vědomí osobitosti, jedinečnosti
v

protikladu

k

univerzálnímu

celku

národní

nebo

celospolečenské

literatury;

2/ jako regionální aspekt, který je vedle historismu a folklorismu jedním ze základních
příznaků literatury (LIBA 1988: 128).
Kdybychom se přidrželi Libových tezí, pak u T. Pratchetta jde o určitý regionální
aspekt, neboť tyto postavy jsou v novém prostředí cizí a rozpor mezi novým světem a prvky
mytologie světa aktuálního, nebo prvky tohoto světa jako takovými vyvolávají humor a
přitahují pozornost čtenářů.
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Spisovatelé žánru fantasy Robert Holdstock nebo Mark Chadbourn mnohdy s velkou
přesností uvádějí jako děje svých příběhů město, pahorek, les apod. (R. Holdstock umístil děj
povídky Zvíře, jež spí podivným temným spánkem ze souboru Merlinův les /1999/ do
Beskyd, (11) kam ho vzali na výlet redaktoři nakladatelství Polaris, jež vydává překlady jeho
děl.) V tomto případě jde o jiný způsob konstrukce prostorových entit ve fiktivním světě, než
jaký známe např. od T. Pratchetta, jehož texty dávají vzniknout kompletně fantastickému
univerzu, které náš svět připomíná jen v náznacích. Zde jsou do fiktivního světa sice uvedeny
skutečné reálie, ale nezapomínejme, že pro západního čtenáře mohou být Beskydy podobně
exotické jako pro Čecha rumunské Karpaty s tajemným hradem hraběte Drákuly. (12) Jde o
jiný přístup k literárnímu prostoru, kdy dochází k mísení reálného a fantastického, které je
posilováno

konkrétností

míst

– konkrétních

názvů

hor,

řek

a jiných

objektů.

Rovněž v případě, kdy se v literárním díle objevuje skutečné místo děje, má údaj spíše
symbolický charakter (židovské ghetto v Meyrinkově Golemovi /1915; č. 1970/, pařížské
technické muzeum v Ecově Foucaultově kyvadle /Il pendolo di Foucault, 1988; č. 1991/).
Konkrétní místo je východiskem pro další autorovy asociace (například Praha v románové
tvorbě D. Hodrové). Místo může získat symbolický význam i tehdy, pakliže se k němu váží
osobní nebo sociální představy. „Autor sám možná ani netuší, že svým zdánlivě realistickým
popisem místa a událostí ve skutečnosti kopíruje nějaké mytologické schéma“
(JANDOUREK 2001: 99).
Topologie místa se samozřejmě projevuje i ve fantasy. Město může nabývat
symbolického významu a jeho schéma podoby podsvětí nebo labyrintu. Připomeňme v této
souvislosti proslulý román urban fantasy Nikdykde (1996; č. 2002) Neila Gaimana, který se
odehrává v Londýně, především v jeho bizarním podzemí; ke knize je dokonce připojeno
schéma londýnského metra. (13)
Městská fantasy je zastoupena i u autorů ze slovanských zemí. Známá se u nás stala
také zásluhou „moskevské“ fantasy trilogie Sergeje Lukjaněnka Noční hlídka (Nočnoj dozor,
1998, Dněvnoj dozor, 1999, Sumerečnoj dozor, 2003, Poslednoj dozor, 2005; (14) č. Noční
hlídka, Denní hlídka, Šerá hlídka, Temná hlídka; 2005).
Česká městská fantasy je dosud reprezentována Nepohádkou (2004) Pavla Renčína a
prózou Ondřeje Netíka Zelený skřítek a děvčátko jménem Diana (2006). Ondřej Jireš spolu s
Antonínem K. K. Kudláčem připravil na rok 2007 sborník Pod kočičími hlavami (2007), do
něhož bylo zařazeno třináct povídek městské fantasy od českých autorů. (15)
Nedávno vyšel v češtině román žánru městské fantasy od slovenského autora Dušana Fabiana
Invocatio Elementalium (2006). Děj se odehrává v současnosti, na území různých evropských
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zemí, samozřejmě včetně Slovenska, a jsou v něm přítomny prvky magie, okultismu, rituálů,
objevují se démoni atp. (16)
Existují i polské varianty městské fantasy. V knize Michała Studniarka Herbata z
kwiatem paproci (2004) žijí v současné Varšavě „domowiki“, „klobuki“, „leszy“, „utopci“
(vodníci) a další bytosti slovanských legend.
Andrzej Ziemiański lokalizuje do Vratislavi (Wrocławi) své sci-fi povídky ze souboru
Zapach szkła (2004). (17) Sepětí autora a jeho díla s prostorem Vratislavi je velmi intenzivní.
Poměrně často dochází k prolínání žánrů. Z české literární produkce může sloužit jako
příklad román Františka Novotného Dlouhý den Valhaly (1994) a jeho pokračování Další den
Valhaly (2002). (18) Oba díly se odehrávají na různých místech zeměkoule a zároveň i v
mýtickém prostoru germánské Valhaly, takže je obtížné rozlišit, zda se jedná o alternativní
dějiny válečné a poválečné historie, sci-fi nebo fantasy – je to rafinovaná směs všeho. (Na jiné
případy mísení žánrů upozorňuje rovněž A. Zachová /ZACHOVÁ 2004: 240-259/.)
V umělecké literatuře nejde při konkrétním určení místa jen o topografický údaj, ale místo
může mít náboženský nebo duchovní význam, nabývá symbolického rozměru. Nejčastěji je to
zjevné tehdy, když místo nelze přesně lokalizovat, například v pohádce nebo mýtu (hrad
svatého grálu nebo rajská zahrada apod.).
Ve slovanské žánrové variantě fantasy se z důvodu využívání slovanských mýtů
najdou určitá specifika, která nenajdeme ve fantasy literatuře jiných zemí. (19)
To, co se v České republice vydává za „české fantasy“, jsou často historické příběhy a
romány podle štorchovského vzoru, pouze se v nich více používá magie. Mnohdy by tyto
příběhy esteticky působily i po odstranění fantastické složky. Převažují přitom příběhy, kde
vystupují jako hlavní hrdinové dospělí lidé, a které nebývají intencionálně zaměřeny na
dětského čtenáře. Tato díla bývají řazena do historické fantasy a patří do širokého proudu
fantastiky. (20)
Odlišně se tato díla jeví podle čtenářské konkretizace. Například Stín modrého býka
(2001) Leonarda Medka a Františky Vrbenské je typem tzv. historické fantasy, který fanoušci
tohoto žánru vnímají a považují za běžný fantasy román, zatímco čtenář literárního
mainstreamu by jej pravděpodobně považoval za historický román s určitým fikčním
přesahem.
V souvislosti s obecným zájmem o báje a mýty si nemůžeme nepovšimnout využívání
topoi spojených s keltským osídlením Čech na přelomu tisíciletí v dílech současných českých
spisovatelů historické prózy.
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Příkladem románu lokalizovaným do konkrétních regionů je zmíněný Stín modrého
býka, odehrávající se v českém Poohří, Pojizeří, na Šumavě (Gabréta) a na Berounsku (hrdina
v něm projde Koněpruskými jeskyněmi) na počátku 3. století n. l. Základní myšlenkou
příběhu je domněnka, že na území tehdy obývaném Germány existovaly po určité období
poslední izolované skupiny keltského osídlení. (Místem děje příběhů z prehistorie je nejčastěji
okolí řeky nebo posvátného vrchu; nebude od věci připomenout, že celá řada hydronym,
toponym a dalších pojmů u nás je keltského původu. (21)) Podstatné je časové hledisko,
protože doba těsně před příchodem Slovanů, jenž je v románu naznačen a dokonce
zdůvodněn, byla v beletrii dosud málo využívána. Zde se projevuje odborná erudice F.
Vrbenské, pracovnice Národní knihovny a znalkyně světových mýtů. Kromě četných povídek
publikovaných časopisecky je také autorkou románové fantasy trilogie Král z hlubiny půlnoci
(1998), Kamenný vodopád (1998) a Věž mlčení (2000).
Historicky laděnou fantasy v České republice reprezentuje rovněž Jaroslav Mostecký
svou trilogií Jdi a přines hlavu krále (1995), Lars, Šťavnatá lebka (1996) a Prokletí
přízračných hřebců (2000). Mostecký je také autorem sci-fi a hororu. Prvky dobrodružné scifi a fantasy kombinuje ve svých dílech Vladimír Šlechta. Do subžánru Sword and sorcery
patří jeho cyklus Krvavé pohraničí a jako první díl trilogie Gordonova země vyšel román
Zahrada sirén (2006). K plodným autorkám této žánrové oblasti patří Jana Rečková, která „ve
své tvorbě rovnoměrně akcentuje SF, fantasy i horor (např. Svět nezrozených drahokamů,
1995; Mezi slovem a mečem, 1999; Král je malý, 2000 ad.) (22) “ Tradiční epickou fantasy
„tolkienovského typu“ reprezentuje Veronika Válková, publikující pod pseudonymem Adam
Andres romány Wetemaa 2 – O cestě do Jižního Edagwonu (1995), Hrútvang (1996), Sága o
Halldorovi z Mortaluny (2004), Rytíři kněžny Rhonwen (2004).
Rovněž příběhy z pohanského dávnověku v podání Anny Bauerové se odehrávají na
území dnešních Čech obývaném Kelty, na tzv. území Boiohemu. Jde o volnou trilogii novel
Srdce v kamenném kruhu (1997, 2000), Železný meč a zlatá ratolest (2000) a Věčné návraty
(2000). Do české historické fantasy patří také próza Miloše Urbana Pole a palisáda (2006),
která je jakýmsi transponovaným mýtem o kněžně a sedlákovi (tedy o Libuši a Přemyslovi)
Poměrně volný je vztah k regionu v dílech Luisy Novákové, která se specializuje na
historickou prózu a rytířské fantasy, např. Překročit Sabiren (1999) a Izaldiny bílé ruce
(1999). (23) Autorská intence směřovala k vytvoření příběhu o hledání domova a lásky. (24)
L. Nováková patří spolu s Ivanou Kuglerovou a její prózou žánru hrdinské fantasy Stezky
krve (2001) k fantasy literatuře, která vytváří vlastní mýtický svět a odkazuje zejména k
slovanským látkám (k mýtům a pohádkám).
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Pokud jde o historickou fantasy v Polsku, většina polských autorů je fascinována
anglosaskou produkcí. (25) (Stejně jako je tomu i u nás.) Nicméně i zde existují výjimky.
Zřejmě nejvýznamnější je v této souvislosti slovanská románová pentalogie o zaklínači
Geraltovi a Ciri od Andrzeje Sapkowského (reprezentující v podstatě typ „sword and sorcery“
fantastiky), po které následovala trilogie Narrenturm (2002; č. 2003), Boży bojownicy (2004;
č. Boží bojovníci, 2005) a dosud nevydaný Lux perpetua.
Pro nás je důležitá obzvláště výše zmíněná Sapkowského trilogie, neboť se odehrává
především ve Slezsku a v Čechách v době husitských válek. Hrdinou je drobný slezský
šlechtic Reinmar z Bělavy, nazývaný Reynevan, student pražské univerzity, medik a příznivec
husitství. Dobrodružný děj má výrazně regionální vhled, autor prokazuje erudici v historii i
místopisu (nacházíme srovnávací polsko-česko-německý slovníček místopisných názvů).
Nebýt několika přesahů do magie (úmyslných, aby si knihy zachovaly ráz fantasy), jednalo by
se o vzorné historické romány. Příběh je samozřejmě fiktivní, zeměpisné i historické reálie
jako entity fiktivního světa jsou podány velmi „realisticky“. Putování Reinmara lze sledovat
doslova s prstem na mapě. Města uvádění v trilogii, například Frankenstein, existovala, i když
dnes se jmenují jinak (Ząbkowice Śląskie, Złotoryja aj.). Sapkowski také docela důkladně
popsal tehdejší Prahu z hlediska středověké tradice jako město mágů. Připomíná také místa
jako hrad na Chojniku, který může současný turista rovněž navštívit. Jiná místa jsou fiktivní,
ale přesně lokalizovaná – například hrad Bodak, ale jde o horu nedaleko Kladska, ale hrad na
ní nikdy nestál.
Autor, pokládaný za nejlepšího v polské fantasy, v trilogii pokročil od předchozí
pentalogie o Geraltovi (román Wiedźmin, 1990; první soubor povídek v č. Stříbrný meč,
1993, přeprac. Zaklínač I, 1999; známý i z polského filmového zpracování; pol. prem. 9. 11.
2001), do světa historicky nám rozhodně bližšího.
Do polské fantasy s důrazem na konstrukci fantastických světů řadíme román Poklady
Stolinů (Skarby Stolinów, 1990; č. 2005) Rafala A. Ziemkiewicze a s určitými výhradami – z
důvodu mísení žánrů – romány, které tvoří ságu o Kočkodlaku Xinovi (26) Konrada
Lewandowského. Jestliže populární A. Sapkowski umísťuje děj svých fantasy románů do
oblastí obývaných Slovany, užívá jmen osob a míst, která znějí slovansky, využívá keltských
lidových podání, pak jiní autoři jdou ve své identifikaci „slovanství“ ještě dál. Anna
Brzezińska lokalizovala děj povídek o Babičce Bobulce (Babuni Jagódce) ze souboru
Opowieści z Wilżyńskiej Doliny (2002) do Sovích hor (Gór Sowich), které se nacházejí na
území Polské republiky. (27) Vytváří také celou řadu pojmenování, které evokují regionální
polské názvy – Vilžinské údolí (Wilżyńska Dolina), Průsmyk zdechlé krávy (Przełęcz
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Zdechłej Krowy). A. Brzezińska na konkrétní zeměpisná místa přímo odkazuje. Důležitým
prostorem děje povídek je často hora Maczuga (maczuga – kyj nebo palice) a její okolí.
Podotkněme, že v polském Otcovském národním parku (Ojcowski Park Narodowy) se
nachází hora nazývaná Maczuga Herkulesa (Herkulův kyj).
Jiný polský autor fantasy literatury Wit Szostak ve své románové dilogii Wichry
Smoczogór (2003) a Poszarpane granie (2004) čerpá z kultury a topografie Podhalí (Podhala).
Užívá k tomu i názvy převzaté z horalského nářečí – gęśliki (housličky), hala (hole, horská
louka nebo pastvina), baca (bača) atp. Uvádí dokonce autentické názvy jako Hala Redykalna,
Cisowy Potok (originální jméno „tisového“ potoka je Cisowy), hora Czartak (Čarták) v
Sudetských horách (Górach Sudetskich). Popřípadě užívá mírně pozměněná pojmenování
jako Świstawa Przełęcz (jde zjevně o inspiraci horami Świstowa Czuba a Świstówka, které se
nacházejí v Tatrách).
Kromě děl A. Brzezińské a W. Szostaka stojí za zmínku cyklus příběhů o Jakubu
Vandrovcovi (Wędrowiczovi) Andrzeje Pilipiuka v souboru Kroniki Jakuba Wędrowycza
(2002; č. Kroniky Jakuba Vandrovce, 2002); Czarownik Iwanow (2002; č. Čaroděj Ivanov,
2003), Weźmisz czarno kure (2002, č. Vezmi černou slepici, 2003), Zagadka Kuby
Rozpruwacza (2004, č. Záhada Kuby Rozparovače, 2004), lokalizovaný na současné polskoukrajinské pomezí. Povídky o Vandrovcovi obsahují nejen prvky fantasy, ale i science fiction,
přitom často vyznívají výrazně realisticky. (Čeští příznivci dokonce založili Vandrovcovi
internetovou stránku.) (28)
V případě A. Brzezińské, W. Szostaka a A Pilipiuka už skutečně můžeme uvažovat o
regionálním aspektu fantasy, neboť regionální prvky jako entity fiktivních světů zde nabývají
na nezaměnitelném významu a mají svou specifickou funkci. Je přitom pozoruhodné, že jde o
díla vzniklá ve slovanských zemích a do nich i lokalizovaná. (29)
Ve slovenské odborné reflexi se až do druhé poloviny minulého století moderní
fantastika nepovažovala za specifickou žánrovou skupinu. Mluvilo se o fantastické, utopické,
verneovské nebo technicko-dobrodružné literatuře, ale terminologie byla nejednotná a
nevyhraněná. Převážně pod vlivem zahraniční literatury se v 50. letech minulého století začal
objevovat termín science fiction a slovenský ekvivalent jeho ruského překladu „naučnaja
fantastika“ – vedecká fantastika (PAVELKOVÁ 2004: 25). Literární vědec Ján Sedlák
reprezentuje názory svých současníků slovy: „Tento žáner literatúry stojí na dvoch
princípoch: na bohatej fantázii, predvídajúcej deje budúcnosti, a na poznatkoch súčasného
stavu vedy, techniky, vynálezov, pokroku vôbec“ (SEDLÁK 1981: 260).
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Fantasy jako žánr je na Slovensku novinkou a povědomí o něm je docela nedávného
data. V podstatě bychom si mohli položit otázku, co považovat za fantasy v zemích, kde
autoři o existenci žánru buď nevěděli, nebo o něm měli jen kusé informace? Rozhodně
nemůžeme do žánrového povědomí fantastiky řadit všechny pověsti a tzv. autorské pohádky
(regionální výzkum pověstí u nás, v Polsku a na Slovensku v rámci folkloristiky a dětské
literatury byl ve větší či menší míře již zpracován), ale jen některé. Podobně by se – cum
grano salis – dala zařadit do slovenské fantastiky vybraná díla slovenské lyrizované prózy a
naturizmu. (30)
Přehledný nástin vývoje slovenské fantastiky podala Alexandra Pavelková. V závěru
své práce se zmiňuje o slovenských spisovatelích, kteří v 90. letech 20. století začali
navazovat na zahraniční vzory (PAVELKOVÁ 2004: 26-39).
Průkopníkem žánru fantasy na Slovensku je Jaroslav Lupečka, jehož sbírka povídek
Podivný svět vyšla již v r. 1990. (31) Jednou z nejvýraznějších současných osobností
slovenské fantastiky je Jozef Girovský, jenž v povídce Zmok (zařazené do sborníku nejlepších
prací Povídka 2003 ze stejnojmenné soutěže) navazuje na pověry a reálie slovenské vesnice.
Za zmínku rozhodně stojí také čelný slovenský představitel fantasy Peter Šulej, jehož tvorba
obsahuje kyberpunkové motivy; kyberpunkovou tematikou se zabývá i publicista Michal
Hvorecký.
Štefan Konkol se po románu Operený had (1993, 2., rozšíř. vyd. 1996) (32) inspiroval
Tolkienem a spolu s A. Pavelkovou vydal první díl trilogie Miešanci (2000). Pokračování s
názvem Miešanci 2: Kláštor vyšlo r. 2001 a v r. 2002 vydal už samostatně třetí díl Miešanci
3b: Krvavá pyramída. Trilogii Miešanci „možno pokladať za prvý slovenský epos heroickej
fantasy“ (HEREC – FERKO 2001: 32) a navíc je nevšedním projektem, jelikož má dva
paralelní třetí díly. Trilogie Miešanci nemá výrazné regionální charakteristiky. Je to fantasy
tolkienovského typu. Na ni však navazuje nejnovější román Š. Konkola Pohrobok, jehož
vydání se připravuje v nakladatelství Ikar. Tento román je již regionálně orientován a část
děje se odehrává v Bratislavě. (33)
První dáma slovenské fantasy Alexandra Pavelková je považována za autorku vůbec
prvního slovenského fantasy románu Piesok vo vetre (1999), kde „nadviazala na (v zahraničí
tradičný) subžáner ženskej heroickej fantasy“ (HEREC – FERKO 2001: 32). Přestože její
první knižní soubor SF001 (1996) je složen z povídek science-fiction, v dalších knihách se
věnuje fantasy. První dva díly uvedené trilogie Miešanci napsala ve spolupráci se Štefanem
Konkolem, při práci na třetím díle autoři zvolili netradičný přístup dvou paralelních částí; v
tomto případě jde o Miešanci 3a: Bremeno (2002). Současně s tolkienovskou fantasy se
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autorka začala zabývat slovanskou mytologií a výsledkem byla sbírka povídek Prokletá
přísaha (2002) v českém překladu. Povídky spojuje hlavní postava léčitelky Vimky a
alternativní historie slovanského světa. Zvolené téma autorka prohloubila v románu Zlomená
přísaha (2003), jenž také vyšel v českém překladu. V obou knihách se události odehrávají ve
skutečných reáliích (střední a západní Slovensko), jen zeměpisné názvy jsou fiktivní, resp.
historické (PAVELKOVÁ 2004: 30-31). Autorka je také filmovou recenzentkou, redaktorkou
časopisu Fantázia i jeho elektronické verze.
Počátky knižní tvorby redaktora časopisů Fantázia a Pevnost Juraje Červenáka (34)
jsou spojeny s postavou Conana (původně – jak bylo uvedeno výše – od R. E. Howarda), jenž
vydal česky pod pseudonymy George Callahan a Thorleif Larssen. Ve svých dalších dílech se
podobně jako A. Pavelková věnuje alternativním dějinám Slovenska a střední Evropy,
zejména slovanské mytologii a tureckým vpádům. Již pod vlastním jménem mu vyšel
slovanský fantasy román Černokněžník: Vládce vlků (2003). (35) Přímo ke Slovensku se váže
několik Červenákových povídek, například fantasy povídka z doby protitureckých válek
Hrdlorez (vydaná v časopise Fantázia, 2003, č. 3) nebo povídky Krvavý oheň, bílý oheň a
Když vyjde slunce nad Zoborem ze souboru Černokněžník: Válka s běsy (2006).
Příběhy slovanské fantasy J. Červenáka (tematický soubor o černokněžníku Roganovi)
a A. Pavelkové (cyklus o vědmě Vimce) jsou lokalizovány do oblasti Pohroní, Ponitří a
Zvolena. Například v novele A. Pavelkové Desítka z antologie Čas psanců (2004) se
vyskytuje název Dvouvodí, což je ve skutečnosti Zvolen; v novele Řeka, vydané v antologii
Písně temných věků (2005), je příběh fiktivní, avšak místopis, postavy a historické události
„reálné“ a dokladované; (36) region, v němž se příběh odehrává, je „Zvolenský les“ –
původní název Zvolenské župy atd. (37) Část Červenákových příběhů se odehrává i v
Čechách (Černokněžník: Radhostův meč /2005/; k vydání připravovaný román Bivoj
Běsobijec) a na Moravě (Černokněžník: Krvavý oheň /2005/).
Fakt, že slovenští autoři fantastiky v posledních letech upřednostňují publikování v
České republice, vypovídá o současné ekonomické situaci na knižním trhu Slovenské
republiky. Překladem a místem vydání se na jedné straně obohacuje spektrum slovanské
fantasy u nás o kvalitní díla, na druhé straně má tato praxe úskalí z hlediska literární
komunikace na Slovensku: „Publikovaním v českom jazyku však prichádzame o národné
hodnoty; nejde tu iba o presúvanie slovenských textov na český knižný trh, ale aj o transfer
slovenských tradícií, vrátane jazykových. Navyše, nielen že sa prekladom do češtiny stráca
poetika frazeologizmov a dialektizmov (český ekvivalent je málokedy adekvátny
slovenskému originálu), ale oba jazyky sa od seba stále viac vzďaľujú. Kým väčšina
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slovenských čitateľov dokáže bez problémov prečítať knihu v češtine, českí čitatelia, najmä
mladší, už slovenčine nerozumejú. Tento jav má zložité ekonomické, politické i spoločenské
pozadie; zjavným však zostáva fakt, že kým v slovenských kníhkupectvách sú české knihy v
bežnom predaji, máloktorý český kníhkupec ponúka slovenskú knihu“ (PAVELKOVÁ 2004:
31-32).
V naší studii jsme zmíněné identifikace jednotlivých lokalizací (regionálních prvků či
aspektů v literatuře fantasy) předvedli s výrazným povědomím o tom, že do díla vstupují ze
světa reálného, stávajíc se součástí fiktivního světa. Čtenáři, kteří mají určité historické
znalosti (a obecně širší kognitivní obzor) o slovanské mytologii a zeměpisných reáliích, jsou
schopni odlišit například konkrétní lokace (třeba v díle A. Pavelkové, kde jsou mnohé reálie
zasazeny do slovenských regionů) jako součásti reálného světa a mohou v ontologicky
pozměněném modu tyto entity v textu nahlédnout a identifikovat. Naopak méně poučený
čtenář (připomeňme si, že regionálně orientovaného čtenáře charakterizuje větší míra
„zasvěcenosti“) nemusí implicitní významy textu identifikovat s ohledem na zobrazené
regionální prvky a aspekty díla nebo i charakteristické narativy vypůjčené ze slovanské
mytologie. Nezorientovanému čtenáři mohou tedy prvky „reálného“ slovanského světa zůstat
cizí.
Identifikace regionality ve fantastice a fantasy literatuře nebude pravděpodobně nikdy
v centru zájmu teoretiků fantastiky a „antisvětů“. V našem příspěvku jsme se nicméně
pokusili poukázat na skutečnost vzniku poměrně nové vývojové linie slovanské fantasy, na
její shody a především odlišnosti od dosavadní, zejména anglofonní tradice i na její začlenění
do regulérního okruhu literárněhistorického zkoumání s poukazem na další případné
alternativní směry výzkumu, jichž jsme se jen letmo dotkli – komparatistiky (topologie,
problematiky intertextovosti či intertextuality v rámci genetických souvislostí literárních textů
/HOMOLÁČ 1996/), meziliterárnosti a v neposlední řadě genologie.

Poznámky:
1. M. Niziołek nakonec svého výkladu akceptuje Todorovovu definici fantastiky v
Introduction a la littérature fantastique (1976: 29), avšak korigovanou z hlediska výhrad, které
vůči

ní

vznesl

Stanisław

Lem

ve

své

knize

Rozprawy

a

szkice

(1975).

2. Kořeny fantastiky sahají hluboko do minulosti. Prvky humorné fantastiky lze identifikovat
například v Ezopových bajkách, v Guliverových cestách nebo v Alence v říši divů.
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Encyklopedie fantastiky rozlišují několik různých typů žánru fantasy: Humorous fantasy
(humorná fantastika – postavy se dostávají do různých humorných či komických situací;
hlavním úkolem je pobavit čtenáře). Animal fantasy (zvířecí fantastika – postavami fikce jsou
velmi často mluvící zvířata; tento druh fantastiky je pravděpodobně nejstarší). Sword and
sorcery (meč a čarodějnictví – obvykle mužský hrdina bojuje s různými nepřáteli z říše zla,
např. s čaroději, čarodějnicemi, zlými duchy apod.). Lost-races fantasies (ztracené rasy –
fantastické příběhy o různých ztracených rasách a zvláštních lidských bytostech, ztracených
městech, zemích, popřípadě ztracených civilizacích). Heroic nebo high fantasy (hrdinská nebo
vznešená fantastika – příběhy o hrdinech a hrdinkách, kteří procházejí různými
dobrodružstvími ve fiktivním světě a na svých cestách jsou svědky magických a
nadpřirozených jevů; na rozdíl od kategorie sword and sorcery jsou tato díla rozsáhlejší,
komplexnější a často obsahují několik dílů). Arthurian fantasy (artušovská fantastika –
příběhy o králi Artuši a rytířích kulatého stolu, královně Guinevře atp.). Arabian night fantasy
(arabské noci – orientální příběhy podobné cyklu Tisíc a jedna noc nebo pohádky královny
Šeherezády obecně) (PRINGLE 2003: 8; resp. WALDNEROVÁ 2005: 54). Podle našeho
názoru do uvedeného dělení patří i urban fantasy (městská fantastika – příběhy odehrávající se
v moderních metropolích nebo obecně ve velkých městech, nezřídka zdůrazňující schéma
labyrintu nebo jsou umísťovány do městského undergroundu, čili do podzemí).
3. Katalog těchto her a jejich výrobce, popř. internetové stránky zde nemá smysl podrobněji
popisovat, odkazujeme proto na literaturu (PRINGLE 2003: 220-230).
4. Výraz fiktivní odkazuje k pravdivostnímu potenciálu, tj umělý, vymyšlený.
5. Pojem možných světů, který pochází původně od Leibnitze, použil Saul Kripke při
výstavbě svého logického modelu a od té doby se stal nástrojem moderní logické sémantiky.
Vedle našeho aktuálního světa existuje ještě mnoho jiných možných (ale neaktuálních světů).
Možné světy jsou (možné) množiny stavu věcí. Od doby, kdy S. Kripke použil jako nástroj
intensionální logiky pojem možného světa, žije tento pojem vlastním životem a je používán v
lingvistice (lingvistické sémantice) a v narativní sémantice. Můžeme uvažovat vztah mezi
možným světem a světem aktuálním, který je světem naší reality, k němuž se vztahujeme ve
své každodenní zkušenosti, ale i ve vědě a poznání samém. Narativní sémantika možných
světů fikčních chápe fikční světy jako zvláštní možné světy, které se na pojmu logických
možných světů sice zakládají, ale mají určité specifické vlastnosti a omezení (FOŘT 2005:
14an). Možné a fikční světy stojí mimo rámec našeho světa a jsou to „konkrétní konstelace
stavů věcí, které, podobně jako možné světy, nejsou ve světě aktualizovány“ (RONEN 1994:
51; cit. podle FOŘT 2005: 55).
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6. Za upozornění na pojem „žánrové krajiny“ v teorii fikčních světů jsem povinován díkem
Jiřímu Kotenovi.
7. Podle názoru Bohumila Fořta, u narativních fikčních světů „jde spíše o dvě doleželovské
intensionální funkce [tj. funkce intensionální a extensionální; viz DOLEŽEL 2003, kapitola I.,
Narativní světy], které se zásadně podílejí na strukturaci fikčních světů, než o tematicky
motivickou podstatu literatury“ (z dopisu B. Fořta L. Martinkovi ze dne 3. 10. 2006; dopis
uložen v soukromém archivu L. Martinka). Intensionální funkce formálně vyjadřují analogii
mezi strukturací textury a intensionální strukturací fikčního světa. Doležel je definuje jako
„funkce od textury fikčního textu do fikčního světa“ (DOLEŽEL 2003: 144). Intensionální
funkce převádí strukturovanost textury do struktury fikčního světa: „Je to globální
pravidelnost textury, která určuje strukturaci fikčního světa (DOLEŽEL 2003: 144; komentář
viz FOŘT 2005: 80-81).
8. Fikční světy (...) jsou extensionální entity. Jejich složky, podoby a struktury nejsou vázány
na doslovné znění fikčního textu, nýbrž mohou být vyjádřeny parafrází, překladem původní
textury do extensionálního zobrazení. Je však zřejmé, že autor konstruuje a čtenář
rekonstruuje fikční světy skrze původní znění (texturu) fikčního textu, to jest jako jev
intensionální“ (DOLEŽEL 2003: 14).
9. Marie-Laura Ryanová hovoří o principu minimální odchylky, aby popsala způsob, jímž
čtenář zaplňuje mezery při rekonstrukci fikčního světa: „centrální svět textového univerza
rekonstruujeme

týmž

způsobem,

jakým

rekonstruujeme

alternativní

možné

světy

nefaktuálních tvrzení: jako souhlasné s naší reprezentací AW [The Actual World = aktuálního
světa; pozn. B. Fořt] tak daleko, dokud je to možné. Do těchto světů budeme projektovat vše,
co víme o realitě, a uděláme pouze ty úpravy, které nám diktuje text“ (RYAN 1991: 51; cit.
podle FOŘT 2005: 87; kurziva B. Fořt).
10. Pražská pověst o Golemovi není architextem (též archetextem – textem nikoli v pravém
slova smyslu, ale in abstracto: vzniká na základě zobecněných rysů konkrétních textů a sám
pak často ovlivňuje vytváření nových textů /HOMOLÁČ 1996: 23/) k posttextu, tedy k
románu Nohy z jílu. T. Pratchett si vypůjčil jen postavu, podobně např. z indické mytologie
převzal Ghula nebo ze severské mytologie trolly.
11. V povídce najdeme město Rožnov pod Radhoštěm i sochu mytického vládce Beskyd –
Radegasta.
12. Vlad III. Tepes, zvaný Vlad Dracula, vládce Vlašského knížectví – ležícím v dnešním
Rumunsku – v l. 1448, 1456-1462 a znovu krátce v r. 1476, jehož životní osudy inspirovaly
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spisovatele Brama Stokera (vl. jm. Abrahama Stokera) k napsání jeho románu Dracula (1897;
č. v Odeonu 1970).
13. Téma literární kartografie by si vyžadovalo samostatnou pozornost, zde se pouze
odkazujeme na přehledovou studii Marie-Laure Ryanové Literární kartografie – mapujeme
území (RYANOVÁ 2004: 175-200). Mezi pěti body, v nichž Ryanová pracuje s pojmem
literární kartografie, objevuje se „mapa zachycující geografický kontext“. Mapu regionu, ať
už by zakreslovala významná dějiště důležitých textů, místa pobytů autorů nebo obojí, by jistě
bylo možné vyhotovit (mapa by mohla mít didaktické využití, popřípadě by se uplatnila jako
propagační materiál pro cestovní ruch), ale reálie zakreslené v mapě by musely významně
přesahovat hranice regionu, což by bylo obtížné vzhledem ke skutečnosti, že ani v české
(regionální) literatuře reálie ne vždy daný region přesahují.
14. Podle první a druhé části trilogie natočil režisér Timur Bekmabetov filmy Noční hlídka
(ruská premiéra 8. 7. 2004) a Denní hlídka (ruská premiéra 1. 1. 2006). Natáčení neprobíhalo
v Moskvě, ale v Praze.
15. Za tuto informaci vděčím O. Jirešovi (cit. podle dopisu O. Jireše L. Martinkovi z 1. 10.
2006; dopis uložen v soukromém archivu L. Martinka).
16. Autor svůj záměr vysvětluje takto: „Román sa odohráva v známom prostredí. Umiestnenie
fantastického príbehu do skutočného sveta je v urban fantasy bežné. A ak je to navyše
prostredie domáce, môže slúžiť ako ďalší most k čitateľovi. Otázkou je, čo dnes čitateľ
považuje za »domáce prostredie«. Ja sa dnes napríklad považujem nielen za Slováka, ale i za
Európana (po EU aj často cestujem – či už pracovne alebo relaxačne) a pohľad na môj
»domov« sa v posledných rokoch značne rozšíril – už ho totiž neuzatvárajú iba hranice
Slovenska. Preto som sa aj v príbehu neobmedzil iba na územie Slovenskej Republiky
(Košice a okolie) a veril, že čitateľovi budú určite blízke napr. aj scény z Prahy a v širšom
ponímaní i scény z kodanského letiska, obyčajnej benzínovej pumpy neďaleko Hannoveru
alebo farmy v južnom Nemecku. Miest, ktoré dnešný mladý čitateľ môže poznať priamo
alebo sprostredkovane“ (z dopisu D. Fabina L. Martinkovi ze dne 12. 9. 2006; dopis uložen v
soukromém archivu L. Martinka).
17. Dvě z nich (Heisenbergova bomba a Wrocławské vanilkové plantáže) byly přeloženy i do
češtiny a vyšly v antologii sci-fi Polská ruleta 2 (2005).
18. František Novotný chystá k vydání pokračování dalšího dílu zamýšlené románové trilogie
pod názvem Konečný den Valhaly (http://www.fenixcon.com/anotace16.html) [14. 7. 2006].
19. Tato problematika by si však vyžádala samostatné rozvedení, avšak na to zde není
prostor.
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20. Podle názoru slovenského badatele Ondreje Herce je členění fantastiky na science fiction,
fantasy a fantastický horor i v současnosti do jisté míry akceptabilní, ale kriteriální analýza
stále zřetelněji ukazuje, že jeho pragmatické východisko (potřeby knihkupců a vydavatelů) je
teoreticky překonáno a výzkum systematiky moderní fantastiky se ubírá jinými směry. (Z
dopisu O. Herce L. Martinkovi ze dne 14. 9. 2006; dopis uložen v soukromém archivu L.
Martinka.)
21. Ze současné literatury k tématu viz např. Petr Drda a Alena Rybová, Keltové a Čechy.
Praha: Academia 1998; Jiří Waldhauser, Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha: Libri 2001;
Jana Čižmářová, Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri 2004.
22. Antonín K. K. Kudláč zároveň připomíná, že J. Rečková nedávno zaujala fantaskním
thrillerem z lékařského prostředí 24 a půl hodiny denně (2004), „zřetelně inspirovaným
spisovatelčiným zaměstnáním, v němž se umně prolíná běžná realita s ponurou fantastičností“
(KUDLÁČ 2007: 32 ).
23. Luisa Nováková je také autorkou próz pro děti – Sestra volavek (1997) a Kámen vládců
(1997). První by se dala označit za rytířskou báji, druhá za rytířskou romanci, žánrově jsou
tedy blízké próze Překročit Sabiren, jejich text byl více přizpůsoben dětskému čtenáři (jazyk i
příběh jsou rovněž jednodušší). V obou případech se autorka mnohem více než v próze pro
dospělé opírá o pohádkové (a to archetypální) motivy než o postupy typické pro fantasy.
24. Autorka ke svým prózám podotýká: „Chtěla jsem se zaměřit ani ne tak na nějaké
velkolepé děje, fantasy fresku, boj o záchranu světa apod., spíš mi šlo o soukromý osud dvou
lidí“ (z dopisu Luisy Novákové Liboru Martinkovi ze dne 21. 9. 2006; dopis uložen v
soukromém archivu L. Martinka).
25. Připomenout lze např. prozaický cyklus Tomasze Pacyńského lokalizovaný do
Sherwoodu.
26. Příběhy, které přešly do českého vydání Kočkodlaka Xina (2002) obsahoval Trop
kotołaka (1999; nové vyd. Ksin Drapieżca, 2003), k tomu přibyla povídka Różanooka (1992,
2004). Originálním textem pro překlad Návratu kočkodlaka (2002) byl Ksin (1991; nové vyd.
Kapitan Ksin Fergo, 2004), pro přetlumočení Kočkodlakovy mise (2003) byla Misja kotołaka
(2003), Kočkodlak a nomádi (2004) byl překládán přímo z rukopisu a v Polsku vyšel až
později jako Ksin koczownik (2006).
27. Český čtenář má příležitost se seznámit s povídkou Anny Brzezińské A miloval ji jako
smyslů zbavený v antologii Polská ruleta (2003).
28. Sdružení Jakuba Vandrovce provozuje internetové stránky http://www.vandrovec.net [28.
7. 1996], podílí se na organizaci setkání příznivců sci-fi a fantasy nejen v Česku, rozvíjí
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znalost oblasti Vojslavic, odkud pochází A. Pilipiuk, a rozšiřuje tak povědomí o působišti
Jakuba Vandrovce.
29. Za konzultaci regionálního aspektu v polské fantasy děkuji dr. Edytě Rudolf z Instytutu
Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu a významnému českému překladateli a spisovateli Ing. Pavlu Weigelovi.
30. Za upozornění na tuto eventualitu vděčím Miloši Ferkovi (z dopisu L. Martinkovi ze dne
31. 8. 2006; dopis uložen v soukromém archivu adresáta).
31. Ve 2. ročníku Soutěže o nejlepší fantasy, organizovanou Klubem Julese Verna v Praze v r.
1990, zvítězil s povídkou Ve stopách velkého Thora a spolu s tím byl – jako vůbec první
slovenský autor – pasován na Rytíře řádu fantasy. Povídka později vyšla v antologii hrdinské
fantasy Oko netvora temnot (1996).
32. Autor v románu vyšel z vlastních zážitků z cesty po Jižní Americe a studia
předkolumbovských kultur. Román se odehrává v době starých Mayů, hlavní úlohu zde
sehrává časová smyčka. Slovanský regionální prvek zde není výrazný (hlavním hrdinou je
slovenský emigrant Karol (Carl) Kulkáň (považovaný indiány za boha Kukulkána), jenž v
tropické džungli vzpomíná na slovenské lesy). Na tento román navazují dvě povídky, které již
mají výraznější regionální aspekt: V povídce Avarské mandle (1997) uvízne hlavní hrdina v
mayské pyramide, na pomoc mu přijde slovenský mladík. Na cestě zpět se rozdělí a mladík
Samo se ocitne na území Slovenska v 7. století v době příchodu Avarů. V druhé povídce
Kulkáň, Kulkáň, čiže Operený had na dvore kráľa Svätopluka (1997) zachraňuje Karola
Kulkáně bratislavský student Samo (Samuel) Hronštein; s hrdinou předcházející povídky není
identický. Také tato dvojce se cestou nazpět rozloučí a Karol Kulkáň se dostane na území
Velké Moravy, kdy do podunajské nížiny přicházejí Maďaři. Povídka se dá číst jako přímá
satira na období vlády premiéra Vladimíra Mečiara na Slovensku. Hlavním hrdinou další
Konkolovy povídky Samov príbeh (1998) je bratislavský knihkupec Samuel Kupetz, jenž
cestou do práce dostane infarkt a umírá, ale protože si nezasloužil, aby jeho duše skončila v
pekle (do nebe by směl až po zaplacení morálního dluhu), ocitá se ve střední Evropě v 7.
století, kde je považován za franského kupce.
33. Bratislavský gymnazista se ocitne ve světě Míšenců. Musí využít znalostí 21. století v boji
proti armádě Temného pána Šajdána, který chce ovládnout i tento svět.
34. Podepisuje se také Ďuro Červenák (Ďuro – hypokoristikon od Juraje).
35. „Do roku 1994, keď román [Tollrander – Klenot zakletého čaroděje. Šternberk: Saga
1994] vyšiel, sa totiž datujú moje prvé poznámky k postave černokňažníka Rogana. Vtedy
som zrazu stratil záujem o heroické fantasy inšpirované severskými mýtmi, v ktorých
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vystupujú elfi, trpaslíci a draci. Zrazu ma podstatne viac začala zaujímať slovanská mytológia
a hlavne história“ (www.cervenak.sk; 30. 8. 2006).
36. Uvozovky „reálné“ jsou na místě, neboť z hlediska teorie možných světů jde v případě
postav o fikční entity, které mají historické protějšky, od nichž se však esenciálně liší (FOŘT
2005: 67).
37. Za upřesnění řady faktů a souvislostí vděčím Anně Pavelkové díky jejímu dopisu ze dne
3. 9. 2006 (dopis uložen v soukromém archivu L. Martinka).
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Marek Timko
Knižnica v situácii globálnej ekologickej krízy (z pohľadu evolučnej ontológie)
Model evolučnej ontológie27 (ďalej len EO) predstavuje istú alternatívu k tradičnému –
prevažne substančnému – chápaniu a interpretovaniu skutočnosti, a do veľkej miery je aj jeho
oprávnenou kritikou. EO nie je len filozofickým (teoretickým a kategoriálnym) popisom
skutočnosti, ale je zároveň aj pokusom o reflexiu príčin globálnej ekologickej krízy, o
diagnostiku súčasného konfliktu medzi dvoma ontickými vrstvami skutočnosti (dvoma
špecifickými typmi usporiadanosti) – prírodou a kultúrou.
Oproti tradičným substančným ontologickým modelom, ktoré „preferujú stálosť,
pasivitu a vratnost“ , EO kladie dôraz na „procesualitu, aktivitu a nevratnosť“

28

samotnej

ontologickej reality, ako aj jednotlivých procesov v rámci emergentnej aktivity dvoch onticky
konštitutívnych typov usporiadanosti. Medzi základné kategórie EO patrí: „aktivita, evolúcia,
rád, usporiadanosť, informácia, pamäť.“

29

Vzhľadom na to, že predmetom filozofickej

analýzy je v EO evolúcia prírody30 (jej abiotických i biotických zložiek), evolúcia kultúry31
(materiálnej i duchovnej), ako aj ich vzájomný konfliktný a opozičný vzťah, je recepcia
a reflexia (neraz i kritická) súčasných poznatkov špeciálnych vedeckých disciplín
fundamentálna. Ako tvrdí J. Šmajs: „Doba filozofických ontológií nezávislých na
falzifikovateľnom vedeckom poznaní, t. j. takých, ktoré tematizujú svet iba na základe
historických znalostí a myšlienkovej erudície filozofa, už pravdepodobne skončila.“

32

EO sa

snaží o interdisciplinárnu komunikáciu, pričom jej filozofické dôsledky vytvárajú ontologické
východiská nielen pre formuláciu environmentálnej etiky, ale vytvárajú aj „predpoklad
reálnej globálnej ekologickej politiky“.33 EO tak v situácii globálnej ekologickej krízy
„nadobúda nezastupiteľný praktický význam – význam kultúrno sebazáchovný.“ 34

27

Autorom koncepcie evolučnej ontológie je brnenský filozof, prof. Josef Šmajs, ktorý sa popri evolučnej
ontológii zaoberá aj formulovaním základných problémov evolučnej gnozeológie, filozofie techniky
a environmentálnej etiky.
28
Šmajs, J. – Krob, J. Evoluční ontologie. Brno, 2003. s. 125.
29
Tamže, s. 126, prípadne v: Šmajs, J. Základy systematické filosofie. Brno, 2005. s. 23-24.
30
Pojem „príroda“ chápe EO v širšom a v užšom význame. V širšom význame ako celok skutočnosti, kozmos,
vesmír; v užšom význame ako systém pozemskej prírody, teda všetkých jej abiotických predpokladov a častí
a biotických zložiek (planetárny systém biosféry).
31
Pod pojmom „kultúra“ rozumie EO tak „proces, ako aj kumulatívny výsledok ľudskej spoločenskej činnosti
(súhrn ľudských aktivít ako aj všetkého, čo tieto aktivity vytvárajú), t. j. evolúciu kultúrneho systému
produkujúcu nielen duchovnú kultúru, ale práve tak aj kultúru materiálnu, techniku, inštitúcie, organizácie,
regulatívy a tak pod.“ Šmajs, J. – Krob, J. Evoluční ontologie… s. 111.
32
Šmajs, J. Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. Praha, 2000. s. 20.
33
Šmajs, J. Ohrozená kultúra : od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica, 2006. s. 39.
34
Tamže, s. 39.
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Kategória informácie je základnou kategóriou EO.35 Podľa toho, akého druhu je
popisovaný systém, rozlišujeme informáciu prirodzenú (ako výsledok prirodzenej evolúcie)
a informáciu umelú, sociokultúrnu (ako výsledok kultúrnej evolúcie, teda ako produkt
vedomej aktivity jedného biologického druhu, druhu Homo sapiens). Oba typy informácie sú
(spolu s ďalšími kategóriami EO, napríklad s látkou a energiou) predpokladom, ale zároveň aj
výsledkom konkrétneho evolučného procesu. Tieto dva onticky odlišné typy informácie
„rozdeľujú“ skutočnosť do dvoch navzájom opozičných vrstiev skutočnosti, pričom systém
kultúry je bytostne závislý (a to tak „geneticky“, ako aj látkovo-energeticky) na systéme
pôvodnom, na systéme prírody. Je potrebné zdôrazniť, že „prirodzená i kultúrna evolúcia, aj
keď každá iným spôsobom a tempom, sú v pravom slova zmysle onticky konštitutívnymi
procesmi“36, teda že sú procesmi špecificky emergentnými, tvorivými.
Pre oba vyššie spomenuté typy informácie je charakteristický štruktúrny a sémantický
aspekt.37 V rámci biotickej informácie (teda na úrovni živých organizmov) môžeme pod
štruktúrnym aspektom rozumieť priestorové usporiadanie dvojitej závitnice DNA, teda genóm
organizmu ako súbor jedinečne (a syntakticky) usporiadaných nukleotidov. Sémantickým
aspektom zase rozumieme „význam“ (účel, dôvod) existencie tejto informácie, teda syntézu
proteínov. Podobne by sme (aj keď pri istom zámernom zjednodušení) mohli vnímať
štruktúrny aspekt ako genotyp organizmu a sémantický aspekt ako jeho konkrétnu
epigenetickú realizáciu, teda ako jeho fenotyp. Štruktúrnym aspektom informácie
sociokultúrnej je „kultúrny genóm“, čiže akýsi plán, projekt, vzorec, podľa ktorého sa
manifestujú prejavy kultúry (zo všeobecnejšieho hľadiska by sme sem mohli zaradiť aj
duchovnú kultúru38), aspektom sémantickým je (prevažne) materiálna kultúra (ako
arteficiálny fenotyp, ako výsledok spredmetneného ľudského poznania39).
Ontická odlišnosť sociokultúrnej informácie od informácie prirodzenej je jednou
z príčin konfliktného vzťahu medzi kultúrou a prírodou. Kultúra svojou existenciu

35

V EO má samotná „ informácia rovnaký pôvod ako skutočnosť, k skutočnosti patrí, je jej aspektom – asi tak,
ako je aspektom skutočnosti hmotnosť či energia.“ Šmajs, J.: Filosofie psaná kurzívou: Rozhlasové ekologické
eseje. Brno, 2003. s. 46.
36
Šmajs, J. – Krob, J. Evoluční ontologie…, s. 113.
37
Informácia v EO sa podľa dôrazu na jeden z aspektov chápe v dvoch základných významoch: 1. ako
usporiadanosť, štruktúru systému či vnútornú pamäť otvoreného nelineárneho systému – prirodzeného alebo
kultúrneho (štruktúrny aspekt); 2. ako význam, zmysel či napr. ako obsah správy (sémantický aspekt). Viac viď.
v: Šmajs, J. Základy systematické filosofie… s. 35-38, príp. v: Šmajs, J. – Krob, J. Evoluční ontologie… s. 127,
176-177.
38
V EO predstavuje duchovná kultúra vlastnú vnútornú (implikátnu) informáciu sociokultúrneho systému ako
takého.
39
„Aj prvky materiálnej kultúry – analogicky ako prvky biosféry – nevyhnutne vznikajú ako fenotypové
realizácie svojej vlastnej štruktúrnej informácie.“ Šmajs, J. – Krob, J. Evoluční ontologie… s. 264.
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a expanzívnosťou narúša prirodzené (abiotické i biotické) systémy, na ktorých je látkovo
i energeticky závislá.
Možné (aj keď, samozrejme, nie zaručene spoľahlivé) riešenie globálnej ekologickej
krízy vidí EO vo vedomej a zámernej transformácii súčasnej kultúry, ktorej expanzívnosť
a deštruktívnosť voči prírode dosiahla globálny, celoplanetárny rozmer. Túto transformáciu
však môžeme realizovať len dôslednou zmenou vnútornej sociokultúrnej informácie, teda
duchovnej kultúry. Keďže svoju biologickú prirodzenosť zmeniť nevieme (a zrejme ani
v blízkej budúcnosti vedieť nebudeme) sme nútení zmeniť systém, ktorého sme tvorcami my
sami – teda kultúru. Je potrebné aplikovať a rozšíriť nielen „novú“ ekologickú paradigmu
(teda realizáciu ekologickej politiky a tzv. „zelenej ekonomiky“), ale aj redefinovať nový typ
vzdelávania a výchovy tak, aby sa popri parciálnej a často len účelovej racionalite rozvíjala aj
emocionalita, hodnotové vnímanie prirodzeného prostredia človeka. Rovnako je potrebné
rozvíjať aj pocit úcty a pokory pred prirodzeným systémom, ktorý nás presahuje nielen
individuálne, ale aj druhovo, a ktorý predstavuje jediný doposiaľ známy systém, ktorého
trvanie a rozvoj principiálne presahuje existenciu akejkoľvek (či už ľudskej, alebo
mimozemskej) kultúry.40
***
Knižnica predstavuje akýsi súhrn „sociokultúrneho genómu“, je akousi databázou
pasívnej sociokultúrnej informácie, zhromažďuje, triedi a uchováva výsledky ľudského
poznania, ako aj šírenia a reprodukovania ľudskej kultúry v symbolickom jazyku. Podobne
ako je biosféra databázou prirodzenej biotickej informácie a „dôkazom“ biologickej
rozmanitosti,

je

knižnica

sprostredkovateľom

sociokultúrnej

diverzity.

Je

veľmi

pravdepodobné, že tak, ako je pre rozvoj, reprodukciu a evolučnú stabilitu biosféry
nevyhnutná vysoká miera biologickej rozmanitosti, je nevyhnutná pre existenciu a
samoreguláciu kultúry vysoká rozmanitosť jednotlivých regionálnych a etnických kultúr.
Knižnica je zároveň inštitúciou, ktorá je už od svojho vzniku v starovekých
civilizáciách sprostredkovateľom (mediátorom) sociokultúrnej informácie, najmä jej
pasívneho sociokultúrneho genómu (teda poznatkov, znalostí, zvykov). Jej výchovný
a vzdelávací aspekt je nepopierateľný (aj keď v súčasnosti, žiaľ, ešte stále nedoceňovaný či
priam ignorovaný) a popri úlohách rodiny je najvýznamnejším mimoškolským činiteľom
v možnostiach transformácie súčasného vzdelávania. Túto skutočnosť si uvedomoval aj prof.
40

„Iba biosféra ako celok je pravdepodobne najmenším relatívne autonómnym systémom schopným dlhodobého
vzostupného vývoja v čase. Všetky jej subsystémy, jedince, populácie, biocenózy i kultúra sú dočasné
a nesamostatné, závislé na prosperite biotického celku.“ Šmajs, J. – Krob, J. Evoluční ontologie… s. 233.
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J. Cejpek, keď v práci Informace, komunikace a myšlení píše: „Nové poňatie vzdelania sa
rodí ako súčasť riešenia súčasnej svetovej krízy, ktorá má globálnu povahu …“ Ďalej
upozorňuje na to, že nevyhnutná transformácia vzdelania sa dotýka „samotnej podstaty
existencie ľudstva. Jej sprievodným javom (...) je tzv. spoločenský informačný problém, t. j.
rozpor medzi prudko rastúcim množstvom zaznamenaných poznatkov (potenciálnych
informácií) a schopnosťou spoločnosti ich efektívne využiť, napr. k ich transformácii vo
vzdelávacích sústavách.“ 41
Na emocionalitu a hodnotové vnímanie jednotlivca má výchova najvýraznejší
a najformatívnejší vplyv v raných štádiách ontogenézy. Na tento fakt by nemala zabúdať ani
knižnica. Jej orientácia na lektúru (či iné výchovné pôsobenie) mladého čitateľa by mala byť
v centre jej pozornosti, pričom je samozrejmé, že takéto pôsobenie by malo byť sústavné,
cieľavedomé, malo by sa nielen prispôsobovať možnostiam a záujmom dieťaťa, ale
v adekvátnom veku ho aj motivovať a inšpirovať k formulovaniu vlastných názorových
postojov, k prijatiu zodpovednosti za vlastné konanie, k vytvoreniu úctivého vzťahu k prírode
(a kultúre) a k hľadaniu vlastnej životnej cesty. To však kladie špecifické nároky aj na
schopnosti a vzdelanie knihovníka či informačného pracovníka. Ten by mal byť schopný
„porozumieť globálnym problémom Zeme v duchu stratégie udržateľného života“ a vedieť
svoje poznatky aplikovať a využívať v prospech tzv. „globálnej výchovy“.42 Rovnako by mal
byť oboznámený tak s podstatou príčin vzniku globálnej ekologickej krízy, s faktom
ontického konfliktu dvoch typov usporiadanosti, dvoch typov informácie – teda prírody
(prirodzenej informácie) a kultúry (umelej, sociokultúrnej informácie), ako aj s možnosťami
jej riešenia. Mal by disponovať tzv. „ontologickým minimom“, ktoré predstavuje filozofické
východisko pre teoretické zdôvodnenie a praktickú realizáciu environmentálnej etiky („etiky
prežitia“) a novej, ekocentrickej teórie hodnôt.43
Na druhej strane si je však potrebné uvedomiť, že úloha školského (akademického)
vzdelávania sa vo vzťahu človeka k prírode nielen zanedbáva, ale aj preceňuje. Autentický,
bytostný vzťah medzi človekom a prírodou je možné úspešne rozvíjať len priamym,
41

Cejpek, J. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Praha, 1998. s. 156.
Tamtiež, s. 157.
17
K aktuálnej potrebe proprírodnej hodnotovej orientácie (hodnota života), ktorá je nevyhnutná pre fyzicky
i psychicky zdravý život človeka súčasnej postindustriálnej či technokratickej spoločnosti sa niekoľkokrát
vyjadril i rakúsky biológ, zakladateľ etológie a nositeľ Nobelovej ceny, Konrad Lorenz. Vo svojej práci
Odumieranie ľudskosti napríklad obhajuje jedinečnosť pozemskej prírody a tvrdí, že hodnoty jej výtvorov stoja
vyššie, než hodnoty vytvorené človekom, keďže sú nielen schopné dlhodobej a nepretržitej evolúcie, ale sú aj
predpokladom existencie človeka a jeho kultúry: „…prírodná skutočnosť obsahuje úctyhodné hodnoty a je
schopná trvalo vytvárať hodnoty ešte vyššie.“ Lorenz, K. Odumírání lidskosti. Praha, 1997. s. 177.
16
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skúsenostným a zážitkovým poznávaním. Ako správne poznamenáva J. Šmajs: „Fyzický
hmatový kontakt s živými i neživými prírodnými silami a systémami, zážitkový vzťah k prírode
i k vlastnej matke, ktorý je založený na analógovom spôsobe komunikácie, totiž nemôže
nahradiť verbálne osvojenie, digitálne, t. j. hovorené slovo, lektúra či obrazový záznam, ktoré
sú vo výchove detí rozšírené dnes.“44
Súčasná ekologická kríza predstavuje pre človeka nielen bezprecedentné existenčné
ohrozenie a teda aj možnosť definitívneho a predčasného zániku jeho kultúry, ale predstavuje
aj výzvu k jej prekonaniu transformáciou protiprírodnej kultúry, zmenou vnútornej
sociokultúrnej informácie (systému duchovnej kultúry, vzdelávania, politiky a ekonomiky).
Či k tejto zmene prispeje aj „knižnica učiaca (sa)“, je už na samotných knihovníkoch
a informačných pracovníkoch. Túto úvahu si dovolíme zakončiť naliehavou formuláciou J.
Cejpka: „Zdieľanie súčasnosti a starosť o budúce generácie sú úzko prepojené. Odložená
budúcnosť je budúcnosťou odmietnutou.“45

44

Šmajs, J. Země – domov i faktor utváření člověka. In Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha
Prázdninová škola Lipnice, 2007, roč. 4, č. 8, s. 19.
45
Cejpek, J. Informace, komunikace a myšlení... s. 163.
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Katarzyna Wodniak
Jak czytają studenci: przygotowanie studentów informacji naukowej i
bibliotekoznawstwa do odbioru tekstów z zakresu ich specjalizacji
Współcześni badacze przyjmują w dziejach czytania trzy okresy stosunku człowieka
do lektury46. Pierwszy z nich, nazwany czasem lektury intensywnej trwał od początków do
połowy XVIII w. i charakteryzował się pogłębionym (badawczym) podejściem do aktu
czytania. Do repertuaru czytelniczego typowego dla tego okresu należały teksty religijne i
filozoficzne, przeważnie łacińskie, czytane zwykle w niezbyt wielkim wyborze, wielokrotnie i
powoli, a zasadniczą formą ich odbioru była lektura głośna (ustna). Przy braku słuchaczy
poruszano wargami, a indywidualna, cicha lektura uznawana była za „gorszą”.
W połowie XVIII w. doszło do zmiany techniki czytania z intensywnej na
ekstensywną, polegającą na zwykle jednorazowej lekturze tekstów, pochłanianych za to w
większych ilościach. Łacina jako uniwersalny język lektury zaczyna ustępować, zmniejsza się
tym samym odsetek literatury religijnej na rzecz beletrystyki. Czytelnicy zaczynają
poszukiwać w dziełach rozrywki, zaspokojenia ciekawości świata, gonią za nowością, która z
czasem staje się synonimem wartości dzieła. Nadal jednak osoba specjalizująca się w
określonej dziedzinie jest w stanie ogarnąć większość piśmiennictwa z tego zakresu (a
przynajmniej była jeszcze w początkach XIX w.).
Stosunkowo nową epoką w rozwoju czytania jest faza lektury defensywnej, z
powszechnie odczuwanym zalewem słowa pisanego, które atakuje współczesnego człowieka
nadmiarem informacji, w znacznej części redundantnych. Dużo prawdy jest w stwierdzeniu,
że „ludziom o wiele łatwiej przychodzi dziś pisanie książek niż ich lektura”47. Przyjmuje się,
że tradycyjny, pilny czytelnik poznający jedną książkę dziennie „od deski do deski”, czyniący
to regularnie od 15. do 75. roku życia, może przeczytać zaledwie około 22 tys. tomów. Jednak
tego rodzaju dogłębne studiowanie tekstów strona po stronie, wiersz po wierszu w niektórych
sytuacjach lekturowych (piśmiennictwo fachowe, naukowe, publicystyczne) zostało już dość
dawno zarzucone jako nieprzystające do wymogów naszych czasów. Zainteresowani
przyswojeniem nowości z wybranej dziedziny, informacje o zawartości publikacji czerpią ze
źródeł pośrednich (omówień, recenzji, streszczeń, przeróbek) lub też uzyskują je poprzez
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Periodyzację procesu czytania podaję za: Dunin, J. Pismo zmienia świat. Czytanie – lektura – czytelnictwo,
Warszawa-Łódź 1998, s. 46-49.
47
Mizierski, S. Czas czytania. Polityka 2001, nr 38, s. 92.
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przeglądanie poszczególnych pozycji i wyławianie najistotniejszych danych z indeksów,
wstępów, streszczeń, spisów treści itp.
Inną strategią obrony przed mnogością różnego typu przekazów może być
racjonalizacja samego procesu czytania, np. przez trening czytania szybkiego lub
fotograficznego. Zagadnienie to należy do szerszej dziedziny nowatorskich metod i technik
doskonalenia pracy umysłowej, znanych pod nazwą „superlearning” (polskie odpowiedniki:
superumysł, superpamięć, superczytanie, trening supermożliwości mózgu). Pojawiły się one
w naszym kraju z początkiem lat 90. ubiegłego wieku, a polegają najogólniej na
propagowaniu sposobów usprawniania procesu selekcjonowania i zapamiętywania informacji
oraz skracania czasu potrzebnego na te działania48.
Nie trzeba dodawać, że w dobie społeczeństwa informacyjnego opanowanie
umiejętności sprawnego poszukiwania i celowego spożytkowania informacji pisanej staje się
priorytetem warunkującym osiągnięcia życiowe i kariery zawodowe w sytuacji, kiedy
niezbędna do pracy wiedza szybko dezaktualizuje się lub też zachodzi konieczność
kilkakrotnej zmiany profesji w ciągu życia zawodowego jednostki49. Tak więc „każdy musi
być gotowy do uczenia się przez całe życie w celu poszerzania wiedzy, zdobywania nowych
kwalifikacji i umiejętności dopasowywania się do zmieniającego się świata”50.
Postulat ten nabiera szczególnej aktualności w odniesieniu do studentów informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa – kierunku ściśle powiązanego z informacją w różnych jej
wymiarach i aspektach. Stąd rekrutują się przyszli pracownicy bibliotek i ośrodków
informacji, profesjonaliści z zakresu informacji naukowej obsługujący rozmaite sfery życia
społecznego, osoby zawodowo zajmujące się operowaniem informacją (jej przesyłaniem,
przetwarzaniem i przechowywaniem), innymi słowy - jedni z ważniejszych specjalistów w
„wirtualnej sferze cywilizacji”51.
Ponieważ podstawą zdobywania wiedzy jest nadal lektura tekstów, postanowiono
sprawdzić, jak ci przyszli specjaliści przyswajają materiał tekstowy z ich własnej dziedziny.
Odpowiedzi na to pytanie miały dostarczyć badania przeprowadzone wśród studentów
wskazanego kierunku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których poddano kontroli
tempa czytania oraz stopnia zrozumienia czytanego tekstu. Tego rodzaju testy prowadzone są
w naszym instytucie od około 10 lat w ramach ćwiczeń z przedmiotu czytelnictwo i metodyka
48

Dereń. E. Mnemotechniki i czytanie fotograficzne a proces uczenia się. Nauczyciel i Szkoła 2005, nr 1-2, s.
139.
49
Mizierski, S. dz. cyt., s. 93; G. Kapica, Wybrane problemy alfabetyzacji dzieci w dobie rewolucji
informacyjnej, Kultura i Edukacja 2000, nr 1-2, s. 106.
50
Tamże, s. 107.
51
Tamże, s. 106.
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pracy z czytelnikiem w oparciu o fragment łatwej współczesnej prozy beletrystycznej
(powieść kryminalna). Do tej pory jednak traktowane były raczej jako forma uatrakcyjnienia
zajęć, bardzo dobrze przyjmowana przez studentów, których przed przystąpieniem do badań
każdorazowo pytano o znajomość indywidualnej szybkości czytania. Odpowiedzi były z
reguły negatywne. Większość nie miała na ten temat żadnego wyobrażenia, część nie
wiedziała, jaka ma być jednostka pomiaru (słowa na minutę), pewna grupa – pamiętająca
szkolne testy kompetencji w czytaniu głośnym - była przekonana, że chodzi właśnie o taki
sposób lektury. Tylko garstka osób, wśród nich absolwenci kursów szybkiego czytania, miała
świadomość tego zagadnienia.
Sprawdzianem kondycji czytelniczej objęte zostały dwa kolejne roczniki II informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa dziennych studiów licencjackich – osoby niewiele ponad 20letnie, ale o wykształconym już sposobie czytania, zaadaptowane do trybu nauki
obowiązującego na uczelni wyższej. Łącznie 69 osobom (56 kobietom, 13 mężczyznom)
przedstawiono do przeczytania tekst popularnonaukowy o średnim stopniu trudności, liczący
824 słowa, wybrany z jednej z coraz liczniejszych na polskim rynku publikacji traktujących o
szybkim czytaniu52. Dotyczył on składania tekstu książki. Tematyka ta powinna być
badanym znana, a przynajmniej mieli już z tego zakresu zajęcia. Bezpośrednio po cichej,
indywidualnej i jednokrotnej lekturze materiału tekstowego, odpowiadali na 10 pytań
sondujących stopień jego zrozumienia. Pomimo, że przystępowali do eksperymentu z dużym
zapałem i ciekawością, jego wyniki – przedstawione w tabeli poniżej - i pod względem tempa
czytania, i skali przyswojenia tekstu nie mogą napawać optymizmem, zwłaszcza adeptów
informacji naukowej, planujących ścieżkę kariery zawodowej w tej dziedzinie:

52

Chylińska, J. Szybkie czytanie. Warszawa 1984, s. 117-122.
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LICZBA OSÓB

1
6
8
12
19
10
9
2
2
69

liczba słów na minutę
100- 140180-220
220-250
250-300
400300140
przeciętnie
ponad
umiarkowanie
500
400
bardzo 180
przeciętnie
szybko
szybko
powoli
powoli
średnio
szybko
1
2
1
2
1
3
3
2
1
4
5
2
1
6
11
1
4
2
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2

21

27

9

5

4

STOPIEŃ
ZROZUMIENIA
TEKSTU

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

1

Na zapoznanie się z całym tekstem uczestnicy badania potrzebowali od niespełna 2 do
ponad 6 minut, uzyskując tym samym dość dużą rozpiętość w zakresie tempa czytania.
Najszybsza osoba osiągnęła rezultat 438 słów na minutę (dalej s/m), najwolniejsza – 132, co
oznacza że pierwsza z nich „uporała się” z zadaniem ponad trzy razy szybciej. Mimo tych
rozbieżności większość poddanych próbie nie przekroczyła zakresu przyjętego dla
tradycyjnego (konwencjonalnego) czytania linearnego (słowo po słowie), którego górna
granica wynosi 300-400 s/m53. Tylko jedna osoba znalazła się w obszarze czytania
przyspieszonego (438 s/m), zbliżonym do tzw. czytania szybkiego.
Ponad 50 różnych wskazań liczbowych otrzymanych w efekcie pomiaru należałoby
odnieść do skali prędkości czytania, problem w tym, że dla języka polskiego nie została ona
dotychczas opracowana. Najdokładniej normy w tym zakresie uregulowano w Stanach
Zjednoczonych, wiele polskich badań powołuje się właśnie na nie:

Amerykańskie normy szybkości czytania54
początkowe lata nauki szkolnej

80 – 158 s/m

średni wiek szkolny

175 – 204 s/m

starsi uczniowie szkoły podstawowej

214 – 250 s/m

53

Szkutnik, Z. Szybkie czytanie. Wskazówki metodyczne. Warszawa 1979, s. 39; S. Mizierski, dz. cyt., s. 92.
O. A. Kuznecov, O. A., Chromov, L. N. Technika bystrogo čtenija. Moskwa 1977, s. 30; F. Król, Sztuka
czytania, Warszawa 1982, s. 116.
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studenci

250 – 280 s/m

wysoko kwalifikowani specjaliści

340 – 620 s/m

czytanie normalne

200 – 300 s/m

czytanie przyspieszone

300 – 500 s/m

Wydaje się jednak, że normy amerykańskie nie mają większego zastosowania do
języka polskiego, mającego odmienną strukturę. W ich świetle nasi studenci znaleźliby się na
poziomie uczniów średnich i starszych klas tamtejszej szkoły podstawowej (odpowiednio:
175-204 i 214-250 s/m), tylko 10 osiągnęłoby pułap przewidywany dla studiujących (250-280
s/m). Warto dodać, że podobno wiele amerykańskich uczelni wyższych, zwłaszcza o profilu
wojskowym, kieruje początkujących studentów na kursy czytania, jeśli nie uzyskują poziomu
250 s/m55.
Dla potrzeb niniejszego opracowania orientacyjnie przyjęto skalę szybkości czytania
Franza Loesera dla języka niemieckiego, zbliżoną do rosyjskiej (Kuzniecowa i Chromowa), a
jednocześnie w pewnym stopniu zbieżną z ustaleniami Instytutu Metod Edukacji „Impuls”,
który od 1991 r. wdraża w naszym kraju nowatorskie techniki pracy umysłowej dzięki
dostosowaniu do polskich warunków pionierskich metod Brytyjczyka Tony’ego Buzana.

Skala szybkości czytania dla języka niemieckiego (F. Loesera)56
bardzo powoli

100 – 140 s/m

powoli

140 – 180 s/m

przeciętnie

180 – 220 s/m

ponad przeciętnie

220 – 250 s/m

umiarkowanie szybko

250 – 300 s/m

średnio szybko (górna granica czyt. konwencjonalnego)

300 – 400 s/m

szybko

400 – 500 s/m

bardzo szybko

500 – 600 s/m

nadzwyczajnie szybko

600 – 800 s/m

górna granica integralnego szybkiego czytania

800 – 1000 s/m

55
56

Tamże.
Szkutnik, Z. dz. cyt., s. 39.
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Według tej skali, zdecydowana większość badanych studentów toruńskich to
czytelnicy „przeciętni” (27 osób, przedział 180-220 s/m) i „wolni” (21 osób, 140-180 s/m),
inne kategorie miały po kilka wskazań. Znajduje to potwierdzenie w danych Instytutu
„Impuls”, który średnie tempo czytania studentów w Polsce oszacował na 200-220 s/m57.
Nierówny udział kobiet i mężczyzn w badaniach wyklucza ustalenie ewentualnych
zależności między prędkością czytania a płcią, niemniej warto zaznaczyć, że aż 80% z 56osobowej grupy kobiet to osoby przeciętnie i wolno czytające (do 220 s/m), natomiast wśród
mężczyzn zarysowuje się nieznaczna przewaga po stronie czytelników nieco szybszych. Dla
wszystkich poddanych próbie 69 studentów uśredniona prędkość czytania wynosiła 206 s/m.
Przeprowadzone badania nie były wyłącznie testem szybkości. Ich celem była również
ocena rozumienia czytanych treści oraz umiejętności wyławiania z tekstu konkretnych
informacji. I w tym zakresie osiągnięcia studentów toruńskich utrzymywały się na średnim
poziomie 60%, jeśli chodzi o stopień zrozumienia materiału. Taki wynik odnotowało aż 19
uczestników badań (27,5%), 12 może poszczycić się 70% trafnością odpowiedzi. Znalazła się
nawet jedna osoba, która „zaliczyła” test w 100% i w niezłym czasie 313 s/m, ale były też i
takie z dwiema lub trzema poprawnymi odpowiedziami przy równie wysokim tempie lektury
(364 s/m, 356 s/m). Tych ostatnich można określić jako „maniaków prędkości”, gdyż
zachodzi obawa, że zbyt wzięli sobie do serca czytanie na czas. Generalnie w całej grupie
szybkość czytania z reguły nie szła w parze ze stopniem zrozumienia treści.
Z analizy odpowiedzi na poszczególne pytania wynika, że nie było takich pytań, na
które wszyscy uczestnicy sondażu odpowiedzieli źle, ale też na żadne ze sformułowanych
pytań nie było wszystkich odpowiedzi poprawnych. Najwięcej kłopotów (62,3% błędnych
wskazań) sprawiło zapytanie o wymiary marginesów książki, z której pochodził fragment
tekstu będącego przedmiotem analizy, a to z uwagi na dane liczbowe występujące tu w 4
możliwych wariantach, bardzo do siebie zbliżonych (4 wersje odpowiedzi miały wszystkie
pytania testu). Najlepiej zaś poradzili sobie studenci z pytaniem o lokalizację w obrębie
kolumny paginy żywej (97% poprawnie, tylko 2 odpowiedzi błędne). Zdumiewa 10% odsetek
złych wskazań w pierwszym, najbardziej ogólnym pytaniu o temat czytanego tekstu.
Przystępując do podsumowania wyników badań wypada powtórzyć, że toruńscy
studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zapoznają się z tekstem z zakresu swojej
specjalizacji w średnim tempie 206 s/m przy 60% poziomie przyswojenia jego treści. W
odniesieniu do dominującej tu grupy kobiet jest to dokładnie 200 s/m, czyli tyle, ile wynosi
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Informacja z korespondencji mailowej z Robertem Busztą – Dyrektorem Instytutu Metod Edukacji Impuls z
dnia 28 IX 2007.
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„średnia krajowa”, czyniąca z nas (obok Niemców), najwolniej czytający naród w Europie58.
Nie odbiegają więc od polskiej normy, ale nie jest to szczególny powód do dumy, ponieważ
sama norma nie jest zbyt wygórowana, dając Polsce 44. miejsce na 45 badanych pod tym
względem krajów (dane Instytutu „Impuls”)59. Uczestnicy sondażu jako studenci informacji
naukowej mają niewystarczająco rozwinięte elementarne sprawności czytelnicze i należałoby
się po nich spodziewać lepszych rezultatów. Trzeba jednak pamiętać, że umiejętności te
zdobywali w realiach polskiego systemu szkolnego, nadmiernie skoncentrowanego wokół
technicznego wymiaru czytania jako rozpoznawania znaków, niezwracającego należytej
uwagi na aspekt semantyczny i krytyczno-twórczy60. A właśnie one są podstawowym celem
każdego czytania, rozwijanym i doskonalonym wraz ze zdobywaniem praktyki czytelniczej.
Dobrze byłoby, gdyby wyniki badań posłużyły naszym studentom jako bodziec do
autorefleksji nad techniką czytania i uczenia się.

58

Mizierski, S. dz. cyt., s. 92.
Dereń, E. dz. cyt., s. 139; tejże, Jak podnieść efektywność czytania, Język Polski w Szkole IV-VI, R. 7:
2005/2006, s. 84.
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Program konference Kniha v 21. století Opava 13.-14. února 2008
„Knihovna učící/se“
13.2.2008
9 – 9,30 hod. prezence
9,30 hod.

zahájení konference

9,45 – 12 hod. jednání konference:
doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.: Čeští literáti o knihovnách
PhDr. Vít Richter: Jak měřit spokojenost uživatelů
Mgr. Zlata Houšková: Plavání proti proudu
12 – 13 hod. přestávka na oběd
13 - 16,30

pokračování jednání konference

doc.dr. Marta Germušková,CSc.: Kniha jako estetično-humanizačný fenomén
PhDr. Františka Vrbenská: Knihovna mezi veřejným míněním a kontinuitou kultury
Mgr. Anton Lauček, Ph.D.: Kniha jako nepravdivé svedectvo
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.: Knižnica ostáva priesečníkom medzi umeleckou
literatúrou, literárnou vedou a kultúrou
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.: název příspěvku upřesní
PhDr. Igor Zmeták, Ph.D.: Medzi osvietenstvom a postmodernou – koncepcie A.F.Kollára
PhDr. Libor Martinek, Ph.D.: K slovanské fantastice a fantasy ve střední Evropě
PhDr. Hana Marešová, Ph.D.: Role spolupráce knihoven a vysokých škol ve vzdělávání
PhDr. Lenka Müllerová: Čteme knihy a ne texty
Mgr. Kateřina Homolová: Knihovna učící se z výzkumu čtenářů
Dr. Kataryna Wodzniak: Jak čtou studenti
Mgr. Milan Polák: Školní knihovny a rámcově vzdělávací programy
Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.: Školní knihovny – a co dál ?
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Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.: Vzdělávání knihovníků Olomouckého kraje
Bc. Rostilav Krušinský: Možnosti spolupráce knihoven a vysokých škol
Mgr. Barbora Koneszová: Nové trendy v práci s mladými čtenáři
17 – 19 hod. Klub knihovníků Casanova
Program:
1) Ing. arch. Martin Janda: Hledání ideální knihovny ( prezentace o moderním pojetí
architektury knihoven)
2) volná beseda
14.2.2008
8,30 - 13 hod. jednání konference:
Mgr. Zuzana Bornová: Jak účelně využívat AKIS
PhDr. Eva Křivá: Univerzální knihovna versus internet v procesu vzdělávání
Prof. ing. Milan Konvit, PhD.: Knihovna a nová media
Jana Galášová: Čtenářské kampaně, ano či ne?
doc. PhDr. Drahomíra Vlašínová, CSc.: téma příspěvku upřesní
Mgr. Jana Onderková, Ph.D.: Veřejné knihovny v SRN a jejich zapojení do procesu
celoživotního vzdělávání
PhDr. Aleš Hrazdil: Věčně se učící věcný katalogizátor
Mgr. Libuše Foberová: Uživatelské rozhraní digitální knihovny Manuscriptorium v porovnání
s digitální knihovnou Kramerius
Dr.n.hum. Renata Sowada: Znaczenie polskich bibliotek szkolnych w procesie edukacyjnym
Mgr. Marek Timko: Úloha knižnice v situácii globálnej ekonomickej krízy
PhDr. Petr Škyřík : Knihovna jako garant informačního vzdělávání
PhDr. Darina Janovská: Elektronická kniha v knižničnej praxi
PhDr. Michal Lorenz: Učící se společnost a její globální mozek
Mgr. Jan Matula: Nové a netradiční možnosti ve vzdělávání knihovníků
Diskuse. Ukončení konference, vyhlášení tématu na příští rok.
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