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VZNIKÁ TRADICE

Současné oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-
přírodovědecké fakulty Slezské univerzity je vyústěním zakladatelského počinu
z roku 1990, kdy v Opavě začala svou činnost Filozofická fakulta brněnské Masary-
kovy univerzity a kdy zde vznikla Katedra literární vědy. Na ní se začal vyučovat
bakalářský obor nazvaný Česká literatura, její dokumentace a tvořivé využití, kde za
„dokumentaci“ literatury (kromě literárních pozůstalostí) byla považována i samotná
kniha, uchovávající literární text. Proto do spektra učebních předmětů se dostalo též
základní učivo knihovnictví, tehdy zajišťované jedinou pracovnicí PhDr. Beátou
Sedláčkovou.
Ale vývoj pokračoval, v roce 1991 vznikla samostatná Slezská univerzita, z Katedry
literární vědy se stal dnešní Ústav bohemistiky a knihovnictví, jako vedoucí odděle-
ní knihovnictví nastoupil PhDr. Milan Sobotík a přicházeli další pracovníci se zamě-
řením na knihovnictví, zvláště prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc., který po jistý čas byl i
vedoucím celého ústavu. Obor Česká literatura se rozlišil od výuky knihovnictví a je
zajišťován dalšími dvěma odděleními našeho ústavu – lingvistiky a literární vědy.
Bakalářský obor Knihovnictví v prezenční i kombinované formě po celá léta přita-
huje do Opavy velký počet zájemců z celé České republiky, takže Slezská univerzita
kromě Prahy a Brna, kde se studuje knihovnictví i v magisterském stupni, patří po
patnácti letech existence mezi centra knihovnického vysokoškolského vzdělávání.
V současné době vede toto oddělení knihovnictví doc. PhDr. Milada Písková, CSc.,
a z její iniciativy se v roce 2004 uskutečnila první odborná knihovnická konference
na Slezské univerzitě, o jejímž průběhu a tematickém zaměřením svědčí sborník,
který je určen pro široké odborné kruhy i poučení knihovníků. Nechť tato iniciativa
pokračuje  nadále a slouží k humanizaci naší společnosti!

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.,
vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví
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CO JE KNIHA?
Zdeněk Uhlíř

1  //  ÚVOD: NOSTALGIE VERSUS PROBLÉM
Téma našeho semináře, totiž „Kniha v 21. století“, naznačuje nesamozřejmost, se kterou je
existence, resp. další existence jistého sociokulturního jevu přijímána, naznačuje nejistotu, se
kterou i jinak hledíme do budoucnosti. Budoucnost je sice nejistá vždy a za všech okolností
(už středověké základy evropské kultury hovoří o contingentia futurorum evenientium), avšak
zpravidla tomu rozumíme pouze tak, že typologie jevů zůstává zachována a jenom není jisté,
který konkrétní případ v rámci určitého typu nastane. S tím jsme schopni žít (způsob uspořá-
dání světa zůstává nakonec stejný), a tudíž si toho příliš nevšímáme, ba leckdy prosté budoucí
možnosti zaměňujeme za existující skutečnosti. Nastávají však přelomové situace, kdy tento
základní postoj zdravého rozumu přestává platit, kdy se nejistou stává i sama typologie jevů a
její budoucnost. Tehdy vzniká pochybnost o samotném uspořádání světa, vzniká obava, zda se
stávající uspořádání světa nebortí. Pozoruhodné je, že za takových přelomových situací zpra-
vidla dochází u značné části lidí ke zkratovému myšlení, v němž se stávající uspořádání světa,
jež je jednou z jeho možných a uskutečněných variant, pokládá za uspořádání světa vůbec,
tzn. skutečnost ve smyslu statu quo je považována za možnost jedinou, a tak se prosazuje
vtíravý pocit, že kosmos se rozpadá v chaos. Vpravdě však nejde v tomto zkratovém myšlení
o nic jiného, než že pouhé paradigma uspořádaného světa se zaměňuje za svět sám. Proto je
v takovýchto tíživých přelomových situacích důležité, ba zásadní, aby jevy a jejich typologie
byly podrobovány náležité reflexi, tematizaci a analýze: je-li neuróza vystavena jasnému
světlu rozumu, je to terapeutický akt, po němž se vytratí, tak nějak to říká Sigmund Freud.
Téma „Kniha v 21. století“ je neuralgickým tématem v právě naznačeném smyslu.
Není pochyb o tom, že právě v přítomnosti se nacházíme v přelomové situaci, která je cha-
rakterizována dozníváním industriální a nástupem informační vlny a která je plná politických,
ekonomických, sociálních a politických turbulencí. České prostředí a česká společnost však
tuto situaci nezvládá a většinou ji nezvládají ani její elity. Jakýsi entuziasmus, alespoň částeč-
ně patrný v devadesátých letech právě uplynulého století se takřka úplně vytratil a zůstala jen
silná nostalgie za mizejícím věkem. Nemyslím sice, že by to kromě výjimek byla nostalgie za
totalitní érou, nicméně nepochybuji o tom, že to je nostalgie za reálným socialismem: bez
komunistů by byl opravdu pohodový a nebylo by v něm ani stopy po neúprosném liberalismu,
dravčím kapitalismu, komercializované geoekonomice, imperialistické geopolitice, kosmopo-
litní globalizaci atd., atp. Myslím tedy, že tu jde o něco historicky hlubšího a tradicionálnější-
ho než o nostalgii za posledními čtyřiceti padesáti léty. Jde o nostalgii za národoveckým a
sociálním 19. stoletím. Říká se, že naši státnost jsme si ani za prvorepublikového Českoslo-
venska, ani za nynějšího Česka vlastně neužili, že vlastně ani nejsme politickým národem,
nýbrž jen národem etnickým a kulturním, pro který je charakteristická spíše pasivní obrana a
uzavírání se do vlastních hranic než aktivní vstup do širšího světa. Devatenácté století, to je
národovectví, lidovost, kolektivní sociálnost – a vzdělání Knihou. Kniha, to je Kultura, která
má být vlastní kulturnímu národu; denní tisk, další masmédia a elektronická média a posléze
konvergence elektronických médií, telekomunikací a počítačových sítí, to je pouhá civilizace,
která je proti Kultuře méněcenná. Kniha prostě souvisí s pozitivně hodnoceným národem a
lidem, zatímco ostatní média se vztahují k negativně hodnocené mase, k osamělému davu a
k organizačnímu člověku. Taková příjemná nostalgie se však ukazuje jako neblahá a nebez-
pečná iluze, když si uvědomíme, jak dosažení všeobecné základní gramotnosti vytvořilo tak-
řka neřešitelný problém masové funkční negramotnosti, která v podstatě znamená, že národ a
lid byl díky Knize zbaven zdravého rozumu, ale intelektuálně kultivovaného vědomí se nedo-
bral. Je to nostalgie za tím, co není, je to nostalgie nicoty, které je lépe se vyvarovat.
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Knihu, resp. představu knihy (bez ohledu na to, zda se má týkat 21. nebo jiného století) je
tudíž nutno nazírat především jako problém. Jak je vidět na přetrvávajících česko-německých
sporech a česko-německé nevraživosti, v nichž obě strany zastávají většinou pojetí tzv. Kul-
turnation a tzv. Kulturstaat, a jak je vidět na oficiální obraně domácí německé kultury proto
imigrantům a domácí francouzské kultury proti amerikanizaci, stojí tu všude nikoli kultura
proti kultuře, tzn. jedna verze kultury proti její jiné verzi, ale Kultura proti Nekulturnosti.
Všechny tyto verze kultury všechny považované za Kulturu se nemohou snést, právě tak, jako
představa knihy (či lépe Knihy) považovaná za Kulturu se nemůže snést s ostatními médii,
zvl. multimodálními a konvergovanými médii pokládanými za pouhou civilizaci. Tato kom-
plexní neschopnost se snést vytváří z jednoho hlediska funkční a z jiného hlediska informační
negramotnost, protože Kultura, která se ani nenamáhá považovat se za obecnější kulturu, pří-
mo plodí zaslepenost a brání jakémukoli širšímu pohledu. Místo nostalgické obrany toho či
onoho je tudíž třeba vytyčit problémový úkol: Jak se zbavit Kultury, abychom se případně i
nadále mohli těšit z kultury? Jak se zbavit Knihy, abychom případně i nadále mohli požívat
dobrodiní knih? Jelikož se nechci zabývat prognostikou ani futurologií, a tím méně se chci
zabývat divinací, pokusím se tento problémový úkol strukturovat s ohledem na různé mož-
nosti. Je jasné, že to, co nastane a co bude, nemůžeme vědět, ale právě tak je jasné, že je sice
možné leccos, ne však cokoli, zkrátka že lze odhalit jisté tendence a trendy, pokud jen vhodně
nahlédneme aktuální stav a přihlédneme ke stavu minulému, resp. stavům minulým. Pokusím
se tedy otázku knihy (nikoli však Knihy) zasadit do širších sociokulturních otázek spojených
s informačním, komunikačním a znalostním prostředím v souvislostech jeho proměn.

2  //  DEFINICE: FORMA VERSUS OBSAH
Pro řešení naznačeného problémového úkolu je tudíž nutno zcela pominout chiméru Knihy a
orientovat se na to, jakým způsobem vymezuje knihu striktněji pojatá knihovní a informační
věda. Tím sice problémový úkol nevyřešíme, ale zjistíme alespoň základní předpoklady k jeho
řešení. Vzhledem k tomu, že termín kniha (a jeho plurální, multilingvální ekvivalenty) je
v oběhu již staletí a tisíciletí, je mu vlastní mnohovrstevnatost sémantických úrovní a polyva-
lence jejich vztahů. Podstatné tudíž je, že množinu jemně odstíněných významů termínu a
slova kniha nelze chápat ve smyslu striktně diferencované polysémie, nýbrž jako komplexní
významový shluk s více méně neurčitými hranicemi a různými kontextuálními, vědomými či
podvědomými, záměrnými nebo mimovolnými akcenty. Z toho plyne, že takto bohatě význa-
mově nasycený termín jen stěží může mít zcela jasnou vnitřní konzistenci (Selbstdeutigkeit) a
naprosto zřejmou vnější korelaci (Eineindeutigkeit), tzn. ani není deskriptivně přesně ohrani-
čený či ohraničitelný (a tím méně je exaktně odvoditelný), ani není ke svému předmětu přiřa-
ditelný tak, že by onen předmět byl naopak přiřaditelný právě a jen k tomuto termínu. Kniha –
ať už jako slovo, nebo jako termín – je nejspíše ze všeho metaforou, nebo ještě lépe řečeno, je
splynutím přímého a přeneseného významu, je symbolem, tzn. není pouhým znakem. Jako
symbol je tu i tam, abych tak řekl, v tom je jeho síla. Je to interpretační síla, jež může být jak
kladnou výzvou k rozvinutí, tak záporným nebezpečím ustrnutí. Úhrnný význam, význam
významů termínu kniha je tedy povýtce pragmatický, nelze jej vydělit z jeho širšího praktic-
kého kontextu a z jeho hodnotových souvislostí. Nelze jej oddělit od jeho sociokulturní inten-
ce. Pokud bychom tuto intenci zastírali, podléhali bychom, třeba nevědomě, partikulární ide-
ologii, která si ovšem zpravidla činí totální nároky. Je tudíž třeba si tuto intenci ozřejmit a
kriticky na ni pohlédnout. Intence sice nemůže být prázdná, žádá si svého naplnění, přece
však je třeba představit si ji jako prázdnou a posuzovat různé předměty, které se vnucují jako
její naplnění. Je třeba si ji tedy nejprve představit jako nepředmětnou intenci civilizačního či
sociokulturního života. Tato nepředmětná intence dojde svého zpředmětnění při odpovědi na
následující otázku: „Musí při zachování smyslu být věci a jejich významy stále tímtéž?“ Jest-
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liže odpovíme „ano“, budeme jasně směřovat k uchování statu quo, tj. budeme se i
v budoucnosti snažit nalézt místo pro Knihu a Kulturu. Jestliže odpovíme „ne“, přijmeme
skutečnost, že v nynější přelomové situaci nelze status quo bez neblahých následků udržet, tj.
na Knize a Kultuře nám přestane jakkoli záležet. Jsem přesvědčen, že na zmíněnou otázku
musíme odpovědět „ne“. Věci a jejich významy se mohou, smějí a musí měnit a my to chce-
me. Jde jen o to, abychom vymezili hranice možností.
Teprve po tomto ujasnění základní intencionální otázky můžeme přistoupit k obsahu definice
knihy v knihovní a informační vědě, protože teprve nyní lze vůbec uvažovat o různých mož-
nostech. Zjišťujeme, že termín kniha má tři různé sémantické úrovně, které lze charakterizo-
vat jako úroveň statu quo, úroveň historickou a úroveň budoucí nejistoty či lépe budoucího
předjímání. Na první úrovni je kniha charakterizována zcela obecně a jednoduše dvěma zá-
kladními rysy jako svazek, tj. fyzický předmět či materiální věc určité podoby a zároveň jako
obsahový, významový, intelektuální atp. celek, tj. mentální předmět či ideální věc jistého rázu.
Taková definice je pouhým zobecněním běžné zkušenosti tzv. živé kultury. Je to však definice
abstraktní, takže odhlíží od případných dalších atributů a jejich kvality, jakož i od jakékoli
kvality z hlediska axiologického, tj. estetického, intelektuálního, morálního apod. To je velice
důležité si uvědomit, protože to, co zde nazývám Kniha, právě k těmto axiologickým kvalitám
(na kladné škále, přirozeně) přihlíží, ba činí je nepominutelnou složkou svého významu, tře-
baže jen značně neurčitě. Z definice tudíž nepřímo vyplývá, že mohou existovat konkrétní
objekty korelované s denotátem termínu kniha, které mohou být v axiologickém ohledu znač-
ně nekvalitní, tj. bez hodnoty či se zápornou hodnotou, a ze zkušenosti víme, že takových
objektů je ve skutečnosti celá řada. Přičítat tedy obecnému objektu označenému termínem
kniha přímo kladnou hodnotu, tj. přikládat mu označení Kniha, je naprosto nepatřičné. Nejde
tu sice snad o nějakou konkrétní ideologii ve smyslu politickém, zato však tu jde o nepřímý
podnět ke zkostnatění tzv. živé kultury, o uchování statu quo za každou cenu, a to buď
z důvodů čistě individuální nepřizpůsobivosti, nebo nepřizpůsobivosti kolektivní a z ní ply-
noucího pocitu sociálního ohrožení a sociálního propadu. Pocit se tak možná vytěsní nebo
projektuje do jiných sociálních skupin či útvarů, příčina však zůstane zachována. Jako se už
dávno říká „non iurare in verba magistri“, také i od knihy si musíme zachovat odstup; a tím
spíše od Knihy. Jenom tak bude mo�no posoudit a zhodnotit klady a zápory statu quo, tedy
neulpívat za každou cenu pouze na něm.
Druhá sémantická úroveň reflektuje minulost, tzn. vztahuje se k tzv. mrtvé kultuře, je rozšíře-
ním o historickou dimenzi. V definici termínu kniha se to projevuje tak, že k rysu „být svaz-
kem“ se přidává hlubší specifikace, tj. že kniha je tištěným nebo rukopisným svazkem.
Z hlediska knihy definované charakteristikou „být svazkem“ je to specifikace jistě věcně ne-
podstatná, protože na svazku samém, ať už je takový, nebo onaký, se nic nezmění, je to však
výraz překročení statu quo, protože běžná zkušenost rukopisný svazek nezná. Jsou tu však
ještě jiné ne zcela zanedbatelné aspekty, které zasahují do jiných oborů. Termín kniha používá
také archivnictví. Taková archivní kniha sice může, ale nemusí být svazkem. Pokud svazkem
není, vyskytuje se zpravidla v podobě volných složek, někdy dokonce jen volných listů papíru
apod. To, že kniha je svazkem, tím není popřeno, ale přece tato skutečnost něco znamená: rys
„být svazkem“ je tím v případě knihy přinejmenším zpochybněn. Specifikace atributem „ru-
kopisný“ nás dále vede k historii a filologii vůbec. Vidíme jednak, že atribut „rukopisný“,
přiléhá nejenom svazku, ale i svitku. A jednak vidíme, že slovem kniha byly označovány také
obsahové, významové, intelektuální atp. celky vyskytující se v podobě fyzického předmětu či
materiální věci svitku. Charakteristika knihy „být svazkem“ tím padá definitivně. Status quo
běžného vědomí a tzv. živé kultury je tím překročen a rozšířen. Charakteristika obsahového,
významového, intelektuálního atp. celku zůstává, tj. charakteristika mentálního předmětu či
ideální věci stále platí, ale charakteristika svazku se ukazuje jako nevhodná, ačkoli nějaký
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fyzický předmět či nějakou materiální věc je třeba předpokládat, a to nikoli na úrovni druhu,
nýbrž rodu. Zatímco druhem je svazek, volné složky nebo svitek, rod musí být obecnější, aby
shrnoval všechny tyto formy. Rodem je psací látka ve smyslu a podobě nosiče. Na druhé stra-
ně obsahový, významový, intelektuální atp. celek nejen nemusí být kompaktní a homogenní,
nýbrž může být, jak svědčí zkušenost, různým způsobem diferencovaně strukturovaný, různé-
ho původu atp. Souvislost obsahového, významového, intelektuálního atp. celku nespočívá
tedy v jeho inherentní kompaktnosti, ale spíše v tom, že je prostě záznamem na nosiči, že je
rámován nosičem. Kniha rozšířená o historickou dimenzi je něco mnohem efemérnějšího než
kniha běžného vědomí a statu quo. V této dimenzi už je naprosto evidentní, že ji nesmíme
chápat jako rigidní Knihu, ale mnohem volněji a především s větší fantazií. Kniha je pouhým
médiem, které může mít různé podoby.
Třetí sémantická úroveň se snaží reflektovat první formy budoucnosti. Budoucnost se hlásí
v sousloví, složeném termínu elektronická kniha charakterizovaném jednak jako kniha vytvo-
řená na počítači, jednak jako zařízení určené ke čtení knihy vytvořené na počítači, jednak jako
kniha vytvořená na počítači distribuovaná na fyzickém nosiči, např. CD. Všem těmto význa-
mům je společné pojetí knihy jako obsahového, významového, intelektuálního atp. celku:
prvnímu výhradně, druhému funkčně (je to zařízení určené k recepci takového celku), třetímu
částečně (kromě toho, že kniha je v tomto významu obsahovým, významovým, intelektuálním
atp. celkem, je zároveň také nosičem, tj. fyzickým předmětem či materiální věcí). Je zřejmé,
že oproti běžné zkušenosti statu quo je kniha v tomto budoucnostním aspektu pojímána meta-
foricky; v některých rysech se význam shoduje, avšak v některých se liší. Podstatou významu
je „být obsahovým, významovým, intelektuálním atp. celkem“, přičemž reprezentace, resp.
způsob reprezentace tohoto celku může být různý. V tom se tyto sémantická úroveň odlišuje
od racionalizace běžné zkušenosti statu quo, ale je v souladu s historickým aspektem termínu
kniha. V zásadě tu tedy jde jen o dvě sémantické vrstvy, užší, která je výrazem tzv. živé kultu-
ry, a širší, jež je reflexí přesahu tzv. živé kultury do minulosti na jedné a do budoucnosti na
druhé straně. Je tudíž třeba rozhodnout, který z těchto významů – užšího a širšího – akcento-
vat a přijímat. Jestliže přijmeme užší význam, zvolíme jasně specifikovaný objekt s přesně
určenými hranicemi, což je jistě výhodné. Ale zároveň to bude znamenat, že se budeme snažit
tzv. živou kulturu, tj. nynější a nedávno minulou kulturu, perpetualizovat, tzn. vlastně petrifi-
kovat. A v tom je rozpor: taková živá kultura by nepochybně měla podstatné rysy kultury tzv.
mrtvé, a přece by byla klamně pokládána za tzv. živou kulturu. To by v žádném případě nebyl
konzervatismus v pozitivním smyslu, nýbrž negace kreativity a inovací. Z péče o knihu
v tomto užším významu by se stala jen hra se skleněnými perlami. Domnívám se tudíž, že
bude správnější přijmout význam širší, který není tak jednoznačně vázán na aktuální tzv. ži-
vou kulturu. Tak se vymaníme z mytologie knihy, která utváří chiméru Knihy, a budeme moci
lépe porozumět vhodnosti či nevhodnosti různých způsobů reprezentace obsahových, význa-
mových, intelektuálních atp. celků, tzn. rozlišit, která média jaké obsahové, významové, inte-
lektuální atp. celky jsou způsobilá komunikovat, které způsoby komunikace jsou vhodnější a
přívětivější jak pro příjemce, tak pro původce atd. Je zkrátka nutno rozlišovat mezi konkrét-
ním obsahem a jeho reprezentací (a to spíše než mezi abstraktním obsahem a jeho konkrétní
reprezentací).

3  //  PROSTŘEDÍ: TIŠTĚNÉ VERSUS ELEKTRONICKÉ
Z předchozího je zřejmé, že nemá valného smyslu mluvit o knize, pokud ji zároveň nebudeme
pokládat za nedílnou součást informačního, komunikačního a znalostního prostředí jako jedno
z jeho médií. Je však nutné si uvědomit, že jako jsou různá média, právě tak jsou různá pro-
středí. A právě tak jako různá média v rámci jednoho jediného informačního, komunikačního
a znalostního prostředí existují v komplexitě, tzn. jejich funkčně diferencovaná syntéza vytvá-
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ří ono prostředí, tak také jsou různá informační, komunikační a znalostní prostředí syntetizo-
vána tím, že jsou synchronizována, tzn. jejich postupný vstup do historie neznamená zánik
onoho časově předchozího z nich, ale absorpci v tom následujícím. Jedno prostředí nezaniká
zcela, aby bylo úplně nahrazeno jiným, ale podřizuje se mu jako marginální dominantnímu.
V tom spočívá syntéza různých informačních, komunikačních a znalostních prostředí, v jejich
synchronnosti a vzájemné funkční diferencovanosti. Vzhledem k tomu, že každému z těchto
syntetizovaných a synchronizovaných prostředí je vlastní typické médium, tj. médium, je�
jako pars pro toto vyjadřuje povahu svého vlastního prostředí, jsou i tato typická média
v rámci komplexního informačního, komunikačního a znalostního prostředí, jež sestává jak z
toho dominantního, tak z oněch marginálních, funkčně diferencována jak vzhledem ke svému
vhodnému obsahu, tak vzhledem k cílové přijímající skupině. Žádnému dominantnímu pro-
středí ani jeho typickému médiu nelze tudíž přikládat povahu kultury kat´ exochen, a to ani
pokud jde o formu, ani pokud jde o obsah; lze jim přičíst pouze některé partikulární rysy kul-
tury, její univerzalita však je vyjádřena až syntézou všech prostředí a všech médií. Univerza-
lita kultury je nárokem v tom smyslu, že dokáže jednak konzistentně vyložit svět v jeho sku-
tečnosti i možnostech, jednak interpretovat případné další takové nároky a integrovat je do
svého kontextu. Každá partikulární kultura je tak sice v tom, že tvoří soustavný a soudržný
celek, ve svém rámci dostatečná a soběstačná, ale pokud neumožňuje nebo dokonce odmítá
ono otevření navenek, může si činit nárok na pouhou totalitu, nikoli však univerzalitu.
V tomto ohledu lze jednotlivé partikulární kultury strukturovat a hierarchizovat. Informační,
komunikační a znalostní prostředí jako celek integrující původce, obsahy, prostředníky, spo-
jení a příjemce je vlastním životem kultury. Partikulární důraz kladený pouze na jedno pro-
středí a jedno médium tudíž směřuje k totalitě, nikoli však k univerzalitě. Od univerzality je
neodmyslitelný jednak globální rozsah, jednak synchronní obsah. Manipulace s prostorem a
časem je základem univerzality.
Dnes jsme svědky přechodu mezi dvěma historickými projevy informačního, komunikačního
a znalostního prostředí, mezi prostředím tištěným a elektronickým. Ačkoli prostředí elektro-
nické nepochybně zvítězí, neznamená to, že by tištěné prostředí bezezbytku zaniklo; jen se
stane marginálním v rámci dominantního prostředí elektronického – stejně jako původní do-
minantní prostředí rukopisné se nakonec stalo marginálním vedle tištěného. Při všech těchto
změnách je vždy podstatná jedna věc: dominantní informační, komunikační a znalostní pro-
středí jakožto život kultury je rastrem či prizmatem, kterým hledíme na svět. Jinak řečeno, při
změně dominantního prostředí dochází i ke změně onoho rastru či prizmatu – tyto změny se
rovnají změnám ideových paradigmat. Podstatným a typickým rysem tištěného prostředí je
masová sériová produkce fyzických předmětů či materiálních věcí −  nosičů zprostředkováva-
jících obsah, jenž je transcenduje. Transcedence obsahu prostředkovaného nosičem znamená
v jiném smyslu transparentnost záznamu na nosiči, jinak by model tohoto prostředí byl nesro-
zumitelný. Praktickým důsledkem toho je, že příjemci používají různých exemplářů téže ma-
sové série, shodných, nikoli však totožných exemplářů. Totožnost a shoda je vztahem exem-
pláře série: množina exemplářů tvoří třídu. Třída je exemplářem ve vztahu ke třídě vyšší, tak-
že tam platí tentýž vztah – shodné exempláře jednoho vydání verze, redakce, překladu apod.
díla jsou strukturálně podobné dalším vydáním téže verze atd., jakož i různé verze atd. jsou
strukturálně podobné ve vztahu k dílu. Tak se konkrétně jeví transparentnost v tištěném pro-
středí, totiž jako pyramida: více prvků nižší třídy dává vždy jen jeden prvek vyšší třídy a nao-
pak jediný prvek vyšší třídy dává vždy alespoň potenciálně více prvků nižší třídy; směrem
vzhůru singularita jakožto totalizace, směrem dolů pluralita jakožto partikularizace. Tak může
snadno vzniknout představa tzv. pravého vědění, představa Knihy a Kultury. Dialog a diskuse
jsou v tomto prostředí možné pouze druhotně, primární je diskurs ve smyslu autoritativního
monologu. Je jasné, že funkční model tištěného prostředí je korelátem paradigmatu mechanic-
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kého, aditivního, kumulativního myšlení. Ideálním médiem pro cokoli jakkoli autoritativního
je právě tištěná kniha. Pokud kanonické právo v sentenci littera scripta manet vyjadřovalo (ve
smyslu tzv. zákonné teorie průvodní) přednost písemných dokladů před ústními svědectvími,
později se ve větě „co je psáno, to je dáno“ projevovala tendence rozšířit platnost daného na
jakýkoli – tentokrát už tištěný – text. Autorita práva se tak rozšířila na autoritu vědění vůbec a
rozšíření této autority znamenalo důslednou byrokratizaci všeho, všech politických, ekono-
mických, sociálních i kulturních činností. Instituce knihoven a profesionalizace nejprve kni-
hovnictví, posléze knihovní a informační vědy je jedním z projevů této byrokratizace. Kruh se
tak uzavírá: takové kultuře je vlastní rys totality, nikoli však univerzality. Plná penetrace Ev-
ropy knihou, když bylo v 19. století dosaženo všeobecné základní gramotnosti, nepochybně
vytvořila jednu z podmínek pro totalitní režimy 20. století. Budoucnost tištěné knihy v 21.
století je tak nutno vidět i těmato očima.
Elektronické informační, komunikační a znalostní prostředí není dosud v plné míře ustáleno;
konvergence elektronických médií, telekomunikací a počítačových sítí dosud nevyjevila
všechny své možnosti, a tak model jeho fungování není zatím dostatečně jasný. Přece však
v něm lze odkrýt určité tendence, které určitě nejsou náhodné a které lze smysluplně rozvíjet.
Vyplývají z toho, že elektronickému prostředí jsou vlastní především dva podstatné rysy, totiž
síťovost na jedné a nefyzičnost či imaterialita na druhé straně. Sice to, čemu se říká technika,
resp. infrastruktura, tj. technická zařízení a jejich spojení, nepochybně fyzické a materiální je,
elektronické prostředí však rozhodně není synonymem pro tyto tzv. počítače, protože ty jsou
jen podmínkou nutnou, leč nepostačující. Další nezbytnou složkou jsou ještě aplikace a obsa-
hy, tj. programové vybavení i komplexy dokumentů – a ty arci jsou nefyzické a imateriální.
Právě o aplikace a obsahy jde zejména: jsou jednak statickou externí pamětí, jež má protějšek
ve fyzických či materiálních dokumentech tištěného prostředí, tj. v knize, jednak dynamickým
externím zpracováním, jež v tištěném prostředí žádný protějšek nemá; v tištěném informač-
ním, komunikačním a znalostním prostředí existuje jen dynamické interní zpracování, tj.
mentální úkony příjemce, ale ty v elektronickém prostředí existují právě tak, jak jinak. Apli-
kace tedy jaksi rozšiřují vědomí a mysl, jsou jejich, řekněme, protézami či nástroji. Avšak
ještě mnohem důležitější je povaha tzv. obsahů. Při analytickém, čistě technickém pohledu lze
i zde hovořit o dokumentech, ty však v žádném případě nevystupují v podobě masově plurál-
ních exemplářů série. Dokument je vždy jen jeden, tj. ten, který je fyzicky uložen ve statické
externí paměti, tj. na určitém technickém zařízení, přičemž jeho sériová mnohost je jen jakoby
(als ob), je dána jen virtuálním působením infrastruktury a příslušných aplikací. To nezname-
ná, že by jeho existence nebyla reálná, že by byla pouhou iluzí; ale každopádně to není exis-
tence objektivní, poněvadž je závislá na subjektu, který musí provést jisté úkony, aby daný
dokument do existence vůbec vyvolal, zatímco vyrobená kniha aktuálně prostě někde je, ať už
ve skladu nakladatelství nebo knihkupce, v knihovně, u uživatele − jejího vlastníka, ve sběr-
ných surovinách atp. Dokument elektronického prostředí v tomto smyslu není nikde a zároveň
je všude. Pro elektronické prostředí je tudíž charakteristické, že se ruší vztah exempláře a
série, že exemplář a sérii nelze vzájemně rozlišit a odlišit. Z hlediska vnímání – a informace
musí počítat s vnímáním, protože subjektivita je její podstatný ontologický rys – tak vlastně
nastává paradoxní situace, v níž v jednom časovém okamžiku vnímá jeden dokument více lidí
na různých místech (ovšem ne fyzicky či materiálně, ani iluzivně, nýbrž virtuálně); směrem
od vyšší třídy k nižší se počet prvků nerozmnožuje, zůstává stejný. Z hlediska rozumu je to
paradox, z hlediska tištěného prostředí nesmysl, přece však je to situace zcela reálná.
V elektronickém informačním, komunikačním a znalostním prostředí z hlediska vnímání však
dokumenty existují jen analyticky, tzn. sekundárně. Primárně existují jen jejich shluky, kom-
plexy, zdroje, které jsou různým způsobem strukturovány a s nimiž příslušné aplikace různě
operují. Ze spojení strukturovaně připravených dat uložených ve statické externí paměti a
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jejich dynamického externího zpracování pak plyne to, že informace není pouze explicitní, ale
také implicitní. Virtuální obsah podrobený zpracovávající jej aplikaci se v rámci zdroje
z různých hledisek jeví jako různé shluky sekundárních, analytických dokumentů, tzn. jako
různé sdružené souborné dokumenty (transient compound documents). Takové dokumenty
nejsou trvalé, ve statické externí paměti neexistují, přece však jsou reálně virtuální.
V některých případech lze tyto přechodné sdružené dokumenty považovat za to, čemu se tra-
dičně říká dílo. Elektronické prostředí tak je kontinuální, diskrétní je pouze sekundárně. Pře-
chodné sdružené dokumenty nepředstavují žádné jednoduché objekty ve smyslu substancí
apod., jsou prostě kohezí jakoby nějakých atributů, kterou vyvolá příslušné hledisko. Jeden
jediný sekundární, diskrétní, analytický dokument tak může být součástí různých celků, tzn.
různých děl v tradiční dikci. A tak tedy cesta vzhůru od nižší třídy k vyšší pozbývá transpa-
rentnosti, neboť jedna nižší třída může být zahrnuta do několika vyšších tříd téže úrovně záro-
veň. To je v tištěném prostředí nemyslitelné, je to frapantní nonsens, v elektronickém prostře-
dí však to docela dobře lze. V elektronickém prostředí tak je možné leccos, ne však cokoli,
protože do něho vstupuje prostřednictvím posouzení či vyhodnocení ještě dynamické interní
zpracování, tj. vědomí a myšlení. To musí rozhodnout, zda jde o opravdovou virtualitu využí-
vající ontologické povahy implicitní informace, anebo zda jde pouze o náhodné či dokonce
svými hledisky nerozumně, nesprávně nebo lživě vytvořené shluky, tzv. faktoid. To je třeba
vždy rozhodnout ad hoc, nelze poskytnout jednoduché kritérium pro takové rozhodnutí. Uka-
zuje se tak, že elektronické informační, komunikační a znalostní prostředí je v důsledku jemu
vlastní implicitnosti informace a z ní plynoucí virtuality prostředím zásadně heuristické pova-
hy;v prostředí tištěném je tento aspekt mnohem méně patrný. Pokud tištěné prostředí mohlo
být považováno za reprezentaci tzv. pravého vědění, tj. jednou provždy daných znalostí,
v elektronickém prostředí to naprosto neplatí. Rubem tištěného prostředí je tedy obluzení,
rubem elektronického zmatení. Pro obě prostředí tak může být vhodná nezávazná zábava, ale
pokud pomýšlíme na tzv. vyšší kulturu, začíná se mezi nimi rýsovat poměrně jasné rozlišení.
Jakékoli katalogy, bibliografie, dokumentace, materiálové studie, drobné texty dílčího význa-
mu atp., po nichž musí vždy následovat vyhodnocení a další zpracování, tzn. jež jsou heuris-
tické povahy, jednoznačně míří do prostředí elektronického; již dnes, v samých jeho počátcích
vidíme, že je zcela nevhodné, aby byly nadále prezentovány v prostředí tištěném. Naopak
texty fundamentální a konceptuální či ideové povahy, mezi něž lze řadit i texty umělecké,
vzhledem k jejich přepokládanému využití jakožto vzorových reprezentací idejí atp., tzn. ve
smyslu transparentnosti (a nikoli virtuality) je lépe i nadále přenechat prostředí tištěnému.
Tištěné prostředí tak bude marginalizováno, ale ani v dlouhé perspektivě nezanikne.

4  //  POLITIKA: REGLEMENTACE VERSUS BUSINESS MODEL
Ačkoli každé informační, komunikační a znalostní prostředí má své vlastní inherentní rysy, je
třeba je ještě zvnějšku organizovat. Každé z těchto prostředí totiž je jednak hodnotově neut-
rální, extraaxiologické, jednak je životním společenským prostředím, tzn. přesahuje daleko do
praktické materiální, užitné sféry, ve společnosti charakterizované dělbou práce v něm lidé
nacházejí obživu. Informační, komunikační a znalostní prostředí, a to jakékoli, tudíž nelze
pojímat jen čistě intelektuálně nebo abstraktně, ale musí se na ně hledět jako na součást kon-
krétního životního procesu diferencované společnosti ve všech jeho aspektech. Je tudíž sou-
částí těch problémů, které se týkají nejenom volnosti či spoutanosti ducha, ale také svobody či
nesvobody těla. Tím zcela přirozeně vstupuje do sféry politiky, která primárně není sférou
zákulisních čachrů a podpisových ran, nýbrž sférou uplatnění svobody. Z neutrality kterého-
koli informačního, komunikačního a znalostního prostředí plyne, že nikoli ono samo, nýbrž
teprve jeho používání je a může být dobrým nebo zlým. Obrazně řečeno, vede k tomu ambi-
valence líce a rubu, které jsou mu vlastní. A tak – vzhledem k tomu, že může být reprezento-
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vána jak dobré, tak zlé, jak hodnotné, tak nehodnotné – vyvstává představa hodnoty obsahu
mediovaného informačním, komunikačním a znalostním prostředím. Z užitné funkce, které
toto prostředí ve společnosti diferencované dělbou práce má, plyne, že je třeba organizovat je
zcela analogicky ostatním sférám přinášejícím obživu, neboť hoden jest dělník mzdy své.
Hodnotou v tomto ohledu nejsou ani obsahy tohoto prostředí per se, ani obsah jednotlivých
činností vázaných na ně ve smyslu obživy z nich plynoucí, nýbrž dynamická rovnováha zaru-
čující jejich plynulé fungování, což z hlediska organizace znamená pořádek postavený na
nějakém explicitním řádu. A tak se zde rýsují dvě základní oblasti, oblast myšlenek a oblast
skutků či činností, které teprve dohromady vytvářejí skutečně funkční informační, komuni-
kační a znalostní prostředí. Pokud politika je využíváním možnosti svobody v kterékoli sféře
života a společnosti, jde především o to, aby existovaly záruky pro takovou možnost; jde spíše
o vytváření podmínek a předpokladů než o nějaký unifikující dirigismus. Z toho hlediska je
třeba vidět regulaci a kontrolu v obou oblastech týkajících se obsahu a obživy.
Ještě v 16. a 17. století, kdy se tištěné prostředí teprve stabilizovalo, nebyly tyto oblasti do-
statečně rozlišovány a do značné míry splývaly. Bylo to dáno mnohem jednodušší strukturou
ve sféře informací, komunikace a znalostí, než jak se rozvinula později a existuje dnes. Zprvu
tedy byla jediným nástrojem organizace tištěného prostředí cenzura, v níž splývaly dva as-
pekty: jednak regulace vydávání knih, resp. tiskovin v rámci vlastní jurisdikce určitého,
v zásadě absolutistického státu, jednak kontrola knih, resp. tiskovin dovážených z oblastí mi-
mo tuto jurisdikci. Ačkoli se zhusta jako typický příklad uvádí Index librorum prohibitorum,
ten jím být nemůže, protože mutatis mutandis postihuje jen druhý z uvedených aspektů. Ty-
pickým příkladem naproti tomu je tzv. císařské, královské atp. privilegium. Jím byla organi-
zováno působení tří činitelů, které se na trhu s knihami, resp. tiskovinami podílely, tj. autorů,
nakladatelů (vydavatelů, tiskařů) a knihkupců. Regulace autorského činitele spočívala
v regulaci obsahu, resp. reprezentovaného obsahu podrobeného řízení, jehož výsledkem bylo
povolení nebo zamítnutí, které se rovnalo zákazu publikace. Regulace nakladatelského činitele
spočívala v přiznání výhradních práv k publikaci. Regulace knihkupeckého činitele byla ne-
gativní, byla kontrolou, zda nedochází k prodeji nepovolených publikací, nebo publikací po-
volených cizí, avšak zakázaných domácí jurisdikcí apod. V zásadě tu tedy šlo o dvě rozdílné
věci: jednak o obranu absolutistického režimu proti nepohodlným, podvratným a nepřátel-
ským myšlenkám, jednak o ochranu producentů knih proti podvodným přetiskům. Tuto počá-
teční cenzuru organizující tištěné prostředí je tudíž nutno vidět ambivalentně, v žádném přípa-
dě nelze hovořit jen o cenzurním útlaku, protože právě táž cenzura přispívala ke stabilizaci
autorských a nakladatelských činitelů, k ustálení podnikatelského prostředí a rozvoji trhu
s knihami, resp. tiskovinami. Problém je jinde. Pokud jde o cenzurní regulaci vlastních obsa-
hů, je jisté, že je problematická i v režimech demokratických, natož potom absolutistických
nebo ještě horších totalitních. Vcelku se tedy postupně ukázalo, že místo reglementace myšle-
nek je radno reglementovat až skutky, jež z nich vycházejí, třebaže ani dnes není tento názor
přijímán zcela bez pochybností, bezvýhradně a bez odporu. Pokud jde o cenzurní regulaci
publikačních procesů a trhu, vyvstala jednak otázka monopolizace cechovního nebo dokonce
korupčního typu, jednak otázka vztahu autora a nakladatele. S monopolizací je tomu tak jako
s reglementací obsahu: ukázalo se postupně, že nejenom myšlenkám, ale i činitelům procesů a
tvůrcům produktů je radno přiznat větší volnost. To je otázka politické filozofie a politické
ideologie, jež postupně nabývala liberálnějšího antiabsolutistického ducha. Avšak otázka
vztahu autorského a nakladatelského činitele je poněkud jiné, technokratické povahy: zda totiž
nese za publikaci odpovědnost (se všemi výhodami i závazky z toho vyplývajícími) tvůrce
obsahu, nebo původce distribuce, tzn. zda je autorem „spisovatel“ nebo „podnikatel“.
A tak, ačkoli cenzura přetrvala až do 20. století, začalo se vedle ní od 18. století vyvíjet i au-
torské právo (copyright). Toto právo bylo pojato jako vlastnictví podle analogie vlastnictví
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materiálních věcí. Duch si vane, kudy chce, nelze jej regulovat a kontrolovat. Avšak tento
duch je tvůrcem věcí, kulturních artefaktů, které v tištěném prostředí nabývají materiální po-
vahy, protože nezbytně musí být i technologickými produkty. Podle analogie vlastnictví vyu-
žité autorským právem je toto právo vztahem k technologickému produktu, jehož určením je
být kulturním artefaktem. Je to vztah k dílu podle analogie díla řemeslného. Šlo tedy o to,
vyřešit vztah mezi tvůrcem kulturního artefaktu a původcem technologického produktu, neboť
oba vkládají do výsledku práci a hoden jest dělník mzdy své. Tlak na takové řešení byl o to
nezbytnější, že úplná stabilizace tištěného prostředí, tj. dosažení dominantnosti, znamenala
také stabilizaci a rozšíření trhu s kulturními artefakty − technologickými produkty, což mělo
za následek značné rozšíření počtu tvůrců kulturních artefaktů. Vyšší vrstvy (šlechtici, patri-
cijové, úřednické honorace), které nebyly na své tvůrčí činnosti materiálně závislé, protože
měly jiný nebo vlastní příjem, přestaly dostačovat na doplnění počtu tvůrců. Mezi tvůrce za-
čaly pomalu, ale jistě vstupovat i osoby původem z vrstev nižších, které nemajíce jiného nebo
vlastního příjmu, byly na své tvůrčí činnosti materiálně závislé. Zvýšenou solventní poptávku
po kulturních artefaktech bylo tudíž nutno naplnit i na straně nabídky. Tvůrci kulturních arte-
faktů tudíž prodávali toto svoje vlastnictví původcům technologických produktů, kteří pak
kulturní artefakty − technologické produkty dále distribuovali. Vlastnictví kulturního artefak-
tu, protože je ideální věcí, je tedy pouhou fikcí, která však je rozumná v tom ohledu, že umož-
ňuje jeho přerod v technologický produkt, který teprve má povahu reálné materiální věci, tzn.
je v tištěném prostředí způsobilý pro komunikaci. Autorské právo je tak konstrukcí umožňují-
cí tzv. business model komunikace kulturních artefaktů v prostředí technologických produktů.
Je to fikce užitečná pro industriální společnost, pro niž je podstatná manipulace s fyzickými
předměty či materiálními věcmi. Ve společnosti založené jinak je ovšem neuplatnitelná.
Fikce autorského práva založená na analogii s materiální věcí znamená, že toto právo může
být prodáno právě tak jako ona materiální věc. Znamená to však, že může být tvůrcem prodá-
no pouze jednou, protože pak už patří někomu jinému, a že tento další vlastník autorského
práva je může prodat opět dál. Tento způsob se stával stále častějším a běžnějším: nakladatelé
vykupovali copyright od autorů, zhusta tím podmiňovali a podmiňují vůbec publikaci. Autor-
ské právo přestává ve své původní podobě fungovat. První si to uvědomili tvůrci nikoli kul-
turních, nýbrž technických artefaktů. Technické artefakty nemají být primárně ani estetické,
ani intelektuální, nýbrž funkční. Je u nich totiž mnohem snazší rozlišit myšlenku od materiál-
ního produktu nebo zařízení. Myšlenka tu vystupuje v podobě znalosti umožňující multiplicit-
ní a multiplikovanou realizaci, implementaci. V případě technických artefaktů došlo
k rozpoznání, že se nerovnají technologickým produktům ani fiktivně (zatímco v případě
kulturních artefaktů to do vědomí většiny lidí neproniklo dodnes). A tak se v 19. století vedle
autorského práva konstruktivisticky fiktivně ztotožňujícího kulturní artefakt s technologickým
produktem prosadilo ještě právo patentové rozlišující technický artefakt od technologického
produktu. Zároveň však už tehdy pochopili rozdíl mezi technickým řešením a technickým
artefaktem: technické řešení je abstraktně formulovaný postup, technický artefakt je konkrétní
aplikace tohoto postupu jednak v prototypu, jednak v projektu; za technologický produkt lze
považovat materializovaný projekt, tj. funkční a utilitární výsledek. Autorské právo tedy odrá-
ží řemeslnou malovýrobu, zatímco právo patentové odráží industriální velkovýrobu. Kulturní
artefakt představuje jednotlivost, zatímco technický artefakt představuje multiplicitu či plura-
litu, jednotlivostí je ideální technické řešení. Tak vzniká konstruktivistická fikce intelektuální-
ho vlastnictví. Je funkční a průhledné, protože umožňuje kdejaké aplikace; umožňuje jasně
rozlišit mezi výzkumníky a aplikátory, projektanty. Koncept autorských práv nic takového
neumožňuje, třebaže v průběhu 19. století se vedle industrializace zcela analogicky vyvíjela i
byrokratizace, jež je podobným sociálním a sociokulturním modelem. Vědecká a odborná
pracoviště, pomocné úřady, redakce atd. jsou právě tak komplexním celkem, který je založen
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právě tak na výzkumu a aplikacích, a to i v případě humanitních disciplín v širokém smyslu
(arts and humenities). Pojetí autorských práv vycházející z dnes už hluboké minulosti
v průběhu 20. století ztratilo značnou část svého opodstatnění, protože přestal platit původní
business model, došlo ke změnám v modelu znalostní kooperace.
Nastoupil věk organizací, pro něž se stala typickou týmová práce odrážející byrokratickou
povahu rozvinuté industriální společnosti. Typ spisovatele a publicisty na volné noze, sou-
kromého badatele a výzkumníka se takřka úplně vytratil. Jeden bonmot říká, že žádný němec-
ký univerzitní profesor nikdy nic nenapsal. To, co vytvořil jako mladý asistent, bylo publiko-
váno pod jménem jeho tehdejšího profesora, a to, co bylo publikována pod jeho jménem, když
se stal profesorem, vytvořili opět jeho asistenti. Americké univerzity byly vybudovány po
vzoru univerzit německých, resp. pruských, právě tak, jako podle nich byla přetvořena většina
univerzit kontinentální Evropy. Podle toho pak je třeba chápat příkaz publish or perish: nejde
v něm ani tak o tvorbu myšlenkově originálních kulturních artefaktů, děl − individualit − uni-
kátů, ale o zapadnutí do prostředí, v němž je třeba ustavičně něco psát, nebo z něho bude člo-
věk vyloučen, přičemž vůbec nejde o to, aby se lidé tvorbou kulturních artefaktů − technolo-
gických produktů, ba ani technických řešení − technických artefaktů − prototypů živili, poně-
vadž tak jako tak pobírají stálý plat od svých byrokratických organizací, anebo pro ně pracují
na základě tzv. smlouvy o dílo či tzv. dohody o pracovní činnosti. To nakonec v průběhu 20.
století vedlo k tomu, že autorská a patentová práva do značné míry přecházejí z individuálních
osob na osoby kolektivní, organizace. Individuální osoby však zpravidla mají jiné ambice než
osoby kolektivní. Individuálním osobám jde kromě prestiže, vlivu a slávy také o seberealizaci
a sebeprezentaci (prezentaci před sebou samým). Té přirozeně mohou dosáhnout jen při rezo-
nanci ve společnosti, při zájmu, který o jejich tvorbu je. To je vyjádřeno v individualistické
liberální představě osvíceného vlastního zájmu. Kolektivní osoby jsou mnohem přímočařejší,
jde jim zejména o bohatství a moc; prosazují spíše sociální etiku a jsou náchylné k sociálnímu
inženýrství, avšak osvícený vlastní zájem v jejich případě neexistuje a nemůže existovat, pro-
tože nejsou nadány žádným vědomím. Představa kolektivního vědomí je pouhou metaforou,
která odkazuje ke kohezi jiného typu, k homogenizaci buď vnější disciplínou, nebo tzv. poli-
tickou korektností. Přechod autorských a patentových práv z osob tvůrců na organizace, které
je zaměstnávají, tedy vede k tomu, že postupně tato práva přestávají fungovat jako vhodný
business model pro informační, komunikační a znalostní prostředí, a to i v jeho tištěné podo-
bě.
Do u�ívání nadto koncem 20. století vstoupilo také prostředí elektronické, v němž kulturní
artefakt nelze ztotožnit s žádným technologickým produktem. Avšak tendence značné části
organizací je tuto skutečnost opomíjet a setrvávat v jakémsi přechodném stadiu. Kladou tak
důraz na spojení kulturního artefaktu s fyzickým nosičem (např. CD, DVD) a usilují o to, aby
i tento nosič byl chráněn na základě autorských práv podle modelu vytvořeného v 18. století.
Ale tento model už není bezprostředně přijímán, ba objevují se proti němu stále větší a větší
výhrady. Podstatným rysem elektronického informačního, komunikačního a znalostního pro-
středí je přece síťovost, nikoli vazba na fyzický, materiální nosič. Šíří se tedy tzv. pirátství,
které však nelze považovat pouze za trestnou činnost spočívající v porušování autorských
práv, ale za něco mnohem významnějšího, totiž za výraz toho, že postaru vykládaná autorská
práva začínají být pokládána za nelegitimní. A právo bez zdroje v legitimitě zajisté dříve či
později padne. Tzv. pirátství se pak přenáší i do čistě síťového prostředí, a to hned na dva
různé způsoby. První z nich je představa volného přístupu ke všemu vyjádřená v počátečním
stadiu iniciativy Open Access. Ve skutečnosti tento volný přístup má znamenat přístup bez-
platný. Je to především tzv. evropská idea zakládající se na ideologii sociálního státu posky-
tujícího mj. tzv. veřejné služby, jež jsou placeny z daní. To znamená, že z daní jsou placeni
všichni ti, kteří se na tvorbě zdrojů jakkoli podílejí, a že jsou z nich financovány také veškeré
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potřebné investice. Avšak tento model je jednak dlouhodobě ekonomicky neudržitelný, jednak
je příliš elastický, omezující až znemožňující volnou tvorbu informací a znalostí. Tuto před-
stavu je tudíž nutno odmítnout jako neblahou iluzi. Druhým způsobem je představa tzv. co-
pyleft, jež je spíše americká. Na základě ideologie levicového liberalismu právě tak předpo-
kládá, že vše by mělo být bezplatné, recipientovi či konzumentovi je však přikládána aktivněj-
ší role (na rozdíl od v podstatě pasivní role tzv. Open Access). Na základě představy tzv. co-
pyleft by právě tak všechno mělo být přístupné všem, ale všichni by zdroje mohli přepracová-
vat a doplňovat (nejenom jich prostě využívat) a tyto kvalitativně i kvantitativně změněné
zdroje by opět byly přístupné všem atd. atd. Zde je opět předpoklad tzv. organizačního člově-
ka, který je prostě placen svou organizací (nebo „nezávislého gentlemana s vlastním pří-
jmem“, přirozeně), protože v tomto koloběhu nikdo za nic neplatí, tzn. nikdo nikomu nic ne-
platí. V obou případech by tedy informační, komunikační a znalostní prostředí muselo být
financováno odjinud, což je nonsens.
V devadesátých letech 20. století vyrostla představa tzv. symbolického analytika, který pra-
cuje pro organizaci, tzn. pro některý z jejích programů či projektů, avšak není v organizaci ve
smyslu loajality k její pyramidální hierarchii a byrokracii: je loajální k programu, nikoli
k instituci, v tom se liší od tzv. organizačního člověka, typického jinak pro celé 20. století. Je
nanejvýše pravděpodobné, že v 21. století symbolický analytik převládne nad organizačním
člověkem. Je nanejvýše pravděpodobné, že se oslabí instituce ve své dosavadní povaze byro-
kratické organizace a posílí se ve své virtuální síťové povaze, jejímž těžištěm či traktorem
budou velké programy konsorciální povahy, jakožto tvůrci a agregátoři informace i znalosti.
Tato situace částečně nastává již dnes. Je jasné, že model autorských práv – ať už by patřila
individuální nebo kolektivní osobě – je v ní neuplatnitelný, proto�e �ádný kulturní artefakt −
technologický produkt nelze prodávat. Jediné, co lze prodávat (čím tedy lze financovat zna-
lostní a informační činnost), je přístup ke zdroji. A tak vznikla představa licence, povolení
přístupu ke zdroji za určitých podmínek (po autentizaci, po určitý časový interval, zpravidla
rok, pro počet jednotlivých přístupů atd.), přičemž cena je leckdy dána smlouváním, nikoli
zcela pevně. Zdá se však, že to je pouze první nesmělý stupeň. Jakmile se více rozvine elek-
tronický obchod a možnosti bezpečných elektronických plateb, bude možné kromě licencí
přístupných zpravidla jen institucím platit i za zhlédnutí jednotlivých dokumentů zdroje
(ovšem opakovaně, pokud budou vyžádány). To se přirozeně nejeví jako příliš rozumné, tře-
baže i v některých tradičních knihovnách tomu tak je. Pozoruhodné je, že stažení dokumentu
přes síť, jeho vytištění a svázání (ačkoli snadno integrovatelná a finančně relativně dostupná
technická zařízení dnes již existují) za jednorázovou úhradu se zatím neprosadilo, ačkoli busi-
ness model by takřka bez výhrad odpovídal klasickému autorskému právu, a třebaže je zřejmé,
že tento „archivační“ způsob na rozdíl od klasického způsobu nakladatelského by v řadě pří-
padů vyhovoval lépe, alespoň z hlediska kupujícího, konzumenta, recipienta. Je ovšem otázka,
zda by vyhovoval také z hlediska prodávajícího tvůrce kulturního artefaktu − technologického
produktu. Zdá se tedy, že je tu ještě celá řada nejasných věcí. Elektronické prostředí evidentně
dává přednost poskytování agregovaných a kontextualizovaných zdrojů dokumentů, nikoli
pouze kumulovaným dokumentům. Elektronické prostředí evidentně dává přednost komplex-
ně do hloubky strukturovaným, nikoli lineárním dokumentům. Elektronické prostředí evident-
ně dává přednost dokumentům generovaným z databází tak, aby vznikaly virtuální sdružené
přechodné dokumenty, nikoli kompaktním dokumentům – uzavřeným a dokončeným arte-
faktům. Je tedy otázkou, zda se kompaktní lineární dokumenty v elektronickém informačním,
komunikačním a znalostním prostředí vůbec ve větší míře uplatní či prosadí, zda nezůstanou
definitivně rezervovány pro v budoucnosti jen marginální prostředí tištěné. Vzhledem
k dominantnímu paradigmatu elektronického prostředí by to znamenalo, že kompaktní lineár-
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ní dokumenty, tj. knihy běžné zkušenosti statu quo, budou co do svého počtu více méně ome-
zeny.

5  //  EKONOMIKA: PRODUKT VERSUS SLU�BA
Aby práva měla vůbec nějaký smysl, je jednak nutno, aby odrážela příslušné činnosti ve spo-
lečnosti, jednak je zapotřebí, aby mohla být skutečně, tj. prakticky uplatněna. Řečeno jinak,
právní řád je pro hladké a zdárné fungování společnosti naprosto nezbytný, avšak má smysl
pouze tehdy, jestliže reaguje na procesy, které ve společnosti reálně probíhají, a jestliže vyja-
dřuje základní společenský konsensus, s nímž je žádoucí k těmto probíhajícím procesům při-
stoupit. Právo má tudíž dvě složky, které jsou nezaměnitelné. Jednak je to jeho na povrch
vystupující technická stránka, jež představuje jednoduchý a jasný prostředek pro řešení sporů
a která koordinuje jednotlivé úpravy vztahující se k různým společenským procesům a čin-
nostem tak, aby byly konzistentní a bezrozporné; to lze nazvat legalitou práva a tato jeho ob-
last je odbornou právnickou záležitostí. Jednak je to jeho přesvědčivost a věrohodnost skrýva-
jící se pod tímto technickým legalistickým zevnějškem, která se vztahuje jak ke společenské-
mu konsensu s ním, tak jeho racionálnímu zdůvodnění; to lze nazvat legitimitou práva a tato
oblast je záležitostí celé společnosti přesahující odbornou či odbornickou jurisprudenci.
Z toho plyne, že v přelomových situacích – a v takové se právě nacházíme – zpravidla nastá-
vají vážné problémy. Prosté technické úpravy se mění v regulaci a intervencionismus, ve sna-
hu ztvárňovat skutečnost právem podle již překonaných představ a modelů. Tím se výrazně
posiluje legalistický přístup k právu a zároveň vyprchává vědomí jeho legitimity. Právo má
tendenci nikoli reagovat na formy procesů, které se vytvořily ve společnosti, ale přímo formo-
vat směr těchto procesů samotných a s nimi souvisejících činností, a to zpravidla podle před-
stav, které jsou odvozeny z minulosti, tzn. nově vzniklé společenské procesy se snaží přizpů-
sobit analogickým starým. V přelomových situacích však „staré“ a „nové“ procesy jsou vzá-
jemně nekompatibilní, takže právo se zhusta stává překážkou pro fungování společnosti jako
celku. Viděli jsme, že právě dnes se nacházíme v situaci, kdy staré tištěné a nové elektronické
prostředí jsou nekompatibilní. Je tedy nutno jít do hloubky ke společenským procesům, jež
utvářely tištěné a vytvářejí elektronické prostředí, postihnout jejich základní rysy a teprve na
tomto základě se pokusit obnovit ztracenou legitimitu práva. Vzhledem k tomu, že společen-
ské procesy nejsou žádnou samostatnou entitou, nýbrž činností, resp. činnostmi člověka, resp.
lidí, jsou založeny praxeologicky, tj. na možnosti poznání účinného jednání. Vzhledem
k tomu, že činnost člověka je činnosti lidí zakládající se na dělbě práce, je zároveň založena
katalakticky, tj. na možnosti poznání efektivní výměny výsledků různých činností. Pokud tedy
jde o Knihu, musí nás tudíž zajímat ne ona sama jakožto entita nebo artefakt, nýbrž jakožto
rezultát procesů a činností, potažmo její postavení ve struktuře procesů a činností. Kniha je
otázkou ekonomickou, ne však komerční ve vulgárním smyslu, nýbrž praxeologickou a kata-
laktickou. Opět nás tak bude zajímat business model vztahující se ke Knize.
Kniha v běžné zkušenosti statu quo, tzn. v rámci tištěného informačního, komunikačního a
znalostního prostředí, je takovým rezultátem ekonomických (praxeologických a katalaktic-
kých) procesů a činností, které mají povahu produktu; je konkrétní mnohostí materiálních
entit. Každá z těchto materiálních entit je jednak kulturním artefaktem, jednak technologic-
kým produktem. Ideální typ ekonomického procesu (který se vyjadřuje jako business model)
je tedy takový: za prvé, původce vytvoří kulturní artefakt, za který na základě smlouvy dosta-
ne zaplaceno, přičemž smlouva může být jednorázová, pro časový interval, nebo výhradní,
tzn. může konstruovat pouze jediného prostředníka, anebo může být v časové následnosti
prostředníků více; za druhé, prostředník vyrobí technologický produkt, tzn. převede kulturní
artefakt z jedné materiální podoby, která méně vyhovuje sociokulturní komunikaci, do takové
jiné materiální podoby, která komunikaci vyhovuje více, a výsledný produkt nabídne spotře-
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biteli; za třetí, spotřebitel za úplatu převezme výsledný produkt (exemplář série) a stane se
jeho vlastníkem, tj. může jej postoupit dále (prodat nebo půjčit), nesmí jej však dále hromadně
replikovat, protože v tom případě by přestal být spotřebitelem a dostal by se do postavení
prostředníka, tj. do nenáležitého rozporu jak s původcem, tak s (prvním, oprávněným) pro-
středníkem. Ačkoli smyslem tohoto procesu je uspokojení potřeb a požadavků spotřebitele,
který je uživatelem a poživatelem hodnot příslušné entity zahrnující v sobě kulturní artefakt a
technologický produkt, a ačkoli důvodem tohoto uspokojení je výsledek činnosti původce,
rozhodující pro plynulost celého procesu je prostředník; on je tzv. účinnou příčinou (causa
efficiens). Jde pak o to, aby proces směřující od původce přes prostředníka ke spotřebiteli
jakožto tzv. konečné příčině (causa finalis) byl jednak plurálně paralelizován, jednak obsazen
větším počtem instancí na pozicích jednotlivých činitelů a aby došlo k dynamické rovnováze
mezi náklady − výdaji a příjmy − zisky všech zúčastněných činitelů. Toho je možno dosáh-
nout za podmínky trhu (pluralizace a paralelizace procesů) a jednotného měřítka hodnot, které
umožní porovnat a kalkulovat náklady různých činností. Jsou to normální zbožně peněžní
vztahy jako všude jinde v industriální společnosti. Zapojení kulturních artefaktů do zbožně
peněžních vztahů není jejich podstatným znehodnocením, protože spotřebitel se v zásadě řídí
principem mezního užitku ve vztahu k té které užitné hodnotě. Funkčnost tohoto komunikač-
ního procesu je optimální.
Je však nutno si jasně uvědomit, že nedosahuje optimálnosti za všech podmínek a okolností.
Spotřebitelé jsou různí a rozmanití, přikládají tedy význam velmi odlišným užitným hodnotám
a velmi odlišně vnímají naplňování principu mezního užitku. Jejich hodnoty jsou povýtce
subjektivní a v tom smyslu jsou konečnými kategoriemi, za něž nelze dále jít. Ve své konkrét-
nosti jsou konečnými skutečnostmi, které je nutno vzít prostě na vědomí, poněvadž je nelze
zvnějšku změnit. Přirozeně je lze nějakým způsobem porovnávat, ale toto porovnání není
neutrální, je vždy založeno subjektivně, resp. zájmově. Jestliže by se však tomuto porovnání
přikládala nějaká vyšší platnost, má nutně charakter partikulární ideologie: vytváří se tím ně-
jaký subjekt sekundárního řádu, nějaká kolektivní osoba, z jejíhož hlediska jsou hodnoty jed-
notlivých konkrétních individuálních osob porovnávány. A jestliže by se pak výsledek tako-
vého porovnání měl považovat za vyšší a platnější, krátce za „hodnotnější“, a jestliže by na
tomto základě měl být ovlivňován prostřednický činitel celého procesu komunikace, proces
komunikace by se vychýlil z optimální polohy. Jakýsi pedagogický intervencionismus do
procesu komunikace je tedy nonsens, který uškodí samotnému jeho zdroji, tj. idealistickým
pedagogickým intervencionistům. Idealistický pedagogický intervencionismus je počátkem
pro vytvoření představy Knihy a v tom smyslu je naprosto a zcela kontraproduktivní. Přesto
však mají nejenom političtí ideologové, ale zejména také tzv. intelektuálové tendenci do opti-
malizovaného komunikačního procesu zasahovat, a tím jej narušovat. Jelikož je tato okolnost
vždy nějakým způsobem přítomná, naznačený komunikační proces lze považovat jen za ide-
ální typ, nikoli za plnou skutečnost. Právě odtud plyne snaha o tzv. demokratizaci, o vymanění
se z pout ideologické moralistické (auto)cenzury, jakož i zpozdilého pedagogického interven-
cionismu.Tato opozice ovšem dnes vychází nikoli hlavně z tištěného, nýbrž především ze
síťového elektronického prostředí. Na ní byla a je založena idea všeobecného rozšíření inter-
netu jako prostoru svobody; svoboda je tu chápána nikoli jako nějaká archetypální idea, nýbrž
jako možnost volby, a to jak aktivní (tvůrčí vstup do kyberprostoru), tak pasivní (výběr
z existující nabídky). Typické je, že tzv. intelektuálové, tj. idealističtí pedagogičtí intervencio-
nisté, na takovou demokratizaci a svobodu hledí s podezřením a s odmítavou pohrdlivostí
hovoří o komercializaci internetu. Popravdě však jde jenom o to, že se elektronické prostředí
odmítá řídit subjektivními hodnotami jejich kolektivní osoby (které ovšem jsou s ohledem na
ně jakožto individuální osoby nepochybné a nezpochybnitelné) a že odmítá snahy o obsaho-
vou regulaci, jež je na nich založena. Ostatně v elektronickém prostředí je takovou regulaci
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možno provádět obtížněji než v tištěném. Z této okolnosti plyne střet mezi elektronickým a
tištěným prostředím. Podmínkou existence hodnotných komunikátů (z jednoho hlediska) je
existence komunikátů nehodnotných (z téhož hlediska, ale hodnotných z jiného), jen tak může
proces komunikace dosáhnout optimální neutrality; komunikačním postojem tedy musí být
výběr obsahů, nikoli jejich předběžná regulace. Jestliže se tištěné prostředí v tomto ohledu
nenechá ovlivnit prostředím elektronickým, jestliže nepřijme jeho dominantnost, kniha, jak ji
známe, bude mít v následujících generacích potíže, protože bude považována za příliš rigidní
médium. Pokud však dominantnost elektronického prostředí přijme, bude považována za mé-
dium značné míry stylizace, nejspíše elitní, ale ospravedlnitelné a smysluplné. Věštit ovšem
nemohu.
Ale ještě problematičtější je jiná věc. Business model tištěného prostředí je založen na materi-
álních entitách, s nimi stojí a padá. V elektronickém prostředí se však žádné takové entity
nevyskytují, není to svět „atomů“, ale „bitů“. Konstrukce vlastnictví, jež prostředník přesouvá
od původce ke spotřebiteli tím, že mu je poskytne v podobě produktu, je zde nemyslitelná.
Přece však jsou vehementní snahy o její opětovné uplatnění. Potom přirozeně musí dojít
k petrifikaci na fyzickém nosiči, k zpětnému převodu „bitů“ na „atomy“, k vystoupení ze sí-
ťového prostředí, ke kroku vzad od elektronizace k informatizaci. Výsledkem tak je CD, DVD
apod. se zabudovanou technickou ochranou proti kopírování. Nejen že tu není vytvořen busi-
ness model pro elektronické síťové prostředí, ale do značné míry je narušen business model
spolehlivě fungující v prostředí tištěném. Výsledkem těchto úporných snah je tudíž zmatek.
Jde totiž o to, že tištěné prostředí, resp. jeho business model, zabraňuje vytváření kopií pří-
slušného technologického produktu pouze právně, nikoli technicky, protože zcela vhodně a
naprosto jasně rozlišuje mezi kopírováním pro osobní potřebu na jedné a kopírováním pro
další šíření na druhé straně. Tím v žádném případě neomezuje plné vlastnictví produktu, vylu-
čuje však, aby se spotřebitel postavil do role prostředníka a nahradil jej. Zmatek je následkem
informatizace, která uvězňuje „bity“ v „atomech“. Podstatou „bitů“ je jejich neomezená
schopnost replikace, kopírování, zatímco v tištěném prostředí je tato schopnost produktu být
kopírován sice nikoli vyloučená, ale přece značně omezená. „Bity“ ztuhlé v „atomy“, pokud
by měla být zachována možnost jejich kopírování, by tedy vyloučily nebo omezily roli pro-
středníka. Jeho role je však v komunikačním procesu nutná, a tak by tím nastal obrovský pro-
blém. Dochází tedy k omezení spotřebitele, který, ačkoli vlastní produkt, nemůže savé vlast-
nictví realizovat v celé šíři a v plnosti; jeho vlastnictví je omezené. Princip, že spotřebitel je
konečnou příčinou (causa finalis) komunikačního procesu, je tak silně narušen. Uplatňování
autorských práv podle starého střihu přestává být legitimní a objevuje se fenomén tzv. pirát-
ství v masovém měřítku. Je zřejmé, že potíž spočívá v tom, že výsledek komunikačního pro-
cesu, který míří ke spotřebiteli, je i nadále považován za produkt, jakkoli v „bitech“ tuto po-
vahu nemá a nemůže mít.
Podstata elektronického prostředí spočívá v tom, co nabízí, co může poskytovat a co se liší od
informačního, komunikačního a znalostního prostředí tištěného. Elektronické prostředí nabízí
a poskytuje nikoli produkty, nýbrž služby. Rozdíl záleží v tom, že produkty jsou neopakova-
telné, jsou dokončené a v tom smyslu také uzavřené, zatímco služby jsou opakovatelné, jsou
neukončené a v tom smyslu také otevřené. Tím se zcela zásadně mění role prostředníka mezi
původcem a spotřebitelem v rámci komunikačního procesu. Realizace produktu znamená jeho
neopakovatelný přechod od prostředníka ke spotřebiteli, zatímco realizace služby je opako-
vatelným uspokojením spotřebitelových potřeb a požadavků; s produktem nemá prostředník
nadále co do činění, zatímco službu musí ustavičně udržovat, neboť jenom tak může uspokojit
spotřebitele. Povahou ideálního typu služby je tedy opakovatelnost (a proměnlivost), podle
toho tedy musí být adaptován příslušný business model, na jehož základě je poskytována.
Způsob petrifikace na pouze strojově čitelných fyzických nosičích se do takového kontextu
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vůbec nehodí, je zcela nesprávným kompromisem mezi tištěným a elektronickým prostře-
dím.Poskytování služeb na styku elektronického a tištěného prostředí se musí dít v mnohem
čistších podobách, které vlastně zahrnují jen dvě krajní polohy. V jedné z nich vystupuje po-
skytovatel služby jako pasivní, výsledkem jeho činnosti je sice přidaná hodnota, nikoli však
dodatečná informace, metainformace, jež by bezprostředně mohla inicializovat transinforma-
ci. Takovou povahu může mít „obchodní archiv“, tj. něco jako kabelová televize, tzn. služba,
která na objednávku (on demand – na základě přímé poptávky) zprostředkuje hotový produkt,
který bude proti úhradě vytištěn a svázán, tzn. vzniklý fyzický nosič bude vnímatelný přiroze-
nými lidskými smysly, nikoli pouze strojově čitelný. Prostředník této služby není ovšem pro-
ducentem (třebaže jejím konečným výsledkem je produkt), není „nakladatelem“, nýbrž „ob-
chodníkem“, „knihkupcem“. Může sice využívat výrobních služeb nakladatele, může však
odebírat produkty přímo od původců kulturních artefaktů. Rozhodující tedy v tomto případě
není role producenta − nakladatele, ten naopak ztrácí půdu pod nohama. Proto také producenti
prosazení tohoto modelu všemožně brání, chtějí stále vyrábět knihy klasickým velkovýrobním
způsobem, resp. na fyzických elektronických nosičích. Přitom však toto je jediný způsob,
kterým lze tištěnou knihu (tj. knihu běžné zkušenosti statu quo) bezproblematicky integrovat
do elektronického prostředí. Jednoznačnou perspektivou je tedy pád producentů a prosazení
obchodníků, to však bude znamenat tvrdý ekonomický boj, jehož výsledek výrazně ovlivní
budoucnost, o němž však předem nelze říci nic.
V druhé poloze vystupuje poskytovatel služby jako aktivní, výsledkem jeho činnosti je jak
přidaná hodnota, tak dodatečná informace, metainformace, jež může bezprostředně inicializo-
vat transinformaci. To předpokládá pevnější integraci zdroje, který je základem pro poskyto-
vání služby, jeho agregaci a kontextualizaci. Zdroj pro poskytování služby není jenom kumu-
lací dokumentů, ale virtuálním prostředím, které je heuristické povahy. Prostředním poskytuje
přístup k virtuálnímu prostředí, které vytváří, nikoli pouze k jednotlivým dokumentům, jež
jsou v něm zahrnuty. Poskytování jednotlivých dokumentů na objednávku či na vyžádání (on
demand), třebaže není vyloučeno, nemá při tomto zprostředkování valného smyslu. Vzhledem
k integraci, agregaci a kontextualizaci totiž naprosto mizí jejich charakter jakožto produktů,
třebaže interně mohou být za takové považovány. Takový poskytovatel služby se pak ve své
roli prostředníka mnohem více přibližuje k původci, než je to obvyklé v tištěném prostředí.
Původce a prostředník tak musí mít mnohem těsnější vztah, tzn. musí zde být model založený
na virtuální instituci, v níž dochází k prolínání obou těchto činitelů a která stojí ve vztahu ke
spotřebiteli jako celek. Naopak spotřebitel přestává být spotřebitelem (pro nějž je typická
jednorázovost převzetí produktu) a stává se uživatelem (pro nějž je typická opakovanost
v přijímání business model už objevena: je jím licence, která uživatele opravňuje za určitých
podmínek po jistý časový interval odebírat příslušnou službu). Tento model se už dnes prosa-
zuje čím dál tím více a více a jednoznačně se zdá, že bude pro elektronické prostředí modelem
rozhodujícím. Jestliže k tomu vskutku dojde, vznikne větší tlak na budování „obchodních
archivů“ namísto informatizovaných nakladatelských produktů nevhodně v sobě spojujících
„bity“ a „atomy“. Tím pádem se ovšem kniha v dnešním smyslu pravděpodobně stane velice
elitní, až exkluzivní záležitostí. Kniha sice nezanikne, ale ztratí svůj dosavadní sociokulturní
význam; přestane být standardem komunikace kultury, zvláště pokud se mu má rozumět ve
smyslu popularizace. Právě tak nezanikne idealistický pedagogický intervencionismus. Nebu-
de však mít příliš důvodů, aby v budoucnosti orientoval svou pozornost na knihu v dnešním
významu, nýbrž bude se nejspíše orientovat na služby poskytované uživatelům virtuálními
institucemi, protože žije fixní představa, že ubohého uživatele je třeba chránit. Je však zřejmé,
že uživatel může v elektronickém prostředí být bez větších překážek právě tak původcem a
také prostředníkem. Idealistický pedagogický intervencionismus tak bude mít tendenci stát se
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nepřítelem této svobody, přičemž se bude odvolávat na jistotu a bezpečí. Ale to je jen součást
ustavičného boje určitosti s neurčitostí a předmětnosti s nepředmětností.

6  //  SPOLEČNOST: PYRAMIDA VERSUS SÍŤ
Ekonomika, ať už je jejím hlavním cílem produkt, nebo služba, je jenom součástí širší spole-
čenské sféry, jež překračuje pouhé materiální činnosti. Součástí společnosti není jenom pro-
dukce věcí a manipulace předměty, ale především projevy vztahů mezi lidmi a organizačně
explicitní i zkušenostně implicitní utváření těchto vztahů, které jsou zhusta také imateriální
povahy. Vztahy ve společnosti tak nereflektují pouze materiální ekonomické činnosti, jež jsou
praxeologické a katalaktické, tedy převoditelné do pravidel diskursivní racionality, ale také
imateriální sociální postoje, jež jsou nejenom finalitní, ale také kvalitativní a axiologické.
Metaforicky se to vyjadřuje tak, že nejen chlebem živ jest člověk. Ekonomická sféra tudíž
nemůže být dlouhodobě v rozporu se sférou sociální, neboť je materiálním vyjádřením jejích
hodnot a z nich plynoucích finalitních kvalit a postojů. Ale také to znamená, že sociální sféra
není pouhou nadstavbou sféry ekonomické; to by bylo vyjádřením fatalismu, jenž se příčí
historické zkušenosti lidí. Jde tudíž o to, jaký je „duch společnosti“ vytvářející fyzické před-
měty či materiální věci a vyjadřující se v materiálních činnostech, jejichž cílem je uspokojo-
vání kvalitativních a finalitních hodnotových potřeb, naplňování axiologických postojů, pro-
tože materiální činnosti samy o sobě jsou neutrální, nijaké, pokud nejsou zapojeny do tohoto
širšího kontextu. Finalitní a kvalitativní axiologické postoje vyjádřené v potřebách a zájmech
lze označit jako ideje. Jde o to, za co se tyto ideje, jež jsou vlastním významem materiálních
činností, považuje, jaké se jim přikládá místo v ontologické (nebo dokonce metaontologické)
struktuře světa. Jinými slovy, zda jsou objektivní, tj. existující mimo lidské vědomí a lidskou
skutečnost, nebo zda jsou subjektivní, tj. existující v individuálním lidském vědomí a mimo
lidskou skutečnost, anebo zda jsou intersubjektivní, tj. obsažené jak v individuálním lidském
vědomí, tak v kolektivní lidské skutečnosti.
Lze se pochopitelně tázat, jakou má předchozí odstavec souvislost s tématem knihy v 21. sto-
letí. Odpověď je snadná: kniha je jak produkcí věci (mezi ostatními věcmi), tak reprezentací
idejí (mezi dalšími idejemi). Jde tudíž o to, zda kniha jakožto materiální věc vyjadřuje ideje
nějaké kompetentní autority, jež je společností povolána vykládat je, tzn. zda ideje jsou chá-
pány jako objektivní; nebo zda vyslovuje ideje kteréhokoli autonomního člověka, jenž je tím
oprávněn vystoupit proti nejenom jakékoli, ale přímo proti kterékoli aprobované autoritě, tzn.
zda ideje jsou chápány jako subjektivní; anebo zda kniha reprezentuje ideje pouze toho člově-
ka, jenž je schopen pro ně nalézt rezonanci s kritickým počtem dalších lidí, kteří s ním nejsou
v přímém kontaktu, tzn. zda ideje jsou chápány jako intersubjektivní. První případ znamená,
že kompetentní autority sociálně způsobilé publikovat knihy jsou předem všeobecně známé,
což je nepravděpodobné, nebo že kniha před tím, než bude publikována, musí být podrobena
nějakému aprobačnímu řízení (což neznamená jen cenzuru ve striktním smyslu, ale vlastně
jakékoli recenzní řízení). Tento způsob byl běžný, ne-li dokonce výlučný v minulosti a je
(zejména v případě vědecké a odborné literatury) obvyklý i dnes. Druhý případ znamená, že
každý člověk je kompetentní autoritou, aby reprezentoval nebo mohl reprezentovat prostřed-
nictvím knihy své ideje, což předpokládá naprostou nezávislost na materiální sféře ekonomi-
ky. Ale to prostě není možné, protože kniha materiální věcí rozhodně je. A tak, pokud se má
sociálně zajistit taková představa o idejích, je nutné, aby celá sféra knihy byla materiálně do-
tována společností, že je tedy zapotřebí autorit, které by o příslušných dotacích rozhodovaly,
které by je přidělovaly. Tento postup se právě dnes stává stále běžnějším. Paradoxně jak ob-
jektivní, tak subjektivní chápání idejí, které mají být zpřítomňovány v knihách, vede k silné
byrokratické tendenci, jež je procesu publikování knih do značné míry vnější. Jinak řečeno,
jak objektivní, tak subjektivní chápání idejí vede k oktrojování hodnot, ačkoli objektivní pří-
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stup se zdá být zárukou toho, že jsou dobré a kvalitní, a subjektivní přístup toho, že jsou volné
a svobodné. Kvalita a dobro na jedné a svoboda a volnost na druhé straně tak jsou odděleny,
jakkoli mají smysl jenom tehdy, jestliže jsou pojímány společně, tj. komplexně. To je dnes
velký problém tištěného prostředí: začíná být vnímáno jako omezující a oktrojované, protože
ať tak, či onak je mu vlastní hierarchická pyramida kompetentních autorit, které nejsou
schopny zaručit jeho vnímání jako prostředí komplexního, a to bez ohledu na to, zda by tiště-
né prostředí existovalo samostatně, nebo jako protějšek prostředí elektronického.
Je tu však ještě případ třetí, který znamená, že sice každý člověk může být kompetentní auto-
ritou, aby prostřednictvím knihy zpřítomňoval své ideje potenciálně, že však takovou autori-
tou není aktuálně, protože nejsou vnější byrokratické autority, které by to vyloučily, ale ani
zaručily. To předpokládá přesun role kompetentní autority z vnějšku procesu publikování do
jeho nitra, tzn. intersubjektivní porozumění tomuto procesu. V tom je podstatná změna, proto-
že takové kompetentní autority pak nemají povahu hierarchické pyramidy, ale demokratické
sítě, dalo by se říci. Ale právě v tom je problém, poněvadž to předpokládá spojení na jedné
straně dobrých a kvalitních hodnot a na druhé straně hodnot volně a svobodně prezentova-
ných. Zároveň to ovšem předpokládá, že – pokud by každý člověk alespoň potenciálně mohl a
měl být kompetentní autoritou ovlivňující proces publikování – vlastně kompetentní autoritou
v jejím z minulosti zděděném a v přítomnosti obvykle chápaném byrokratickém významu
nemůže být nikdo. Stabilní a statické kompetentní autority se tak totiž přetvářejí v dynamické
kompetitivní síly a jejich volnou hru. Pokud tedy jak objektivní, tak subjektivní pojetí idejí ve
vztahu k publikování knih jakožto materiálních věcí musíme charakterizovat jako osvíceně
byrokratické, potom intersubjektivní pojetí nezbývá, než charakterizovat jako pragmaticky
komerční. Jde o to, jak máme přistoupit k tomuto „komerčnímu duchu“, který intersubjekti-
vita idejí implicitně obsahuje. Je známou skutečností, že konkrétně česká společnost se s ním
tradičně nedokáže vyrovnat. Většinová česká společnost totiž nechápe svobodu jako volbu,
ale výhradně zcela vulgárně jako peníze, a to v příkrém rozporu s některými společnostmi
jinými. Pokud bychom tedy publikování knih měli rozumět jako pragmaticky komerční čin-
nosti, většinová česká společnost to bude vnímat jako vydělávání peněz, nikoli jako zpro-
středkování ideových hodnot na základě nabídky a poptávky, tj. zprostředkování hodnot na
základě volby mezi nimi bez byrokratické ingerence. Jestliže můžeme věcem, hodnotám apod.
metaforicky přičítat líc a rub, většinová česká společnost vidí na „komerčním duchu“ jeho rub
(zatímco „byrokratického ducha“ vidí z jeho líce, nikoli z rubu). Problém je tedy v tom, naučit
se věci, hodnoty apod. vidět komplexně.
Publikování knih má smysl jenom tehdy, jsou-li knihy také čteny, nejsou-li to tzv. knihy bez
přirozených čtenářů. To je podmínka sice nutná, leč nepostačující, poněvadž se vztahuje vý-
hradně k jejich obsahu a možná formě, obsah a forma jsou brány izolovaně bez vztahu ke
společenským procesům komunikace a distribuce. Nestačí, aby se kulturní artefakt proměnil
v technologický produkt, ale je zapotřebí, aby výsledný technologický produkt byl dostupný
jednak přesunem v čase a prostoru (komunikace), jednak reálnou možností jej získat (distribu-
ce). Kulturní artefakt v podobě technologického produktu je tedy finalitě realizován teprve
tehdy, je-li zprostředkován obchodem nebo jinou službou. Ve všech těchto případech jde o
materiální činnosti, tedy procesy praxeologické a katalaktické. Zprostředkování ideálních
hodnot představovaných obsahem a formou knihy nelze z tohoto rámce izolovat; jestliže by-
chom to chtěli učinit, vytvořili bychom z toho činnost povýtce individuální, nikoli sociální.
Jak tvorba, tak vnímání vytvořených hodnot by tím byly ve svém rozsahu výrazně omezeny, o
čemž svědčí prostá zkušenost. „Komerční duch“ není založen primárně na zisku, na vydělává-
ní peněz, ale na socializaci původně i posledku individuálních hodnot, na zprostředkování
mezi nimi na základě principů praxeologie a katalaktiky. Jde o volbu mezi různými (nikoli
stejnými) hodnotami, o kvantifikaci různých individuálních voleb a ve výsledku o realizaci
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velmi různých hodnot. To ovšem znamená připustit možnost „být iritován“ hodnotami, které
na rozdíl ode mne volí jiní lidé. Jde o to, nalézt reálné naplnění všech individuálních prefero-
vaných hodnot, z nichž musí být vyloučeny jen ty, které popírají obecnou možnost naplňování
hodnot a striktně omezují tuto možnost pouze a výlučně na některé z nich. Různé ideální hod-
noty tak získávají možnost naplnění, třebaže bude každá co do součtu individuálních naplnění
různá. To vytváří možnost, aby žádná z hodnot nebyla opominuta, ale zároveň aby žádné
z nich nebyly její individuální preference oktrojovány. „Komerční duch“ stojí na volbě mezi
hodnotami, nikoli na penězích, protože peníze jsou mu pouhým formálním měřítkem hodnot
umožňujícím koordinovat jejich ideální a materiální stránku. Z jedné strany tedy vůbec nezá-
leží na tom, zda jsou hodnoty poskytovány službami veřejnými nebo soukromými, poněvadž
jde o to, aby se dostaly ke svému koncovému uživateli. Z druhé strany však je ošemetné do-
mnívat se, že „pravé“ hodnoty mohou být zprostředkovávány pouze veřejnými službami,
protože veřejné služby činí kalkulaci na provoz zprostředkování obtížnější až nemožnou, čímž
ovšem způsobují nemožnost poskytování některých žádaných hodnot; reagují na to zpravidla
tím, že „hodnotí“ hodnoty a některé z nich, třebaže jsou žádané, považují za nežádoucí.
„Komerční duch“ tedy musí preferovat soukromé služby nikoli z důvodu peněžního zisku, ale
z důvodu flexibilnějšího poskytování ideálních hodnot. Poskytování hodnot veřejnými služ-
bami by se tudíž mělo zakládat na principu subsidiarity a v tom smyslu hodnotové neutrality.
Ve vztahu ke knize z toho ovšem plynou závažné důsledky. Prakticky to totiž znamená, že by
měly být vyloučeny dotace na přetváření kulturních artefaktů v technologické produkty a že
by veřejné prostředky měly být investovány pouze do procesu komunikace a distribuce. Zna-
mená to však také, že je nutno nově posoudit lákavou představu o výhradním poskytování
veřejných služeb zdarma. Lze říci, že veřejná služba spočívá na veřejném zájmu. Veřejný
zájem je zájmem sociálním, nikoli individuálním. Nezajišťuje tedy konkrétní naplnění ideální
hodnoty, ale pouhou možnost, aby ideální hodnota mohla být naplněna, tj. má poskytnout
možnost volby mezi různými ideálními hodnotami, nikoli dodávat přímou preferenci některé
z nich. Veřejnou službu je tedy nutno projektovat zejména do sféry komunikace ideálních
hodnot, nikoli do sféry jejich distribuce. Jinak řečeno, ve veřejném zájmu je zaručit možnost
informace o existujících nebo potenciálních ideálních hodnotách, nikoli jejich přímou recepci.
Zde se nachází rozlišení, co je zdarma a co za úplatu: zdarma je komunikace ideálních hodnot,
tj. možnost jejich realizace v recepci, avšak za úplatu by měla být distribuce ideálních hodnot,
tj. jejich aktuální realizace v recepci. Veřejný zájem je zkrátka subsidiárním zájmem každého
individuálního člověka, tj. skýtá možnost pro svobodnou a volnou cirkulaci ideálních hodnot,
oblast distribuce je však pouze partikulárním skupinovým zájmem, nelze ji tedy považovat za
zájem veřejný.
Ze sociálního hlediska je tak nutno předpokládat jiný model komunikace a distribuce knihy,
než jaký známe dosud. Až donedávna bylo možno knihu považovat za typické médium vyso-
ké kultury. Ve zprostředkování vysoké kultury nebyla sice médiem jediným, ale rozhodně
byla médiem univerzálním. Vedle ní sice existovalo také divadlo a později film a rovněž tak
rétorika, resp. některé její útvary, avšak ta jsou svým působením (ve srovnání s knihou) jak co
do rozsahu, tak co do obsahu omezená. O novinách, rozhlasu a televizi, které se v 19. a 20.
století postupně prosadily, nelze říci, že by byly přímou konkurencí knihy; a pokud ano, tak
pouze co do rozsahu – co do obsahu je nelze považovat za média zprostředkovávající vysokou
kulturu, nýbrž spíše kulturu populární a masovou. Za konkurenty knihy by tato média mohla
být považována jen tehdy, kdybychom skutečně věřili tomu, že vysoká kultura se může stát
všeobecnou a vytlačit kulturu populární a masovou. To však by bylo možné brát vážně pouze
v tom případě, kdybychom uvažovali o Knize a nikoli o knize. Situace se však radikálně změ-
nila v posledních několika letech prudkým nástupem internetu. Jako síť sítí totiž mnohem lépe
vyjadřuje intersubjektivitu ideálních hodnot než kniha; ta je příliš zatížena svým dědictvím, a
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tedy také tu buď objektivním, tu buď subjektivním pojetím ideálních hodnot. Tak jak bude
tištěné informační, komunikační a znalostní prostředí marginalizováno, jak se elektronické
prostředí bude stávat prostředím dominantním, tak také bude kniha vytlačena z pozic typické-
ho média. Tento proces nezastaví žádné dotace, ba v dlouhodobé perspektivě budou knize
spíše na škodu. Již dnes se zdá, že kniha zůstane zachována jako médium pro specifické účely,
že knižní trh se stane tzv. trhem výklenkovým, ale to pouze tehdy, pokud přijme princip inter-
subjektivity ideálních hodnot. Kniha bude mnohem více tendovat ke sdělování znalostí, speci-
fických intelektuálních a estetických hodnot. Příznivci knihy se utěšují tím, že právě dnes se
stále více čte. Neuvědomují si však, že jde spíše o čtení intenzivní než extenzivní: stále méně
lidí čte stále více. Čtení knih se zkrátka stává elitnější záležitostí než před jednou, dvěma ge-
neracemi. S tím také souvisí spíše globální než nacionální zaměření takové četby. Tady není
od věci si uvědomit, jak silně je tištěná kniha vázána na novověkou národotvorbu.
S vyprcháváním nacionalismu a národovectví, s nástupem mnohem civilnějšího vlastenectví
(ubi bene, ibi patria) je tato souvislost potlačena a funkčnost knihy silně omezena. Z toho pak
plyne závažný důsledek pro veřejné služby, jak jsou představovány a nabízeny knihovnami, o
nichž už víme, že se mají týkat především komunikace, nikoli přímo distribuce: komunikace
ideálních hodnot není ve své podstatné složce prostě půjčování knih, ale služnou dodatečné
informace a přidané hodnoty. Nejenom nakladatelé (a knihkupci), ale i knihovny se budou
muset orientovat v novém prostředí a nalézt novou náplň pro své služby.

7  //  KULTURA: DISKURS VERSUS DIALOG
Politický aspekt existence knihy spočívající na napětí mezi ideologií a kontrolou, ekonomický
aspekt vycházející z napětí mezi produktem a službou a sociální aspekt zakládající se na pola-
ritě pyramidy a sítě se projevuje i v jejím aspektu kulturním. Význam kulturního aspektu kni-
hy ovšem není v tom, že by zde byl rozpor mezi vysokou a populární či masovou kulturou.
Z hlediska informačního, komunikačního a znalostního prostředí jde nikoli o to, zda zaujímá
na žebříčku obsahové kvality, řeklo by se, takové či onaké postavení, nýbrž zda naplňuje
funkci obecněji upotřebitelného média, tzn. takového média, které je způsobilé reprezentovat
obsahy různých stupňů kvalitativního žebříčku. Jde tudíž o to, nakolik je kniha médiem typic-
kým, tzn. způsobilým univerzálního vyjádření všech obsahů kvalitativní škály, marginálním,
tzn. způsobilým vyjadřovat jen některé z těchto obsahů, anebo specifickým, tzn. způsobilým
vyjadřovat jen zcela určitý typ obsahu. To v žádném případě není dáno technologií produkce,
nýbrž kontextem politických, ekonomických a sociálních možností. Typičnost, marginálnost
nebo specifičnost knihy jako média je tudíž dána historicky v tom smyslu, v jakém dokáže
jaksi simultánně reprezentovat, zprostředkovávat a zpřístupňovat akumulované kulturní dě-
dictví (tzv. mrtvou kulturu), jakož i reflektovat a tematizovat přítomné problémy a otázky
širšího dosahu (tzv. živou kulturu). Jedině na tom záleží nejenom váha, ale vůbec životnost
knihy jakožto funkčního média zapojeného do určitého informačního, komunikačního a zna-
lostního prostředí. V podstatě tedy jde o to, jakým způsobem médium knihy komunikuje in-
formace a znalosti v kontextu různých prostředí; médium knihy nelze brát izolovaně, ale jen
jako součást širšího celku sociokulturní a civilizační povahy. Hovořit o knize samostatně ne-
má vůbec žádný smysl, protože to by znamenalo nereflektovat podstatné okolnosti její kon-
textuální existence, resp. vidět knihu ahistoricky na statickém referenčním pozadí (zpravidla
ovšem odvozeným z běžné zkušenosti statu quo). Hodnota knihy je v její funkčnosti, nikoli
v apriorně pojímané obsahové nebo formální kvalitě.
Na funkci knihy jako média je tudíž třeba nahlížet v různém kontextu historicky se vyvi-
nuvších informačních, komunikačních a znalostních prostředí, tj. v tomto konkrétním případě
rukopisného, tištěného a elektronického. Jelikož tu nemůže jít o dějiny knihy, nýbrž jen o
jakýsi schematický nárys základních funkčních charakteristik, nemá smysl rozebírat detailně
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formální funkční proměny knihy jakožto typického média tištěného prostředí (tj. knihy běžné-
ho vědomí statu quo), nýbrž soustředím se pouze na přechody mezi jednotlivými prostředími,
tj. rukopisným a tištěným na jedné a tištěným a elektronickým na druhé straně. Není totiž
pochybnosti o tom, že před vznikem a zavedením knihtisku a právě tak po vynálezu a prosa-
zování digitálních technologií se funkce knihy jakožto média výrazně liší od média knihy
tištěné. Je zřejmé, že rukopisná kniha byla médiem pouze marginálním, protože sociální a
sociokulturní komunikace typicky probíhala jinými cestami; rukopisná kniha nebyla univer-
zálním prostředkem komunikace, který by dokázal integrovat kulturu vysokou z jedné a kultu-
ru populární z druhé strany. Rukopisná kniha plnila především funkci statické vnější paměti
vysoké kultury, zpravidla však nebyla (na rozdíl od knihy tištěné) zároveň komunikačním
kanálem; obsahy uchovávané v rukopisné knize byly obvykle prezentovány jiným způsobem.
Nepochybně sice také existoval způsob tichého čtení příznačný pro pozdější knihu tištěnou,
nicméně typickým bylo spíše čtení hlasité a ještě spíše rétorická (řečnická) a homiletická (ka-
zatelská) reprodukce. Výrazně tedy převažovala kolektivní recepce obsahů rukopisné knihy
nad recepcí individuální. To mělo některé důležité důsledky pro působení rukopisné knihy na
rozdíl od knihy tištěné, jež není radno opomíjet, jak se to obvykle činí.
Statická vnější paměť uchovávaná v rukopisné knize byla totiž vzhledem ke způsobu komuni-
kace, recepce a apercepce slabá, tj. slabší než v případě tištěné knihy. Individuální vznik ru-
kopisné knihy (na rozdíl od technologie masové produkce a reprodukce v případě knihy tiště-
né) nedával vzniknout představě díla v dnešním smyslu, a to hned ze dvou důvodů. Jednak
rétorická či homiletická reprodukce nebyla reprodukcí zcela věrnou, tj. doslovnou, nýbrž jen
více méně přibližnou; řečník či kazatel uzpůsoboval reprodukovaný obsah publiku, jeho kul-
turní, intelektuální úrovni. Z našeho pohledu tak na základě jednoho jediného obsahu statické
vnější paměti mohla vznikat docela jiná díla. Důležitým bylo téma, ne tak dílo (v dnešním
smyslu). Sama reprodukce tak už byla do značné míry jeho interpretací nebo docela promě-
nou. Jednak zápisy, které si činili posluchači na základě mluveného slova, byly výběrové a
někdy i komentované, byly tedy dalším stupněm interpretace či proměny původního obsahu
uložené ve statické vnější paměti rukopisné knihy. Tento způsob komunikace působil posléze
i na přepisovače textů, kteří je více méně různě přetvářeli, byli tedy spíše redaktory či repro-
ducenty. Médium rukopisné knihy tedy nedokázalo uchovat v rámci komunikačního procesu
informaci nezměněnou. Jakmile se se zvyšující se gramotností pozdního středověku rukopisná
kniha rozšířila, nastal problém s nerovnovážností mezi uchováním a proměnou informace; její
transformaci nebylo lze kontrolovat, neboť chyběla dostatečně jasná představa o díle, o tom,
co je dílo. Nadto při rukopisné transmisi textů hrála obrovskou roli jazyková různost. Ruko-
pisná kniha jako médium statické vnější paměti byla zpravidla psána latinsky, zatímco réto-
rické a zejména homiletické promluvy, skrze které byl teprve rozšiřován její obsah, byly tak-
řka důsledně pronášeny v jazyce lidovém, resp. v lidových jazycích. Postupně pak lidové ja-
zyky pronikaly i do zápisů v rukopisných knihách, přičemž ovšem šlo spíše o adaptace, než o
skutečné překlady původních textů latinských. Nejprve tedy rétorická či homiletická repre-
zentace původně latinského textu v lidovém jazyce byla recipienty zpětně zaznamenávána
opět latinsky, později však přímo v lidovém jazyce. Tak potom vznikla i originální tvorba
v lidovém jazyce.
Médium rukopisné knihy tedy postupně přinášelo tři podstatné problémy, jež posléze na konci
středověku přestaly být v jeho rámci řešitelné. Za prvé to byl problém uchování informace, tj.
zaručení její neměnnosti v komunikačním procesu. V komunikaci jsou sice důležité obě strán-
ky, tj. jak neměnnost informace, tak její změna, avšak médium rukopisné knihy neumožňo-
valo kontrolu, zda a kdy se přenáší informace nezměněná, nebo zda a kdy se přenáší změněná.
Dokud byla gramotnost omezena na úzké a v zásadě autarkní složky lidí, tzn. dokud se vzdě-
lanost pohybovala pouze ve dvou dimenzích – univerzální a lokální, nevznikala tu vůbec žád-
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ná otázka; můžeme hovořit o recepci výhradně lokálního aspektu univerzální informace. Jak-
mile však vzdělanost překročila takové úzké lokálně omezené kroužky, problém vyvstal: bez
přímého, osobního kontaktu, tj. na úrovni pouze věcné, byla komunikace ztížena, protože
neumožňovala rozlišit a oddělit informaci (nezměněnou informaci) od její interpretace (změ-
něné informace). Za druhé tak vznikl problém napětí mezi masivností a transparentností textu.
Jednotlivá porozumění a jednotlivé výklady, skrze něž byla informace recipována, byly dány
nereflektovaným kontextem a implicitním referenčním pozadím, zakládajícími se na buď čistě
lokálním prostředí nebo na síti úzkých skupin vytvářejících kulturní okruh. Texty byly masiv-
ní v tomto rámci, vzhledem k implicitnosti referenčního pozadí společného tomuto rámci však
byly zároveň transparentní. Vzhledem k jiným rámcům, tj. jiným prostředím a okruhům,
transparentní nebyly a jevily se jen ve své nesrozumitelné masivnosti. Jelikož však stále byla
vnímána i univerzální dimenze, ona netransparentní masivnost nebyla zprvu pochopena, tj.
nebyla vnímána jako jiné, ale stále jako stejné. Tím ovšem docházelo k neporozumění
v komunikaci, které se projevovalo jako aequivocatio či quaternio terminorum, tedy jako tzv.
mluvení o voze a o koze. Komunikační proces tedy nakonec bylo nutno kontrolovat zevně,
poněvadž jeho vnitřní kontrola již byla neúčinná. A posléze za třetí, vstup lidového jazyka,
resp. lidových jazyků do nikoli již bezprostřední osobní, nýbrž zprostředkované věcné komu-
nikace postupně vytvořil mezi lokální a univerzální dimenzí dimenzi třetí, národní. Vstup této
nové dimenze do komunikace informace znamená v jistém smyslu překlenutí propasti mezi
vysokou kulturou a kulturou populární a do jisté míry možnost jejich vzájemného prostupová-
ní. Vyžaduje však také transformaci lidového jazyka v jazyk národní, tzn. vytvoření spisovné-
ho jazyka na základě lidového jazyka reálně existujícího pouze v různých nářečích, profesio-
nálních hantýrkách apod. Takto vytvořené národní, spisovné jazyky posléze začínají pronikat i
do dimenze univerzální, která byla dosud vyhrazena jazyku jedinému, latině. Napětí mezi
masivností a transparentností textu se tak ještě zvýšilo, protože univerzální kultura přestala
být nazírána skrze pouhé své lokální aspekty a začala být vnímána jako souhrn různých ná-
rodních verzí. Univerzální vzdělanost přestala být zřejmou skutečností a stala se intelektuál-
ním pomyslem.
Reakcí na tyto problémy bylo vytvoření a prosazení technologie knihtisku. Informačně komu-
nikační proces v závěru rukopisného období byl silně heterogenní, transmise textů byla přes
silně vzrůstající četnost znesnadněna, takže bylo žádoucí, aby došlo k výrazné homogenizaci.
Ta probíhala ve třech směrech. Za prvé, charakteristickou vlastností technologie knihtisku je
vytváření sériových produktů. Každý z exemplářů série má sice sám v sobě totožnost jako
samostatná individuální fyzická, materiální věc, zároveň však je charakterizován shodou
s ostatními exempláři téže série, a to jak z hlediska nosiče, tak z hlediska záznamu. Teprve tak
vzniká jasná představa o dokumentu, protože informace přes multiplicitu exemplářů, tj. parti-
kulárních reprezentací, zůstává zachována nezměněná. Dílo tak může, ba musí být vykládáno
ze sebe sama, není primárně zapotřebí jeho kontextuální interpretace. Rozpor mezi masivností
a transparentností textu se vytrácí a zůstává jen informačně komunikační iluze transparent-
nosti. Za druhé, z toho plyne homogenizace na dalším, vyšším stupni. Nekontextuální transpa-
rentní text je textem lineárním, resp. paralelním lineárním textem (k hlavnímu textu jsou při-
řazeny poznámky pod čarou apod.), který je chápán jako průhledný nejenom ve vztahu
k myšlení, ale také ve vztahu ke skutečnosti. Nastupuje představa objektivity – objektivní
obsah myšlení reprezentovaného textem je „pravým věděním“. Rezultáty jiných informačně
komunikačních procesů se jeví jako klam. Z toho pak plyne intelektuální a racionalistická
pýcha, jakož i snahy organizovat sociální procesy na pedagogickém, tj. v zásadě hierarchic-
kém základu. Zatímco informačně komunikační proces v rukopisném prostředí chápal hierar-
chii jako něco vnějšího, protože základem se mu jevil nikoli rozum, nýbrž duše schopná osví-
cení, týž proces v prostředí tištěném ji nyní chápe jako vnitřní kvalitu vztaženou k rozumu.
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Dalo by se říci, že zvěstování se převrátilo v poučování prostřednictvím média tištěné knihy.
Za této situace se tištěná kniha stává médiem typickým, protože je to médium způsobilé pře-
nášet univerzalitu obsahů, a to v důsledku postupující až všeobecné gramotnosti na všechny
stupně sociokulturního žebříčku, třebaže v rozdílné kvalitě. Za třetí, tištěná kniha způsobuje
homogenizaci národů politických v národy kulturní. Důsledkem jejího působení je demokra-
cie nikoli ve smyslu svobody, nýbrž rovnosti, tzn. ve smyslu nacionálního či dokonce nacio-
nalistického kolektivismu. A tak kulturní národ, ač chce být národem politickým, vzhledem
k akcentu na kolektivitu, nikoli na individuum je ustavičně ohrožen poklesem na pouhé etni-
kum, jež se snadno stává předmětem totalitních manipulací. Dochází k tomu z toho důvodu,
že v knize jakožto pouhém typickém médii tištěného informačního, komunikačního a znalost-
ního prostředí je spatřován cíl, že se stává tu pedagogickou, tu snobskou náhražkou kultury.
Tištěná kniha, když se plně historicky rozvinula, tak odhalila polaritu mezi diskursem a dialo-
gem. Svým homogenizačním soustředěním na linearitu textu, resp. paralelních textů, na ob-
jektivitu poznání a na kolektivní nacionalitu natolik prosákla autoritativností, že začala ztrácet
schopnost sdělování univerzálních obsahů. Natolik se vychýlila na stranu diskursu, že do
značné míry ztratila schopnost uznat změnu informace v procesu dialogu. Texty se znovu
stávají masivními, nyní však nikoli z důvodu lokální interpretace univerzálního, nýbrž
z důvodu nacionální rigidnosti, jež si klade právě tak univerzální nároky, je toho však schopna
pouze totalitně, protože zapomněla na to, že je pouhou verzí, nikoli univerzalitou samou. Tiš-
těná kniha tím tudíž je jako typické médium zpochybněna. Odpovědí na tuto pochybnost je
vznik elektronického informačního, komunikačního a znalostního prostředí a elektronických
médií. Elektronické prostředí heterogenizuje všechno to, co tištěné prostředí homogenizovalo.
Místo lineárního textu zprostředkovává hypertext, místo objektivity virtualitu, místo naciona-
lity globalistu. Tištěná kniha už není dostatečně univerzální, aby mohla zůstat typickým médi-
em. Tím se naopak stává internet, resp. komplexní multimodální dokument. Elektronické pro-
středí se postupně stává dominantním, zatímco prostředí tištěné sice pomalu, ale jistě poklesá
do marginálnosti. V této hluboké transformaci, zdá se, poklesne tištěná kniha na úroveň pou-
hého specifického média způsobilého náležitě zprostředkovávat jen některé relativně přesně
vymezené obsahy vysoké kultury. To lze zajisté obtížně předjímat v konkrétnosti, je však snad
možno připustit, že i v rámci všeobecně virtuálního prostředí zůstanou některé obsahy, u nichž
bude optimální lineární reprezentace, tj. takové obsahy, které i nadále budou považovány za
dílo, resp. díla. V zásadě lze říci, že se to bude týkat jen omezeného počtu děl z oblasti umě-
lecké a vědecké tvorby. Jako skutečná reprezentace kultury v univerzálním smyslu se však
bude prosazovat komplexní multimodální dokument. Knihovny se tak budou muset podrobit
reorganizaci a přeorientovat se na správce přístupu ke zdrojům komplexních multimodálních
dokumentů v elektronickém prostředí a na tvůrce dodatečné informace a přidané hodnoty;
dnešní sbírky knih se budou postupně přesouvat do oblasti tzv. mrtvé kultury, jež bude pre-
zentována jako kulturní dědictví prostřednictvím typického elektronického média, tj. kom-
plexního multimodálního dokumentu. 21. století bude především obdobím tohoto přechodu.

8  //  RELACE ALTERNATIVNOSTI: TRANSPOZICE VERSUS TRANSFORMACE
Ze všeho, co bylo až dosud řečeno, jednoznačně plyne, že knihu tištěného prostředí je nutno
vidět na pozadí komplexního multimodálního dokumentu elektronického prostředí a naopak,
pokud se máme vůbec relevantně vyjádřit k tématu „Kniha v 21. století“. Problém je, že vztah
obou informačních, komunikačních a znalostních prostředí vypadá disparátně, ba že vůči sobě
stále ještě leckdy vystupují i nepřátelsky. Avšak cílem politického, ekonomického, sociálního
a kulturního působení by mělo být, aby obě prostředí vystupovala koherentně. Je tudíž třeba
najít konzistentní ideu, resp. konceptualizaci a teorii, která by umožnila odkrýt budoucí per-
spektivu v její pozitivní, nikoli negativní podobě. Musíme tedy hledat to, čemu se říká relace
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alternativnosti. Relace alternativnosti v epistemologii vztažené k informaci a znalosti, resp.
k informacím a znalostem, znamená vytvoření alternativního modelu k modelu již existující-
mu, pokud z nějakých důvodů přestal vyhovovat, tak, aby byla zachována (z hlediska modelu
původního) a naplněna (z hlediska modelu nového) jeho finalitní funkce, tj. k uspokojení in-
formační a znalostní potřeby. To znamená, že k naplnění jednoho a téhož konečného cíle se
dospěje jinými, uspokojivějšími, efektivnějšími, obecnějšími atp. prostředky. Prostředkem
realizace informace a znalosti, jakož i jejich vzájemného vztahu je komunikace. V našem
případě se tedy relace alternativnosti musí týkat komunikačního prostředí a jeho médií. Fina-
litní funkce komunikačního prostředí jsou rozdílné podle svého vztahu k informacím a zna-
lostem a v důsledku toho i podle vztahu k datům, jež jsou pro ně základem. A tak musíme
podniknout dva kroky: jednak posoudit, v jakém smyslu vůbec může být elektronické prostře-
dí alternativou prostředí tištěného, jednak rozhodnout, které z obou prostředí a jeho médií lépe
naplňuje finalitní funkci kterých informací a znalostí.
První krok spočívá v rozlišení, zda rozdíl mezi tištěným prostředím na jedné a elektronickým
na druhé straně je dán výhradně technicko-technologicky, anebo zda je dán také metodicko-
metodologicky a v posledku paradigmaticky. Pouhý technicko-technologický rozdíl se jeví
v dostatečnosti transpozice dokumentu z jednoho prostředí do druhého tak, že by byl jeho
jakousi kopií, a to jak z hlediska senzuálního, tj. jeho vnější smyslové formy, tak z hlediska
racionálního, tj. stejného způsobu rozumového zpracování informace a znalosti v dokumentu
obsažené. Jinak řečeno, nejde jenom o to, aby dokumentu byla uchována táž funkce komuni-
kátu, ale aby mu pokud možno byla zachována také funkce artefaktu více méně podobného
tomu, který tu byl před provedením transpozice. Zcela jednoduše: text bude i na monitoru, tj.
uživatelském rozhraní elektronického prostředí vypadat vizuálně, podobně jako kniha nebo
časopis, ačkoli jeho podstatou budou „bity“ a ne „atomy“. To možná vyhovuje té složce lidské
povahy, která si nepřeje měnit věci a jež u některých lidí silně převažuje, nicméně to má há-
ček, a to nejenom v tom, že jinou složkou lidské povahy je touha právě po změně věcí. Nelze
sice pochybovat o tom, že dokumentu (knihy, časopisu) se doberu v elektronickém prostředí
snáze než v tištěném, ale výsledek je vzhledem k celkovému očekávání horší, neboť jeho
vnímání, tj. v jiném pohledu jeho působení na smysly, je mnohem omezenější, mnohem méně
komplexní. Je to pochopitelné, protože takový elektronický dokument je sice zajisté předmě-
tem (v mentálním smyslu), ale rozhodně není věcí (v materiálním smyslu). Sice jej lze vidět a
slyšet, tzn. vnímat „vyššími“ smysly umožňujícími vzdálený kontakt s věcmi, avšak nelze jej
cítit a hmatat (a ani chutnat, kdyby se někomu zachtělo), tj. vnímat „nižšími“ smysly umož-
ňujícími bezprostřední kontakt s věcmi. Tyto „nižší“ smysly se sice nepodílejí na vnímání
obsahu dokumentu, tj. dokument skrze ně není vnímán vědomě, ale podílejí se na vnímání
jeho materiální věcnosti, tj. vstupují nereflektovaně do podvědomí. Transpozice dokumentu je
tedy nakonec rušivá, transponovanému dokumentu něco důležitého, ne-li podstatného chybí.
A ostatně ani vnímání „vyššími“ smysly není plně adekvátní, protože neumožňuje zaznamenat
celek, zachycuje vždy jen dílčí části nebo analytický rozklad částí. I když navigace v takovém
dokumentu může být dokonce lepší než před jeho transpozicí, celková orientace
v transponovaném dokumentu je naopak mnohem horší. Z toho můžeme usoudit, že
v tištěném prostředí dosáhla některá média, mezi nimi právě tištěná kniha a tištěný časopis,
optimální podoby, kterou lze pouze narušit, ne vylepšit. Před transpozicí dokumentu tedy
nakonec stojíme s rozpaky. Elektronické prostředí sice umožňuje snazší přístup k němu, ale
podoba takového dokumentu je neuspokojivá, protože nedovoluje plnou koordinaci „vyšších“
a „nižších“ smyslů, ačkoli ji implicitně předpokládá a požaduje, a protože neumožňuje har-
monizaci mezi racionálními a iracionálními silami mysli. Transpozici dokumentu je
v důsledku toho nutno považovat za krok stranou. K tématu „Kniha v 21. století“ nemá co říci,
ba je nutno se obávat, aby nás nezavedla na scestí.
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Začínáme tudíž chápat, že rozdíl mezi tištěným a elektronickým prostředím musíme koncipo-
vat jako paradigmatický, musíme mu rozumět jako transformaci dokumentu. Transformaci je
nutno založit na rozdílu mezi lineárním textem vlastním tištěnému prostředí a hypertextem,
který je podstatným rysem prostředí elektronického. Hypertext je zdrojem vytváření kom-
plexního multimodálního dokumentu, který má dva základní ideální typy, kterým je společný
rys otevřenosti a neukončenosti, jímž se zásadně liší od knihy. První z těchto ideálních typů si
lze představit jako webovou stránku volně průchodnou dovnitř i navenek skrze pevné hyper-
linky. Formou takové webové stránky může být i kniha ve smyslu významového, obsahového,
intelektuálního atp. celku. Zde ovšem vznikají hned dvě otázky. Jednak z hlediska vnímání
nedochází k rozlišení vnímaných a logických celků, tj. řekněme stránek na jedné a kapitol na
druhé straně. Taková kniha metaforicky evokuje spíše svitek než svazek, nelze ji tedy ani
s s velkou licencí považovat za knihu běžné zkušenosti statu quo, třebaže při širším historic-
kém pojetí by to možné bylo. Jednak z hlediska koordinace vnímání a myšlení jsou zde odka-
zy vně příslušeného významového, obsahového, intelektuálního atp. celku vedeny přímo, tj.
hyperlinkami, nikoli nepřímo, tj. poznámkovým, resp. vůbec informačním aparátem. Je sice
možné se od použití hyperlinek oprostit, avšak takový přístup by jednoznačně znamenal silné
oslabení potenciálu, kterým je elektronické prostředí naplněno. To ovšem znamená, že tako-
výto komplexní dokument je kontinuem, nikoli diskrétností, a z toho plyne, že ani metaforicky
jej za knihu považovat nelze. A přece má hluboký smysl jak z hlediska praktického (přímý
přístup k souvisejícímu materiálu), tak intelektuálního (bezprostřednější synchronizace hete-
rogenních myšlenek a plurálních přístupů). Druhý ideální typ si lze představit na příkladu
sdruženého přechodného dokumentu generovaného z databáze. Takový dokument už vůbec
v ničem nepřipomíná knihu. Ale i kdybychom pomysleli na to, že nebudeme uvažovat o tako-
vém dokumentu, nýbrž o databázi samotné, ani v tom případě nebude v ničem připomínat
knihu. Existují sice knižně vydané katalogy, bibliografie, dokumentace apod., avšak pro navi-
gaci v nich se užívá postupu rejstříkování vycházejícího z pojmů či představ, zatímco databá-
ze vycházejí z postupu indexování zakládajícího se na termínech či slovech. Ani tak tedy ne-
lze databázi považovat za knihu. Potom jsou zajisté v elektronickém prostředí možné různé
hybridní typy nebo typy vysloveně multimodální zakládající se na synkrezi textových, zvuko-
vých, statických i dynamických obrazových prvků, v jejich případě však to, že by mohlo jít o
knihy, nenapadne už vůbec nikoho. Kniha, jak ji známe, ať už v užším pohledu běžné zkuše-
nosti statu quo, nebo v širším pohledu historickém, je zkrátka v elektronickém prostředí zcela
nevítaným bastardem.
Nelze si neuvědomit, že komplexní dokumenty elektronického prostředí jsou jak informačně a
znalostně mnohem univerzálnější, tak komunikačně mnohem efektivnější než tradiční knihy
prostředí tištěného, alespoň ve výrazné většině případů. Simultánní komplexita hypertextu
stojí vysoko nad jednoplánovostí lineárního textu. Nelze se tedy divit tomu, že elektronické
prostředí s typickým médiem komplexního (multimodálního) dokumentu se stává dominant-
ním nad tištěným prostředím s typickým médiem tištěné knihy. Tištěné prostředí zůstane jako
marginální rezervováno pouze pro ty účely, kdy bude oproti hypertextu vhodnější použít text
lineární. V případě vědecké a odborné literatury je to naprosto jasné již dnes. Lze předpoklá-
dat úplný zánik tištěných časopisů, sborníků z konferencí apod., protože budou vytěsněny
efektivnějšími způsoby komunikace informací a znalostí. Právě tak lze předpokládat úplný
zánik všech katalogů, bibliografií, dokumentací, materiálových studií, výzkumných zpráv
apod. v tištěné podobě a jejich výhradní elektronickou distribuci. Lze očekávat výrazné sníže-
ní počtu dnes tiskem vycházejících analytických a alespoň snížení v případě syntetických
monografií. Jako knihy (tj. tištěné knihy běžné zkušenosti statu quo) zůstanou jen opravdová
díla, tzn. takové spisy, které přinášejí zásadní konceptuální a interpretační inovace. Je zřejmé,
že takových knih bylo v minulosti, je dnes a bude i v budoucnosti jen velmi málo ve vztahu ke
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všemu tomu, co dosud bylo, dnes je a ještě bude publikováno. Boj nakladatelství specializují-
cích se na vědeckou literaturu vykazuje již dnes všechny rysy agónie, už dnes jsou pohlcována
širšími mediálními a informačními koncerny. Také knihovny, pokud se nesoustředí na oprav-
du zásadní změny, budou mít jako instituce potíže. Řekl bych, že v oblasti vědecké a odborné
literatury se kniha postupem 21. století stane mimořádnou záležitostí, pokud ovšem bude také
mimořádnou intelektuální událostí.
V případě umělecké literatury není třeba takového skeptického pohledu na budoucnost knihy,
protože rozmanitost druhů a žánrů v rámci stylu je tu mnohem větší. Román, který byl v 19.
století profilujícím žánrem vysoké literatury, sice ve 20. století kromě výjimek poklesl na
úroveň pouhého středního proudu a v konkurenci s televizními seriály a videocykly bude nej-
spíše i v 21. století pokračovat ve svém pádu, právě tak, jako už nejpozději v 18. století vy-
zněly epopeje odvozené z tradice vycházející z orálního eposu. Kultura psaného slova však
nemůže být, když už jednou vznikla, nahrazena kulturou technického obrazu, neřku-li obrazu
prostého, jak se dnes běžně katastroficky říká, bude však muset nalézt nové, méně monumen-
tální žánry. Nadto reprezentace literárních děl jsou zpravidla synkretickými artefakty zahrnu-
jícími i výtvarnou úpravu a výzdobu, kterou v elektronickém prostředí nelze nahradit, i když
je nutno přiznat, že tam zase vznikají možnosti nedostupné prostředí tištěnému. Na druhé
straně je ovšem zřejmé, že na ideál masového čtení 19. a 20. století bude nutno v 21. století
zapomenout. Jednak – jak ukazuje srovnání základní a funkční gramotnosti – byl tento ideál
do značné míry jen iluzí idealistických pedagogických intervencionistů, jednak elektronická
média přebírají (a už od vzniku analogové televize přebírala) značnou část funkčně negramot-
ných, kteří to jen vítají, protože se už nemusí mořit s „nesnadným uměním čtení a psaní“,
které jim bylo shora oktrojováno. Čtenářská obec přestane být v průběhu 21. století masová,
bude výrazně početně omezena, stane se výlučnou. Hranice mezi litterati a illitterati se stane
ostřejší, jako ve středověku. Otázka 21. století bude nakonec stát jinak, než se dnes obvykle
myslí. Bude spočívat v tom, jak odstranit v průběhu novověku vzniklé fachidiotské speciali-
zační odbornictví, jehož zastánci považují všechny ostatní za ignoranty, a jak dosáhnout opě-
tovné integrace vědecké a umělecké kultury v univerzálním pohledu. A zde, uznejme, hraje
otázka knihy, její existence nebo neexistence jen podružnou roli.

9  //  ZÁVĚR: KONTINUITA IDEJÍ VERSUS DISKONTINUITA DISKURSŮ
Předcházející úvahy snad dostatečně jasně ukázaly, že otázka „Knihy v 21. století“ jakožto
historického přechodu od společnosti industriální k informační spočívá na dvou jiných otáz-
kách, jež jsou svou povahou fundamentálnější, totiž na otázce intelektuálního paradigmatu, jež
je racionalizací světového názoru a životního náhledu nové vlny, a na otázce business modelu,
jež je praktickou aplikací otázky intelektuálního paradigmatu. Mimo toto širší civilizační a
sociokulturní referenční pozadí nemá otázka „Knihy v 21. století“ �ádný rozumný smysl a
vystupuje jen jako nostalgie nebo dokonce laudatio temporis acti. Jinými slovy řečeno, vy-
vstává tu nakonec otázka historické kontinuity a diskontinuity a jejich vzájemného vztahu. Je
zřejmé, že veškerá lidská kultura a veškerý sociální život je možný jenom na základě polarity
fenoménů, jež vstupují do mysli či vědomí. Jinak by nešlo o lidskou kulturu a lidskou společ-
nost: ta nespočívá v pouhém „hledání významů“ (tj. racionalizaci fenoménů), ale na reflexi, na
„hledání významu významů“ (tj. na racionalizaci mentálních modelů fenoménů). Polarita
kategorií, jež jsou ústředními pro referenční rámce, tedy umožňuje těmto kategoriím vůbec
vstoupit do vědomí, protože jinak by byly nerozlišitelné a nevymezitelné. Kontinuitu je tudíž
možno vnímat a chápat jen na pozadí diskontinuity a naopak. Avšak kontinuita a diskontinuita
jsou abstraktní kategorie, které mají pouze formální, nikoli reálný význam. Kontinuita či dis-
kontinuita jsou formami reflexe věcí, nikoli jejich konkrétní věcností. Musí být teprve naplně-
ny obsahem, aby nebyly jen prázdným pomyslem, pouhou racionální imaginací nebo dokonce
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tíživou chimérou. A tak je třeba představu kontinuity, jakož i diskontinuity něčím reálným
naplnit, abychom se vymanili z pouhé racionální imaginace.
Pokud zjišťujeme, že otázka „Knihy v 21. století“ je otázkou historickou, je nutno ji nahlížet
historicky, i když to nutně neznamená, že musí být posuzována v pohledu lineárních dějin.
Spíše než čas v lineárním pojetí je základním problémem historie synchronizace myšlení a
jednání, tj. myšlení a jeho zpředmětnění, jakož i jednání a jeho rozvrhování i reflexe.
V historické dimenzi se tak problém knihy jeví jako komplexní fenomén tzv. mrtvé a tzv. živé
kultury, jakož i ustavičné přeměny živé kultury v mrtvou a vznikání nových podob živé kultu-
ry. Lze tedy říci, že pól kontinuity je naplněn akumulovanými idejemi a pól diskontinuity
obsahuje proměnlivé diskursy, jež tyto akumulované ideje zpracovávají, tzn. vybírají z nich a
uvádějí je do stále nových kontextů a na tomto základě vytvářejí ideje nové. Jakmile tyto nové
ideje dosáhnou optimální formy, jakmile se ve svém zpředmětnění a ve své materializaci sta-
nou definitivními, stanou se zároveň součástí kultury již mrtvé, neboť by bylo měnit je už jen
k horšímu. Tištěná kniha dosáhle již optimálního stavu či tvaru, ale tím vlastně byla odsunuta
do minulosti, protože přestala být univerzálním médiem pro komunikaci informace a znalosti.
Myšlení musí dosáhnout jiného zpředmětnění v jiném médiu a jednání musí doznat jiné vari-
anty v jiném business modelu. Jakmile se toho – pravděpodobně již v 21. století – dosáhne,
tištěná kniha poklesne na úroveň média pouze partikulárního a přestane být Knihou. Jakmile
však definitivně přestane být Knihou, přestane být i relevantním problémem.
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AUTORSKÝ ZÁKON, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A KNIHOVNY
Vít Richter

Knihovny při své činnosti pracují převážně s autorskými díly. Na tuto banální pravdu narážejí
po roce 1989 české knihovny stále častěji. V období socialismu se vztahem knihoven a autor-
ského práva nikdo nezabýval. K paradoxům doby budování socialismu patřilo, že autorský
zákon z roku 19651// neobsahoval pro knihovny žádnou bezúplatnou zákonnou licenci pro
jejich hlavní činnost, tj. půjčování. Pokud by v té době chtěly knihovny dodržet literu zákona,
musely by při každé výpůjčce žádat o souhlas autora a případně mu zaplatit odměnu. Knihov-
ny ale byly pojímány jako kulturní a vzdělávací instituce, jejichž hlavním úkolem bylo šíření
vědeckého světového názoru, a pokud se v tomto či dalším případě knihovny dostávaly při
poskytování služeb do rozporu s právy autorů, byla jejich činnost tolerována s ohledem na
vyšší společenské zájmy. Rozvoj a užití informačních technologií bylo sledováno především
z politických hledisek a rizik, ve vztahu k udržení totalitního systému a problematika autor-
ských práv v tomto ohledu byla vnímána jako něco méně významného.2//

Jakmile se v otevřené demokratické společnosti začali držitelé autorských práv aktivně zabý-
vat ochranou svých zájmů, a především domáhat finančních nároků, které by mohly plynout
z užití autorských děl, začaly se objevovat i otazníky nad některými službami knihoven.
K tomuto „knihovnickému probuzení“ došlo v českém prostředí právě v období, kdy
v rozvinutých zemích vrcholila diskuse nad problematikou autorských práv ve vztahu
k rozvoji nových informačních a komunikačních technologií.
Vývoj autorských práv má velmi těsnou vazbu na technologický rozvoj v oblasti šíření autor-
ských děl. V první fázi se jednalo především o oblast tisku, později navazuje vývoj fotografie,
kinematografie, rozhlasového a televizního vysílání a technologie reprografického kopírování.
Zásadní zvrat v této oblasti přináší vývoj výpočetní a komunikační technologie, zejména pro-
ces digitalizace a vznik internetu. Vývoj velmi rychle směřuje k vytvoření složitě strukturova-
ného digitálního prostředí, které postupně integruje všechny dosud známé technologie pro
šíření autorských děl a nabývá globálního charakteru. Ochrana autorských práv a v širším
kontextu ochrana duševního vlastnictví má stále významnější vliv na bohatství společnosti.
Stimuluje lidskou tvořivost, novátorství a inovace, tvoří významnou složku mezinárodního
obchodu a stále více je vnímána jako klíčový prvek ochrany rozsáhlých investic v oblasti ko-
munikací či zábavního průmyslu. Tyto ekonomické aspekty vyžadují vytvoření dlouhodobě
stabilního právního prostředí, které je schopno poskytnout právní záruky návratnosti investic,
a tím i stimulovat další rozvoj.
Knihovny a jejich činnost mají těsnou vazbu na oblast vzdělávání a šíření kulturních hodnot.
Tato oblast užití autorských děl spolu s obecnými principy práva na informace vnáší do ob-
lasti autorského práva podstatně širší rozměr kulturní, vzdělávací a sociální politiky, který
v mnoha aspektech přesahuje či rozvolňuje jednoznačnost právních výkladů a odhlíží od čistě
ekonomických aspektů majetkových práv.
Dalším charakteristickým rysem oblasti autorských práv je provázanost každé národní legis-
lativy s širokým spektrem mezinárodních smluv, úmluv, směrnic a doporučení.3// Od rozhod-
nutí o vstupu České republiky do Evropské unie jsou pro nás závazné především její směrni-
ce.4// Tyto směrnice na jedné straně od členských států požadují, aby jednotlivá ustanovení
byla povinně ke stanovenému termínu promítnuta do národní legislativy, ale současně umož-
ňují některé oblasti upravit individuálně v návazností na historický kontext, kulturní a vzdělá-
vací politiku a další specifika konkrétní země. V době přípravy a přijetí nového autorského
zákona5// byla většina citovaných evropských směrnic hotova nebo se jejich příprava dostávala
do vrcholného stadia. Jedním z charakteristických rysů českého autorského zákona je, že jeho
tvůrci, a zejména Ministerstvo kultury ČR, zvolili velmi rigidní výklad evropských směrnic a
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neuplatnili celou řadu výjimek, které bylo možno využít pro užití autorských děl v oblasti
kultury a vzdělávání. Tento postup značně omezil rozvoj veřejných knihovnických a infor-
mačních služeb, které jsou spojeny s využíváním nových medií a informačních technologií.
Ačkoliv si všechny polistopadové vlády daly do vínku podporu vzdělávání, vědy a kultury,
došlo k tomu, že pro občany České republiky platí v této oblasti z hlediska autorského práva
podstatně více omezení, než je to běžné v rozvinutých demokratických zemích. Tato nepřízni-
vá situace bude mít v delším horizontu velmi nepříznivé dopady. Po několika letech aplikace
autorského zákona je zřejmé, že zvolený přístup v oblasti knihoven paradoxně nezvýšil ochra-
nu držitelů autorských práv, ale vede ze strany uživatelů často k jejich zvýšenému porušování
a současně neumožňuje držitelům autorských práv získat ekonomický přínos z poskytovaných
knihovnických služeb.
Autorské právo se vztahuje k původním literárním, uměleckým a vědeckých dílům, která mo-
hou být vyjádřena v různé formě, například jako kniha, fotografie, zvukový či zvukově obra-
zový záznam, výtvarné dílo, počítačový program či elektronický dokument. Držitel autorské-
ho práva, ať je jím autor, jeho dědic nebo například vydavatel či producent, má na omezené
časové období výlučné právo užít nebo rozhodovat o užití díla, k němuž autorská práva vlast-
ní. Vymezení výlučných práv a jejich praktické užití představuje podstatnou část autorského
zákona. Zákon nechrání pouze oprávněné nároky autorů, ale musí také vymezit právo veřej-
nosti autorská díla používat. Proto druhou a z hlediska knihoven i veřejnosti významnější část
legislativy tvoří vymezení zákonných výjimek, které výlučné právo autora omezují. Tyto vý-
jimky se vztahují především na užití díla pro osobní potřebu nebo pro účely vzdělávání a vý-
zkumu. Pomocí těchto výjimek usiluje stát o dosažení rovnováhy mezi převážně ekonomic-
kými zájmy držitelů autorských práv a zájmem veřejnosti dílo volně užít. Zde se problém
ochrany autorských práv může dostat do kolize s všeobecnými lidskými právy na přístup
k informacím, vzdělávání a kulturním hodnotám.
Knihovny tradičně využívají výjimky pro půjčování rozmnoženin autorských děl. Pokud by v
autorském zákonu tato výjimka neexistovala, znamenalo by to například, že knihovna by mu-
sela při každé výpůjčce žádat o souhlas autora, což je v praxi neuskutečnitelné. Obdobné vý-
jimky se vztahují na zhotovování kopií rozmnoženin autorských děl. Ze strany držitelů autor-
ských práv a zejména ze skupiny producentů a vydavatelů v oblasti zábavního průmyslu je
vyvíjen dlouhodobě silný lobbistický tlak k omezení nebo úplnému zrušení jakýchkoliv výji-
mek s cílem získat co největší ekonomický profit. Dotaženo ad absurdum je požadováno, aby
veřejnost vždy při jakémkoliv užití autorského díla a za všech okolností zaplatila odměnu.
Požadavek na odměnu za užití autorského díla je zcela legitimní a zákon musí autorovi zajistit
ve všech případech ekonomickou návratnost jeho tvůrčí činnosti a stimulovat jeho tvořivost.
Proto je nezbytné, aby autorskoprávní legislativa trvale hledala rovnováhu a pružně reagovala
na změny, které přináší využití nových technologií.
Charakterizujme oblasti činnosti knihoven, ve kterých dochází k nejpodstatnějším omezením,
které mají bezprostřední dopad na rozsah a kvalitu poskytovaných knihovnických a informač-
ních služeb.

Půjčování
//  Knihovny mohou půjčovat zvukové dokumenty pouze na základě smlouvy s kolektivními
správci autorských práv, která obsahuje řadu restriktivních opatření. Tato smlouva může být
kdykoliv ze strany kolektivních správců vypovězena.
//  Knihovny nemohou bez souhlasu držitelů autorských práv půjčovat zvukově obrazové do-
kumenty.
//  Knihovny nemohou půjčovat počítačové programy.6//
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// Knihovny mohou půjčovat školní kvalifikační práce (například diplomové a disertační prá-
ce) pouze pro účely výuky a pro vnitřní potřebu školy.
//  Knihovny nemohou půjčovat kopie autorských děl, které byly zhotoveny pro archivní úče-
ly.
Český autorský zákon zařazuje půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů do vý-
lučných práv autora.7// Česká republika v tomto případě nevyužila možnost výjimek, které
umožňuje Směrnice č. 92/100 EHS o právu na pronájem a na půjčování. Směrnice poskytuje
právní volnost v rozhodnutí členských států poskytnout výjimky z autorského práva při vy-
půjčování a pronájmu autorských děl viz čl. 5.:
Článek 5 − Výjimky z výhradního veřejného výpůjčního práva
(1)  Členské státy mohou stanovit s ohledem na veřejné půjčování výjimky z výhradního vý-
půjčního práva podle článku 1, pokud odměnu za takovou výpůjčku obdrží alespoň autor. O
výši této odměny mohou členské státy rozhodovat podle svých vlastních kulturně-politických
záměrů.
(2)  Nebudou-li členské státy aplikovat ustanovení výhradního výpůjčního práva ve smyslu
článku 1 na zvukové záznamy, filmy a počítačové programy, zavedou poskytování odměn ales-
poň autorům.
(3)  Členské státy mohou určité typy institucí zbavit povinnosti odměny ve smyslu odstavců 1 a
2 platit.
Současná praxe evropských knihoven jasně dokládá, že všechny země ve své legislativě
uplatňují různé formy výjimek v užívání autorských děl pro činnost knihoven, archivů a pro
celou oblast vzdělávání a výzkumu. Výjimky se týkají půjčování zvukových dokumentů
(např. CD) i zvukově obrazových dokumentů a dalších nových médií.
Pro půjčování zvukových záznamů se v České republice podařilo po dlouhých peripetiích
uzavřít smlouvu o poskytnutí licence mezi kolektivními správci autorských práv a Národní
knihovnou ČR.8// Smlouva má výrazně restriktivní charakter. Přetrvávající zákaz půjčování
zvukově obrazových záznamů vede k tomu, že knihovny tento typ dokumentu neshromažďují
a také nepůjčují. Obyvatelé mají přístup k těmto dokumentům pouze cestou vlastního nákupu.
V případě komerčních titulů je možno získat zvukově obrazové záznamy formou úplatného
pronájmu v komerčních půjčovnách.
Studentské kvalifikační práce či jiné odborné práce, které slouží jaké podklad pro přiznání
akademické hodnosti, jsou v zahraničí chápany jako publikovaná díla, respektive zveřejnění je
jednou z podmínek pro obhajobu těchto prací a přiznání akademického titulu. Současný autor-
ský zákon způsobil, že desítky tisíc titulů kvalifikačních prací uložených v knihovnách a ar-
chivech vysokých škol se staly nedostupným a mrtvým materiálem.
Autorský zákon výslovně uvádí: „Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv a jiné
nevýdělečné školské, vzdělávací a kulturní zařízení, zhotoví-li rozmnoženinu díla pro své
archivní a konzervační účely.“9// Protože ale zákon dále nespecifikuje pojmy „archivní a kon-
zervační účely“, snaží se někteří vykladači autorského práva tvrdit, že knihovna není oprávně-
na takto získané dokumenty půjčovat. Zhotovení rozmnoženiny pro potřeby archivu však jistě
není samoúčelem, protože archiv, stejně jaké knihovna umožňuje využívání svých sbírek buď
výpůjčkou, nebo zhotovením kopie.

Kopírování
Knihovny nemohou bez souhlasu autora zhotovit pro osobní potřebu třetích osob elektronic-
kou kopie tištěného díla jako přechodnou formu pro zhotovení tištěné kopie.
Jedna z hlavních služeb knihoven je poskytování meziknihovních výpůjčních a reprografic-
kých služeb. Právě tato služba umožňuje knihovnám plnit jednu z jejich hlavních společen-
ských funkcí, tj. zpřístupnit uživateli publikovaný dokument nezávisle na tom kde, kdy a ja-
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kým způsobem byl publikován. Pro realizaci této funkce jsou knihovny vzájemně propojeny
těsnými vazbami spolupráce jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. Tradiční mezikni-
hovní služby byly vždy limitovány časem, protože veškeré procedury byly realizovány pro-
střednictvím pošty. Od vzniku internetu, elektronické pošty a digitalizace je možné všechny
dosavadní postupy výrazně zkrátit. Ve všech rozvinutých zemích světa byly postupně vyvi-
nuty různé systémy elektronického dodávání dokumentů, které umožňují, aby uživatel pro
svou osobní potřebu objednal a získal kopii tiskové rozmnoženiny. Tyto systémy pracují tak,
že na základě individuální elektronické objednávky je dokument nebo jeho část naskenována a
v digitální podobě odeslána koncovému uživateli. Druhou variantou této služby je, že si uži-
vatel může digitální kopii sám vyzvednout na zakódované části serveru knihovny, která kopii
zhotovila. V obou případech je uživatel smluvně zavázán, že získanou kopii použije pouze pro
zhotovení tištěné rozmnoženiny a pro osobní potřebu. Z uvedeného popisu je zřejmé, že zho-
tovení digitální kopie je pouze součástí technologického procesu, jehož výstupem je tištěná
kopie zhotovená pro osobní potřebu objednatele.
Autorský zákon výše uvedený způsob charakterizuje tímto ustanovením: „Do práva autorské-
ho nezasahuje ani ten, kdo zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou
rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným po-
stupem s podobnými účinky za předpokladu, že nejde o vydanou partituru díla hudebního a že
řádně a včas platí odměnu podle § 25.10// Skutečností ale je, že různé výklady označují tuto
interpretaci příslušného ustanovení za nesprávnou a vystupují s tvrzením, že knihovny při
realizaci této služby porušují autorských zákon. Právní nejistota pro poskytování služby elek-
tronického dodávání dokumentů způsobuje, že se tento typ služby využívá velmi omezeně.
Paradoxem je, že občan České republiky může tuto službu bez omezení získat ze zahraničních
knihoven, ale většina českých knihoven tuto službu neposkytuje z obavy, že by porušily au-
torský zákon.11//

Sdělování veřejnosti
//  Knihovny nemohou zpřístupňovat digitální kopie zhotovené z tiskových rozmnoženin
z jejich vlastních knihovních fondů pro potřeby vzdělávání a výzkumu.
//  Knihovny nemohou shromažďovat, archivovat a zpřístupňovat on-line dokumenty, které
byly jejich autory na internetu určeny k volnému šíření.
Snadná dostupnost elektronických dokumentů a široké možnosti jejich vyhledávání vyvolávají
tlak na to, aby některé dokumenty, původně publikované na papírovém nosiči, byly také zpří-
stupněny v elektronické podobě. Některá autorská díla dříve publikovaná na papírovém nosiči
jsou postupně převáděna do digitální podoby a znovu zveřejněna například na internetu. Zá-
kladní podmínkou pro realizaci tohoto procesu je získání licence od autora pro nové vydání
díla. Pokud se jedná o jednotlivé knižní tituly, nemusí být vyhledání držitele autorských práv a
dohodnutí licence k novému publikování zásadní překážkou. V případě knihoven je ale situa-
ce značně složitější. Knihovny v naprosté většině využívají procesu digitalizace jako nástroje
ochrany tištěných dokumentů. Nejčastěji digitalizovanými dokumenty v knihovnách jsou
vedle historických dokumentů zejména starší noviny a časopisy, které byly vydávány na papí-
ru velmi špatné kvality. Tento papír rychle podléhá degradaci a způsobuje zánik původních
dokumentů. V tomto případě se zpětné dohledávání tisíců držitelů autorských práv a následné
uzavírání smluv stává nepřekonatelnou překážkou. Je zřejmé, že takovéto projekty nelze
z hlediska nebezpečí porušování autorských práv vůbec realizovat. Hromadný rozpad doku-
mentů na nekvalitním papíru může tak být příčinou nenahraditelné zániku rozsáhlé části kul-
turního dědictví.
Autorská díla v textové podobě jsou stále častěji zveřejňována v podobě elektronických či
digitálních dokumentů. Ještě před krátkou dobou byly předlohy pro tištěné vydání zhotovová-
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ny pomocí počítače, ale digitální podoba díla byla chápána jako pouhý technický meziprodukt
pro výrobu tištěného dokumentu. V současnosti je zcela běžné, že dílo je publikováno nejen
na papírovém nosiči, ale souběžně i digitálně. Stále častějším jevem ale je, že dílo nikdy ne-
získá svou materiální tištěnou podobu a je zveřejněno pouze v elektronické podobě. Pokud
elektronický dokument získá nějakou fyzickou podobu (například je vydán na nosiči typu CD
nebo DVD), je jakási naděje, že bude díky legislativě povinného výtisku dlouhodobě uchován
například ve fondu některé konzervační knihovny. Zcela jiná situace vzniká v případě on-line
dokumentů volně publikovaných v prostředí internetu. V tomto prostředí je denně publiková-
no rozsáhlé množství dokumentů. Tyto dokumenty jsou svými autory většinou určeny
k volnému užití. Jedním z charakteristických rysů dokumentů publikovaných v prostředí in-
ternetu je jejich nestálost, proměnlivost a snadný zánik.
Současný autorský zákon v této oblasti plně neodpovídá současnému a budoucímu technolo-
gickému vývoji, tzn. nepracuje v dostatečné míře nebo vůbec s pojmy jako „internet“, „elek-
tronický online zdroj“, „elektronická forma díla“ apod. Za současné situace i pro tuto oblast
platí ustanovení typická pro klasické rozmnoženiny, která jsou ve vztahu k digitálnímu pro-
středí jednoznačně restriktivní. Jedním z důsledků zastaralého autorského zákona je, že pokud
se například některá knihovna či jiná informační instituce rozhodne volně publikované on-line
zdroje archivovat, nemůže je následně zveřejnit uživatelům bez souhlasu autora, a to ani na
vymezeném terminálu v budově knihovny pro vědecké a studijní účely. Důsledkem je, že stále
větší objem publikací vydávaných pouze online zaniká bez jakékoli archivace a dochází tak
k nevratným ztrátám národního kulturního dědictví.

Uzavírání licenčních smluv s kolektivními správci autorských práv
//  Autorský zákon neumožňuje knihovnám i kolektivním správcům autorských práv uzavírat
plnohodnotné hromadné nebo kolektivní licenční smlouvy na různá užití autorských děl při
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
//  Autorský zákon nestanovuje žádná pravidla pro vyjednávání o podmínkách kolektivních
licencí pro užití autorských děl. Kolektivní správci mohou zneužívat svého monopolního po-
stavení a jednostranně diktovat podmínky užití i ceny za užití autorských děl pro účely vzdě-
lávání, výzkumu a zpřístupnění kulturních hodnot.
Knihovny při poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb využívají autorská
díla zejména formou půjčování, kopírování a sdělování veřejnosti. Ve svých knihovních fon-
dech mají soustředěny řádově desítky milionů autorských děl a rozsah různých transakcí
s autorskými díly v procesu poskytování služeb dosahuje také ročně hodnot v řádech desítek
milionů. Pokud autorský zákon stanoví, aby pro určitý způsob užití autorského díla udělil
autor svůj výslovný souhlas (poskytl licenci), není pro knihovny reálné, aby tento souhlas
získávaly individuálně od každého autora. Autorský zákon pro tento účel umožňuje zpřístup-
nění děl pomocí kolektivní správy. Kolektivní správce, který získal licenci k výkonu kolektiv-
ní správy pro určitou oblast užití autorských děl, zastupuje práva těch autorů, kteří s ním s ním
uzavřeli smlouvu.
Knihovní zákon12// určuje Národní knihovnu zastupováním knihoven v systému knihoven při
jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.
Problémem v tomto případě je, že kolektivní správce může dát svolení pouze k užití děl těch
autorů, jejichž práva smluvně spravuje, což jsou především domácí autoři a dále zahraniční
autoři na základě smluv se zahraničními kolektivními správci. Pokud tedy došlo k uzavření
hromadné smlouvy o půjčování nosičů zvuku v knihovnách mezi Národní knihovnou ČR a
kolektivními správci (viz odkaz 8), existuje zde pro knihovny právní nejistota v tom případě,
že autor, který není zastupován kolektivními správci, může například požadovat zákaz půjčo-
vání svých děl. Toto omezení by bylo také platné v případě uzavření kolektivní smlouvy na
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zpřístupnění digitalizovaných novin a časopisů a princip kolektivní správy nelze využít pro
šíření autorských děl on-line.13//

Při vyjednávání podmínek hromadné licenční smlouvy na půjčování zvukových záznamů se
jasně ukázal další nedostatek autorského zákona, který nestanoví žádná pravidla pro vyjedná-
vání mezi nabyvateli autorských práv (např. knihovnami) a kolektivními správci. Průběh vy-
jednávání byl výrazně poznamenán jednoznačným tlakem kolektivních správců, kterým zákon
zajišťuje při vyjednávání monopolní postavení. Toto monopolní postavení bylo deklarováno
například pokusem zcela zakázat půjčování zvukových záznamů v knihovnách. Až pod silným
politickým tlakem kolektivní správci připustili možnost půjčování, ale v zápětí kladli poža-
davky na vysokou odměnu a svázali půjčování zvukových záznamů řadou restriktivních pod-
mínek.

Závěr
Hledání rovnováhy mezi právy autorů a právy uživatelů autorských děl je složitý a zřejmě
nikdy nekončící proces. Knihovny v informační společnosti jsou vnímány jako instituce, které
tvoří důležitou informační infrastrukturu pro systém školního i celoživotního vzdělávání, ale i
pro oblast vědy a výzkumu. Mají významný podíl na zprostředkování, zpřístupňování a ucho-
vání lidského poznání i uchování kulturního dědictví. Jsou financovány z veřejných zdrojů a
pro svou činnost a rozvoj potřebují jednoznačné a stabilní legislativní prostředí. To platí ze-
jména pro oblast užití autorských děl, která tvoří hlavní předmět jejich činnosti. Pro knihovny
je naprosto zásadní, aby autorský zákon jednoznačně stanovil, co knihovny mohou, co musí a
co nesmí činit v oblasti využívání autorských děl při poskytování služeb obyvatelům.
Autorský zákon z roku 2000 upravil vybrané oblasti činnosti knihoven, ale v některých jeho
ustanoveních nebyly v dostatečné míře zohledněny tradice a cíle České republiky v oblasti
sociální, kulturní, vzdělávací, výzkumné a informační politiky. Zákon v dostatečné míře neu-
platnil výjimky v oblasti omezení výlučných autorských práv, které umožňují příslušné evrop-
ské směrnice a další mezinárodní dokumenty ve vztahu k využívání autorských děl pro osobní
potřebu i pro účely vzdělávání a výzkumu. Několikaleté působení nového autorského zákona
prokázalo, že jeho vlivem dochází k podstatnému omezování knihovnických služeb nejširší
veřejnosti. Obyvatelé České republiky jsou z tohoto hlediska znevýhodňování oproti praxi
běžné v rozvinutých zemích, zejména ve státech Evropské unie. Omezení činnosti knihoven,
které vyplývá z autorského zákona, bude mít z dlouhodobého hlediska podstatný vliv na
vzdělávací systém a na úroveň vzdělanosti v ČR. V současné době probíhají přípravy novely
autorského zákona a v této souvislosti je nutno soustředit úsilí na prosazení veřejného zájmu
v oblasti využívání autorských děl ve veřejných knihovnických a informačních službách.

Poznámky
1  Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
2  Půjčování v knihovnách bylo legislativně potvrzeno až novelou č. 86/1996 Sb.
3  Jedná se zejména o tyto dokumenty:
//  Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, 1886, revize 1971;
//  Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech 1996;
//  Smlouva WIPO o právu autorském 1996.
4  Jedná se zejména o tyto směrnice:
//  Směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů;
//  Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na půjčování;
//  Směrnice 93/98/EHS o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv sou-
visejících s právem autorským;
//  Směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází;
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//  Směrnice 29/2001 ES o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejí-
cích v informační společnosti.
5  Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
6  Knihovny mohou půjčovat počítačové programy, rozmnoženiny zvukového nebo zvukově
obrazového záznamu pouze pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postiže-
ním.
7  Zákon č. 121/2000 Sb., § 38, odst. 2.
8  RICHTER, V. Nové podmínky pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách. Čtenář, 56,
2004, č. 2, s. 49−52.
9  Zákon č. 121/2000 Sb., § 37, odst. 1.
10  Zákon č. 121/2000 Sb., § 30, odst. 3.
11  Podrobněji: SVOBODA, M. Služby knihoven v elektronickém prostředí a autorské právo.
Národní knihovna, 14, 2003, č. 3, s. 157−162.
12  Paragraf 9, odst. 2, písm. F) knihovního zákona 257/2001 Sb.
13  HARTMANOVÁ, D. Knihovna on-line a autorské právo. Národní knihovna, 14, 2003, č. 2,
s. 100−105.
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BELETRISTICKÁ LITERATÚRA A PARADIGMA JEJ
KOMUNIKÁCIE V 21. STOROČÍ
Pavol Rankov

Beletria čiže krásna literatúra (romány, poviedky, básne, atď.) býva omylom stotož-
ňovaná s tlačenou knihou. Nie je to však pravda. Beletria existovala už pred kníhtla-
čou: v rozprávkach a povestiach, ktoré sa šírili ústnym podaním, vo veršoch a pies-
ňach trubadúrov, v komédii dell´arte, v rukopisných eposoch. A bude existovať aj po
kníhtlači. Beletristickú knihu v 21. storočí čaká veľké sťahovanie − z papiera do
siete.
Ešte skôr, ako sa beletria na sieť presťahuje, bude poslednou zložkou písomníctva,
ktorá bude − ako celok − odolávať digitalizácii. Text odbornej monografie, encyklo-
pédie či učebnice sa lepšie číta z hypertextovej sieťovej štruktúry, pretože nám in-
ternet umožňuje hľadať analogické, doplňujúce či odporujúce informácie. Čítanie
typického románu, poviedky či básne však nie je založené na vyhľadávaní, ale na
linearite, postupnom rozvíjaní deja, príbehu či myšlienky. S výnimkou zopár diel
(spomeňme napríklad Chazarský slovník od Milorada Paviča alebo Nebo, peklo, raj
od Julia Cortázara) obsahuje tlačená beletristická kniha lineárny text. A záložka
vložená včera večer do knihy je dnes najvhodnejším vyhľadávacím nástrojom no-
vých beletristických informácií. Pre lineárny text je tlačená kniha ako stvorená.
Preto dnešní čitatelia spravidla predstavu beletrie na digitálnom médiu odmietajú.
Beletristická kniha v tlačenej forme nepochybne prežije ako artefakt, ako objekt
záujmu bibliofilov. To už však v literárnej komunikácii bude plniť inú funkciu ako
dnes.
Médium je posolstvo − tak sa volá najslávnejšia kniha Marshalla McLuhana.1// Už
týmto názvom autor hovorí, že každé médium je samo o sebe kultúrnym posol-
stvom, pretože vyvoláva (podmieňuje a umožňuje) vznik určitého obsahu. Časopis
zákonite vyvolal vznik románu na pokračovanie, rádio podnietilo vznik dramatizo-
vanej rozhlasovej poviedky, film prišiel so svojou adaptáciou literárneho diela. Ne-
jaké nové literárne žánre určite prinesie aj digitálna a sieťová komunikácia, ktorá
prináša novú paradigmu do celej medziľudskej komunikácie. Aké sú atribúty tejto
novej paradigmy?
Sieťová komunikácia v internete je decentralizovaná. V klasickom modeli masovej
komunikácie všemocné masmédium šírilo v jednosmernom toku informácie
k amorfnej mase príjemcov. Prax bestsellerov bola analógiou tohto komunikačného
vzorca pre svet beletrie a knižnej kultúry. Tento stav v sieti neplatí. Navigačné ná-
stroje predbežne nepodporujú vznik všemocných korporácií vydavateľov či vysta-
vovateľov. Sieťová komunikácia je demasifikovaná. Andy Warhol pred desaťročia-
mi vravel, že v budúcnosti každý bude slávny 15 minút. Zdá sa, že sa mýlil.
V internete každý môže byť slávny, ale len pre 15 divákov, poslucháčov či čitateľov.
Originalita už nie je len kategóriou na posudzovanie beletristických diel, ale aj na
posudzovanie čitateľov. Ľudia si v literárnej džungli na webe budú hľadať svojich
autorov. Browsujúci čitateľ doslova pátra a vyhrabáva diela, ktoré najlepšie vyho-
vujú jeho požiadavkám. Zdrojov informácií je mnoho, takže masa príjemcov sa musí
vnútorne členiť. Ak internet naučí ľudí, aby beletriu získavali (za poplatok či zadar-
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mo) priamo zo stránky autora, pravdepodobne to bude koniec súčasného systému
bestsellerov.
Sieťová komunikácia je demokratická. Spisovateľ predinternetovej éry bol nútený
hľadať redakciu či vydavateľa, ktorý by boli ochotný jeho dielo uverejniť. V inter-
nete nie je dôležité vtierať sa do priazne vydavateľa či vyhovieť vkusu redaktorov,
autor ide priamo k čitateľovi. Táto demokratizácia komunikácie je spojená
s deprofesionalizáciou / amaterizáciou. V sieti stoja vedľa starostlivo redakčne pri-
pravených diel klasikov práce stredoškolákov, ktorí zjavne pohŕdajú zákonmi gra-
matiky a syntaxe. Zníženie kvality je daňou skutočnosti, že beletria prichádza
k čitateľovi priamo od autora bez sprostredkujúcich medzičlánkov. Publikovaním na
internete sa nestiera len rozdiel medzi vydavateľom a kníhkupcom, ale aj medzi
vydavateľom a autorom. Budúcnosť týchto tradičných účastníkov literárnej komuni-
kácie na webe je neistá. Demokratizácia sieťovej komunikácie má aj svoju odvráte-
nú stránku − publikovanie beletrie v internete je nihilistické. Po vyťukaní zopár pís-
menok URL adresy zrazu rovnocenne pred vami stoja diela klasikov, súčasných
profesionálnych autorov či adolescentov, ktorí napísali dve − tri básne v milostnom
ošiali. Text na webe mohol napísať ktokoľvek, ba dokonca ho mohol podpísať a-
kýmkoľvek menom. Moc prestížnych literárnych časopisov či vydavateľských zna-
čiek je dnes na sieti oveľa slabšia ako v papierovej ére. Azda časom vzniknú literár-
ne portály, ktoré budú garanciou istých literárnych kvalít, ale to nie je vôbec isté.
Zaujímavé bude v sieťovej komunikácii postavenie recenzentov a kritikov. Tí vyná-
šali v tlačených médiách rozsudky nad knihami a autormi. Autor sa až na prípad-
ných čitateľských besedách (ak sa odvážil na ne ísť) mohol dozvedieť, že existujú na
jeho tvorbu aj iné názory. Na webe je však často možnosť vyjadriť sa ku každému
textu. K poviedke na tri štvrte strany sú vyjadrenia čitateľov na jeden a pol strany.
Recenzenti sa stávajú len jedným v rade čitateľov. Jeho názor už pre autora nemá
jednoznačnú platnosť, pretože zároveň sa k nemu dostávajú aj názory „obyčajných“
čitateľov. Tí naopak získavajú na vážnosti, pretože ich hodnotenia zverejnené na
sieti môžu byť odporúčaním pre ďalších čitateľov.
Sieťová komunikácia je sice viacnásobne technologicky sprostredkovaná, avšak
obmedzuje funkciu človeka ako sprostredkovateľa. A platí to aj pre beletristické
diela. Autor a čitateľ v sieti komunikujú priamo. V slovenskom internete dokonca už
dnes máte možnosť dať si napísať od profesionála poviedku presne podľa vašich
želaní.2// Anonymný literárny remeselník ponúka službu vytvorenia erotickej po-
viedky. Ako vraví sám autor: „Ponúkam absolútne originálne erotické poviedky,
ktoré ešte nikdy neboli zverejnené, a ktoré ani nikdy zverejnené nebudú. Proste ori-
ginál, ktorý patrí len a len Tebe. A to nie ľubovoľné poviedky, ale poviedky presne
podľa Tvojej najtajnejšej fantázie. Na to všetko potrebujem od Teba jediné – scé-
nar…“.
Z takéhoto bezprostredného kontaktu autora a čitateľa môže vyplynúť otvorenosť
beletristického diela na sieti. Spisovateľ môže svoje dielo podľa čitateľských pod-
netov, ale aj vlastných ideí, neustále prepracovávať, dopĺňať a rozvíjať. Aktualizácia
je typickou charakteristikou sieťových dokumentov, odráža trend prechodu od hoto-
vého produktu k prispôsobujúcej sa službe, ktorá priebežne reaguje na požiadavky
trhu (v danom prípade čitateľov).



Kniha v 21. století  ● 39

Sieťová komunikácia je svojou paradigmou kooperatívna. Aj to platí pre beletriu.
Internetová beletria častejšie ako tlačená beletria bude dielom kolektívu autorov.
Pritom to raz môže byť kolektív vopred vybraných autorov a inokedy kolektív ľubo-
voľných záujemcov. V takomto prípade strácajú zmysel klasické otázky tradičných
učiteľov literatúry typu „Čo tým chcel autor povedať?“ Jednak štartujúci prvý autor
(moderátor) sám nevie, ako sa príbeh vyvinie, jednak každý z autorov chce povedať
čosi iné. V takýchto kooperatívnych beletristických dielach je spravidla aj postava
diela verejne dostupná. Je to public domain character. Pôvodný autor ho nezištne
venuje internetovému spoločenstvu a ktorýkoľvek iný spisovateľ s touto postavou
môže voľne narábať pri písaní ďalších internetových románov či poviedok.
Otázka autorských práv je v sieťovej komunikácii nevyriešená. To nie je len prob-
lém legislatívny či ekonomický, ale paradigmatický. Týka sa aj beletrie. Pred štvrť-
storočím literárny teoretik Roland Barthes získal nesmrteľnú slávu esejou Smrť
autora.3// Obzvlášť jeho téza platí pre beletristické diela v sieti. Ak sme predtým
konštatovali neistú budúcnosť vydavateľov, redaktorov, kníhkupcov a recenzentov,
musíme pripustiť, že ani status autora nie je v beletrii budúcnosti taký, ako býval.
Sieťová komunikácia je svojou paradigmou interaktívna. Postavenie literárnej kriti-
ky je v prípade takýchto diel ešte absurdnejšie. Príjemcovi autor môže ponúkať via-
cero alternatívnych (prepojených) scenárov. Už autorka prvého českého internetové-
ho hypertextového románu Město Markéta Baňková hovorí o čítaní hypertextového
románu: „Pretože by každý kritik zablúdil do iného príbehu, nikto by nemohol jed-
noznačne knihu hodnotiť.“4//

Pri čítaní dnešného lineárneho beletristického textu nás fascinuje práve jednoznač-
nosť diela. Postavy konajú len tak, ako im predurčil autor. Rozkoš z čítania nám
dáva v neposlednom rade naša rola bezmocného pozorovateľa, ktorý má nanajvyš
právo na svoju vlastnú relatívnu interpretáciu absolútneho textu. Interaktívna belet-
ria tento základný postulát literárnej komunikácie nepredvídateľným spôsobom
zmení, vnesie do nej nové formy a žánre.
Sieťová komunikácia je svojou paradigmou kontextová. V tomto zmysle prejde be-
letria skutočne štrukturálnou zmenou. Autori zvyknutí na lineárnosť románu, po-
viedky či básne začnú nepochybne využívať možnosti siete a hypertextu. Takzvaná
postmoderná literatúra už v ére tlačených kníh nedávnych desaťročí prišla
s odkazovaním na iné diela. Využíva citácie, nadväzovanie či parodizovanie. Pre
beletriu vznikajúcu v sieťovom prostredí však bude kontextovosť samozrejmosťou a
vzhľadom na recepčné stereotypy budúceho čitateľa / užívateľa možno až nevyhnut-
nosťou.
Napokon teda zostáva v literárnej komunikácii ešte kategória čitateľa. Je cieľom a
zmyslom každého beletristického textu. Nemôžeme zabúdať, že čitateľ beletrie v 21.
storočí bude zároveň užívateľ ostatných typov informácií zo siete. Bude aj od belet-
rie očakávať multimediálne ilustrácie v audiovizuálnej či virtuálnej podobe. Nebude
zvyknutý vnímať lineárne, ale kontextovo. Bude komunikovať s inými čitateľmi a
autorovi bude sebaisto predkladať svoje požiadavky na dielo. Byť beletristickým
spisovateľom v 21. storočí asi nebude ľahké.

Aký je súčasný stav beletrie na slovenskom internete?
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1  //  Je príliš veľa malých stránok. Ten, kto chce pravidelne čítať beletriu z interne-
tu, prakticky nemá žiadnu dostatočne veľkú URL stránku, ktorá by mu dávala mate-
riál na čítanie čo i len na niekoľko týždňov.
2  //  Stránky nie sú primerane aktualizované. Mnohé pôsobia dojmom jednorázovej
aktivity človeka s premenlivými záujmami.
3  //  Stránky nie sú prepojené − nezastrešuje ich ani spoločný portál, ani ich nespája
dostatočné množstvo vzájomných hyperliniek. Nie je dosť možností preklikávania z
jednej stránky s beletriou na ďalšiu. Tieto stránky nevytvárajú digitálnu knižnicu.
4  //  Prevládajú amatérske stránky, a to z hľadiska formy, čiže webovej architektúry,
aj obsahu, čiže beletristických textov. Renomovanejší autori beletriu v internete
takmer nepublikujú.
5  //  Básne, poviedky a eseje sú podpisované pseudonymami, nie je vždy priama
možnosť kontaktovať sa na autora, resp. redaktora stránky.
6  //  Tlačené literárne časopisy nemajú svoje zmysluplné internetové stránky. Sú
zatiaľ skôr opatrné, aby neprišli o zákazníkov, takže plné texty literárnych diel ne-
uverejňujú. A to dokonca ani zo starších čísiel, ktoré už nie sú v predaji.
7  //  Vydavateľstvá sporadicky na svojich stránkach publikujú beletristické texty. Sú
to ukážky z kníh, ktoré sú v predaji a internetová prezentácia slúži jako reklama
tlačenej knihy.
8  //  Zaujímavým projektom bol román na pokračovanie Polnočný denník od autora
s pseudonymom Maxim M. Matkin, ktorý v roku 2001 vychádzal v internetovom
časopise Inzine.5// Na webe sa zjavili všetky kapitoly okrem poslednej. Keď román
neskôr vyšiel tlačou, stal sa v slovenských pomeroch bestsellerom. Ľudia chceli
čítať a mať v tlačenej knihe to, čo už predtým čítali na obrazovke. Inzine je born
digital spoločenský magazín, ktorý venuje značnú pozornosť literatúre (vrátane próz
na pokračovanie – v jednom projekte sa napríklad striedali vopred vybraní autori,
v ďalšom prispievali bežní čitatelia).

Poznámky
1  MCLUHAN, M. The Medium is the Message. An Inventory of Effects. New York
1967.
2  Absolútne originálne erotické poviedky. Dostupné na http://www.absolut.szm.sk/
3  BARTHES, R. The Death of the Author. In: Image-Music-Text. London 1977, p.
142−148.
4  BAŇKOVÁ, M. Softmoderna / Literatura v Síti. Dostupné na
http://www.bankova.cz/marketa/prace/Softmoderna.html
5  MATKIN, M. M. Polnočný denník. Dostupné na
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5529
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NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY V 21. STOLETÍ
Alena Petruželková

Tak jako před 500 léty v období po vynálezu knihtisku vedle sebe existovaly ruko-
pisná a tištěná kniha, tak dnes jsme na přelomu 20. a 21. století svědky paralelní
existence tištěné a elektronické knihy. Někteří odborníci na knižní kulturu vidí v
dynamicky rozvíjejících se elektronických médiích vážného konkurenta tištěné kni-
ze (již několikrát jsme se také stali svědky vyhlášení konce knihy), ale navzdory
skeptickým proklamacím na adresu tištěné knihy lze konstatovat, že zájem naklada-
telů vydávat knihy v přitažlivé grafické podobě a se zajímavým ilustračním dopro-
vodem neklesá.
Dokladem toho jsou jednotlivé ročníky soutěže o Nejkrásnější českou knihu roku
(dále jen NČKR). Tradice pořádat přehlídky nejkrásnějších knih vznikla v Anglii a
USA koncem dvacátých let minulého století. Československo se k nim připojilo již
v roce 1928. Tehdy na podnět Arna Sáňky zorganizoval Spolek českých bibliofilů
první ročník soutěže o Nejkrásnější české knihy roku. Porota soutěže, v níž se pro
posuzování úrovně řemeslného provedení knihy uplatňovala přísná pravidla, hodno-
tila také estetickou úroveň knihy − míru invence ve výtvarném a grafickém zpraco-
vání knihy. Česká kultura byla během dvacátého století zbavena nejednou možnosti
skutečného kontinuálního vývoje. Výrazně se to projevilo nejen v období nacistické
okupace, ale především v období komunistické totality po únoru 1948. V roce 1941,
na pokus Ministerstva školství vměšovat se do průběhu soutěže, zareagovali organi-
zátoři soutěže jejím zrušením. Vzhledem k tomu, že bylo třeba překlenout válečnou
a poválečnou přestávku v pořádání soutěže, rozhodli se čeští bibliofilové uspořádat
třináctý ročník soutěže o NČKR jako souhrnný. Měla v něm být zhodnocena knižní
produkce z let 1942−1948. Do soutěže bylo vybráno 800 tisků, z nichž porota vy-
brala 64 užitkových, 19 bibliofilských a pět dětských knih, výsledky však nesměly
být publikovány.
Další pokus o obnovu soutěže o NČKR je datován rokem 1958. Čtyři ročníky soutě-
že, tentokrát zorganizované Československým komitétem knižní kultury, zaštítilo
jméno Adolfa Hoffmeistera. V roce 1965 vzešla ze spolupráce Českého ústředí
knižní kultury a Památníku národního písemnictví soutěž, jejíž tradice trvá dodnes.
Během téměř čtyřiceti jejích ročníků došlo několikrát ke změnám pravidel a kritérií.
Do posuzování technické, výtvarné a polygrafické úrovně knih se promítala také
ideologická a obsahová hlediska, jejichž uplatňováním byl degradován a do jisté
míry i zpochybněn smysl soutěže − tj. vybrat knihy nejvyšší technické a estetické
kvality. (Pro příklad uvádím, že v roce 1971 byla zrušena kategorie nejkrásnější
kniha. Byly do ní vybírány knihy, které odpovídaly svými kvalitami technickým i
estetickým měřítkům. K již existujícím kategoriím byla přidána ocenění typu čestné
uznání za ediční iniciativu při vydávání angažovaných publikací. Mezi oceněné kni-
hy se tak dostaly spisy G. Husáka či publikace k 50. výročí KSČ ve zcela fádní gra-
fické úpravě.)
Výrazná transformace nakladatelského sektoru na počátku 90. let se projevila i v
Soutěži o NČKR. V současnosti, po stabilizaci knižního trhu, je možné konstatovat,
že je do jisté míry i zrcadlem stavu a úrovně naší knižní kultury. Odstraněním nedo-
statků v polygrafickém zpracování knih, způsobených zastaralou technikou a nekva-
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litní řemeslnou prací, které se projevovaly v úrovni české knihy až do konce 90. let,
byly odstraněny překážky pro konkurenceschopnost českých knih v mezinárodních
soutěžích a přehlídkách.

Jaká je tedy současná česká krásná kniha?
Výrobu knih na konci devatenáctého století stejně jako jiná průmyslová odvětví
poznamenaly nové technické vynálezy (rychlolis, rotačka, sázecí stroje, nové grafic-
ké techniky).
Podoba průmyslově vyráběné knihy prošla v Čechách mnoha proměnami. Nejen
vlivem dobového vkusu, ale i vlivem technické a ekonomické úrovně, či tvůrčí at-
mosférou ve společnosti. Okruh literátů kolem Moderní revue (1894−1925) v čele s
Arnoštem Procházkou spolu s výtvarníky Zdenkou Braunerovou, Františkem Kobli-
hou, Karlem Hlaváčkem a dalšími ovlivnil podobu české knihy do první světové
války. Vysoký standard průmyslově vyráběných knih v nově vznikajících naklada-
telstvích (Aventinum, Odeon, Atlantis, DP, Kvasnička a Hampl, Kuncíř, Klika, V.
Petr, Srdce, Symposion aj.), jejichž ediční plány orientované na soudobou moderní
literaturu, inspirovaly avantgardní umělce (Karla Teigeho, Jindřicha Štyrského,
Toyen a další), vytvořil podmínky pro experimentování takovým individualitám,
jakými byli Josef Váchal, Josef Portman nebo Josef Florian.
Podobu české knihy v poúnorovém období ovlivnila řada výtvarníků (Libor Fára,
Jiří Balcar, Milan Grygar, Jan Kotík, Stanislav Kolíbal a další), jimž knižní grafika
poskytovala nový prostor, často jediný, v němž mohli realizovat své tvůrčí záměry.
Vzhled knihy na počátku šedesátých let, inspirovaný českým informelem (Rudolf
Němec, Jan Koblasa, Josef Istler, Jan Kotík), se vyznačoval černobílými ilustracemi
a strohostí v úpravě. Oceněny byly Muzikovy úpravy díla Franze Kafky, Kunderův
Žert s obálkou Zdenka Seydla, dominovaly úpravy Oldřicha Hlavsy. Jedinečným
příkladem vyvážené spolupráce autora, ilustrátora a grafického úpravce jsou Spisy
Vladimíra Holana s ilustracemi Mikuláše Medka, Františka Tichého nebo Josefa
Šímy.
V souboru oceněných knih ze sedmdesátých let se s odstupem času vyjímají knihy z
nakladatelství Odeon. Vedle výpravných publikací o výtvarném umění zaujaly jed-
notlivé edice s originálně řešenými obálkami od Hegara, Fulína nebo Solpery. K
Odeonu, který i v další dekádě vytvářel normu krásné knihy, se připojilo nakladatel-
ství Československý spisovatel. Knihy s pestrými obálkami doprovázely ilustrace
výtvarníků tzv. šedé zóny (Adolfa Borna, Oldřicha Kulhánka, Jiřího Anderle, Borise
Jirků a dalších).
Politické události v únoru 1948 měly za následek, že již v roce 1949 zanikla vyda-
vatelská práva všech živnostenských nakladatelů i soukromých vydavatelů. Přeruše-
ní kontinuity ve vývoji české knihy vyvolalo potřebu alternativy. V exilu i doma se
začaly objevovat krásné knihy navzdory vnějšímu tlaku a podmínkám, v nichž vzni-
kaly. Jednoduché strojopisy vznikající v šedesátých letech vystřídaly výpravné sa-
mizdaty se všemi atributy bibliofilie (ruční papír, originální ilustrace, vazba, nízký
náklad). Osobní zaujetí a nasazení jednotlivců, jež našlo předobraz v úsilí svých
předchůdců v zlaté éře české meziválečné knihy, dalo navzdory všem překážkám
hlubší raison d'étre krásné knize.
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Současnou bibliofilskou knihu u nás reprezentuje nakladatelství Aulos. Jeho majitel
Zdeněk Křenek využívá vytříbeným způsobem všech prvků knihy. Výběr vhodného
písma, papíru, ilustrace probíhá jako týmová spolupráce nakladatele, grafika a ilu-
strátora. Výjimečnost publikací tohoto nakladatelství tkví v harmonii textu vysoké
literární kvality a způsobu jeho vizualizace.
Také v názvu některých uměleckých děl se vyskytuje slovo kniha. Jedná se většinou
o autorské knihy, o nichž M. Butor prohlásil: „Už to není kniha, ale zatím to není nic
jiného.“ Současná autorská kniha navazuje na tradici, která vznikla ve dvacátých
letech minulého století z proudů dadaismu a surrealismu a již rozvinulo na konci
padesátých let hnutí fluxu a pop artu. Přehlídky a výstavy těchto knih představují
různé koncepty fenoménu kniha.
S rozvojem nových médií se objevila elektronická kniha, v níž nad fyzickým vý-
znamem jednoznačně dominuje její intelektuální smysl. Teze o vizualizaci myšlenky
literárního díla, která se promítá na plochu obálky a obrazem tak vyjadřuje jeho
vnitřní atmosféru, by dnes nikoho ani nepřekvapila, ani nezaujala. Zdá se, že v rámci
postmoderního chápání umění ztrácí kniha jako předmět estetické hodnoty svůj
smysl. Jak v současnosti vypadají pokusy vytvořit krásnou knihu, lze vidět na světo-
vých přehlídkách a soutěžích v Lipsku a ve Frankfurtu nad Mohanem, na nichž re-
prezentují českou knihu vítězné knihy z jednotlivých ročníků NČKR. V současnosti
není aktuální otázka, jestli existuje nějaká norma krásné knihy, ale otázka, jestli vů-
bec podoba knihy nese nějaké sdělení, a jaké by to sdělení mělo být.
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OBVODNÍ STAV DUŠEVNÍ KONDICE
Veřejné knihovny a vzdělávaní obyvatel −−−− možnosti a inspirace
Zlata Houšková

Jako název svého zamyšlení nad potenciálem veřejných knihoven pro vzdělávání
obyvatel v České republice jsem si zvolila citát, kterým na dotaz „Co pro vás zna-
mená knihovna“ odpověděla spisovatelka Jindřiška Smetanová. Ten citát společně
se 110 dalšími zveřejnila u příležitosti svého 111. výročí v upomínkové publikaci
„Co pro mne znamená knihovna“ Městská knihovna v Praze. Velmi mě to přirovná-
ní zaujalo. Vtipně a přitom neobyčejně výstižně pojmenovalo podstatné funkce ve-
řejných knihoven. Zajímavých a hezkých slov o knihovně bylo při té příležitosti
řečeno samozřejmě mnoho. Tady jsou jen namátkou úryvky některých odpovědí:
//  Nekonečný inspiromat (Markéta Zinnerová.
//  Oáza klidu a soustředění. Ostrov pokladů. Ráj duše (Rudolf Zahradník).
//  Manuál pro život (Hana Slámová).
//  Labyrint a naleziště (Antonín Přidal).
//  Vzbuzuje ve mně úctu k vědění (Viktor Preiss).
//  Zdrojem všeho, co je třeba pro ducha (Jaroslava Moserová).
//  Místo ke studiu (Ivana Kučerová).
//  Nezbytnou první i poslední pomoc (Jana Klusáková).
//  Studnice poznání: je to škola, kterou si vybíráme sami (Eva Hudečková).
//  Věrná průvodkyně na cestě za sebevzděláním (Jiří Hubač).
//  Knihovny jsou základem vzdělanosti v zemi (Ivan Klíma).
Ve všech těchto výrocích je patrné, že knihovna je vnímána jako studnice vědomos-
tí, znalostí, informací, místo, kde lze studovat, zvyšovat své vzdělání, kde lze udržo-
vat onu duševní kondici.
Zkusme si říci, samozřejmě velmi zjednodušeně, co pro udržování duševní kondice
potřebujeme:
//  pravidelný trénink mozku, získávání, třídění a zhodnocování informací, získávání
znalostí, prohlubování vědomostí, udržování a zvyšování docility, tedy, stručně:
učení a vzdělávání;
//  odpočinek, rekreaci, relaxaci;
//  komunikaci s okolním světem, setkávání s lidmi.
Mohlo by toho být možná více, ale řekněme si, že tohle pro udržování duševní kon-
dice bude stačit. Je mezi těmito požadavky něco, co by knihovna nebyla schopna
poskytnout? Pomiňme protentokrát rekreační a relaxační, tedy „odpočinkovou“
funkci knihoven, o níž téměř nikdo nepochybuje. Na jiné (a velmi vážné) zamyšlení
si nechme také roli knihoven jako místa setkávání a integrace, a podívejme se na
celoživotní vzdělávání a roli knihoven.
O celoživotním vzdělávání se u nás hodně mluví i píše (více mluví a píše, než činí),
a to dokonce i v souvislosti s knihovnami. Leckteří se shodují v tom, že knihovny
zde mají nezastupitelnou(?) roli; ostatně výše uvedené citáty tento názor zdánlivě
potvrzují. Ještě jednou tedy − o čem vypovídají? O tom, že v knihovnách je spousta
zajímavých a užitečných informačních zdrojů a ty že jsou návštěvníkovi, uživateli,
čtenáři k dispozici. A ještě že je tu klid, resp. místo ke studiu. Trošku se snad dá
ještě vyčíst, že tato nabídka je dlouhodobá. A to je vše. Možná je to i dost, ale je to
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opravdu všechno, co současná moderní knihovna může (má) nabídnout? Necítíte
někde hluboko za tím vším přece jen hodně a hodně tradiční vnímání knihovny?
Opětovně se tu otevírá se prostor k úvahám i pochybnostem nad vším, co s sebou
přinesl rozvoj nových médií, například (ale nejen) široké zveřejnění internetu, a
obecným vnímáním vztahu těchto technologií a knihovny jako prostoru a instituce.
V čem však nabízí knihovny vzdělávání obyvatel více, pokud opravdu více nabízí?
Jsou naší jedinou devizou ve vztahu k vzdělávání (papírové) primární informační
zdroje? Nebo jsme opravdu schopni poskytnout „přidanou“ hodnotu?
Individuální, ale i institucionální odpovědi na tuto otázku se pohybují v rozmezí
pólů, jež bychom mohli označit od Pole neorané až po Děláme to skvěle. Čekáte-li,
že v mém zamyšlení naleznete nějaké definitivně platné odpovědi, zklamu vás. Bu-
dete přítomni pouze hlasitému, nesystematickému, avšak věřte že zaujatému rozjí-
mání, k němuž vás zvu s sebou. Nenajdete tu ani jedinou odpověď, jen váhavé po-
chybnosti a hlavně otázky, otázky, otázky. Jejich odpovídání vlastní, skupinové,
institucionální či jaké ještě může být, by však mělo následovat. Nabízí se tedy něko-
lik směrů k zamyšlení:
//  Kdo se u nás může učit?
//  Co se u nás může učit?
//  Jak se u nás může učit?

1  //  KDO SE U NÁS MŮŽE UČIT
Oficiálně to může ve veřejných knihovnách být každý bez rozdílu věku, pohlaví,
rasy a tak dále a tak dále. Tedy:
//  děti (od předškoláků až po pubescenty);
//  mládež (umíme-li tuto kategorii vůbec definovat !);
//  dospělí;
//  senioři;
//  další osoby se specifickými potřebami (handicapovaní, nezaměstnaní…);
//  skupiny (etnické či jazykové menšiny, zájmové, ne/formální…).
Je to opravdu tak? Mohou k nám bez problému vozíčkáři? Domluvíme se
s neslyšícími a s lidmi z jazykových menšin? Máme příjemné a klidné prostředí pro
seniory a koutky pro děti- nečtenáře? A co nabízíme dětem v předškolním věku?
Mají si u nás kde vyměňovat své názory trošku hlučnější mladí? Je náš prostor neo-
hrožující pro nevidomé? A ještě jinak: známe své uživatele? Známe svou obec, její
skupiny, komunity, tedy potenciální uživatele? A proč našimi uživateli nejsou?
Myslíme při budování fondu a nabídce služeb opravdu na všechny, nebo jenom na
vybrané (oblíbené, nekontroverzní, jednoduché, tradiční…) skupiny? Umíme vůbec
pracovat a komunikovat adekvátně se všemi?

2  //  CO SE U NÁS MŮŽE UČIT
Řekli jsme si, že naší velkou předností je, že můžeme poskytnout zájemci informač-
ní a dokumentové podpory studia, tedy knihy, časopisy, mapy, hudebniny… (papí-
rovou produkci), zvukové a obrazové dokumenty, elektronické zdroje, multimédia,
službu elektronického dodávání dokumentů, virtuální zdroje vzdálené… Jenže:
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//  Máme vše (máme na vše), co uživatel požaduje? A umíme např. nahradit papíro-
vé zdroje virtuálními tam, kde to jde a kde nám to pomůže řešit ekonomický pro-
blém? A děláme to?
//  Máme jasnou akviziční politiku, profil fondu?
//  Umíme se opravdu orientovat v nabídce trhu? Umíme kvalifikovaně posoudit
nabídku trhu z hlediska obsahu? Vybíráme podle zvyku nebo podle skutečné potře-
by? Známe tuto potřebu opravdu? Jak často si děláme průzkum zájmů a potřeb na-
šich uživatelů, a co víc: jak často si mapujeme potřeby a zájem našich ne-uživatelů?
Protože popravdě těch je mnohonásobně více. A proč? Třeba by někteří také přišli,
kdyby měli pro co…

3  //  JAK SE TEDY U NÁS MŮŽE UČIT?
Nepochybně si u nás může každý(?) v klidu(?) sednout a studovat z našich infor-
mačních fondů a prostřednictvím ICT i z některých zdrojů vzdálených. Také leccos
půjčíme domů (na dostatečnou dobu?), případně si u nás může uživatel s jistými
obtížemi pro svou osobní potřebu pořídit z některých věcí kopii. A dále samozřejmě
poskytujeme referenční služby(?), faktografické služby(?), rešeršní služby − vše
osobně, on-line, event. v papírové podobě(?). Nabízejí se ovšem ještě další otázky:
//  Jsme v tom opravdu profesionálové? Známe dobře zdroje a jsme rovnocenným
partnerem našich klientů? Děláme to tak, abychom je neodradili, vstřícně, přívětivě,
s pochopením a plným nasazením? Jako službu?
//  Jsme informačně nejen gramotní, ale znalí na vysoké úrovni? Umíme s ICT a
zdroji efektivně pracovat?
//  Umíme skutečně posoudit relevanci, spolehlivost a úplnost zdrojů, které posky-
tujeme?
//  Ověřujeme a zkvalitňujeme vlastní prameny informací a přehled o nich?
//  Zvyšujeme svou kvalifikaci?
//  Spolupracujeme, abychom poskytli požadované služby?
Pořádáme také (tu a tam) vlastní vzdělávací aktivity: lekce informační gramotnosti,
ať už jim říkáme jakkoliv, přednášky a besedy všeho druhu (zejména o věcech, které
považujeme za zajímavé, které máme rádi, které bychom chtěli lidem zprostředkovat
a předat), občas dokonce cyklické, literární a hudební pořady; ještě ne příliš často,
ale přece jen občas organizujeme také Akademie třetího věku či Univerzity volného
času. V několika (málo) knihovnách se připravují vzdělávací aktivity pro handica-
pované či nezaměstnané (vyrovnávání šancí); nárazově se pokoušíme zvyšovat po-
čítačovou gramotnost obyvatel, ojediněle knihovny nabízejí jazykové kurzy, své
místo nachází v některých knihovnách pomalu i multikulturní výchova a vzdělávání
(Rozmanitosti do knihoven). A mluví-li se o vzdělávání, nemělo by se jistě zapome-
nout ani na výstavy a vlastní ediční činnost knihoven, literární kroužky či kluby.
Ale … vycházíme přitom všem z potřeb komunit (obec, skupiny…) a jednotlivců,
z reálné společenské poptávky, nebo z vlastních zájmů a úsudku? Jsou naše aktivity
systematickým vzděláváním nebo nahodilými, solitérními pokusy bez definovaného
cíle? Pracujeme s kvalitními lektory nebo s tím, kdo je zrovna (tady) k dispozici,
případně kdo se nabídl? Mají jednotlivé aktivity strukturu? Zjišťujeme ohlasy a re-
akce, máme zpětnou vazbu? Definovali jsme si nějakou strategii v této oblasti?
Spolupracujeme? A co:
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//  distanční vzdělávání a jeho podpora (vyhrazená studijní místa, spolupráce se
školami a dalšími partnery, nabídka, autorská pomoc…)?
//  kurzy na CD-ROM (stávající produkce v relativní úplnosti, systematické doplňo-
vání, nabídka a propagace)?
//  vlastní vzdělávací kurzy a programy (máme?, přemýšlíme?).
Takže jak to vlastně je s knihovnami a vzděláváním obyvatel? Je to pole neorané?
Nebo to opravdu děláme skvěle? Chceme se v téhle oblasti angažovat? A měli by-
chom? Jsme připraveni nabídnout pro neformální vzdělávání prostředí a kvalitní
služby? Co nám chybí? Co neumíme? Budeme se o tom bavit?
Na závěr možná přece jen jedna odpověď, a to na poslední položenou otázku: za-
čněme, čím dříve, tím lépe. Právě tady je pro veřejné knihovny velká šance. Neměli
bychom ji promarnit.
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INFORMACE O PROJEKTECH EU PUBLICA, PULMAN A
CALIMERA
Miroslav Ressler

A  //  Z ČEHO PROJEKTY A AKCE EVROPSKÉ KOMISE VYCHÁZEJÍ
     Postavení knihoven v současné době
Evropské veřejné knihovny se ocitají v současné době ve složité situaci: je poněkud
zpochybňována jejich role v oblasti neformálního vzdělávání, je podceňována jejich
role v občanské společnosti a jejich konkurenceschopnost v porovnání s ostatními
institucemi poskytujícími informace je oslabena.
Podle informací uváděných v rámci průzkumů prováděných k některým projektům
(např.
pro projekt PULMAN) je nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti:
1  //  poptávka po některých tradičně zavedených službách klesá (jako příklad se
uvádí půjčování beletrie);
2  //  děti postrádají u on-line dokumentů stejnou rozmanitost a bohatství, jež je sa-
mozřejmé u tištěných zdrojů;
3  //  zajištění přístupu k četbě (v tradičně chápaném smyslu slova) zejména v těch
zemích, jež procházejí ekonomickou transformací, je stále primární záležitostí;
4  //  přístup ke zdrojům v elektronické podobě je v současné situaci přidaným pro-
blémem navíc.

B  //  POKUS O PROGNÓZU ANEB ČEHO SE LZE NADÁT:
//  je vcelku pravděpodobné, že dostupnost služeb na dálku a rozšířená možnost vyu-
žívání internetu povede ke snížení počtu fyzických návštěv;
//  bude třeba uspokojit informační potřeby občanů, kteří nemají přístup k internetu
ani uživatelsky přívětivé prostředí, v kterém by mohli bez psychických bariér a pří-
padných stresů získat potřebné dovednosti;
//  vzhledem k postupující globalizaci je v celé Evropě evidentní trend zabránění
postupnému zanikání etnik a ztrátě vědomí příslušnosti k určitému místu. Bude
proto nutná spolupráce veřejných knihoven s dalšími zejména kulturními institucemi
na místní úrovni (kvalifikaci k jejich využívání, je dost pravděpodobné, že zejména
občané starší mají jisté zábrany a do jisté míry se i bojí. Bude tedy nutné, aby právě
pro tyto občany vytvořily knihovny archivy, muzea). K této spolupráci samozřejmě
dochází, ale jen sporadicky a tuto situaci bude třeba změnit;
//  evidentní se také jeví nutnost poskytování služeb orientovaných na poskytování
informací z oblastí státní správy a samosprávy, zdravotní péče, pracovních příleži-
tostí či možností rekreace;
//  vzhledem k tomu, že v současné době je ještě stále třeba brát v úvahu paralelní
existenci knižních sbírek a zdrojů v digitální podobě, bude nutno budovat fondy
dokumentů, které budou obsahovat obě složky a poskytovat služby integrované.

C  // CHARAKTERISTIKA PROJEKTU PUBLICA (Public Libraries Concerted Action)
Publica byl program, který byl schválen k financování Evropskou komisí již v rámci
třetího Rámcového programu výzkumu a technologického rozvoje a byl rozvíjen
v letech 1997−2000.
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     Popis projektu
Šlo o specifický projekt programu Telematika pro knihovny, jehož hlavním cílem
byla podpora služeb veřejných knihoven;
//  konstrukci promyšleného postupu a přístupu;
//  mapování možností a získávání informací o nově se utvářejících službách
v knihovnách;
//  podporu celoevropské výměny názorů mezi evropskými knihovnami.
     Výsledky:
//  vybudování databáze klíčových kontaktních osob, které mají vliv na rozvoj veřej-
ných knihoven. Šlo o osoby které mají vliv na rozvoj služeb knihoven v Evropě;
//  identifikace školicích středisek (tj. vzorové veřejné knihovny) a zpracování pro-
gramu školení;
//  uspořádání stáží pro vedoucí pracovníky knihoven ze střední a východní Evropy;
//  identifikace projektů, které by mohly zajímat veřejné knihovny v rámci výzkumu
a vývoje, a informování o nich;
//  dosažení širší účasti knihoven na projektu Telematika pro knihovny;
//  vytvoření předpokladů pro koordinaci a rozvoj nových služeb, které uspokojí
potřeby občanů – konkrétně získáním přehledu o vzorových institucích a jejich vý-
sledcích, který, jak se ukázalo, se stal základem pro webografii, jež se stala dost
důležitou součástí Doporučení projektu PULMAN;
//  zpracování tzv. Leuwenského komuniké, které obsahuje naléhavou výzvu
k Evropskému parlamentu o přijetí „Zprávy o Zelené knize o roli knihoven
v moderním světě“. Leuwenské komuniké zdůrazňuje také mj. klíčové postavení
veřejných knihoven:
  //  pro rozvoj demokratické společnosti;
  //  pro hospodářský a sociální rozvoj;
  //  celoživotní vzdělávání;
  //  kulturní a jazykovou různorodost.
Poprvé formuluje na mezinárodním fóru nejdůležitější rysy národní a federální poli-
tiky týkající se veřejných knihoven:
  //  svobodný přístup k informacím při zachování rovnováhy zájmů mezi producenty
a uživateli v oblasti autorských a dalších práv;
  //  zlepšení přístupu občanů k informačním zdrojům zaměřením se na právní tech-
nické a ekonomické otázky, které mohou zlepšit dostupnost těchto zdrojů prostřed-
nictvím knihoven;
  //  napomáhat knihovnám v jejich snaze vyhovět potřebám občanů např. doporuče-
ním a financováním vhodných infrastruktur, dohod nebo školení pro uživatele a
personál knihoven;
  //  napomáhat zřizováním služeb a obslužných míst těm občanům, kteří nemají
vlastní technické prostředky odstranit relativní potíže uživatelů v přístupu
k informacím vyplývající z nerovnoměrného rozvoje technické infrastruktury;
  //  pracovat k odvrácení nebezpečí, že přístup k některým informačním zdrojům by
mohl   být komplikován nebo dokonce zamezen komerčními zájmy;
  //  pokrýt dlouhodobé náklady na rozšiřování knihovnických služeb v Informační
společnosti udržováním dlouhodobé dostupnosti tradičních a digitálních zdrojů.
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     Shrnutí
Publica byla jedním z menších podpůrných programů, který se zasloužil o:
a  //  jednotné chápání významu veřejných knihoven pro rozvoj evropské společnos-
ti;
b  //  zabránění nežádoucímu vývoji, který mívá většinou původ v nedostatečném
zájmu státu na jejich službách, což se projevuje na jejich financování;
c  //  zdůraznění skutečnosti, že problémy knihoven v Evropě jsou analogické jen
s tím rozdílem, že ve východní a střední Evropě jde o přežití, zatímco v západní
Evropě o udržení vysokého standardu;
d  //  byl jakousi výzvou pro kandidátské země EU: Chcete-li skutečně do Evropské
unie, musíte podporovat veřejné knihovny.
URL: http://www.cordis.lu/libraries/en/projects/publica.html

D  //  CHARAKTERISTIKA PROJEKTU PULMAN (Public Libraries Mobilising
Advanced Net)
Uvedené skutečnosti, resp. vymezování role knihoven v nových společenských
podmínkách
a jejich místa v informační společnosti 21. století, se staly takřka hlavní náplní pro-
jektu
PULMAN.
Projekt PULMAN, resp. jeho tematická síť, byl financován Evropskou komisí
v rámci 5. rámcového programu rozvoje výzkumu a technologií a jeho řešení probí-
halo od května 2001
do května 2003. Byl součástí akce e- Europe a jejího akčního plánu. Základní myš-
lenkou této akce je přiblížit internet co nejširšímu okruhu občanů − v souvislosti
s touto akcí se zdůrazňuje:
//  nutnost urychlení přípravy legislativního rámce;
//  podpora výstavby infrastruktury pro nově zaváděné služby v Evropě;
//  aplikace nových metod spolupráce.
Je nutno v této souvislosti poznamenat, že v rámci akce e-Europe byly veřejné
knihovny identifikovány jako nejužívanější existující forma PIAP (místa či stanice
veřejného přístupu k internetu).
Projekt PULMAN si vytkl za hlavní cíl výměnu poznatků, zkušeností a informací o
nejlepších výsledcích z praxe mezi odborníky, ale také lidmi odpovědnými za tvorbu
politických rozhodnutí nejdříve ve 26 zemích Evropy a posléze ve 36 vzhledem
k rozšíření akce a vzniku projektu PULMAN XT. Projekt, resp. jeho účastníci, si
také předsevzali přispět k tomu, aby knihovny byly chápány jako strategická zaříze-
ní, jež mohou pomoci při vytváření soudržné a pospolité Evropy.
     Dílčí cíle:
//  přispět k vytvoření nejen fyzické, ale i virtuální sítě knihoven, která bude posky-
tovat integrované služby;
//  vytvoření databáze elektronických zdrojů z oblasti z oblasti výchovy a vzdělává-
ní;
//  vytvoření tzv. Centres of Excellence, tj. uskutečnění školících aktivit v nejlepších
knihovnách Evropy.
     Zpracování souboru „Doporučení projektu PULMAN"
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Dokument obsahuje 21 Doporučení k realizaci sociálně politických, strategických a
technických opatření. Národní knihovna ČR jej vydá v knižní podobě pod názvem
„Doporučení pro činnost knihoven v informační společnosti“. V současné době byla
provedena první korektura, takže doufáme, že do konce prvního čtvrtletí konečně
materiál vyjde a bude také vyvěšen na webové stránce odboru knihovnictví.
     Výstupy
//  Doporučení k digitálním službám a jejich překlad do více než 20 jazyků
v anglické verzi jsou k dispozici na webové stránce projektu PULMAN;
//  v každé zemi byl zorganizován národní seminář, jednak k první verzi Doporučení
a jedna za účelem diskuse ke strategii veřejných knihoven a také k dosažení konsen-
su ke spolupráci muzeí, knihoven a archivů na místní úrovni. Podle údajů byly tyto
semináře navštíveny cca 2500 účastníky, převážně vedoucími pracovníky knihoven,
ale také zástupci decízní sféry včetně mnoha vedoucích pracovníků z archivů a mu-
zeí;
//  soubor situačních zpráv (Country reports) o veřejných knihovnách států, jež se
projektu zúčastnily, kde se můžeme informovat o organizačních strukturách, politice
a strategiích, které jsou v oblasti veřejných knihoven uplatňovány, využívání tech-
nologií, úrovni standardizace a mohou být významnou pomůckou pro srovnávání
úrovně jednotlivých zemí;
//  stáže v tzv. Centres of Excellence, tj. knihovnách, které mohou sloužit jako vzoro-
vá zařízení, kterých se zúčastnilo více než 70 vedoucích pracovníků či jejich zástup-
ců
z veřejných knihoven v celé Evropě. Rejstřík odborných materiálů k distančnímu
studiu je k dispozici na webové straně projektu PULMAN;
//  závěrečná konference projektu PULMAN, jejímž nejvýznamnějším výsledkem či
závěrem je Manifest a Prováděcí plán, jehož překlad byl zveřejněn jak v časopise
Čtenář tak také v odborné knihovnické revui Národní knihovna;
//  webová stránka projektu, obsahující informace o všech službách a výstupech
projektu včetně databáze materiálů k celoživotnímu vzdělávání v oblasti knihovní a
informační vědy.
Již na konferenci v Oieras se uvažovalo o dalších možnostech pokračování aktivit
započatých tímto projektem a možných směrech, kterými by se vývoj mohl ubírat.
Hovořilo se tam zejména o projektu „Paměť obce“ nebo chcete-li „komunity“.
URL : http://www.pulmanweb.org/
     Aktivity v Česku:
//  Country Report;
//  přehled vlivných osob z oblasti knihovnictví i kulturní politiky;
//  zpracován překlad prvního i druhého vydání Doporučení;
//  uspořádán seminář k prvnímu vydání Doporučení v rámci konference Muzea ,
knihovny a archivy v 21. století;
//  popularizace projektu na ČR 6;
//  vyslání tří pracovníků na stáže do Řecka, Norska, a Slovinska;
//  zpracovány články o závěrečné konferenci do LN, Národní knihovny a Ikara.
Je třeba zdůraznit, že redakce druhého vydání byla prakticky nejnáročnější prací,
protože realizátoři projektu nepočítali s knižním zveřejněním a proto doporučení
neprošla žádnou celkovou redakcí.
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E  //  CHARAKTERISTIKA KOORDINAČNÍ AKCE CALIMERA (Cultural Applications:
Local Institutions Mediating Electronic Resource Access)
Projekt PULMAN (Public Libraries Mobilizing Advanced Net) realizovaný v letech
2001–2003 byl zaměřen na rozvoj veřejných knihoven v Evropě a hlavně na jejich
transformaci v konkurenceschopná zařízení digitálního věku.
Ve dnech 13. a 14. března 2003 se konala v portugalském Oeiras závěrečná konfe-
rence tohoto projektu, která byla nejen vyvrcholením a ukončením více než dvouleté
činnosti, ale také setkáním, na kterém se uvažovalo o dalších perspektivách započa-
tých aktivit. V rámci šestého rámcového programu Evropské unie pro rozvoj vý-
zkumu a technologického rozvoje je velký důraz kladen na oblast místních kultur-
ních služeb resp. na:
//  vytváření elektronických pamětí obcí a
//  spolupráci při zpřístupňování místních a regionálních kulturních hodnot.
Než však dojde k vyhlášení tohoto programu, bude nutno vytvořit podmínky pro
zpracování společné strategie postupu veřejných knihoven, archivů a muzeí, která se
stane základem pro zhodnocení kulturního dědictví v regionech a přilákání politické
i finanční podpory. Proto bude probíhat za finanční podpory Evropské komise
dvouletá koordinační akce CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions
Mediating Electronic Resource Access), která se bude opírat nejen o výsledky pro-
jektu PULMAN, ale i dalších projektů, které se zabývají nebo zabývaly zpřístupňo-
váním kulturního dědictví, jako jsou například CULTIVATE či MINERVA.
Cílem této akce je:
//  monitorování technického rozvoje a řešení, která se už objevila v nových techno-
logiích, národním výzkumu a zhodnocení jejich potenciálu co do šíře jejich využitel-
nosti v podmínkách místních institucí;
//  výběr technických řešení a novinek, které se v oblasti nových technologií a vý-
zkumné činnosti evropských států objevují a zkoumání možnosti jejich přenosu do
místních podmínek;
//  vytvoření referenčních skupin autorit, resp. odborníků, kteří budou schopni po-
soudit možnosti tohoto transferu a s nimiž bude možnost tyto otázky konzultovat;
//  rozvoj dialogu a podpora spolupráce mezi účastníky procesu digitalizace z oblasti
kultury,  tj. knihovnami, archivy a muzei, politiky (nebo řekněme těmi kdo rozho-
dují) a představiteli firem, které se zabývají digitalizací kulturního dědictví.
Předpokládané technologie mají umožnit:
//  účinnou digitalizaci lokálního kulturního dědictví za nízké náklady;
//  ochranu a co nejširší přístup k digitalizovaným kulturním objektům;
//  podporu turistiky na místní úrovni;
//  plynulé vyhledávání elektronických zdrojů a poskytování služeb na národní a
lokální úrovni;
//  zajišťování informací pro veřejnost ve spolupráci s místními samosprávami a
podporu interaktivní komunikace a transakcí s vládou a místními úřady prostřed-
nictvím webových stránek na místní úrovni;
//  virtuální návštěvy lokálních kulturních institucí;
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//  individualizace digitálních zkušeností, což znamená umožnění vytváření vlastních
„příběhů“, resp. elektronických databází zaměřených podle zájmu profese nebo hob-
by.
Na úrovni politické a strategické bude v rámci této akce uskutečněna celá řada koor-
dinačních aktivit, včetně:
//  stimulace národních, regionálních a obecních úřadů v celé Evropě k pochopení
faktu, že knihovny, muzea a archivy jsou schopny zvládnout a zavádět nejdůležitější
výsledky výzkumu a technické inovace při realizaci a poskytování digitalizovaných
služeb v obci, jež podporují jejich strategické a politické programy, jako jsou např.
e-government, sociální inkluze, e-learning,rekvalifikace, podpora rozvoje regionální
a místní ekonomiky (formou seminářů, resp. workshopů);
//  popularizace nejlepších praktických zkušeností-stáže, rozvoj středisek modelo-
vých služeb (Centres of Excellence);
//  na základě výsledků dosažených v rámci pátého rámcového programu. To bude
znamenat především zpracování směrnic, resp. doporučení technického, sociálně-
politického a řídícího charakteru nově zaměřených na potřeby archivů a muzeí a
také koncového uživatele a také na nástroje srovnávání. Tento přístup podpoří vývoj
výzkumných a prováděcích strategií, analýz a „automap“ napříč kulturními a eko-
nomickými resorty, jako např. kulturní turistiky.
Dosažení lepší koordinace práce různých součástí oblasti kultury v místním měřítku.
Zatímco hlavním cílem projektu PULMAN byl rozvoj v oblasti veřejných knihoven,
nyní půjde také o plnější využití potenciálu muzeí a archivů, obzvláště na místní či
obecní úrovni.
Jeví se potřeba:
//  podpořit vhodné národní strategie průřezového charakteru např. ustavením kul-
turních agentur, jako je tomu např. v Norsku a Spojeném království nebo jiných
koordinačních mechanismů, které by prováděly poradenskou činnost, informační
služby a poskytovaly sady programů pro činnost kulturních zařízení;
//  lepší informovanosti a mapování přínosů, potřeb a forem spolupráce a společen-
ství v rámci místní komunity, kde se kulturní instituce musí nutně spojit s dobrovol-
nickými organizacemi a podniky soukromého sektoru, jež mají kvalifikaci v oblasti
zpřístupňování informací, budování sbírek, digitalizace a poskytování služeb růz-
ným organizacím a sdružením v obci a
//  lepší informovanosti o ekonomice s tím, že se zohlední různá ekonomická pro-
středí v rámci Evropy.
     Předpokládané výstupy pro decízní sféru:
výstupem této důležité koordinační a přípravné akce bude vysoce účinný informační
program zaměřený na decízní sféru, řídící pracovníky, a odborníky z praxe, který
zahrne:
1  //  portál informující o úspěšné praxi, relevantnímu výzkumu a inovativních řeše-
ních;
2  //  směrnice, resp. doporučení technického, sociálně politického a řídícího cha-
rakteru nově zaměřené na potřeby archivů a muzeí a také koncového uživatele a  na
možnosti srovnávání výsledků činnosti. Tento přístup podpoří vývoj výzkumných a
prováděcích strategií, analýz a „automap“ dalšího vývoje napříč kulturními a eko-
nomickými resorty, jako např. kulturní turistiky;
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3  //  zásady a pracovní postupy zaměřené na spolupráci s evropskými výzkumnými
partnerskými institucemi v oblasti místních služeb.
Garantem akce je Národní knihovna České republiky.
Podpůrná skupina:
PhDr. Frolec, ředitel, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti;
PhDr. Mazurová, ředitelka, Městská knihovna Chrudim;
PhDr. Miroslav Ressler, vedoucí oddělení studijního a informačního, Odbor knihov-
nictví, Národní knihovna České republiky;
PhDr. Ivo Šulc, ředitel, Státní okresní archiv v Chrudimi;
PhDr. Eva Žáková, ředitelka, Krajská knihovna Karlovy Vary.
Národní koordinátor: dr. Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska.
Doba trvání akce: 18 měsíců.
Zahájení akce: Konference, Brusel, 16.− 17. 1. 2004.
URL : http://www.calimera.org
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PRAKTICKÝ PŘÍNOS Z ÚČASTI V MEZINÁRODNÍCH
PROJEKTECH PRO KNIHOVNU KROMĚŘÍŽSKA
Šárka Kašpárková

Prvním setkáním s mezinárodním projektem byla účast v projektu PuBliCa (Con-
certed Action for Public Libraries), který byl schválen 22. srpna 1998 v Belgii za
přítomnosti zástupců z 23 evropských zemí, financován z třetího rámcového pro-
gramu výzkumu a technologického rozvoje Evropské unie a rozšířen o státy střední
a výchovní Evropy.
O existenci tohoto programu jsem se dozvěděla začátkem roku 1999, kdy jsem byla
oslovena dr. Richtrem z Národní knihovny České republiky a vyzvána k účasti ve
workshopu ve Slovinsku. Proč ve Slovinsku? Jedním z cílů projektu PuBliCa bylo
vybudování vzdělávacích center v Evropě. Tak vznikla centra v Dánsku, Velké Bri-
tánii, Norsku, Finsku, Slovinsku a nyní Řecku. Nutno podotknout, že velmi vý-
znamnou roli v tomto projektu, ale i ve všech následujících, má Slovinsko, a to díky
svému aktivnímu zapojení, které je spjaté především se jménem Breda Karun. Stejně
jako všechny projekty pro veřejné knihovny s rozšířením na paměťové instituce
v současnosti jsou spjaty v rámci Evropy s osobností Roba Daviese, kterého můžete
u nás potkávat na některých celostátních knihovnických konferencích a akcích.
Workshop see konal v roce 1999 nedaleko Lublaně a byl tematicky zaměřen na
zpracování projektů. Další zástupci pocházeli ze Slovinska, Albánie a Slovenska.
Českou republiku zastupovaly Mgr. L. Pavlicová z Knihovny B. Beneše-Buchlovana
v Uherském Hradišti, ing. M. Svobodová, CSc., z Městské knihovny v Olomouci a
dr. Š. Kašpárková z Knihovny Kroměřížska. Všechny tyto tři veřejné knihovny byly
svou činností srovnatelné. Projekt, který byl zpracován, se týkal vytvoření školicích
center pro knihovníky. V té době ještě neexistovala školicí centra při krajských
knihovnách, tak jako je tomu v současnosti. Profesní vzdělávání bylo nahodilé a
nekoncepční. Velkým přínosem pro nás bylo zejména seznámení se se strukturou
tvorby evropských projektů a zejména s jejich financováním, s uznatelnými a ne-
znatelnými náklady. Program workshopu byl velmi náročný, provázeli nás vynikají-
cí školitelé − Rob Davies a David Fuegi. Hotové projekty jsme zpracovali do fiší,
byli jsme upozorněni na nedostatky v jednotlivých projektech a také na to, co ještě
musíme dopracovat. Vesměs se to týkalo rozpočtu. Rob Davies nám ještě individu-
álně poslal upozornění na nedostatky.
Projekt jsme sice s kolegyněmi dopracovaly, ale objevovaly se další nedostatky,
které jsme si při psaní projektu neuvědomovaly. Neuměly jsme to, nepoužívaly jsme
patřičné nástroje, např. SWOT analýzu apod. Dále jsme neupřesnily, kdo by byl
nositelem projektu. Zároveň jsme neměly zajištěno kofinancování a naším zřizova-
telem byl ve všech případech Okresní úřad, tedy stát. Možná jsme v té době trochu
předběhly dobu, uvědomovaly jsme si, co nám chybí, věděl jsme, že se potřebujeme
systematicky vzdělávat, což nyní v rámci systému možné je.
Jaký přínos měla tato zkušenost pro naši organizaci? Zejména, že pro tuto práci je
nezbytná dobrá znalost PC a angličtiny. Počítačovou gramotnost si proto jezdíme
zvyšovat do naší krajské knihovny. Téměř všichni v knihovně studujeme angličtinu.
Na konverzaci máme dobrovolníky. Konverzaci s dobrovolníky organizujeme i pro
veřejnost.
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Další možností byla účast ve workshopu. V roce 2000 se konaly čtyři, a to
v Dánsku, Anglii, Norsku a Finsku. Každý z těchto workshopů byl zaměřen speci-
ficky a každého se také zúčastnil zástupce z České republiky. Nás zaujal program
v Trondheimu (Norsko), který byl zaměřen na služby pro veřejnost a zároveň jsme
chtěli prostřednictvím naší kolegyně − vedoucí úseku služeb, získat informace o
norském knihovnictví. V Trondheimu se sešlo zastoupení ze střední i východní Ev-
ropy.
Po návratu naší kolegyně jsme se dozvěděli o systému norského knihovnictví i o
jeho financování. Norští kolegové názorně ukázali public relation v praxi, v našich
podmínkách nástroj někde podceňovaný, někde nedoceněný. Zajímavé postřehy
byly i z oblasti managementu v knihovnách. Poučili jsme se také o tom, jak je nutné,
aby veřejnost brala knihovnu jako partnera, jako někoho, kam se může obrátit na
pomoc, o radu. Formou fotodokumentace jsme se seznámili s vysokou úrovní slu-
žeb, s architekturou knihoven, se samoobslužnými systémy, které uvolňovaly nor-
ským knihovníkům ruce a ti se pak mohli více věnovat individuální práci se čtená-
řem.
Ze zprávy Mgr. Hebnarové: „Nejprestižnější postavení knihoven mají knihovníci
v oddělení služeb, kteří jsou v přímém styku s veřejností. Na nich leží nejtěžší bře-
meno komunikace, na ně jsou kladeny nejvyšší požadavky, ale také jsou nejvýše
hodnoceni, motivováni a ti nejlepší přímo hýčkáni. Jejich práce je nejnáročnější,
nejzodpovědnější, jsou tváří a zrcadlem knihovny, komunikačním mostem, vizitkou.
Proto se do služeb nedostane jen tak někdo. V provozu jsou částečně odbřemeněni
samoobslužnými počítači a také z tohoto důvodu mají spoustu času věnovat se čte-
náři. Vzpomínáme si na poučku o individuální práci se čtenářem. Tady je dovedena
téměř k dokonalosti. A my ostatní v němém údivu vidíme uskutečňovat své knihov-
nické sny už dnes. I když tisíce kilometrů od našich mateřských knihoven, v jiné
ekonomické situaci, v jiné zemi, ale jde to. A to je důležité vědět (vidět).“
Praktickým přínosem pro naši organizaci bylo především naučit se využívat všech
forem public relations. Začali jsme o aktivitách knihovny více informovat. Naučili
jsme se komunikovat s místní samosprávou. Stali jsme se partnery, kteří znají, jak
nabídnout své služby. Vždy jsme také dbali na to, aby v knihovně byl příjemný, ale i
informačně zdatný personál. Rozvoj informačních technologií sebou přinesl také
neustálé vzdělávání v tomto směru.
Další možnost, kterou naše knihovna využila aktivněji, bylo zapojení do pracovní
skupiny v projektu PULMAN − Public Libraries Mobilising Advaced Networks,
vedoucím pracovní skupiny byl PhDr. Miroslav Ressler, pracovník Národní knihov-
ny v Praze. Tento projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce mezi veřejnými
knihovnami, na jejich digitalizaci, na využívání služeb a optimální standardizaci
služeb v návaznosti na předcházející projekt PUBLICA. Výstupem z projektu byl
soubor doporučení pro veřejné knihovny, který je uveden na stránkách Národní
knihovny ČR na adrese: www.nkp.cz. Tento projekt probíhal intenzivně v roce
2002. Ve stejném roku byla zveřejněna také nabídka účasti ve workshopu. Work-
shopy se konaly ve Slovinsku, Řecku a Finsku. Nás zaujalo Řecko se svou nabíd-
kou, která kromě informačních systémů, mezinárodní spolupráce a komunikačních
dovedností měla také zacílenou službu pro speciální skupiny uživatelů (hendikepo-
vané).
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Kolegyně Mgr. Hebnarová navštívila knihovnu ve Verii a z její zprávy cituji: „Ta ve
Verii nás všechny nepochybně inspirovala. Mne osobně také utvrdila v přesvědčení,
že máme být i my na co pyšní, že se české knihovnictví neutopilo při letních povod-
ních, že se neutopil ani entuziasmus mnohých českých knihovníků a že bychom se
mohli a také chtěli a měli s tím, co umíme, pochlubit nejenom kolegům
z kandidátských zemí pro vstup do Evropské unie.“
Přínosem pro naši knihovnu bylo uvědomění si, jak důležitou roli sehrává manage-
ment knihovny. Tím byl pro nás i příklad knihovny z Verii v Řecku. Knihovna ve
Verii sehrávala velmi důležitou úlohu ve společenském dění města. Stala se centrem
pro mezinárodní spolupráci především tím, že byla vybrána na konání workshopů a
také se zde setkávali knihovníci z různých států Evropské unie.
Jednou z věcí, která nás motivovala, byla spolupráce s Fórem pro demokracii. Spo-
lupráce s fórem nás obohatila o možnost uspořádání setkání občanů se zástupci sa-
mosprávy i s politiky. Každé setkání jsme zaměřili na aktuální téma, které občany ve
městě zaujalo. Zvali jsme si významné představitele nejen města, ale i kraje, poslan-
ce i senátory. Vždy jsme navíc využili příležitosti abychom jim ukázali naši knihov-
nu. Naučili jsme se mluvit s občany, úředníky, politiky. To samozřejmě patří
k základním lektorským dovednostem. Diskuse byly vždy vedeny v přátelské poho-
dě, byly užitečné a prospěšné všem. Třebaže spolupráce s fórem už dávno skončila,
organizujeme tyto besedy stále, snažíme se pokračovat v této dobré tradici.
Již jsem se zmínila o doporučeních, která uzavřela projekt PULMAN. Musím kon-
statovat, že těmto doporučením není věnována taková pozornost, jak by si zaslouži-
la. Poskytují nám určitý návod pro jednotlivé oblasti knihovnictví. Upozorňují na
věci, které jsou při každodenní činnosti přehlíženy, ne schválně, ale spíše z důvodu
zaběhlých postupů či metod. Osobně mne zaujal příklad přístupu ke zdravotně zne-
výhodněných spoluobčanům. Uvědomovala jsem si, jak široké spektrum postihuje
pojem zdravotně znevýhodněný. Jak speciální služby jsou potřebné, jak je nutné,
aby v tomto směru byl školen i personál knihovny. Stále je zdůrazňován rovný pří-
stup k informacím, uživatel nemůže být omezen. Bezbariérový přístup do veřejných
knihoven by měl být samozřejmostí, ale bezbariérovost by měla být i vnitřní, tedy
uvnitř budov, ale také softwarová. Mnohé již bylo v tomto směru uděláno, ale mno-
hé ještě udělat musíme. Knihovna Kroměřížska má výhodu v tom, že je umístěna
v moderní bezbariérové budově. Pro zrakově postižené máme i zvětšovací lupu,
knihy s velkým písmem, zvukové knihy, děti mají k dispozici hmatová pexesa a
další speciální pomůcky. Stále je však co dohánět.
Praktickým výstupem pro knihovnu z těchto doporučení bylo navázání spolupráce se
zdravotně znevýhodněnými dospělými. Zjistili jsme ale, že jim chybí informace o
našich aktivitách. Začali jsme je proto systematicky zvát na exkurze do knihovny.
Jedna z našich pracovnic se zúčastňuje výročních schůzí sdružení a informuje je o
činnosti knihovny. Namluvili jsme na kazety katalog zvukových knih v knihovně. A
protože hendikepované chápeme jako hendikepované i věkem, pořádáme spousty
aktivit pro seniory i zdravotně znevýhodněné, které jsou už i trvalou součástí
knihovny. Důležitá je rovněž spolupráce s jiným neziskovými organizacemi.
Knihovna spolupracuje s neziskovým sektorem a tato spolupráce je rozpracovaná až
na úroveň partnerství. Taková spolupráce přináší prospěch veřejnosti. Můžeme roz-
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šířit nabídku služeb, můžeme tak smysluplně využít získané finanční prostředky
z projektů.
Poslední projekt, na kterém naše knihovna participuje, je CALIMERA − Cultural
Application: Local Instituions Mediating Electronic Resource Access. Je to logické
vyústění předchozích projektů a navazuje na ně. Důraz je již kladen na spolupráci
paměťových institucí. Projekt byl rozšířen na všechny přistupující státy a dále o
státy východní Evropy. Na projektu pracuje osmačtyřicet zástupců států. První se-
tkání proběhlo v lednu 2004 v Bruselu. Projekt potrvá po dobu osmnácti měsíců.
Byla sestavena pracovní skupina, která se má na této akci podílet. Nejprve bude
samozřejmě mapován stav a rozvoj organizací včetně jejich strategického vývoje.
Součástí projektu bude také účast ve workshopech a výstupem z projektu budou
doporučení. Jakou úlohu zde sehrává Knihovna Kroměřížska? Stala se country coor-
dinatorem pro tento projekt v České republice.
Přínosem pro knihovnu je zejména mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodním
projektu, spolupráce s paměťovými institucemi, která po inspiraci z PULMAN již
prakticky funguje v Kroměříži (celoměstská soutěž pro děti Klíče od města). Zapo-
jeny jsou všechny paměťové instituce ve městě, tedy nejen odborná meziinstitucio-
nální spolupráce, ale i veřejností vnímatelný výstup.
CALIMERA má za cíl vytvořit portál informující o úspěšné praxi, relevantním vý-
zkumu a inovativních řešeních v oblasti knihoven, muzeí a archivů, resp. možnos-
tech jejich kooperace na lokální úrovni. Budou zveřejněny směrnice, případně dopo-
ručení technického sociálně politického a řídícího charakteru nově zacílené (kromě
knihoven) na potřeby archivů, muzeí a také na koncového uživatele a na možnosti
srovnávání výsledků činnosti. Budou předloženy zásady a pracovní postupy zaměře-
né na spolupráci s evropskými výzkumnými partnerskými institucemi v oblasti
místních služeb. Projekt prohloubí spolupráci mezi lokálními institucemi s cílem
relevantního výstupu pro koncového uživatele.
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REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Lea Prchalová

V Moravskoslezském kraji působí v současné době minimálně 510 knihoven (včetně
poboček), jejichž uživatelská obec se často velmi liší, základní poslání však nikoliv.
Zpřístupňovat lidské poznání a obohacovat kulturní rozhled svých návštěvníků.
Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona
257/2001 Sb. považují za samozřejmé knihovny (dříve nazývané veřejnými), zřizo-
vané obcemi a krajem. Je však také řada dalších, které se zaevidovaly na MK ČR a
přihlásily se tak minimálně k následujícím službám:
•  zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím

MVS
•  poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací

a rešerší
•  zprostředkování publikovaných dokumentů ze státní správy a samosprávy
•  zprostředkování informací ze vzdálených elektronických informačních zdrojů,

jsou-li knihovně přístupny bezplatně.

Přehled knihoven v Moravskoslezském kraji

Legenda:
Evidence ověřována v databázi MK ČR dne 1. 2. 2004.
Uvedeny nejsou knihovny výrobních podniků.

E vidováno
na M K  ČR

K rajská 1 1
V ysokoškolské 5 3
A kadem ie věd 1 1
M ěstské a obecn í 416 397
M uzejn í 11 4
A rch ivn í 6 0
G alerijn í 1 0
Z ám ecké 10 0
Školní 25 2
L ékařské 19 10
A dm inistrativn í 2 0
V ězeň ské 3 0
O statní 10 3

C elkem 510 421

K nihovny C elkem
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„Ostatní“ - např. knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského, Zoologické
zahrady, Křesťanského institutu.
Vznikající systém veřejných knihovnických a informačních služeb (dále VKIS)
v Moravskoslezském kraji, jehož prvky tvoří právě knihovny registrované na MK
ČR, se opírá o mnohostrannou pomoc podpůrného programu regionálních funkcí
knihoven. Garanty za výkon regionálních funkcí knihoven jsou sice ze zákona kraj-
ské knihovny, ale při ekonomické situaci, v níž se kraje nacházejí, si lze jen stěží
představit zachování rozsahu aktivit knihoven bez další finanční injekce. Program
byl vyhlášen ministerstvem kultury poprvé pro rok 2002 s cílem spočívajícím přede-
vším v:
•  zajištění dostupnosti VKIS ve všech místech kraje
•  umožnění potřebné kvality poskytování VKIS
•  odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování VKIS mezi jednotli-

vými regiony kraje, mezi městy a malými obcemi
•  účelné dělbě práce a koordinace odborných činností v knihovnách
•  efektivním využití veřejných finančních prostředků.

V Moravskoslezském kraji jsou regionální funkce zajišťovány krajskou knihovnou a
15 pověřenými knihovnami.

Přehled pověřených knihoven

Okres Pověřená knihovna Obsluhované knihovny

  2002 2003 2004

 Bruntál  Muzeum v Bruntále 65 63 56

 Frýdek-Místek  MěK Brušperk 9 9 9

  MK Dobrá 7 7 7

  MěK Frýdek-Místek 21 29 29

  MěK Frýdlant n.Ostravicí 7 7 6

  Knihovna Hnojník 8 8 8

  MěK Třinec 16 26 25

  MěK VRATIMOV 5 5 5

 Karviná  RK Karviná 39 39 46

 Nový Jičín  MěK Nový Jičín 81 81 76

 Opava  MK Holasovice 23 24 22

  MěK Hradec n.Moravicí 20 20 18

  KPB Opava 53 49 49

  MěK Vítkov 15 15 15

 Ostrava  KMO Ostrava 12 12 12

 Celkem 15 381 394 383
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Nerovnoměrnost počtu pověřených knihoven v jednotlivých okresech vyplynula
z reálné situace zajišťování knihovnických služeb v roce 2001.

V okresech, kde byla nadlokální činnost knihoven zachována – Bruntál, Karviná,
Frýdek-Místek, Opava, pověřila krajská knihovna po analýze vykonávaných služeb
pracoviště dosud vykonávající tuto činnost, i když se na Bruntálsku jedná o praco-
viště Muzea v Bruntále. Došlo však vždy k rozšíření počtu obsluhovaných knihoven,
aby byly služby uživatelům dostupné relativně po celém území kraje.
V okrese Nový Jičín, kde dříve prakticky došlo k rozpadu systému, byl dohodnut
jeden garant.
Na území statutárního města Ostravy byly přiděleny prostředky pro zajištění regio-
nálních funkcí knihovnám v integrovaných obcích.
Praxe let 2002 – 2003 ukázala, že výběr pověřených knihoven a respektování funkč-
ních vazeb mezi knihovnami bylo správným řešením.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě si ponechala výkon vzdělávací, pora-
denské, konzultační a koordinační činnosti, zpracování statistických dat a rozboro-
vou činnost na krajské úrovni. Jedná se o činnosti vykonávané knihovnou již po
desetiletí, i když se změnou společenské situace došlo k jejich modifikaci a posílení
vzdělávání knihovníků.
Pověřené knihovny se zaměřily především na:
•  nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí
•  nákup výměnných souborů a zajištění jejich oběhu
•  pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Věnovaly se také poradenství, konzultační činnosti a vzdělávání knihovníků, zajiš-
ťovaly sběr a verifikaci statistických dat.

Regionální funkce – výběr statistických ukazatelů za rok 2003

Název funkce
Počet obslouž.

knihoven Ukazatel
Poradenská a konzultační činnost 334 954 konzultací
Statistika knihovnických činností KULT V 12.01 396 436 statistických

výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře 180 118 vzdělávacích akcí
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu   69 121.518 knihovních jed-

notek
Nákup knihovního fondu z prostředků obcí 136 21.238 knihovních jed-

notek
Zpracování knihovního fondu 137 23.401 knihovních jed-

notek
Výměnný fond 286 23.514

11.659
k. j. z dotace na

reg. fce
k. j. z prostředků

obce
Cirkulace výměnných fondů 286 1.029 expedovaných

souborů
Servis výpočetní techniky   73 463 akcí
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V Moravskoslezském kraji se podařilo díky úzké spolupráci s odborem umění a
knihoven MK ČR připojit k Internetu vysoký počet knihoven a v těchto týdnech
probíhá další připojování – viz následující grafy. Knihovny mají státem hrazenu
instalaci Internetu a provoz Internetu po dobu 3 let od připojení.

                            
  připojené  připojované  nepřipojené
                            

Bruntálsko

32 %

42 % 26 %

Frýdecko-Místecko

42 %

15 % 43 %

Karvinsko

9 %

26 % 65 % Novojičínsko

57 %

18 % 25 %

Opavsko

30 %

46 % 24 %
Ostrava

17 %

27 % 56 %
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Internetizace knihoven posunuje poskytování VKIS k zajištění vyšší kvality služeb
uživatelům. Při naplnění podmínky existence automatizovaného knihovního systému
nebo alespoň modulu pro on-line katalog v obsluhované knihovně (zatím pouze ¼
obsluhovaných knihoven), se výrazně usnadňuje také spolupráce při regionálních
funkcích knihoven. I když obsluhovaná knihovna nedisponuje automatizovaným
knihovním systémem, napojení na Internet ve většině případů znamená dostupnost
elektronických záznamů o knihovním fondu této knihovny v elektronickém katalogu
pověřené knihovny.

Vývoj VKIS, které jsou umožněny díky systému regionálních funkcí knihoven, lze
pouze odhadovat, s jistotou však lze stanovit podmínky jejich poskytování, jimiž
jsou kvalifikovaní a příjemní knihovníci, dostatečné a vlídné prostory knihovny,
vybavení k užívání kvalitních informačních zdrojů na libovolném nosiči či dálkově
přístupné.
Není toho málo, ale ne nesplnitelně mnoho. A výsledek? Vzdělaný a kultivovaný
občan. To přece za jistou investici stojí.
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KNIHOVNA NEBO MEDIATÉKA?
Halina Molinová

Více než touha po sémantickém výkladu názvu knihovna či mediatéka, ve smyslu
jeho vhodné praktické aplikace, nás vedla snaha upozornit na společenské, ekono-
mické a technické přeměny, které bezprostředně ovlivňují budoucí charakter kniho-
ven, knihovních fondů a jejich uspořádání, a to v návaznosti na vznik nových potřeb
a požadavků samotných uživatelů. Pro identifikaci a lepší porozumění uvádím struč-
né definice obou používaných názvů.
KNIHOVNA – instituce, jejímž hlavním cílem je udržovat knihovní fond a umožňovat
prostřednictvím služeb knihovny využívání dokumentů, jež jsou zapotřebí k uspo-
kojování informačních, vědeckých, vzdělávacích nebo rekreačních potřeb uživatelů
nebo kulturní, informační a vzdělávací instituce, která shromažďuje, zpracovává a
uchovává sbírku dokumentů a poskytuje knihovnické a informační služby uživate-
lům.
MEDIATÉKA – Multimediální knihovna – knihovna s fondem multimediálních do-
kumentů.
Knihovna, popř. součást knihovny nebo jiné instituce s uspořádaným souborem ob-
razových, zvukových a audiovizuálních dokumentů, určeným k jejich uchování a
zpřístupnění uživatelům, ke zřetelně vymezeným studijním, výukovým, relaxačním
nebo archivním záměrům.
Pro existenci knihovny a její uspořádání je podstatné uvažovat o tom, zda zmizí
knihy jako fyzické předměty nebo převládnou knihy jako virtuální předměty
s hypertextovou strukturou. Odpověď na tyto otázky nalézáme u Umberta Eca, sé-
miotika, literárního kritika a spisovatele.
Cituji: „Existují dva druhy knih: knihy určené ke čtení a knihy používané
k vyhledávání informací.“
Pokud jde o ty první – může to být román, filozofické pojednání, sociologická ana-
lýza, kde obvyklý způsob jejich čtení se dá přirovnat k tzv. běžnému čtení. Začnete
na první stránce, sledujete příběh a jeho průběh až dojdete ke konci vašeho čtenář-
ského prožitku. (Čtete knihu na jeden zátah, něco jako detektivku.)
Pak jsou knihy k vyhledávání informací, jako jsou příručky a encyklopedie, vade-
meca. Encyklopedie slouží ke konzultacím, většinou ne ke čtení od první do posled-
ní stránky.
Jak se dá s nimi pracovat? Může jít o:
//  běžný dotaz typu, kdo je kdo, jaký je význam určitého pojmu (kdy se narodil A.
Jirásek, jaký je vzorec kyseliny sírové, jak vysoká je Eiffelova věž apod.);
//  jednoduché dotazy spíš vyhledáte v klasických knihách;
//  badatelé však používají encyklopedie důmyslněji. Příkladně potřebují zjistit, zda
se Napoleon setkal s Kantem. Hledání a srovnávání ve svazcích encyklopedie je
velmi pracné a zdlouhavé. Je třeba prolistovat mnoho knih, dělat si poznámky, je
třeba vynaložit nepříjemné fyzické úsilí. Proplouvat celou encyklopedií můžeme
v hypertextu. Mohu porovnat začátek s koncem, data narození i smrti, mohu poža-
dovat nalezení všech případů, v nichž je Napoleonovo jméno spojeno se jménem
Kantovým a to vše vykonat během pár vteřin či minut.
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V této oblasti hypertexty způsobí omezení vydávání encyklopedií v klasické podobě,
neboť ty jsou nevýhodné z hlediska jejich aktualizace, finanční i prostorové nároč-
nosti. Elektronické encyklopedie můžete mít v poslední verzi a nezabírají místo,
mohou být kdekoli.
Může počítač nebo e-book nahradit knihu ke čtení?
Klasické kodexní knihy budou pravděpodobně sloužit těm, kteří je chtějí číst pečli-
vě, uvažovat o nich nebo je studovat. Sedět u počítače příliš dlouho je značně vyčer-
pávající, a proto člověk dá přednost pohodlnému posezení v křesle, kde si může
přečíst časopis, noviny a možná i dobrou báseň. Počítače, jak míní Eco, šíří novou
formu gramotnosti, ale nejsou s to uspokojit všechny intelektuální potřeby uživatele.

Je faktem, že díky novému průmyslovému vynálezu, kterým je kopírovací stroj,
s jehož pomocí můžete listovat v katalogu knihoven, zvolit si potřebnou knihu,
stisknout tlačítko a stroj vám vytiskne a sváže knihu, může dojít nikoliv k zániku
knihy, ale k zániku distribuce knihy, čili knihkupectví. Druhou raritou je tzv. e-kniha
(e-book). Vsunutím CD, mikrokazety popř. jiných přenosových médií do počítače
nebo připojením se na internet si můžete přečíst žádoucí titul nebo potřebné stránky.
V současné době se navíc můžete k internetu připojit prostřednictvím Wi-Fi tech-
nologie tzv. hot-spoty. Jedná se o druh bezdrátové sítě, která funguje na bezlicenč-
ním pásmu 2,4 GHz. Například v místech, kde je tato technologie instalována (ho-
tely, nádraží, knihovny, úřady, nemocnice apod.), se lze připojit k internetu pouze
tím, že máte ve svém notebooku instalovanou anténu a uhradíte provozovateli poža-
dovaný poplatek. Ke své komunikaci nepotřebujete hledat pevnou přípojku ani mít
kabeláž.
Hypertext – nelineární uspořádání textu, ve kterém jsou jednotlivé části navzájem
propojeny hypertextovými vazbami. Vazby jsou v textu (resp. dokumentu) označeny
zvýrazněním významových slov nebo grafickými symboly.
Silné stránky hypertextu:
Dnes i beletrii a poezii lze transformovat do hypertextové struktury. V tomto místě
se z problému fyzického přesouváme do problému druhého, který se týká tvořivé
činnosti, tj. procesu čtení.
Knihovna je didaktickou dílnou školy. Disponuje obrovským duchovním potenciá-
lem, jako jsou knihy, časopisy, multimedia apod. Pomocí informačních technologií
umožňuje jednotlivci i společenským skupinám vstup a možnost účastí v civilizaci
tištěného slova. Vždyť bez schopnosti psát a číst je permanentní učení nemožné.
Nastává však jiný problém. Zajímá nás, do jaké míry je současný mladý člověk
schopen pochopit a porozumět čtenému textu. Poslechněte si, prosím, jak mladého
člověka charakterizují odborníci: mladý člověk je z jedné strany zbaven hlubšího
poznání v oblasti literatury a historie, má menší schopnosti orientace v matematice
a z teoretického hlediska též v oblasti přírodních věd, avšak z druhé strany umí na-
psat žádost, vyplnit daňové přiznání, pochopit burzovní informace, solidně obsloužit
počítačové programy a konverzovat anglicky. Má ovšem jiné problémy – stěží poro-
zumí obsahu velmi jednoduchých textů, dělá mu potíže zverbalizovat vlastní názory,
často neumí správně zformulovat otázku. Problém velmi zajímavě popisuje ve své
nejnovější publikaci Drukowany świat prof. Jadwiga Kołodziejska (Warszawa,
2003).
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Pro ilustraci uvádím dílčí výsledky průzkumu v oblasti efektivního učení, které pub-
likovala Organizace hospodářské spolupráce a rozvoje v roce 2001. Průzkum se
týkal 32 zemí a hlavně 15tiletých žáků − studentů, u kterých se ověřovala schopnost
porozumění čteného textu, a také schopnost formulace a sdělení svých myšlenek a
názorů. Průměrný počet dosažených bodů činil 499. Češi získali v průměru 492 bo-
dů, Maďaři 479 bodů, Poláci 478 bodů. Lépe si vedli Finové (546 bodů), Kanaďané
(543 bodů), žáci z Nového Zélandu (529 bodů) a Jižní Koreje (525 bodů).
Pokud mladý člověk ve věku 15 let nechápe obsah prostého textu, nabízí se otázka,
v kolika letech pochopí to, o čem se píše v novinách, časopisech, v knize… Žáci,
kteří nerozumí tomu, co čtou, se prakticky nemohou učit. Jako dospělí pak budou
mít problémy orientovat se v mediálním prostředí a účastnit se veřejného života.
Jako reálná hrozba se jeví výskyt tzv. sekundárního analfabetismu, který způsobuje
to, že jedinec nedokáže chápat obsah čteného prostého, jednoduchého textu, ale
navíc není schopen chápat i to, co se kolem něho odehrává, co probíhá ať již
v lokálním nebo širším, globálním měřítku. Utváří se nová skupina pasivních jedin-
ců, kteří jsou negativně naladěni společensky, kulturně i politicky. Rádi používají
otřelé stereotypy a fráze, zejména velmi absurdní populistická hesla, zjevně proje-
vují svou nechuť k lidem, kteří jinak myslí nebo věří nebo nelibě nesou to, když se
někomu daří. Umí vždy pohotově vyhledat viníky, ale absolutně postrádají kritický
postoj k sobě samému.
V poslední době se mnoho hovoří o tom, že veřejná knihovna plní významnou edu-
kační funkci, tj. že přispívá ke vzdělávání populace. I když k tomuto tvrzení nebyly
dosud provedeny žádné velké průzkumy, dá se tak usuzovat na základě všeobecných
observací edukačních procesů, které se v knihovnách odehrávají.
A nyní vzniká otázka, zdali nebo do jaké míry může knihovna přispět ke snížení
výskytu alarmujícího jevu, jakým je sekundární analfabetismus, zda může něco
udělat pro to, aby se rozrůstala populace, která umí číst a navíc rozumí tomu, co čte.
Jistě, že svou primární úlohu zde musí plnit škola, ale učení není jen mechanickou
záležitostí, která se uskutečňuje nezávisle na vývoji společenských procesů.
Knihovna je didaktickou dílnou školy a je součástí edukačního procesu. Má obrov-
ský duchovní potenciál (knihy, časopisy, multimedia), nové informační technologie,
účelové prostory, kvalifikovaný personál, meziknihovní kontakty a dlouholeté zku-
šenosti s přípravou uživatelů na využívání odborných informací, stručně řečeno in-
formační gramotnosti.
Vracíme se ke knihovnickým a informačním lekcím v novém kabátu, bude však
třeba klást větší důraz na žáky druhého stupně ZŠ a středoškoláky.
A nyní mi dovolte se vrátit na začátek mého uvažování − knihovna versus mediaté-
ka. Zde si posloužím citátem německého filozofa Martina Heideggera, který moudře
postřehl, že technika dokáže překonat obrovské vzdálenosti, ale nenabízí blízkost.
Myslím, že knihovny, které jsou dobře vybaveny informačními technologiemi, také
dokážou překonat velké vzdálenosti, a ještě k tomu nabízejí blízkost. Využijme této
obrovské síly.
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ELEKTRONICKÁ KNIHA PRO 21. STOLETÍ
Brigita Exelová

1  //  POJEM ELEKTRONICKÁ KNIHA (E-KNIHA)
Začneme-li se hlouběji zabývat fenoménem skrývajícím se pod souslovím elektro-
nická kniha, narazíme prvotně na nejednotnost představ k němu vztahovaných, na
neexistenci konsensu, alespoň většinového, co přesně termín označuje.1// Skutečnost,
že je užíván se značnou volností, že nabývá i významů podstatně odlišných, proble-
matizuje jak úvahy týkající se elektronické knihy samé, jejích kvalit užitných, este-
tických, její možné  budoucnosti, tak i jakákoliv její srovnání s knihou „klasickou“,
papírovou.
Dva významy pojmu „e-kniha“ patří k nejfrekventovanějším. V jednom je termínem
„e-kniha“ odkazováno na zařízení (hardware, případně i software) speciálně určené
pro četbu knižního obsahu v digitální podobě. Toto užití je méně častým a předně
nepřesným. Zde je lépe namísto „e-kniha“ užívat opisu „čtecí zařízení pro četbu
elektronických knih“ neboli „e-book reader“, eventuálně zkrátit na čtecí zařízení.2//

Častějším, výstižnějším je užití termínu „e-kniha“ pro knižní obsah v digitální podo-
bě. Definice „e-knihy“ by pak mohla mít následující znění: „E-kniha je digitální
datový soubor se specifickým obsahem, jímž může být autorské dílo slovesné nebo
vědecké, tvořené textem, obrazem, eventuálně prvky multimediálními, který je ulo-
žen na datovém nosiči.“3//

Jelikož vlastnosti elektronické knihy spoluurčuje formát, v němž je uložena, je otáz-
kou, zda lze za e-knihu považovat vedle digitálního souboru uloženého v některém
ze speciálních formátů určených pro konkrétní čtecí zařízení i soubor vyjádřený
v jednoduchém textovém ASCII formátu. Nebo jestli za elektronickou knihu prohlá-
sit toliko digitální datový soubor uložený ve speciálním formátu pro softwarové či
přímo pro hardwarové čtecí zařízení. Vzhledem k tomu, že formát jest jedním
z faktorů ovlivňujících vlastnosti e-knihy, pokládám za vhodnější užívat označení
„elektronická kniha“ pouze pro digitální datový soubor ve formátu, který poskytuje
určitou kvalitu práce s textem, například možnost vyhledávání,  navigace, záložek, a
který umožňuje zabezpečení obsahu, tedy ochranu práv vlastníka autorských práv.
Četba e-knihy je pochopitelně nemožnou bez odpovídajících hardwarových a soft-
warových nástrojů. E-kniha v smyslu digitálního datového souboru v konkrétním
formátu musí být vložena do čtecího zařízení nebo zařízení, které funkci čtecího
zařízení plní, čtecí zařízení musí být vybaveno odpovídajícím softwarem. Čtecí zaří-
zení, hardware plus software, na němž je využívána, je vedle formátu a spolu s ním
druhou složkou, od níž odvisí vlastnosti e-knihy a  komfort pro práci s ní.
V současné době máme k dispozici následující sortiment hlavních hardwarových
nástrojů pro četbu elektronických knih. Lze je rozdělit do dvou skupin.
a // Víceúčelová čtecí zařízení:
stolní počítače (PC);
notebooky;
kapesní počítače (PDA);
TabletPC;
přístroje ve stylu PDA, ovšem s velkou obrazovkou a klasickým operačním systé-
mem (Windows, Linux);
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mobilní telefony.
b // Jednoúčelová čtecí zařízení:
čtecí desky (tzv. „čtečky“), konstruované s úmyslem nabídnout možnost prohlížet
elektronické dokumenty na malém čtecím zařízení.
Co se týče softwarových nástrojů neboli počítačových programů pro čtení e-knih,
tzv. prohlížečů, důvodem pro jejich vznik byla zejména potřeba zabránit, v případě
placených titulů, jejich neoprávněnému kopírování. Prohlížeče slouží výhradně ke
čtení, a tak jejich prostřednictvím je tisk možný toliko v míře omezené nebo vůbec.
Upraveno je i využívání zakoupeného souboru, který obsahuje požadovanou knihu.
Ten je v některých případech možno otevřít pouze v tom prohlížeči, jehož identifi-
kační kód souhlasí s kódem prohlížeče, pro nějž byl prodán. Systémy pro čtení elek-
tronických knih nabízejí i další, pro uživatele praktické funkce: nastavení velikosti
okna, pohyb po stránkách, oddílech a kapitolách, získávání možných aktualizací a
oprav z internetu, některé dovolují vkládání poznámek, zvýraznění určitého textu,
využití virtuálních záložek (bookmark) a ovšem hledání slov a frází. K nejrozšíře-
nějším patří programy4// firem Adobe a Microsoft. Dále existuje značné množství
komerčních i volných programů (tzv. freeware) vyvinutých pro četbu e-knih ve for-
mátech primárně zamýšlených pro kapesní počítače, na rozdíl od prohlížečů specia-
lizovaných čtecích zařízení (čteček), většinou umožňují práci s více formáty a někte-
ré jsou použitelné i na stolních počítačích, eventuálně na mobilních telefonech.
Kvalitní přehled a srovnání prohlížečů (software) a formátů pro PDA je dostupný na
adrese www.memoware.com.

2  //  UPLATNĚNÍ E-KNIHY
Vedle „klasických“ knih, knih papírových, existují knihy elektronické, digitální.
Budou však čteny a jak mnoho? Za jakých podmínek a proč? Dokáží nám nabídnout
něco, co papírová kniha nedokáže? Nebo snad mají pravdu jejich nesmiřitelní od-
půrci, tvrdíce, že jediný „přínos“ je v ochuzení knihy, co celku tvořeného souladem
obsahu a formy, o podstatnou část jejího estetického působení? Odpovědi na podob-
né otázky souvisejí s odpovědí na dotaz po nárocích, které čtenář na knihu vznáší.
Odhlédneme-li od obsahu, pak základní očekávání, s nímž ku knize přistupujeme,
lze shrnout do slov: „Aby se dobře četla.“ Sledujeme proto kvalitu, dostatečnou
čitelnost tisku, jakost papíru, vazby. Vhodnost uspořádání textu, eventuálně grafic-
kých prvků na stránce. Při koupi knihy je zvažován i její rozměr, případně váha.
Jednak z hlediska pohodlné manipulace, nastavení knihy při četbě, možnosti vzít
knihu s sebou na cesty, na dovolenou, jednak z hlediska prostoru, který můžeme pro
knihy vyhradit. Nezanedbatelným je hledisko dostupnosti konkrétního díla. Cena
konkrétního titulu, a pracnost − čas, energie vynaložené na jeho získání.
Obdobné požadavky jsou kladeny i na knihu elektronickou. A právě ony byly výraz-
ným handicapem digitálního textu v počátcích elektronického publikování, kdy čet-
ba e-knih (přesněji e-textu) automaticky znamenala usednout před monitor stolního
počítače. Tehdejší zobrazovací technologie nemohla konkurovat kvalitě tištěného
slova. Zařízení pro četbu určené bylo příliš velké, příliš těžké, aby se dalo přemisťo-
vat tam, kde si zrovna číst chceme; brzda to především pro průnik e-knih do oblasti
literatury oddechové, zábavné. V současnosti tyto limity přestávají platit.
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Vývoj v oblasti hardware a software směřuje k snadnější manipulaci s e-knihou a
zejména ke snížení negativního vlivu stále ještě značně nezdravého čtení
z obrazovky. Jako snazší jeví se vyhovět potřebě mobility e-knihy. Zde se jedná o
velikost, váhu, přenosnost zařízení umožňujícího e-knihu využívat a o funkce ply-
noucí z formátu, v němž je uložena, a jemu odpovídajícího prohlížeče. Požadavky na
velikost, váhu, ergo snadnější manipulovatelnost, splňuje již notebook.
Další krok vpřed v tomto směru představují: kapesní počítače (PDA), v průměru
vážící kolem 150 gramů, specializovaná čtecí zařízení, mobilní telefony. Četba e-
knih již není nutně četbou z obrazovky stolního počítače. Problematičtějším je, aby
se elektronická kniha vyrovnala knize papírové ve směru dobré čitelnosti knihy ne-
boli takovou úrovní zobrazení textu, které co nejméně namáhá zrak. Je třeba zajistit
vysoké rozlišení textu a k lidským očím šetrný monitor, vyřešit problémy s kontras-
tem, svítivostí, zářením, chvěním obrazu. Soudobá zařízení platí především pro
PDA, kterým byla v souvislosti s e-knihami přisuzována významná role, mají pro-
blémy s velikostí ve směru jiném, lidé těžce uvykají čtení rozsáhlejších knižních
titulů na displejích příliš malých a ne vždy se vyznačujících velkou rozlišovací
schopností. To vytváří zvýšený tlak na oči, které se čtením na malém displeji brzy
unaví. Odtud snahy, aby budoucí technologie displejů5// poskytly čtenářům daleko
lepší „papírový“ pocit než typy současné a zároveň byly natolik velké, aby je bylo
lze využít i k četbě novin velkého formátu.
Co se týče dostupnosti materiálu ke čtení, e-textů, e-knih, bylo-li toto problematické
před rozšířením internetu, kdy neexistoval univerzálnější způsob opatření si „digi-
tální“ četby, je  tato bariéra v době současné odstraněna. Další ze zvažovaných fak-
torů, totiž prostor, který si můžeme dovolit vyhradit knihám, u knih elektronických
hraje roli zanedbatelnou. V rovině obecné lze říci, přednosti e-knih plynou z jich
samotné podstaty a jsou totožné přednosti jiných děl digitálně uložených. Mezi zá-
kladní výhody patří, že digitální knihy nemohou být nikdy vyprodány (mohou být
odstraněny z nabídky). Nadto elektronickou cestou je možno vydávat knihy i
v malých nákladech; existují tisíce starších, v podstatě nedostupných knih, vyšlých
kdysi v minulosti, u kterých se nevyplatí dotisk (vysoké náklady, nelze předem od-
hadnout poptávané množství). E-kniha by mohla nejen usnadnit cestu k titulům běž-
ně dostupným, ale i otevřít cestu  k titulům obtížně sehnatelným, dávno doproda-
ným, nikdy nevydaným. Teoreticky mají autoři možnost samostatně e-knihy vydávat
a levně je distribuovat.
Svoboda libovolného zveřejňování textu kýmkoliv navozuje otázku, kdo tyto texty
bude číst a to i v případě, že budou zdarma. Nasnadě je další otázka, kdo bude
ochoten zaplatit za dílo autora zcela neznámého a jak se o něm (bez zprostředkova-
telského mezičlánku) případný zájemce dozví.
Co se ceny týče, e-knihy by měly být, díky snížení výrobních nákladů, zejména ná-
kladů spojených s tiskem, výrobou, distribucí, levnější než knihy papírové.6// Za
knihu dodanou on-line, díky malé velikosti e-knih, si je lze snadno opatřit stáhnutím
z internetu, netřeba platit poštovné. Pochopitelně, uvažujeme-li cenu e-knihy, je
jisté, že případného uživatele (čtenáře) bude zajímat i cena, již zaplatí za čtecí zaří-
zení, a ta není malá. Zahrneme-li obsah knihy, pak jest třeba diferencovat.
S odlišnými požadavky přistupujeme ke knihám, jejichž obsahem je literární dílo
umělecké a opět s odlišnými ke knihám, jichž obsahem je literární dílo vědecké. V
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případě knih prvně jmenovaných, tedy knih představovaných prózou, poezií, dra-
matem, jsme u kategorie, kde je větší důraz kladen na samotný fyzický vzhled kni-
hy. Kniha je hodnocena jako estetický celek, umělecký artefakt o určitém obsahu a
formě. Co se týče požadavků užitných, primárně potřebujeme knihou listovat, ozna-
čit stranu, na niž jsme v četbě dospěli a četbu na tomto místě obnovit.
V případě skupiny knih reprezentované učebnicemi, encyklopediemi, odbornými
pojednáními, příručkami jest dozajista taktéž třeba knihou listovat, četbu přerušit,
obnovit.
Ne vždy nám ovšem jde o pouhou možnost sekvenčního přístupu k obsahu, který
dominuje skupině prvé. Častou naopak je potřeba čtení nesekvenčního, knihu roze-
víráme dle obsahu, dle indexu, rejstříku na té straně, kde se nalézá žádaná informa-
ce, vysvětlení, rozbor. Zajímá nás, jak pracným je vyhledání části textu vztahující se
k určitému problému. Při práci s knihou z této skupiny nezřídka potřebujeme
k obsahu doplnit poznámky vlastní, zvýraznit, co nás v textu zaujalo, navracet se
k určitým pasážím, a tedy umisťovat záložky, aby návrat byl snadný. Na rozdíl od
skupiny prvé není výjimečnou nutnost pracovat najednou s více knihami
(časopisy, zprávami, rozbory), potřeba porovnávat informace z různých zdrojů, na-
vzájem je doplňovat, což v podmínkách klasické (papírové) knihy vyžaduje poměrně
náročnou manipulaci. Uvítali bychom tedy ulehčení přechodů z určitého místa na
místo jiné nejen
v rámci jedné knihy, však i v rámci skupiny dokumentů. Důležitá je aktuálnost in-
formací, u knihy papírové tato potřeba znamená vyhledávání novějších vydání knih,
která se často liší toliko v určité části obsahu.
Je patrné, že jestliže elektronické knihy neznamenají převratný vynález, co se belet-
rie týče,
pro odbornou literaturu jím jsou. V čem jsou schopny, pro ilustraci, uspokojit svého
čtenáře lépe než kniha „klasická“? Snadností aktualizace obsahu. Možností velmi
rychle vyhledávat slova, fráze v textu celé knihy, v souboru dokumentů.  Zvýrazňo-
vat části textu, přidávat vlastní poznámky, vkládat hyperlinkové odkazy. Nabídkou
budovat si vlastní virtuální knihovny prostým umístněním knih (dokumentů)
ve svém čtecím zařízení a tyto jednotlivé knihy (dokumenty) libovolně vzájemně
propojit. Přenášet, díky existenci mobilních čtecích zařízení, dle potřeby rozsáhlé
texty.
Tím, že e-kniha nabízí možnost hypertextového propojení, nabízí možnost napojit se
do jiných knih, databází nebo na webové stránky a najít tak další informace souvise-
jící s jejím obsahem. Takto usnadňuje práci s více dokumenty. A současně způso-
buje, že dva lidé, kteří  přečtou jednu a tu samou knihu, nezískají tytéž informace.
Bude záležet na každém čtenáři, jak využije všech možností, které mu e-kniha po-
skytne.
Papírové knihy mají stálý a jednotný obsah. E-knihy mohou být, nezávisle na jejich
vlastníkovi, nesmírně variabilní, každý bude moci jejich obsah upravit podle své
vlastní potřeby, podle svých představ. E-kniha jest navíc velkou výzvou pro schop-
nosti autora, jak dokáže, při možnostech nabízených e-knihou, zpracovat a zpro-
středkovat předmět, jímž se zabývá a který tvoří vlastní obsah díla. Elektronický
dokument nesmí (neměl by) představovat jen nepřehlednou změť dat a odkazů. Jest
třeba vybavit jej strukturou složenou z navzájem propojených vrstev, které by tvo-
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řily cosi jako pyramidu. Třebas tak, jak to popisuje Jiřina Šmejkalová.7// Vrchní
vrstva souvislého pojednání o předmětu zkoumání, kterou je možno vydat i
v klasické podobě papírové. Druhá vrstva podrobněji rozvádějící řešenou problema-
tiku a diskutované aspekty vložit co samostatné jednotky do určitých částí textu
základního. Třetí vrstva může sestávat z dokumentace k jednotlivým problémům,
čtvrtá citovat z prací ostatních odborníků, poukázat na historický vývoj sledovaných
témat, mohou být začleněny i reakce kolegů s obdobnými výzkumnými zájmy, kriti-
ky na dílo, případně reakce čtenářů.
Tvorbu pro digitální prostředí (v oblasti odborné literatury) cítím proto jako nároč-
nější než tvorbu pro „klasické“ papírové prostředí, současně co tvorbu, kterou bude
možno dosáhnout větší komplexnosti, preciznosti v podání tématu, jímž se autor
zabývá. Díky snadnosti aktualizace i co tvorbu pro delší časový horizont.
Kniha v pojetí tradičních svazků papíru bude o některé typy ochuzena. Půjde zejmé-
na o ty druhy písemných záznamů, u nichž je již dnes výhodnější jejich uchovávání,
přenos v jiné než klasické knižní podobě. O nejrůznější katalogy, slovníky, encyklo-
pedie, příručky, odborná pojednání, vědecké časopisy. Velká část odborné literatury
bude tedy pozvolna přecházet do podoby elektronické. Jiné druhy, beletrie zejména,
si svoji papírovou podobu z větší části ponechají. Dlužno přiznat, že obchod s e-
knihami, kterému byla ještě v roce 2000 předpovídána velká budoucnost, se zatím
nevyplatí. V polovině roku 2003 svou internetovou nabídku stáhla společnost
Gemstar-TV Guide International, která byla největším dodavatelem knížek v elek-
tronické podobě. Dalším, kdo přestal nabízet e-knihy, je největší světový prodejce
klasických knih Barnes&Noble. Nicméně doufám, že i v oblasti beletrie se vedle
„klasické“ papírové prosadí i elektronická podoba knihy. Již proto, že vznik e-knihy
a její začleňování do nabídky knižního trhu rozhodně není hrozbou, ve smyslu na-
hrazení  papíru monitorem, ale nadějí pro větší pestrost nejen co do titulů, ale i co do
formy. A dále proto, že stejně tak není hrozbou pro estetiku knihy, danou harmonií
obsahu a formy. Jistě nevhodná forma může umenšit hodnotu obsahu, však nevhod-
ná forma nemusí být nutně formou elektronickou. Krom toho, jestliže valná část
knižní produkce v papírové podobě nevykazuje jiné než zbožní hodnoty, kniha je co
zboží vyráběna, mnohdy i psána, co zboží je nabízena a prodávána, poté v horším
případě elektronická kniha bude dosahovat úrovně totožné, bude zbožím. V lepším
případě dokáží si některé z elektronických titulů vytvořit estetiky vlastní, adekvátní
digitálnímu prostředí.
Příběh e-knihy jest obdobným příběhu fotografie, mající nahradit malířství, filmu
majícího zlikvidovat divadla. Protože novější médium vždy nějak ovlivnilo médium
předešlé, dá se totéž očekávat i od elektronické knihy. Kterak se projeví v umělecké
i mimoumělecké tvorbě, beru jako problém určený k řešení, tedy teoretickému po-
psání, především pro literární vědce.

3 //  PŘÍLOHA
3.1.  Problémy e-knihy
Na rozvoj e-knih působí řada vlivů, k těm, které rozvoj e-knih brzdí, patří kupříkla-
du:
a  //  volnost užívání pojmu e-kniha;
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b  //  problémy související s ochranou duševního vlastnictví: pokud reprodukce kla-
sické knihy naráží na problém, že skutečně věrná kopie je obvykle nákladnější zále-
žitostí, nežli opatření originálu, pro knihu elektronickou toto neplatí. I proto byly
ostatně vytvořeny, společnostmi Adobe a Microsoft, dva hlavní formáty pro distri-
buci elektronických knih, které měly ochranu autorských práv zajistit.8// Snahy za-
mezit neoprávněným kopiím e-knih jsou v podstatě jeden z hlavních důvodů, proč
vznikly speciální prohlížeče elektronických knih. Zmíněná ochranná opatření vedou
k narůstajícímu počtu navzájem nekompatibilních prohlížečů. Jak se objevují nové
specializované prohlížeče digitálních knih, rozšiřuje se neustále i počet formátů;
c  //  vzájemná nekompatibilita formátů: situaci usiluje řešit skupina o názvu „Open
eBook Forum“, jejími hlavními iniciátory se staly společnosti Microsoft Corp.,
Adobe Systems Inc. a Palm Inc. A v době současné je do tohoto fóra zapojeno ně-
kolik desítek subjektů: vydavatelé, zástupci knihoven a společností, které vyvíjejí
hardware, software řešení pro četbu e-knih. Cílem sdružení je vytvořit jeden stan-
dardní formát elektronického publikování, který budou moci vydavatelé využít. Z
tohoto formátu by pak měla být velice jednoduchá konverze digitálního souboru (e-
knihy) do formátů jiných. Základ standardu bude v systému XML, majícím velice
širokou podporu;
d  //  hardware: využití e-knihy je vázáno na vlastnictví čtecího zařízení (hardware,
software). Hardwarové nástroje v podobě mobilních přenosných zařízení teoreticky
nabízejí možnost realizovat četbu kdekoliv. Porovnáme-li váhu a rozměry jedné
knihy například s kapesním počítačem (PDA), je jejich hmotnost přibližně shodná,
chceme-li vzít s sebou na cesty knih více, je výhoda PDA vidět jednoznačně. Porov-
náme-li průměrnou cenu knihy a PDA, porovnáme-li následky, které se dostaví,
upustíme-li knihu nebo PDA, ztratíme, je-li nám kniha či PDA zcizena, je výhoda
knihy vidět jednoznačně. Zatímní přenosná zařízení, vedle cenového faktoru, dis-
kriminují navíc svrchu zmíněné problémy s nedostatečně velkými monitory a nedo-
statečným rozlišením;
e  //  životnost e-knihy: životnost knihy je úzce svázána s typem papíru, technologií
jeho výroby a mimo jiné i s typem skladování. Životnost e-knihy je obdobná, taktéž
vázána na životnost a vlastnosti záznamového média a vedle toho i na morální a
faktickou životnost čtecího zařízení;
f  //  psychologické bariéry: předsudky na straně čtenáře, na straně autora, jež mnoh-
dy za hodnotnější považuje papírovou podobu svého díla, nezvyk, neznalost práce s
výpočetní technikou.
3.2.  Zdroje e-knihy
a  //  E-knihy na optoelektronických médiích: na CD/DVD-ROM jsou vydávány
zejména encyklopedie, multimediální tituly (jazykové učebnice), interaktivní CD
(formát CD-I, speciální programy pro nejrozšířenější počítačové platformy), výuko-
vé (zejména výuka jazyků) i zábavné tituly;
b  //  e-knihy dostupné on-line.
       Nekomerční zdroje e-knih, e-texty
Na internetu jsou k dispozici tisíce elektronických publikací, mnohé z nich lze se-
hnat legální cestou zcela zdarma, většinou se jedná o díla do roku 1920, na něž se
nevztahuje autorský zákon. Spíše než o e-knihách hovořila bych zde spíše o e-
textech. Tyto obvykle tvoří součást projektů, jejichž cílem je vybudovat rozsáhlé
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knihovny veřejně přístupných elektronických textů. Nejznámějším je projekt Guten-
berg, založený v roce 1971. Anglická verze projektu se nalézá na internetové adrese:
www.gutenberg.net, verze německá: www.gutenberg.spiegel.de.
Texty z projektu Gutenberg ve formátu .pdf a ve formátech pro kapesní počítače,
specializovaná čtecí zařízení (RocketBook), tedy co e-knihy: www.manybooks.net.
Obdobné projekty existují i v České republice. Č.T.E. (České texty elektronicky):
ww.cuni.cz/cte, Elektronická knihovna: www.klic.cz/atheneum, Česká čítanka:
ww.citanka.cz, Vrh křídel, antologie české poezie (nejen 20. století):
ww.sweb.cz/antologie,
Zapomenuté světlo, edice české poesie: www.sweb.cz/poesie/zapomenute.htm.
Ze zdrojů nabízející zdarma digitální texty vyhovující pojmu e-kniha,
uveďme adresu nabízející literaturu beletristickou i literaturu odbornou (výpočetní
technika, sport, medicína, historie, apod.) v jazyce anglickém:
www.memoware.com. České e-knihy takto poskytuje server PalmKnihy:
www.palmknihy.cz. Nabídka zahrnuje přes 1800 knih (ku konci ledna 2004), za-
stoupena jsou klasická díla české literatury a po dohodě s autory také díla nejnovější.
Silné zastoupení má žánr sci-fi.
       Komerční zdroje
Ze zahraničních například následující vydavatelství, knihkupectví: Amazon.com:
www.amazon.com, nakladatelství Penguin: www.penguin.co.uk, Palm Digital Me-
dia: www.palmdigitalmedia.com, Fictionwise: www.fictionwise.com. V České re-
publice je komerční nabídka e-knih mizivá, sekci jim věnovanou má internetový
obchod Vltava: www.vltava.cz. Na prodej e-knih je zaměřeno NonLibri/NeKnihy,
knihkupectví nevázané literatury, nabízející hlavně začínající auto-
ry:www.neknihy.cz.

Poznámky
1  Rozdílné odpovědi by dozajista vyvolal i dotaz na to, co je „kniha“. Pro sebe za
vyhovující pokládám vymezení Zdeňka Tobolky: „Zaznamenání myšlenek na snad-
no pohyblivé látce, souvisící po stránce vnější i obsahové.“
2  Pojem „e-book reader“ v širším pojetí zahrnuje nejen hardwarové, ale i softwaro-
vé prostředí a v tomto smyslu bude dále užíván. Pojem „e-book reader“ v užším
pojetí zahrnuje jen hardwarové zařízení, speciálně konstruované. Pro čtení souborů,
tzv. „čtečky“.
3  Dle nosiče dat základními typy e-knih jsou:
a  //  verze na optoelektronickém médiu: CD/DVD-ROM;
b  //  on-line verze dostupné prostřednictvím sítě.
Pro majitele PDA naskýtá se ještě další možnost, distribuce knih na paměťových
kartách.
4  Adobe Acrobat eBook Reader, softwarový program, umožňující čtení e-knih ve
formátu .pdf. MS Reader, softwarový program, umožňující četbu e-knih ve formátu
lit,
knihy v tomto formátu lze číst jen na operačních systémech od firmy Microsoft.
Softwarovými programy firem Adobe a Microsoft, distribuovanými zdarma, lze číst
v odpovídajících formátech na monitoru stolního počítače, notebooku, jakož i na
kapesním počítači (PDA) s možností všech výhod e-knih: záložky, poznámky, vy-
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hledávání, označení textu, apod. Oba programy jsou vybaveny ochranou proti neo-
právněnému kopírování knihy na jiný počítač.
5  Na podobném výrobku zapracovala například firma Hewlett-Packard, zařízení
dominuje displej, po jehož stranách jsou ovládací pruhy pro navigaci v textu, e-
kniha je jen asi 1 cm tlustá. Souběžně probíhá vývoj „papírových“ ohebných dis-
plejů, ty by měly v budoucnu vyřešit problém velikosti (snížit tloušťku, popřípadě
zajistit možnost přehnutí, či srolování zařízení).
6  Zcela neplatí pro multimediální tituly, obvykle distribuovaé na CD-ROM, výuko-
vé programy využívající například plně interaktivitu a multimedialitu, jejichž vyho-
tovení je pracnější a nákladnější než vyhotovení klasické knihy. Tomu odpovídá
cena.
7  Viz ŠMEJKALOVÁ, J. Kniha: k teorii a praxi knižní kultury. Str. 205.
8  Jak problematickou je ochrana práv autorů v digitálním prostředí, dokumentuje
známá kauza ruského programátora, který vytvořil program umožňující knihu z
chráněného formátu společnosti Adobe převést do formátů volných.
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LITERÁRNÍ TEXT V KNIZE A NA INTERNETU
Jiří Urbanec

Protože vyučuji dějiny literatury, teorii literatury nebo též interpretaci poezie, chci se
zamyslit nad současným stavem přístupu k literárním textům v tradiční formě knihy
nebo nově na internetu.
V posledních letech se ve světě rozvinuly diskuse nad dalšími osudy knihy v její
tradiční podobě a mnoho lidí se domnívalo, že v souvislosti s rozvojem nových
technik, zvláště se stále narůstajícím rozšiřováním informační dálnice, internetu,
zanikne kniha, fenomén zprostředkující vzdělání a umělecký požitek od Guttenberga
až po naše časy. Pak by logicky musely postupně, jakmile zchátrají kdysi vytištěné
texty na zteřelých papírech, zaniknout také knihovny. Dokonce existují už dílka
science fiction, která takovou dalekou dobu předvádějí.
Je to otázka velmi zásadní a má význam i pro literární vědu. Uznávají-li odborníci
trichotomii autor – dílo – čtenář a ti nejuvážlivější z nich říkají, že ideální stav lite-
rárního života předpokládá stejnou pozornost ke každému prvku této trojice, pak
z toho vyplývá, že dnes někteří literární vědci se věnují tzv. konkretizaci literárního
díla, tj. způsobu, jímž příjemce, konzument krásné literatury, čtenář, si na základě
vnímání tištěného písma ve své mysli vytváří a dotváří definitivní podobu umělec-
kého textu. Je to dosti samozřejmá věc, ale dlouho málo uvědomovaná: pro ilustraci
uvádím, že jiná podoba dobrotivé babičky při četbě díla Boženy Němcové vzniká u
osmiletého čtenáře a jiná u čtenářky šedesátileté, která má už vlastní vnoučata.
Existuje dokonce jeden směr literárněvědného bádání, tzv. kostnická škola, která se
věnuje právě těmto sociologickým aspektům působení literárního díla. Ostatně náš
známý literární odborník Aleš Haman, dnes působící na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích, vydal knihu s názvem Literatura z pohledu čtenářů (1991).
A jak se v dnešní době čtenáři dostávají k literatuře? Asi neexistují reprezentativní
výzkumy s celostátní platností, přesto se domnívám, že poklesl počet těch, kteří si
knihu kupují, ale zřejmě zůstala zachována téměř v nezměněné míře návštěva
knihoven, leckde obohacených o možnost přístupu k internetu a o další nosiče in-
formací. Pochopitelně se bude lišit situace v prostředí větších měst a vesnice a rov-
něž generační rozvrstvení návštěvníků knihoven – asi v rozmezí věkové kategorie 10
až 15 let bude počet uživatelů knihovních služeb nejnižší, protože jsou nesporně
nejvíce zaměřeni na surfování po internetu.
Zamysleme se dále nad tím, jak působí četba klasického typu knihy a vedle toho
vnímání literatury na obrazovce počítače. Nemám zde na mysli samotné vyhledávání
literatury prostřednictvím internetu, ale vlastní četbu literárního díla řádek za řád-
kem.
Předně jde o možnost dostupnosti. Na internetu může mít člověk ihned prakticky
vše, z celého světa a v různých řečech, i když většinou jen v ukázkách, kromě poe-
zie, která je kratší, a proto jí lze prezentovat na menší ploše více. Pokud má uživatel
kompatibilní tiskárnu, lze si text vytisknout a tak mít pro oči příznivější podmínky
než u zářící obrazovky. To je tedy klad neomezené nabídky.
Druhá věc je otázka dostupnosti samého technického prostředku, počítače, a dále
také peněz, které se platí za čas nahlížení a vyhledávání. Zde už musíme mluvit o
jistých omezených možnostech, ne každý může mít svůj počítač nebo aspoň přístup



Kniha v 21. století  ● 76

k němu v nějaké instituci, nemluvě o dostatku peněz. Lze jistě namítat, že vývoj
v počítačové technice jde mimořádně rychle směrem k miniaturizaci a k cenové láci,
ale určitě nebude v dohledné době reálné, aby si takový počítač budoucnosti vzal
člověk na plovárnu, do lesa nebo do vlaku za účelem četby literárních textů
v databázi obsažených. To je tedy jistý zápor ve vztahu k literárním textům.
Kladem ovšem může být mimořádně rychlá aktualizace nabídky nových a nových
textů, což nikdy tradiční knihovna nedosáhne se svou akvizicí, katalogizací a umís-
ťováním na regál. Existují nejrozmanitější internetové adresy, kde nadšenci umísťují
na webové stránky výběr takových literárních textů různých autorů, jež jsou jim
blízcí a známost jejichž díla chtějí rozšiřovat. Mohou to být také nakladatelé a vyda-
vatelé, kteří chtějí upoutat. Pro základní orientaci zájemce to stačí, ale spíše vždy
půjde o první informaci, po níž čtenář se vypraví hledat skutečnou knihu do tradiční
knihovny.
Sem musíme přiřadit i autorské stránky těch, kteří zatím nic knižně nevydali a pub-
likují svou tvorbu na internetu. Zveřejnění jejich textů nemusí procházet žádným
lektorským řízením a doporučujícími posudky, takže často může jít vedle skutečně
nadaných a začínajících literátů o grafomany bez většího významu.
Pomíjím ovšem zcela obsahové výtahy děl neboli tzv. výcucy na internetu, jež slouží
spíše studentům ke zkouškám, protože si nenajdou čas na seznámení s celým dílem.
V čem je internet několikanásobně vpřed před tradiční knihovnou s jejími knižními
slovníky nebo monografiemi o spisovatelích, jsou základní informace o autorech,
případně podrobnější bibliografie díla. Jakékoliv jméno člověk slyší nebo objeví se
v periodickém tisku a zatím zájemce nic bližšího o tomto autorovi neví, může si
ihned pomocí internetu vyhledat dílčí informace nebo aspoň souvislosti, v nichž se
toto jméno vyskytuje. Pochopitelně jsou to údaje individuálně ohraničené, a proto
nemohou dosáhnout komplexnosti skutečných knižních literárních slovníků nebo
přehledných dějin literatury, i když jsme si zároveň vědomi, že jejich vydání tiskem
je časově i finančně náročné. Ale kniha o dějinách literatury, přestože nemůže být
stále aktualizována, zůstane vždy nezbytným kompendiem, pokud máme pochopit
literaturu daného období nebo některého jazykového společenství ve svém úhrnu. To
nemůže nikdy nahradit jednotlivý, i když velmi aktuální poznávací blok na internetu.
Určité plus má počítačová technika v případě tzv. internetových časopisů. Jejich
nabídka je dosti pestrá, rozšíření těchto textů a literárních ukázek zasahuje daleko
širší kruhy než v případě současných časopisů tištěných. Oceňme také to, že
v počítačové databázi najdeme i starší ročníky internetových časopisů a např. na
webové stránce Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v Praze i původně tiště-
ná literární periodika z minulých desítiletí, ba dokonce i z první poloviny 19. století.
V tomto ohledu pravděpodobně internet zcela překoná tradiční knihovny, kde se ve
většině z nich starší časopisy nevážou do tvrdých desek a neuchovávají.
Nezapomínejme ovšem, že nejrozmanitější literární texty v internetové síti nejsou
navždy, že mohou podléhat různým technickým omezením nebo zásahům tzv. po-
čítačových pirátů a čím dál více sofistikovanějším virům. Po této stránce bychom
sice mohli srovnávat zkázu, jakou způsobí požár knihovny nebo zaplavení knižních
fondů ničivou povodní, a zkázu, kterou může způsobit rozsáhlá technická porucha
v síti internetu. Absolutní dokonalosti konzervace jistě nedosáhneme nikdy, ale vždy
bude platit zdvojení a vůbec multiplikace všeho, co bychom si přáli uchovat.
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A jak je na tom v konkurenci s literárními texty na internetu klasická kniha? Ne-
sporně velmi dobře a o její budoucnost se nemusíme bát. Proč?
Pokud si člověk knihu koupí a jednou zaplatí, i když ji pak za život vezme do ruky
třeba stokrát a mnohokrát si v ní bude číst, už ho to žádné další finance nestojí. Mů-
že ji nosit, přemísťovat a ukládat kamkoliv, aniž je závislý na příkonu elektrické
energie a dalších technických náležitostech. Pokud ji sám nepoškodí, nemusí volat
opraváře, jako uživatel internetu, či nemusí tzv. upgradovat svůj typ počítače, aby
byl na výši doby. Navíc k ní i citově přilne, protože se mu kniha může vázat
k různým životním událostem nebo může mít své mimořádně dramatické osudy, jak
tomu bylo u některých knih, jež si vojáci nosili v tornistře v pekle válčišť. Že ji mů-
že číst v nejrozmanitějších i kuriózních prostředích a situacích, je nabíledni, přičemž
souvislá četba např. za pobytu v koupelnové vaně jistě nepatří k těm zcela výjimeč-
ným.
Kniha má navíc tu výhodu, že může – obrazně řečeno – stále vstávat z popela. Kolik
to bylo knih v různých dobách spálených na hranici, a přece jejich text byl tištěn a
rozšiřován znovu. Ale i za běžných podmínek oblíbené texty jsou znovu vydávány
pro další generace, přičemž jejich grafická úprava může být v každém dalším vydání
originální a čerstvě přitažlivá.
Právě samotného vzhledu knihy patřící do umělecké literatury si v poslední době
všímá nejen historie umění, ale také literární věda, konkrétně její disciplína literární
teorie. Současná česká prozaička a pracovnice v oblasti literárněvědného bádání
Daniela Hodrová vydala se spolupracovníky v roce 2001 knihu s nezvyklým názvem
… na okraji chaosu … a s podtitulem Poetika literárního díla 20. století. Byli jsme
až dotud navyklí na to, že do kompozice literárního textu patří specifické užití jazy-
ka, členění jednotlivých prvků a případně metaforičnost. Ale v oddílu Poetika kom-
pozice si Hodrová všímá celé komplexnosti jevů, jež patří do pojmu kniha (str. 181):
„/…/ je ovšem objektem a kompozičním celkem zcela zvláštního druhu, neboť její
smysl nespočívá pouze v tom, že je smyslově vnímána jako často krásná věc, jíž se
čtenář může s potěšením dotýkat a pohledem sledovat její grafickou podobu – text a
jím prostředkované dílo. /…/ Na smyslu díla se podílejí jednotlivé složky, prvky a
vlastnosti knihy – rozměr, vazba, desky, případně obálka, papír, písmo – více či
méně spjaté s dílem a jeho charakterem /…/. Pro knihu a její vnímání není nepod-
statný ani fakt její tloušťky a navrstvení listů, poskládanost – zmocnit se knihy, při-
vlastnit si ji, souviselo dřív s aktem jejího rozřezání“. Dále Hodrová upozorňuje i na
přitažlivý moment obracení stran a jeho rytmus. Za jednu z hlavních vlastností knihy
pokládá možnost fyzického kontaktu – pro čtenáře důležitý akt otvírání a zavírání
knihy listování v ní, což je svého druhu cesta.
Mohli bychom shrnout základní poznatky, jak působí literární text na internetu a
v knize. Internet zprostředkovává mnohost textů, ale nikoliv jejich úplnost. Je pří-
značně spojen s technickou civilizací, která se rychle vyvíjí a mění, podněcuje člo-
věka a čtenáře k dalším a dalším cestám a k pátrání po dalších textech, ale svou neo-
sobností a chladem vede k unifikaci a nakonec k jakémusi typu odlidštění. Kniha je
individualizována, lze se jí osobně zmocnit a zcela si ji přivlastnit a ponořit se do
jejího textu hlouběji než k tomu vede počítač, kde text prezentovaný právě na obra-
zovce je jen jednou z nepřeberných možností, jež tento technický prvek nabízí.



Kniha v 21. století  ● 78

Ale nejsem nepřítelem počítače, naopak mně nesmírně pomáhá při přípravě vyučo-
vání, zvláště seminářů, možnost najít maximálně aktuální informace o nových kni-
hách nebo dotud neznámých autorech. Kniha i počítač, obě přitažlivé mocnosti se
dobře doplňují a zároveň mají svou zajištěnou budoucnost, včetně knihoven a kni-
hovníků, dnešních, zčásti zastoupených na našem setkání v Opavě, i těch budoucích,
kteří přijdou po nás.
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JAN ČEP NA TÉMA KNIHA
Ladislav Soldán

Jak podotýká Mojmír Trávníček, vychází velká část Čepovy esejistiky z živého slo-
va, rozuměj „vznikla zpracováním přednášek, projevů a proslovů“.1// Ve 30. letech
proslovů přednesených na Akademických týdnech, ale také při jiných shromáždě-
ních anebo formálních i neformálních setkáních katolíků; zvláště mladých, včetně
třeba schůzek bohoslovců. Jinak řečeno Jan Čep byl vítaným hostem na různých
akcích, shromážděních a schůzích kulturních i politických. V první řadě na těch,
které měly křesťanské poslání. Zúčastňoval se jich s větší či menší pravidelností,
zpravidla na pozvání, po celou dobu svého působení doma. A to od té doby, co zís-
kal renomé jako překladatel, spisovatel a v neposlední řadě katolický publicista,
přispívající do Akordu, Tvaru, Řádu, po roce 1945 zvláště do Vyšehradu, až po od-
chod do emigrace v srpnu 1948. Dobře věděl, že v dramatické časové periodě od
konce druhé světové války až do února 1948 rozhodovalo se o tom, zda se
v Československu udrží zbytky demokracie anebo zavládne totalitní režim. A nevy-
hýbal se příležitostem přednášet ani v období protektorátu. Zvláště v prvních letech
státu s názvem protektorát Čechy a Morava, dokud nebyl režim okupované země
ovládán diktátem a hrůzovládou nacistů typu Reinhardta Heydricha. Za svého půso-
bení v exilu nahradil pak Jan Čep živé přednášky a proslovy k účastníkům shromáž-
děným v sále, přednáškové místnosti anebo třeba ve školní třídě živými slovy přená-
šenými éterem do vzdálené vlasti prostřednictvím mikrofonu rozhlasové stanice
Svobodná Evropa.
A znovu Mojmír Trávníček. Ten totiž uspořádal útlý knižní svazek s názvem Umění
a milost, do něhož začlenil devět textů, zachovaných až na výjimky jenom
v rukopisech, jež nebyly zařazeny do Spisů Jana Čepa, vydávaných v 90. letech
(konkrétně do svazků esejistiky Rozptýlené paprsky, 4, 1993 a Samomluvy a rozho-
vory, 5, 1997). A to z toho důvodu, že v době přípravy obou knih k vydání buď ne-
byly k dispozici, anebo se natolik překrývaly s některými zařazenými eseji, že by to
působilo rušivě.2//

Z připomenuté edice Umění a milost (Brno, Vetus Via 2001) chceme upozornit na
jediný, pokud je nám známo, Čepův esej s tématem kniha. Rozuměj s tématem kniha
jako kulturní fenomén, ale zároveň, obrazně vyjádřeno, nástroj slova, seslaného nám
boží milostí. Ve zmíněných širších souvislostech o knihách a zvláště o jejich tvůr-
cích, mezi něž sám patřil, hovořil a psal Jan Čep mnohokrát. Včetně některých studií
anebo statí zařazených do svazků, které již byly připomenuty. Kladl přitom důraz na
katolictví v umění a hlavně v literatuře, jak jsme toho v knize Umění a milost svěd-
ky zvláště v textu Křesťanské kořeny české literatury.3//

Rukopisný text s názvem Adventní zamyšlení o knize byl pokladem přednášky, kte-
rou Jan Čep proslovil v prosinci 1947 v Prachaticích u příležitosti výstavy knih po-
řádané tamním, podle názvu starobylým Literátským bratrstvem, jež zrovna slavilo
výročí založení. Připomíná to i Čep v úvodu přednášky; zároveň však podotýká, že
se cítí „naprosto nezpůsobilý k slavnostním proslovům“. Stejně jako „dělání řeči“,
podotýká dále Čep, tak „dělání knih konce není“. 4// A pokračuje vlastním vyznáním.
Oním, které je základním motivem jiné Čepovy stati publikované v Trávníčkově
výboru. Dokonce té, jež dala název celé knize. A tou je stať Umění a milost; jinak
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text přednášky, kterou Jan Čep přednesl k olomouckým bohoslovcům v jejich semi-
náři 27. května 1942 . Když stručně shrneme obsah stati, vyslovuje zde Jan Čep
svoje základní krédo, které zní: „Umění, stejně jako katolické náboženství, jako víra,
uhelný kámen tohoto náboženství, přestává být skutečným umění, není-li ve stavu
milosti, není-li láskou.“ 5//

Vraťme se však k textu, který nás zajímá především. „Právo na život má jenom ta-
kové slovo, které vytryskne z tísně a potřeby srdce, z náhlého rozsvícení ducha,
z prudkého hnutí lásky; jenom takové slovo a jenom taková kniha, které jsou auten-
tickým výrazem a svědectvím nějaké skutečnosti, ať žité v skrytu lidského nitra
nebo poznávané z věcí existujících mimo člověka; které jsou svědectvím a výrazem
vztahů mezi jednotlivým lidským nitrem a ostatními lidmi a věcmi, existujícími
mimo naše jednotlivé vědomí“, konstatuje Jan Čep. A dál se svěřuje, že má-li sám
psát nějakou knihu, anebo třeba „jenom“ nějakou knihu číst, musí na tu chvíli „do-
vést udělat ticho v sobě a kolem sebe“.6//

Když jsme již začali snovat nitky souvislostí vlastního Čepova myšlení, přímo se
nabízí upozornit na jisté souznění předchozího rovněž s tím, co Čep říká v krátkém
rukopisném textu, který podle editora vznikl někdy po roce 1945, má název Králov-
ství ticha a na rozdíl od ostatních textů z knihy Umění a milost byl již otištěn – ča-
sopisecky v revui Akord, obnovené po samizdatových edicích téhož časopisu v Brně
Zdeňkem Rotreklem v roce 1990. 7//

Proč připomínáme zrovna všechno předchozí? Především proto, abychom upozornili
na stálou živost, aktuálnost Čepových zamyšlení nad knihou, nad slovem, nad po-
sláním vloženým na spisovatelova bedra… A v resonanci s tím, co již bylo řečeno,
zaznívají také další Čepovy myšlenky z adventního zamyšlení; nyní přímo na téma
vymezené titulem našeho příspěvku: „Kniha, ať už před námi otvírá perspektivy
poznání rozumového nebo poznání básnického (zvýraznil L. S.), v nás navazuje
přetrhovaná nebo přetržená vlákna duchovních souvislostí. Poselství, které nám
přináší, se může rozeznět jenom v prostoru ticha pozorně soustředěného. Každá
kniha, která k nám mluví jazykem autentického poznání nebo autentické zkušenosti,
nám zároveň pomáhá odkrývat a upevňovat naši vlastní osobnost a její identitu.“8//

Zjednodušeně vyjádřeno, zamýšlí se Jan Čep ve své prachatické přednášce hlavně
nad tím, jakou řečí k nám mluví kniha, jakým způsobem rozvíjí naše poznání – a jak
to všechno souvisí se záměry toho, jenž všechno ustavil svým Slovem a který
všechno řídí, se záměry Tvůrce. A další shrnuto opět až příliš lapidárně, neboť ne-
chceme utkvět na dlouhých citátech z Čepova textu: „Prostřednictvím dobré knihy,
stejně jako prostřednictvím umění, měli bychom si osvojovat to, co nám vštěpuje
Tvůrce – společenství lásky…“.
Přece jenom však ještě nechť zaznějí vlastní Čepova slova. Nejprve k problematice
jaká by měla být opravdu dobrá kniha mluvící k nám – jak zdůraznil Čep formulací
uvedenou výše – „jazykem autentického poznání, zkušenosti“: „Také mezi knihami
budou k němu (člověku sklánějícímu se pokorně před Bohem − odkazuje J. Čep na
své předchozí myšlenkové postupy, L. S.) − hovořit především ty, které se snaží
uvidět člověka a svět zevnitř, z jeho duchovního jádra a duchovní perspektivy, které
jsou upřímně a statečně otevřeny všemu, co je lidské, všem slabostem a omylům
lidského srdce, ale zejména tajemství, které k nám promlouvá ze všeho, co nás ob-
klopuje a co cítíme ve vlastním nitru“. A v souvislosti s tím připomeňme další Če-
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pova kritéria z téhož eseje: „Kniha sama o sobě za nás nemůže vykonat práci, kterou
musíme vykonat každý sám za sebe, v nejhlubším nitru své duše, své odvahy a své
víry … Všecky knihy světa k nám mluví o tom, že člověk se namáhá dostat ze své
osamocenosti a proniknout blíž k člověku a k samému tajemství věcí a života.“9//

Nakonec citujme v úplnosti poslední odstavec Čepovy vyznavačské a zároveň filo-
zoficky hluboké stati, zamyšlení cílevědomě adventního: „Celé lidské dějiny jsou
přípravou pro příchod království Božího a všechno lidské poznání je jenom předtu-
chou onoho světla, které nás pronikne, až staneme tváří v tvář; až nebude minulosti a
budoucnosti, nýbrž věčná oblažující a nasycující přítomnost. Teprve potom se před
námi dovrší v jednu neobsáhlou jednotu, v jednu jedinou skutečnost to, co je roz-
ptýleno po stránkách našich nesčíslných knih jako v zrcadle a podobenství. Teprve
potom splynou všechny knihy, ztracené i nalezené, napsané i nenapsané, v knihu
jedinou, otevřenou zároveň na všech stránkách, v knihu pravdy a života, krásy a
slávy.“10// Ale doplňme tuto citaci Čepovým apelem právě na každého z nás, na lid-
ského jedince. Je z proslovu z roku 1940, který Čep nazval Cesta k pravdivosti:
„Knihy a lidské umění vůbec nemohou být samočinným elixírem, zázračným lékem
pro všechno; nemohou za nás vykonat práci, kterou musíme vykonat každý sám za
sebe, v nejhlubším, nitru své duše, své odvahy a své víry.“11//
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POZNÁMKY K ZÁJMU O KNIHY HISTORIKŮ
Jaroslav Bakala

Setkáme-li se s teoretickou publikací z oborů fyziky nebo matematiky, nemáme
předpoklady, abychom jako čtenáři pronikli do významu sdělovaného, pokud nejsme
profesionály v těchto disciplinách. Naproti tomu můžeme považovat za dobře mož-
nou apercerpci většiny dějepiseckých děl i u čtenáře se vzděláním, které bychom
mohli zjednodušeně charakterizovat jako středoškolské nebo vysokoškolské, leč bez
odborné erudice v historické vědě. Samozřejmě i v tomto oboru se setkáme se studi-
emi, jejichž pochopení vyžaduje některé specifické znalosti. Jde víceméně o analy-
tická zpracování relativně úzkých témat. Díla širšího rozměru a obsahového záběru,
ať již syntézy nebo rozsáhlejší monografie však s určitou povolenou dávkou pojmo-
vé tolerance lze obvykle zařazovat k pracím, v nichž se stírá přesná hranice mezi
vědeckým elaborátem a popularizačním podáním. Tato kvalita knih historiků přináší
hodnotu, kterou bychom mohli v zásadě klasifikovat jako příznivou, tj. početnější
koupě nebo výpůjčky jednotlivých děl oproti zájmu o publikace z exaktních vědec-
kých disciplín. Zda však takový zájem podněcuje jen k pozitivům, vyvolává i určité
pochybnosti. Značná míra srozumitelnosti formulací, nezávislá na stupni odborné
erudice, dává prostor pro publikační aktivity odvážným neodborníkům, což je také
umožněno nedostatkem či složitostí pravidel pro přesná ověřování předložených
konkluzí. Ponechejme stranou různá diletantská vystoupení, někdy i na úrovni, ne-
chtěné cimrmanologie. Problémy však jsou vyvolávány i publikacemi, které patří k
profesionální tvorbě. Čtenářský zájem o řadu fenomenů z minulosti motivuje i kvali-
fikované autory k rychlému a rozsáhlému zpracování přitažlivých tematických okru-
hů. Nelze dobře v krátkém příspěvku předložit obecně platný model problémů spja-
tých se zprostředkováním znalostí z historie pro veřejnost. Pokus o zevrubné vytý-
čení obecných aspektů by vedl k nárysu, pro nějž by platil goethovský aforismus o
šedivosti teorie. Již i z časových důvodů by zde nemohl být takový konspekt dopro-
vázen nějakým všeobjímajícím ponorem do konkréta nezměrného množství knih.
Jsem si ovšem vědom, že argumentaci prostřednictvím malého kvanta příkladů nelze
považovat za konsistentní zdůvodnění obecně platného závěru. Přesto další výklad
omezím na výběr některých zajímavých případů, byť s umírněným úsilím o jakési
stručné zobecnění, které však nenáleží do přesných paradigmat.
I v kratičkém předslovu takového limitovaného pohledu na publikované práce s
tematikou z dějinných sfér si však dovoluji vyjádřit obecněji pojatou impresí. U děl
autorů s obdivuhodnou extenzitou publikačních výkonů však leckdy pozoruji nerov-
noměrnou pozornost při jejich zpracování. Ta přivádí takového autora k úsekům,
které sotva lze pokládat za zpracované s přiměřenou pečlivostí, ba někdy i pro od-
borníky se zřetelnými nedostatky. Jako u typického příkladu se zastavuji u proslulé-
ho autora s mimořádně rozměrným záběrem – Paula Johnsona. Ten vzbuzuje neje-
nom obdiv, ale též mimořádně značný zájem na knižním trhu. V takovém případě se
nedají očekávat s přihlédnutém k statisticky běžným průměrům chyb texty bez zá-
vad. Přesto mám za to, že by přispělo i v tomto případě k jakosti díla, byť za cenu
menšího počtu stránek, odstranit některá vážná pochybení.
Vybírám jako příklad některé odstavce z Johnsonovy význačné syntézy Dějiny křes-
ťanství.1// V této knize se setkáváme s úseky, které rozhodně nemůžeme zařadit mezi
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přednosti. Tato poznámka nevyplývá ze zneuznání schopnosti britského spisovatele
vylíčit sledované tematické okruhy přitažlivým způsobem a vložit do výkladu in-
venční obrazotvornost. Za nemile překvapivé je třeba považovat závady, které by-
chom klasifikovali jako hrubé faktografické chyby. Johnson při líčení poměrů rané-
ho středověku poznamenává: „Prvních škodlivých zásahů se Řím dočkal v polovině
šestého století, kdy byl během pokusů císaře Justiniána o znovupřipojení Itálie k
Byzantské říši opakovaně obléhán a vypleněn“. 2// Ponecháme-li stranou formulační
nepřesnost o znovupřipojení Itálie k byzantskému imperiu, sdělení o prvotním vy-
plenění Říma až za gótské války vyvolává dojem faktografické nepřesnosti, a to
nepochopitelného opomenutí známých událostí z r. 410 a 455.
S ledabylou formulací se setkáváme v témže díle, když čteme údaj: „...byl císařský
titul roku 963 udělen nové sálské dynastii, původem ze Saska“.3// (Něco takového
vyslovit student historie při zkoušce z obecných dějin středověku, začal by patrně
zkoušející uvažovat o klasifikaci neprospěl.) Při hodnocení tohoto sdělení jako vý-
slovné chyby nejde ani o menší nepřesnost v letopočtu, ale samozřejmě o pojmeno-
vání Liudolfingů jako sálské dynastie. Na jiném místě Johnson prohlašuje Konradina
za posledního císaře,4// což může být nějaká jen formulační nepřesnost. Konradin
sice nebyl nositelem císařské hodnosti, ale jako poslední mužský člen dynastie Ho-
henštaufů manželského původu neúspěšným uchazečem o sicilskou královskou ko-
runu.
Věcná nepřesnost se stává vadou na kráse i při stylisticky působivém vystižení něja-
ké obecné tendence, jež se jeví jako informativní pro čtenáře bez profesních dějepi-
seckých znalostí. Paul Johnson ve svém výkladu o církevním schismatu uvažuje:
„Řím mohl – v každém případě aspoň teoreticky – nasměrovat křížové výpravy proti
Byzanci; jejich posláním pak namísto osvobození Jeruzaléma mohlo být vykořenění
kacířství a rozkolnictví. Avšak v jedenáctém století, kdy takový návrh snad mohl být
vojensky proveditelný, si Řím již dával pozor, aby neposiloval moc kteréhokoli ze
západních zdrojů světské autority. Kdo by na dobytí východního impéria profitoval:
Hohenštaufové, Anjouovci či Kapetovci. Řím se bál všech“. 5// Pro 11. stol. klást
Štaufy nebo Anjouovce do popředí prozrazuje ukvapenou formulaci bez přesného
zvážení příslušných časových vztahů.
Jestliže hledím na Johnsonovy základní faktografické nepřesnosti jako na stěží
omluvitelná pochopení, mírnější soud zasluhují sice nepříliš přijatelná zjednodušo-
vání, která však vyplývají z autorových abstrahujících úvah. K toleranci nutí nespo-
četná řada i jinými mimořádně uznávanými historiky vyslovených generalizací,
jejichž zdůvodnění nemůžeme hodnotit jako dokonalé. K složitému a kontraverzní-
mu soužití ariánů a katolíků během raného středověku v západním dílu Starého světa
píše anglický publicista: „Ariáni – v každém případě ti z řad Gótů a Vandalů – ni-
kdy nedokázali vyvinout biskupský sbor srovnatelné prestiže a akceschopnosti
(oproti katolické církvi). To byl také další důvod, proč se ortodoxní větvi křesťanství
na Západě nakonec povedl tyto kmeny dearianizovat – což byl proces, který začal v
pátém století a který pokračoval po dalších dvě stě let“.6// Ovšem v tomto případě
spatřuje P. Johnson v akceschopnosti katolického biskupstva jen jednu z příčin po-
stupného poklesu ariánství. Tato hierarchická složka je tam přeceňována na úkor
důsledků pozvolné etnojazykové a kulturní romanizace Gótů na Pyrenejském poloo-
strově vzhledem k rozdílnému rozsahu populace mezi tamějšími Latiny a Germány.
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Paul Johnson píše o benediktinské řeholi: „V průběhu necelých tří generací přemě-
nila křovinatou a bažinatou krajinu v ornou půdu nejvyšší kvality a nesmírně zbo-
hatla. V západní, severozápadní a střední Evropě bylo mýcení lesů a vysušování
močálů událostmi, které po celý temný středověk měly primární hospodářský vý-
znam. V jistém smyslu tato činnost předurčila celé budoucí dějiny Evropy: stala se
základem jejího světového prvenství. Tento proces byl tak ohromný a trval tak dlou-
ho – téměř tisíc let – že si žádný jednotlivý prvek ve společnosti nemůže dělat nárok
na výjimečné zásluhy: šlo o úsilí kolektivní. Nicméně tím, kdo hnutí vedl a kdo ho tak
dlouho udržoval v chodu, byly kláštery.“ 7// Britský autor se zřejmě rozepsal s elá-
nem přiměřeným pro vypravěče krásné prózy a při hodnocení užíval superlativů,
jaké charakterizovaly romány proslulého fabulátora Alexandra Dumase. Jako dějepi-
sec si však i při svém literárním rozběhu zřejmě uvědomil multikauzální předpokla-
dy postupného rozkvětu západo- a středoevropského zemědělství v průběhu středo-
věku. Připomínkou kolektivnosti zmírnil údajnou monopolní úlohu řádu sv. Bene-
dikta na evropském zemědělském progresu.
Výběr některých vět z knihy Paula Johnsona směřuje k modalitám, které varují před
příliš důvěřivými přijetími předkládaných informací v knihách historiků. Bohužel,
nacházíme v nich někdy věcný omyl, který se zrodil jako důsledek snahy napsat
toho hodně a přitom rychle. Zatímco takové závady nezasluhují omluvu, složitější
hodnotící přístup je vyvolán kontroverzními zobecňováními v důsledku snahy po
nápaditém úsudku a slohově atraktivním podání. To může přispívat estetické rovině
při apercerpci četby, ale vzdaluje to od realistického vnímání více než soudy po-
vstalé jako výsledek hlubokého analytického výzkumu, komparativního studia a
logicky vyhovujících závěrů. Poslední věta by mohla přivodit otázku, proč nehovo-
řím o závěrech získaných s tak kvalitním studijním přístupem jako o shodných se
spolehlivým poznáním. Odpověď však nezařazuji k zvláště obtížným. Prostě nemá-
me a zřejmě ani nemůžeme získat algoritmy, které by prokázaly bezespornou prav-
divost vědních závěrů k složitým dějepiseckým problémům.
Krásné slovní obraty přispívají u čtenářů zřetelně k přitažlivosti knih historiků. Kla-
du si otázku, zda však také zvyšují vědeckou přínosnost díla? Mohli bychom usuzo-
vat, že otázka spojuje irelevantní obsažnosti. Vždyť se nabízí jednoduchý sylogis-
mus z dvou premis:
a  //  pravdivý výrok může být formulován šedivými slovy;
b  //  pravdivý výrok může být podán krásným slohem.
V praxi však vyvstávají obtíže. Potřeba věcně přesných formulací vědeckých tvrzení
zavádí k zněním dosti vzdáleným slovesné kráse. Výběr obratů z estetického zřetele
zase vzdaluje text od vědní precizity a určitosti. V úvodních slovech proslaveného
díla Johana Huizingy o sklonku středověku najdeme tuto charakteristiku sledované-
ho období: „...všechno, co člověk prožíval, mělo ještě stejnou intenzitu bezprostřed-
nosti a výjimečnosti, jakou dodnes působí bolest či radost v duši dětí“. 8// Formulač-
ně okouzlující věta by vyvolala jejímu autorovi obtíže, kdyby potřeboval během
diskuse odpovědět na případné pochyby o pravdivosti citovaných slov. Jen stěží
nebo spíše vůbec ne by bylo možno vyslovit k tomu obecně platný argument.
Úsilí jak o krásné, tak o nápadité vyjádření obsahu v pracích historiků můžeme po-
zorovat nejenom v dílech jakési extraligy světově renomovaných a vydávaných au-
torů, nýbrž i v publikacích dějepisců, kteří ještě nedosáhli takového stupně proslu-
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losti či popularity. K tomuto tvrzení si dovoluji vybrat jenom jeden konkrétní pří-
klad. Americká historička Barbara Tuchmanová ve svém literárně atraktivním a
koncepčně pozoruhodném pohledu do evropských dějin 14. stol., v němž nezane-
dbává ani oblasti mimo západní Evropu, pokud se jejich dějiny dotýkají blíže života
autorkou vybrané spojující osobnosti, tj. Enguerranda VII. z Coucy, žijícího v letech
1340–1397, vyslovuje i rezultativní zobecňující výroky. K takovým můžeme přiřadit
tato slova: „Stoletá válka zlomila spolu s krizemi církve středověkou jednotu. Bratr-
ství rytířstva bylo rozbito, nemohlo přežít stejně jako i internacionalismus univerzit
působením války a schismatu.“ 9//

Tato krátká citace obsahuje výrokovou generalizaci. Požadovat v tomto textu pro ni
formulaci důvodů o pravdivosti by zřejmě bylo spojeno s kompozičními obtížemi,
vezmeme-li v úvahu, že každý dějepisec používá tvrzení, která slovně neprokazuje a
v některých případech se to nežádá. Charakterizuje-li medievista např. vznik islámu
jako důležitý jev v středověkých dějinách, pro tak obecné tvrzení se nevyžaduje
argumentace. Citované věty však podněcují k otázce, zda vystihují skutečnost. Sotva
budeme moci hovořit o bratrstvu rytířstva v bitvě u Grunwaldu, ale hledat spojitost
této animozity se stoletou válkou by zřejmě bylo nepřiměřené.
Dávat příčiny narušeného internacionalismu univerzit do spojitosti s onou anglicko-
francouzskou válkou a s papežským schismatem nepředstavuje historiograficky
perspektivní přístup. Přitom ponecháváme stranou otázku, zda vůbec určitá meziná-
rodní souhra křesťanských univerzit byla poté v závěrečné epoše středověku a též
během raného novověku nějak výrazně nalomena. Papežské schisma zřetelně nepři-
spívalo k jednotnosti v institucích západního křesťanství, ale zda se vzniklé rozpor-
nosti týkaly obzvláště univerzit, není z dochované materie zřetelné. Za jakési naru-
šení nadnárodní úlohy univerzit ve středověké Evropě se považovaly události kolem
Kutnohorského dekretu z r. 1409 a následného odchodu části posluchačstva z Prahy
do Lipska.
Skepsi však vyvolává tvrzení o středověké jednotě zlomené stoletou válkou a spolu s
církevními krizemi. Je pravda, že jednota evropského křesťanského světa byla naru-
šena děním v církvi, jemuž by bylo možno přiřknout označení krize, ale dezinte-
grační fáze tohoto procesu probíhaly i před válečným střetnutím, jehož původními
protagonisty byli králové, a to francouzský Filip VI. a anglický Eduard III. Kdyby-
chom k tomu hodlali pitvat další jednotlivosti, mohli bychom právě v čase stoleté
války hledat pokusy o obnovení jednoty zdařilé v případě papežského schismatu
vrcholícího v letech 1409–1417 trojicí papežů, nepříliš zdařilé v případě spojení
východní a západní církve. Při zobecňujících úvahách bychom pravděpodobně
mohli přisoudit okupaci Konstantinopole r. 1204 třetí křížovou výpravou větší míru
narušení středověké jednoty než francouzsko-anglickému konfliktu v 14. – 15. sto-
letí.
Vybraných několik málo textových úseků z dějepiseckých knih stěží vystihne plnost
otázek, jaké mohou nastat ve vztazích, které bychom mohli shrnout pod vinětu „Lí-
čení historiků a jejich důvěryhodnost pro čtenáře“. Přestože jsem povoláním histo-
rik, tak v podstatě jsem varoval před plnou důvěru v sdělení svých profesních kole-
gů. Samozřejmě vybrané příklady nepředstavují doklad o početnosti chyb, nepřes-
ností i nespolehlivých formulací a spekulací. Pokusím se na závěr tohoto příspěvku
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v obecnější rovině upozornit na obsahové elementy v odborné historické literatuře,
které mohou být neprospěšné pro vzdělávací poslání.
1  //  Historik může ve snaze po zdánlivě kvalitnějším přínosu vyslovit obecné soudy
s nedostatečným zdůvodněním, ale přesto považovat je jako vědecky nosný vhled do
sledované problematiky.
2  //  Historik může dávat přednost krásné stylistice před věcně ověřovanou přesnos-
tí.
3  //  Historik může plně vědomě nebo zdánlivě nechtěně prosazovat tendence a
přizpůsobovat jim svůj výklad.
4  //  Historik může publikovat i nesporné faktografické chyby. Toto varování před-
kládám oproti předchozím s poněkud širším výkladem. Obvykle jde počítat s tako-
vými nedostatky v nepříliš rozsáhlém množství. Důvod takových mylných informací
může spočívat v přehlédnutích, v neopravených tiskových chybách, ale i v povrch-
ních znalostech o některých segmentech dějepiseckého poznání. V takových přípa-
dech víceméně vina spočívá v autorovi. Zato převzetí z literatury nesprávného údaje,
jenž byl teprve opraven dalším výzkumem, obvykle nelze přičíst za vinu autorovi.
5  //  Historik může v krajních a eticky naprosto negativních případech předkládat
záměrně nepravdivé a překroucené informace. K tomu přistupovali někteří nacističtí
a komunističtí dějepisci zejména v kapitolách z nejnovějších dějin. K takovým po-
stupům jsem neuváděl konkrétní příklady. Jde ovšem o publikační činnost, kterou
vlastně nejde zařazovat do vědecké literatury.
Přestože jsem nakydal něco hnoje do řad vlastní profese, nechci tím varovat před
četbou knih historiků. Mám za to patrně oprávněně, že i to je literatura, která se
vhodně a prospěšně včleňuje do kulturní a civilizační mozaiky našeho světa, a to
nezávisle na více nebo méně oprávněných skepsích postmodernistů. Lakonické va-
rování na závěr příspěvku zní hodně se slovy, která sděluji i vlastním studentům:
Čtěte dějepisecké spisy obezřetně!

Poznámky
1  JOHNSON, P. Dějiny křesťanství. Brno 1999. Z anglického originálu A History of
Christianity přeložil Pavel Pejša. Anglické vydání jsem neměl k dispozici. Některé
připomínky mohly být vyvolány chybou překladu. Protože účelem mého příspěvku
není kritické zhodnocení díla Paula Johnsona, nýbrž výběr příkladů, nezáleží v tako-
vém případě na tom, zda konkrétní závada byla způsobena přímo autorem.
2  JOHNSON, cit. dílo, s. 124.
3  Tamtéž, s. 182.
4  Tamtéž, s. 191.
5  Tamtéž, s. 178.
6  Tamtéž, s. 123.
7  Tamtéž, s. 141–142.
8  HUZINGA, J. Podzim středověku. (Z autorizovaného německého překladu Kurta
Köstera Herbst des Mittelalters přeložily do českého jazyka Gabriela Veselá a Šárka
Belisová.) Jinočany 1999, s. 7.
9  TUCHMAN, B. W. Der ferne Spiegel – Das dramatische 14. Jahrhundert. (Z ang-
lického originálu A Distant Mirror – The Calamitous 14th century přeložili do ně-
meckého jazyka Ulrich Leschak a Malte Friedrich.) Düsseldorf 1987, s. 524. Do
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češtiny přeložený text: „Der Hundertjährige Krieg hatte zusammen mit den Krisen
der Kirche die mittelalterliche Einheit zerbrochen. Die Bruderschaft des Rittertums
war zerschlagen, ebenso wie der Internationalismus der Universitäten unter der
Wirkung von Krieg und Schisma nicht überleben konnte“.
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KATALOGY, POČÍTAČE, UŽIVATELÉ
Aleš Hrazdil

Přelom století, ba přímo přelom tisíciletí, byl bodem obratu i pro zpracování doku-
mentů a celou tzv. knihovnickou techniku v českých knihovnách. Dovolte, abych
přednesl krátké zamyšlení nad tou velkou a prudkou proměnou.
S koncem 90. let uplynulého století tak v půjčovnách a studovnách začínají vedle
lístkových katalogů, nebo místo nich, zářit obrazovky terminálů osobních počítačů
nazývané novou a do té doby neznámou zkratkou OPAC. Přestože etymologicky
název takto vůbec nevznikl, je pro ucho českého uživatele vyslovený jako opak
skutečně opakem manuálních katalogů. Uživatelé se již nemohou s větší, či menší
rozkoší přehrabovat v lístcích a namnoze se je snažit ze zásuvky vytáhnout se vší
vynalézavostí, překonávající pečlivě nastražené drátky natažené nahoře, či přímo
provlečené lístky dole. Nemohou podvlékat elegantní plexiskla a ignorovat prosebné
nápisy a příkazy. Virtuální záznamy jsou neuchopitelné a jen klávesnice umožní
v nich hledat. Čtenář, který zvláště v knihovnách s vázaným výběrem fondů byl
odkázán na obcházení šiků kartoték a zásuvek, je posazen (ve vychytralých knihov-
nách, kterým záleží na rychlém obratu OPACů pouze postaven) k počítači a zahrnut
vyhledávacím luxusem, o němž žel mnohdy ani pořádně neví. Je mu umožněno ne-
jen vyhledávání podle více soupisných údajů, než umožňovaly tradiční katalogy.
Navíc může použít další selekční údaje a kombinací více různých selekčních údajů
může uplatnit vyhledávání multikriteriální. Může si také (většinou v závislosti na
generaci OPACu) vybrat mezi listováním podle určitého údaje, nebo vyhledává-
ním/filtrováním podle kteréhokoli znaku, slova, někdy i podle kmene
s pravostranným i levostranným krácením. Nehovořme již o dalším dobrodiní, které
mu může laskavá knihovna nabídnout ve formě přístupu do jiných katalogů, do reál-
ných i virtuálních katalogů souborných, tedy do fondů jiných knihoven.
Právě tak, jak jsem co nejstručněji popsal vyhledávání v běžných, nijak zvláště ne-
pokročilých generacích OPACů, si představuje uživatele na opačném konci procesu
katalogizátor či indexátor činnost svého uživatele. Přeci ne pro mrzký peníz hodino-
vě normované práce, ale právě proto, aby čtenář nalezl relevantní nebo dokonce
pertinentní literaturu, s láskou a péčí analyzuje dokumenty a ukládá ony selekční
údaje.
Národní knihovna zjistila, že zhruba 60 % uživatelů nechce autora a název díla, ale
vyhledává literaturu věcně, tedy podle tématu. Pomineme-li největší knihovny, které
stále umožňují selekci pomocí systematického selekčního jazyka, tedy pomocí Me-
zinárodního desetinného třídění, zbývají pro věcné pořádání předmětová hesla a
klíčová slova, resp. deskriptory. Zvláště klíčová slova získaná obsahovou analýzou
jsou většinou indexátorů ukládána do záznamů s přesvědčením, že podle nich uži-
vatel určitě dokument najde. Dle dohody s Národní knihovnou může být jednomu
dokumentu přiděleno až deset takových slov, sousloví, nebo krátkých hesel. Uživatel
pak při postkoordinovaném vyhledávání může pomocí Booleovských operátorů
(především logického součinu) nalézt přesně své téma. A tak katalogizátor přemýšlí
a váží úporně, která slova (deskriptory) přidělit tak, aby byl dokument nalezen při
jakémkoli dotazu a z jakéhokoli úhlu.
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Mohu-li hodnotit ze zkušenosti praktika, pak představy o multikriteriálním vyhledá-
vání berou často bídně za své. Také jsem si dlouho představoval, jak potřebnou práci
v knihovně dělám. Snad mne mohly varovat ty automatizované knihovnické systé-
my, kde kombinované a vícehlediskové vyhledávání je umně skryto pod nic neříka-
jící nabídky, nebo jako tzv. profesionální vyhledávání. Snad jsem mohl lépe znát
uživatele. Tak teprve dotazy v BIS a dokonce prostřednictvím průzkumu jednoho
diplomanta jsem se dozvěděl trpkou pravdu, jak to může například
v Moravskoslezské vědecké knihovně někdy chodit. Nenápadně jsem se tedy sám
postavil k OPACu. Jak hledali uživatelé ? Stalo se, že otevřeli nabídku hledání podle
názvů a hledali ty názvy, které začínaly kýženým slovem. To bylo vlastně vše. Jaké
zklamání a potupa. Kdyby alespoň hledali jakékoli klíčové slovo z názvu, kdyby si
přečetli informační letáky, kdyby podlehli lákání na školení uživatelů, kdyby se
zeptali služby. Ale takto najdou xtý díl možných relevantních publikací a ještě jen
v češtině. Přitom si myslí, že mohou být spokojeni. Co s tímto stavem? Zřejmě to
chce více trpělivosti a úsilí při výchově uživatelů. Zarážející je skutečnost, že výše
popsaným způsobem hledají často i vysokoškolští studenti, kteří například systém T-
Series mají jak na své univerzitě, tak v krajské knihovně.
Tím jsem se dostal k tomu, co trápí současné katalogizátory už plně přirostlé ke
svému počítači. Ty, kteří, pokud vypnou proud, nebo server, teskně a zcela bezmoc-
ně hledí k monitoru svého klienta, a ať chtějí dělat to, či ono, jen smutně vzdechnou,
nemohu, nemám počítač. Možná si ovšem sami neuvědomují, jak obrovská je to
proměna. Před takovými deseti lety se teprve vše změnilo. Služebně starší předtím
jen s obavami sledovali, jak se ta záhadná výpočetní technika blíží, a jen tušili, co
novinek a problémů přijde. Pak to začalo třeba tak, že dostali manuály a do kancelá-
ře jediný PC. Tak se to zapíná, tak vypíná, toto je Enter a toto Escape. Zkoušejte si
to. Páni středního věku rozpačitěli, dámy bledly; je to drahé, divně to pomrkává, a
co když se to zkazí. Přišla školení, cvičení a praxe. Což o to, katalogizátoři jmenné-
ho popisu složili přísahu na tlustý svazek pravidel AACR2 a s tesknou vzpomínkou
na Miroslava Nádvorníka začali hezky novosvětsky. Věcní katalogizátoři tápali,
ptali se zkušenějších, šilhali do České národní bibliografie, nakupovali Polytematic-
ký strukturovaný heslář.
Teprve pak se ustavovaly komise, či pracovní skupiny a nastala doba spolupráce.
Vzešla první doporučení a usnesení, aby se začasté zase změnila a upadla
v zapomnění nebo opovržení. Vznikala nová doporučení pro jmenný a věcný popis a
nastaly opravy. Chce se Vám vzdychat, že je to spousta práce navíc. „My také opra-
vujeme“, děli povolanější v Národní knihovně a z nostalgie se žít nedá. Brzy se do
práce čím dále tím více vsouval internet. Začalo se uvažovat o sdílené katalogizaci a
opisovat z jiných knihoven, nejen tuzemských. Teď už nebyl katalogizátor zodpo-
vědný jen své BIS a svým uživatelům, teď věděl, že jeho záznamy jsou on line vidět
i jinde.
S nástupem elektronických katalogů se práce pronikavě změnila a katalogizátor se
daleko více zabořil do své židle. Kam by chodil, ke služebním katalogům, ke slovní-
kům a příručkám do studovny, k tabulkám MDT? Proč, vše postupně našel na webu,
v Ultranetu apod. Zároveň jeho trýzeň již nikdy nekončí. Jak je to zpracováno
v Kongresové knihovně, jak to mají v Praze, nemají to už v Brně, není o tom někde
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recenze na www stránkách? Vždy je ještě možno někde hledat, pátrat, vylepšovat,
pavučina je nekonečná.
Postupně však v katalogu roste zásoba jmen autorů, korporací, zeměpisných názvů,
klíčových slov, znaků MDT, prostě tzv. autorit. Ale nelze spát na vavřínech. Sou-
borné katalogy a perspektiva sdílené katalogizace žádají své. Katalogizátor se tak
brzy dozvídá, že má užívat a sdílet národní autority, a tak doplňuje, harmonizuje to
své s tím národním, výhrady k termínům může mít, ale musíme být jednotní, že?
Tak jde vniveč představa, že zasednutím k počítači se jeho práce zjednoduší a dle
přání nadřízených konečně ihned zrychlí. Brání se, říká: zatím se ani tak pronikavě
nezrychlila, jako zkvalitnila a zcelonárodnila. Pokud záznam nestáhl a neupravil
přímo odjinud, pak alespoň hrdě poukazuje: je to dle standardů, máme v tom národní
autority, dohledáváme z internetu a elektronických zdrojů a hlavně, podívejte se na
ty krásné selekční údaje! Nu a tím se dostáváme na začátek celého procesu – čtenář
přece teď bude hledat daleko rychleji a kvalitněji, multikriteriálně. Že jste to dnes již
někde slyšeli? No přece na začátku mého příspěvku.
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA – HYPERMARKET SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Eva Křivá

Obecné principy taktického marketingu jsou stručně vyloženy a analogicky
uplatněny v konkrétních podmínkách veřejných knihoven.

Produkt není produktem, pokud se neprodává.
V takovém případě je pouhým muzejním exponátem.

Ted Lewitt

Za jeden z hlavních předmětů zájmu marketingu bylo ještě v nedávné minulosti
považováno zvýšení poptávky po produktech ze strany zákazníků. Taktické postupy,
formované nástroji, metodami i aktivitami, které v této oblasti usilovaly o maximální
efekt, byly v 60. letech 20. století klasifikovány do tzv. marketingového mixu, jehož
složkami jsou čtyři P:1// produkt (produkt), price (cena), place (místo distribuce),
promotion (podpora, propagace prodeje).
Struktura marketingového mixu čtyři P vyžadovala, aby se organizace rozhodla pro
nějaký produkt,  podle výrobních nákladů stanovila jeho cenu, určila, kam bude pro-
dukt distribuován, a zvolily se vhodné metody propagace. Prostřednictvím uvede-
ných faktorů byly cílové skupiny zákazníků informovány, motivovány a uspokojo-
vány. Jestliže alfou a omegou tradiční tržní ekonomiky byl produkt, pak náplň kla-
sického marketingu spočívala v detektivním pátrání a odhalování volných míst a
mezer, do níž lze na trhu ještě vstoupit. Avšak již od počátku svého vzniku byly
čtyři P různě modifikovány a upřesňovány. Mnozí kritici se domnívali, že jsou
v nich nedostatečně zdůrazněny jisté důležité činnosti, například služby. V této sou-
vislosti byly navrhovány termíny servisní služby nebo ještě vhodněji nabídka (offe-
ring).
V současnosti je důraz kladen především na uspokojování přání zákazníků, získání
jejich přízně na základě kvality finálního produktu. Středem pozornosti dnešní eko-
nomiky se stal zákazník, nikoliv pouze produkt nebo poskytovaná služba. Čtyři P
jsou stále častěji podrobovány kritice s akcentem na nutnost posuzovat trh nikoliv
z pohledu producenta, nýbrž z hlediska zákazníka, uživatele. Z tohoto odlišného
aspektu můžeme každé ze čtyř P označit jako jedno ze čtyř C:2//

Product (produkt)  //  Customer Value (hodnota pro zákazníka);
Price (cena)  //  Cost to the Customer (náklady pro zákazníka);
Place (místo)  //  Convenience (komfort, pohodlí);
Promotion (propagace)  //  Communication (komunikace).
Uplatňovaný model marketingového mixu čtyři C lépe odpovídá skutečnosti, kdy
tvorba něčeho nového a potřebného je důležitá, avšak centrem pozornosti není ko-
nečný výrobek, resp. služba, nýbrž zákazník, ke kterému nový produkt směřuje.
Zákazníci kupují určitou hodnotu nebo řešení konkrétného problému, ale více než
pouhá cena je zajímají celkové náklady při využívání produktu, přejí si, aby přístup
k výrobkům resp. službám byl co nejpohodlnější, a to vše v prostředí obousměrné
komunikace.
Principy marketingového mixu čtyři C, přenesené do prostředí veřejných knihoven,
jsou následující:
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1  //  HODNOTA KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB by měla být kvantitativ-
ně i kvalitativně uspokojivá jak pro stávající, tak potencionální uživatele.
2  //  NÁKLADY PRO UŽIVATELE v případě veřejných knihoven nevycházejí z tržních
principů. Základní knihovnické a informační služby jsou ze Zákona č. 257/2001 Sb.
poskytovány bezplatně, u citovaných výjimek a dalších služeb je možno požadovat
úhradu pouze ve výši skutečně vynaložených nákladů. I v těchto případech by se
však mělo přihlížet ke konkurenčnímu prostředí (např. cena za využívání Internetu
by neměla přesahovat výši obdobné služby v blízké internetové kavárně).
3 //  KOMFORT PRO UŽIVATELE znamená vytvořit příjemné prostředí, do kterého se
uživatel rád vrací. Ilustrativně uvádíme některé příklady, které lze podle možností
realizovat.
a  //  Ve volném výběru vytvořit z knihovních regálů boxy vybavené odkládacími
stolečky a křesílky, aby si uživatel mohl v klidu a pohodlně literaturu prohlédnout
(někdy postačí i levný zahradní PVC nábytek).
b  //  Vhodná barevnost pozitivně působí na psychiku uživatele, proto je správné
uplatňovat ve výzdobě interiérů poznatky o psychologickém působení barev. Sou-
časné výzkumy prokázaly, že teplé aktivní barvy (žlutá, oranžová, červená) zvyšují
komunikativnost i sociabilitu a oslabují psychické bariéry. Naopak barva bílá působí
sice čistě, ale studeně, barva černá autoritativně. Modrá je barvou vznešenosti, ale
odtažitosti, tedy se hodí do reprezentativních prostor a všude tam, kde se jedná o
mimořádnost a výlučnost okamžiků. Stále více ziskových organizací používá vhod-
né kombinace teplých a studených barevných tónů. Např. žlutá − modrá (Hyperno-
va, IKEA), oranžová − zelená (Globus), červená − modrá − bílá (Carrefour).
c  //  Výzdoba interiéru knihovny je žádoucí nejen v období Vánoc a svátků jara.
V případě dostatku místa je možno využívat k výzdobě reprodukcí včetně jejich
častého obměňování.
d  //  Zóna klidného posezení s občerstvením, např. formou nápojových automatů,
zpříjemní uživatelům pobyt.
e  //  Vyvěšení jízdních řádů MHD, příp. i přilehlých obcí šetří uživatelům čas.
f  //  Nástěnka pro potřebu uživatelů s nabídkou a poptávkou knih, gramodesek, CD,
videokazet rozšíří paletu služeb.
g  //  Skříňky pro odkládání zavazadel, příp. svršků, usnadní volnost pohybu.
4  //  KOMUNIKACE S UŽIVATELEM zahrnuje veškeré komunikační formy, pomocí
kterých se
uživateli poskytují nějaká sdělení. Patří sem nejen nástroje jednosměrné komunika-
ce, jako jsou reklama a public relations, ale v současnosti stále významnější
OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE, která uživatelům poskytuje adresné informace telefo-
nem i e-mailem.
V době globální ekonomiky je trh značně saturován, organizace jsou vystaveny tla-
kům hyperkonkurence, vstupují do globálního zápasu, ve kterém se formuje nový
tržní prostor. Vše se neustále dynamicky proměňuje. Tato skutečnost je typická i pro
neziskové organizace, jakými jsou knihovny, muzea, univerzity i nemocnice. Non-
profitní organizace sice nejsou motivovány ziskem, ale poskytují služby finančně
hrazené z veřejných zdrojů, proto nesou odpovědnost za jejich efektivní využití.
Z uvedených faktů vyplývá jednoznačná existenční závislost odvíjející se od zájmu
veřejnosti o poskytované služby.
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Pro marketing ziskových i neziskových organizací je v 21. století charakteristický
pohyb zvenčí dovnitř, s důrazem na spokojeného zákazníka resp. uživatele.
Podle Philipa Kotlera3// se moderní marketingové trendy vyznačují následujícími
skutečnostmi:
1  //  Obchod i služby budou do značné míry probíhat přímo, bez prostředníků.
2  //  Obchod i služby se budou realizovat za pomoci nových informačních technolo-
gií.
3  //  Marketing produktů resp. služeb bude provázen marketingem zážitků.
4  //  Součástí marketingu budou různé formy zábavy s cílem získat trvalého zákaz-
níka.
5  //  Propojení organizací a institucí se bude realizovat formou řetězců i křížové
vazby mezi řetězci.
Názornou ukázkou dokonalé realizace moderní marketingové taktiky a strategie je
současná podoba sítí hypermarketů. Perfektně realizované základní zásady marke-
tingového mixu čtyři C, obohacené o řadu doporučovaných nových trendů, způsobily
převratné změny ve způsobu prodeje a získaly v naší zemi za krátkou dobu neuvěři-
telnou přízeň 60 % populace.
Metoda analogie, tj. uplatnění principů a poznatků z moderního prodeje spotřebního
zboží, nám nabízí ověřené skutečnosti názornou formou a do jisté míry mapuje ces-
tu, po které by se veřejné knihovny mohly a měly ubírat. Z formálního hlediska mů-
žeme v širokém historickém kontextu nalézt mnoho podobností mezi prodejem zbo-
ží, které uspokojuje fyziologické  potřeby jedince, a zpřístupňováním knihovních
fondů sloužících k uspokojování potřeb psychických. Dokonce lze říci, že důraz na
čtenáře (nikoliv na fondy) byl tradičně charakteristický pro americké i severské ev-
ropské knihovnictví. Rovněž modulární řešení prostorů knihovny s variabilně sesta-
vitelnými regály, které rušilo bariéry mezi fondem a uživatelem, se začalo v USA
uplatňovat dokonce již ve 30. letech 20. století.5//   
Naše veřejné knihovnictví, které se vyvíjelo pod výrazným vlivem německy hovoří-
cích zemí, je stále do značné míry orientováno spíše na fondy a jejich ochranu než
na uspokojování potřeb uživatelů. Tato tradice, výrazně se opírající o předchozí
knihovnickou legislativu, jež ze zákona zaručovala existenci knihoven prakticky
v každé obci, je do značné míry v rozporu se stávající realitou. Nové dynamicky se
měnící tržní prostředí s důrazem na získání spokojeného uživatele, který bude efek-
tivně využívat nabízené knihovnické i informační služby, se neobejde bez aplikací
základních zásad i nových trendů taktického marketingu.
Nabízíme stručný nástin některých trendů (často realizovaných v hypermarketech),
které lze podle možností v každé knihovně uplatňovat.
1 //  PŘÍMÝ PŘÍSTUP KE KNIHOVNÍM FONDŮM vyžaduje vhodné architektonické řeše-
ní knihovních interiérů. Optimální je volný prostor rozčleněný pouze nosnou kon-
strukcí a sloupy v pravidelných intervalech, který umožňuje maximální flexibilitu.
Vnitřní členění je pak možno variabilně upravovat podle potřeby, a to pouze za po-
moci regálů a nábytku. Převážná většina knihovního fondu je volně přístupná uži-
vateli, ve skladech omezené kapacity se nacházejí pouze vzácné fondy, starší opo-
třebovanější vydání dokumentů v jediném exempláři a fondy mrtvé, určené
k vyřazení.
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2  //  VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ při doplňování, zpracování a zpří-
stupňování dokumentů je ve většině profesionálních veřejných knihoven samozřej-
mostí. V oblasti informačních služeb je dáno legislativně a podmíněno zavedením
internetu (nejpozději do 31. 12. 2006). Přesto by spektrum nabízených služeb mělo
vycházet z požadavků uživatelů a mělo by být podle potřeb a možností dále rozšiřo-
váno.
3  //  ZÁBAVNÁ FORMA KULTURNÍCH A VÝCHOVNÝCH AKTIVIT by měla přispět k
obohacení, oživení a zpestření besed a přednášek pro děti, mládež i dospělé, a to
výstavami, soutěžemi, hrami, vše formou uvolněné zábavy.
4  //  ZÍSKÁNÍ TRVALÉHO UŽIVATELE od útlého dětství je jedním z nejnáročnějších,
ale v konečném důsledku nejvděčnějších počinů knihovny.
a  //  Vybavení dětského oddělení by mělo odpovídat dětským potřebám. Základním
předpokladem je vyčlenění dostatečně velké hrací plochy včetně vhodných a pest-
rých hraček.
b  //  Knihovní fondy pro děti (tvořené knihami, videokazetami, CD) je vhodné, po
vzoru některých zahraničních knihoven, stavět tak, aby si děti mohly půjčovat stejná
díla na různých typech nosičů.
c  //  Aktivity pro různé věkové kategorie, od předškolního věku po adolescenty,
realizovat rozmanitými formami, jako jsou např. předčítání, loutkové divadlo, bese-
dy, soutěže i dětské diskotéky.
d  //  Organizaci hlídaní nejmenších děti realizuje v zahraničí pomocí studentů
IKEA. Tato služba (zpočátku např. jedenkrát týdně) by rodičům usnadnila kvalitní
využívání knihovnických a informačních služeb.
5  //  VZNIK ŘETĚZCŮ V RÁMCI KOOPERACE KNIHOVEN S JINÝMI INSTITUCEMI.
a  //  Spolupráce se školami patří k nejčastějším. Neměla by se však omezovat pouze
na školy základní, ale v rámci vytvoření a posílení čtenářských návyků by měla za-
hrnovat i spolupráci s mateřskými školami. Vhodné je dále pokračovat ve spolupráci
se školami středními, zejména v oblasti vytváření fondů vhodné doporučené četby,
popř. s vysokými školami formou fondů doplňkové literatury.
b  //  Spolupráce s kulturními institucemi v lokalitě, resp. regionu (kulturní domy,
muzea, archivy).
c  //  Spolupráce se zájmovými organizacemi (Kluby důchodců, Červený kříž, Spol-
ky zahrádkářů a podobně).
Uvedený výčet možností není vyčerpávající, ani neslouží jako nejlepší možný re-
cept, je pouhým námětem, podnětem k zamyšlení. Co lze nebo nelze realizovat, je
primárně dáno konkrétními podmínkami. Mnohé knihovny jistě již řadu činností
realizují, mnohé mají i další osvědčené zkušenosti. Podstatou však zůstává, že je
třeba provozovat knihovnické a informační služby v požadovaném rozsahu a kvalitě,
za přijatelné náklady, v komfortním prostředí a k plné spokojenosti uživatelů, kterou
můžeme obousměrnou komunikací ověřovat. Konečným cílem je získat trvalého
celoživotního uživatele, pro něhož bude četba nepostradatelnou potřebou a veřejná
knihovna samozřejmou součástí jeho života.
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PĚT LET EXISTENCE ZVUKOVÉ KNIHOVNY V KNIHOVNĚ
PETRA BEZRUČE V OPAVĚ
Zuzana Bornová

Zvuková knihovna zahájila svou činnost v hlavní budově Knihovny Petra Bezruče v
Opavě 6. prosince 1999. V tomto roce rozšířila činnost speciální studovny, ve které
byl zřízen přístup k internetu pro nevidomé a zrakově postižené občany.
Vznik tohoto specializovaného pracoviště umožnilo:
//  zlepšení prostorových podmínek knihovny, vytvoření bezbariérových přístupů pro
uživatele na všech pracovištích ve městě;
//  vznik dlouhodobého projektu Knihovna bez bariér, s jehož realizací jsme započali
na konci devadesátých let;
//  příznivá grantová politika devadesátých let;
//  uživatelská poptávka po této službě.

PROSTOROVÉ PODMÍNKY
V roce 1997 došlo k převedení zřizovatelských práv knihovny na Statutární město
Opavu. V rozmezí let 1998–1999 byly přestěhovány dvě městské pobočky v Opavě-
Kateřinkách a v Opavě-Kylešovicích do přízemních prostor, další pracoviště − Bez-
ručova čítárna, je bezbariérová. Vznikla tak dvě bezbariérová pracoviště. Od roku
1999 započala čtyřletá rekonstrukce sídla ústřední knihovny Městského domu kultu-
ry Petra Bezruče. Ještě před zahájením samotné rekonstrukce byla v roce 1997 vy-
budována plošina pro hendikepované uživatele. Při samotné rekonstrukci ústředí
bral investor na zřetel i naše potřeby a požadavky. Osvědčila se nám spolupráce se
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, která dodala informace týkající
se naváděcího zařízení pro nevidomé. Budova knihovny je tak kromě nádraží zatím
jedinou budovou v Opavě, která má naváděcí systém pro nevidomé. Součástí rekon-
strukce byla i výstavba výtahu, který zpřístupnil hendikepovaným uživatelům služby
dalších oddělení v prvním poschodí knihovny.

PROJEKT KNIHOVNA BEZ BARIÉR – PŘEKONÁNÍ BARIÉR UVNITŘ NÁS SAMOTNÝCH
Na sklonku devadesátých let hledaly intenzivně všechny knihovny další možnosti
rozšíření a zlepšení svých služeb. Tak vznikl například kulturní projekt dětského
oddělení Nebuďte na ulici − aneb do knihovny za zábavou i poučením. Cílem pro-
jektu je:
//  nabídnout dětem v knihovnách další možnosti vzdělávání, pomoci vyplnit jejich
volný čas;
//  systematicky začít spolupracovat s dětmi vyžadující zvláštní péči, se žáky zvlášt-
ních škol;
//  vytvořit v knihovně podmínky pro setkávání uživatelů bez ohledu na stupeň zdra-
votního postižení;
//  vytvořit podmínky pro zpracování a zejména označování fondů, které by vyhovo-
valo i hendikepovaným uživatelům.
Cíle z tohoto projektu se pak promítají v dalších etapách budování zvukové knihov-
ny, zejména jsme z nich čerpali při psaní žádostí o granty.
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PŘÍZNIVÁ GRANTOVÁ POLITIKA
Zvuková knihovna vznikla jako speciální studovna za přispění finančních prostředků
z Ministerstva kultury ČR a Sörösovy nadace Open Society Fund a grantu
z prostředků města, které byly využity na nákup technického zařízení a speciálního
software. První grant jsme získali v roce 1999 z prostředku Open Society Fund, byla
to částka 2800 $, kterou jsme použili na nákup dvou počítačů, scanneru a software
Win Tanlker. Na nákup nově budovaného fondu zvukových knih byly využity pro-
středky z grantu Magistrátu města Opavy a rozpočtu Knihovny Petra Bezruče
v Opavě.
Toto speciální pracoviště zajišťovalo placený veřejný přístup k internetu i ostatním
uživatelům, přednostně však sloužilo potřebám zrakově postižených občanů, pro
které byl přístup k internetu zdarma. Budování fondu zvukových knih jsme pojali
jako nedílnou součást celého projektu, protože jsme chtěli nevidomým a slabozra-
kým občanům poskytnout komplexní službu.
V roce 2000 po rekonstrukci hlavní budovy byla činnost speciální studovny rozděle-
na, protože Knihovna Petra Bezruče v Opavě získala v hlavní budově nové prostory.
Do jedné z nich byla umístěna nově nazvaná internetová a multimediální studovna
nadále zajišťující veřejný přístup k internetu pro zrakově postižené občany i ostatní
uživatele. Zvuková knihovna získala prostory v části oddělení pro dospělé. Rozděle-
ní této služby nebylo nelogické. Nevidomí uživatelé zvukové knihovny si totiž často
půjčují i knihy v černotisku, které si doma skenují do svých počítačů.
Díky další finanční podpoře z Open Society Fund v roce 2002 ve výši 735.000 Kč se
mohla obě pracoviště vybavit potřebnou technikou. V multimediální studovně
vznikla počítačová místa se softwarovým vybavením jako ve zvukové knihovně,
která jsou přednostně vyhrazena hendikepovaným uživatelům, kterým se poskytuje
tato služba zdarma. V loňském roce jsme tuto službu poskytli pro 1113 návštěvníků.
Na nákup zvukových knih knihovna získává prostředky také z grantu Ministerstva
kultury České republiky. Poměr dotace na nákup knihovního fondu je jedna ku třem.
 
ZVUKOVÁ KNIHOVNA
I když jsou současné prostory zvukové knihovny součástí oddělení pro dospělé,
zvuková knihovna si stěhováním polepšila, protože tím získala větší prostory, samo-
statný výpůjční pult, lepší vybavení a klidnější prostředí a personál, který se může
individuálně věnovat uživatelům.
Je zde dostatečný prostor k umístění velkých monitorů, čtecích lup i tiskáren. Počí-
tačová místa slouží výhradně potřebám uživatelům zvukové knihovny. Zvuková
knihovna je organizační součástí oddělení pro dospělé, její provoz zajišťuje k tomu
určená pracovnice, která se stará o veškeré objednávky, nákup a zpracování doku-
mentů. Je odpovědná za vedení výpůjčního protokolu zvukové knihovny, také za
reklamace, označování zvukových knih popisky v Braillově písmu, kontrolu vráce-
ných dokumentů a zpracovávání seznamů dokumentů v Braillově písmu.
Pro zvukovou knihovnu platí výpůjční řád zvukové knihovny, který je součástí vý-
půjčního řádu Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Výpůjční služby jsou poskytovány
formou osobní výpůjčky nebo zásilkovou službou zdarma. Podmínkou pro půjčová-
ní dokumentů z fondu zvukové knihovny je vyplnění přihlášky a potvrzení Sjedno-
cené organizace nevidomých a slabozrakých či lékaře o závažné oční vadě. Výpůjč-
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ní lhůta je stanovena na čtyři týdny a uživatelé si mohou vypůjčit nejvýše tři tituly
zvukových knih.
Fond zvukové knihovny tvoří nejen zvukové knihy převážně z produkce Nakladatel-
ství a tiskárny K. E. Macana či v menší míře z vydavatelství Audiostory, ale také
časopisy a knihy v Braillově písmu, kompaktní disky a magnetofonové kazety
s mluveným slovem. Tyto dokumenty jsou určeny výhradně nevidomým a slabozra-
kým občanům, půjčování neregistrovaným uživatelům zvukové knihovny není mož-
né. Na konci roku 2003 fond zvukové knihovny tvořily čtyři tituly časopisů, 129
knih v Braillově písmu, 430 titulů zvukových knih z produkce Knihovny a tiskárny
K. E. Macana a 435 titulů na magnetofonových kazetách a CD.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Zvuková knihovna je vybavena počítačem s reproduktory, skenerem a mechanikou
CD-ROM, laserovou tiskárnou, tiskárnou Braillova písma. Uživatelům je k dispozici
počítač se skenerem a reproduktory, ke kterému je připojena lupa. Počítač pro uži-
vatele je vybaven speciálním softwarem umožňujícím práci s lupou, takže ti mohou
jednoduše číst texty z knih, novin a časopisů. Program zvaný Bizon dovoluje práci
s textem, který je nejdříve pomocí skeneru přenesen na obrazovku počítače. S tímto
textem je pak možné různě pracovat a upravovat jej. Např. zvětšovat písmo, volit si
barvu pozadí i barvu písma, a to v takovém kontrastu, který uživateli nejlépe vyho-
vuje. Program Win Tanlker zase umožňuje práci s internetem, protože jde vlastně o
ozvučený internet – program uživateli přečte označený text.
Bylo velmi obtížené se orientovat v rozmanitém softwaru, který je určen nevido-
mým uživatelům, pro vybavení našeho pracoviště jsme zvolili softwarové vybavení,
které se osvědčilo v provozu v bývalé Okresní knihovně v Havlíčkově Brodu, kam
jsme jeli získávat zkušenosti. Velmi cenné informace nám poskytla opavská poboč-
ka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, jejíž předseda působí jako
zástupce ředitele Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Opavě. Díky jeho
připomínkám jsme souběžně začali budovat i fond knih v Braillovu písmu, neboť i
nevidomí musí neustále cvičit čtení.

OZNAČOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU
Převážnou část fondu zvukových knih tvoří nahrávky na magnetofonových kaze-
tách. Často jeden titul sestává z více než deseti kusů nosičů, zvolili jsme proto formu
ukládání kazet do papírových krabic. Krabice jsou označeny autorem, názvem a
katalogovým číslem a počtem kusů kazet, označení je provedeno v černotisku i
v Braillově písmu. Katalogové číslo přebíráme z Knihovny a tiskárny K. Macana
v Praze, neboť toto číslo souží i jako objednávkové číslo pro uživatele a vyskytuje se
i na nabídkových listech z pražské knihovny, které dostávají nevidomí a slabozrací
uživatelé poštou domů. Často je to jediný údaj, který mají napsaný rodinní příslušní-
ci, kteří chodí pro zvukové knihy do knihovny a ani netuší, jaký titul se pod tímto
číslem skrývá. Katalogové číslo z KTN je samozřejmě také vyhledávací údaj
v našem katalogu a lze podle něho vytisknout i seřazený seznam, což většina uživa-
telů oceňuje. Fond zvukových knih je stavěn i podle tohoto údaje.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Zvuková knihovna spolupracuje s Charitním domem Cyrila a Metoděje v Opavě-
Vlaštovičkách, který obývají nevidomí a zrakově postižení občané. Klientům domo-
va pracovnice Knihovny Petra Bezruče v Opavě pravidelně šestkrát až osmkrát roč-
ně vozí výměnné soubory zvukových knih a pravidelně zasílají seznamy novinek.
Dále zasíláme zvukové knihy dalším veřejným knihovnám na území okresu pro
jejich nevidomé uživatele, jedná se o knihovny ve Vítkově, Dolním Benešově a
Darkovicích.
Spolupracujeme se zvukovými knihovnami dalších veřejných knihoven, s knihovnou
v Kyjově, Prostějově a Havířově.
Velmi užitečná jsou i pravidelná setkání pracovníků zvukových knihoven v Třebíči.
Také spolupráce s pražskou KTN je na velmi dobré úrovni.

KULTURNĚ OSVĚTOVÁ ČINNOST ODDĚLENÍ
Pracovnice zvukové knihovny se také podílejí na knihovnických lekcích. Pokud žáci
a pedagogové základních a středních škol projeví zájem, je jim přiblížena činnost
zvukové knihovny a vysvětleno, komu tato knihovna slouží, jaké dokumenty a za
jakých podmínek je možné si půjčit. Jsou jim také názorně předvedeny dostupné
programy a zařízení, které mohou zrakově postižení občané využívat. O tyto infor-
mace děti projevují živý zájem, jsou jimi často překvapeny a samy je tak považují za
velmi přínosné.
V roce 2003 proběhlo sedmadvacet takto zaměřených knihovnických lekcí.
Zhruba polovinu uživatelů zvukové knihovny tvoří děti do patnácti let, protože
v Opavě působí základní škola pro zrakově postižené děti, se kterou Knihovna Petra
Bezruče v Opavě aktivně spolupracuje. V roce 2003 se zaregistrovalo 103 uživatelů
zvukové knihovny a 954 návštěvníků si vypůjčilo 9265 dokumentů.
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN
A JEJICH VEŘEJNÝCH KNIHOVEN
Jana Galášová

ÚVOD
Město Český Těšín leží v euroregionu Těšínské Slezsko, má 26 tis. obyvatel. Je
hraničním městem. Historicky jedno město bylo v roce 1920 rozděleno na Český
Těšín a Cieszyn, hranicí je řeka Olše. Jeho rozdělením došlo k přerušeno kontinuál-
ního vývoje, který započal ve 12. století. Po jeho rozdělení se obě města vyvíjela
samostatně, kulturní vlivy byly velmi
omezené a zcela přerušené po roce 1980. To trvalo dalších 10 let. Na počátku 90. let
20. století s uvolněním hranic se kulturní a společenské styky začaly obnovovat a
plně se začaly rozvíjet v polovině 90. let. Dnes, kdy zanedlouho obě země ČR i Pol-
sko vstoupí společně do Evropské unie, jsou kulturní, společenské, hospodářské i
mezilidské kontakty již na standardní úrovni a jsou velmi čilé a bohaté.
Historické tradice se významně odrážejí v povědomí zdejších obyvatel, v jejich ná-
zorech a postojích. Odedávna se ve městě setkávali lidé mnoha národností, a proto
jsou zde patrné vlivy mnoha kultur – české, polské, německé, slovenské, židovské.
Občané jsou zvyklí na bohaté společenské dění, a proto není divu, že jeho zázemí
v tak malém městě je pozoruhodné.
Kulturní povědomí obyvatel je pěstováno veřejnými kulturními institucemi, spolky a
sdruženími. Všechna tato uskupení podporují dialog mezi českou a polskou kultu-
rou, některá z nich jsou vytvářena přímo polskou národnostní menšinou.
Jen pro úplnost uvádím stručný výčet institucí v obou městech, které působí na poli
kultury:
Těšínské divadlo, Muzeum Těšínska, Městská knihovna a Kulturní a společenské
středisko Střelnice jsou veřejnými institucemi s regionální či místní působností. Tě-
šínské divadlo je výjimečné působením svých dvou profesionálních scén – polské a
české, Kulturní a společenské středisko Střelnice organizuje mezinárodní kulturní a
společenské akce, které přesahují rámec města i regionu. Celou oblast Těšínského
Slezska mapuje svým odborným výzkumem a sbírkovými fondy Muzeum Těšínska.
Kromě Městské knihovny je na území města Český Těšín přístupna veřejnosti od-
borná knihovna Muzea Těšínska Silesia, jádrem jejího fondu jsou silesiaka.
V Cieszynie působí Teatr A. Mickiewicze, Dom Narodowy, Muzeum Śląska Cies-
zyńskiego, Biblioteka Miejska a Książnica Cieszyńska, což je odborná knihovna
shromažďující historický fond silesiak na polské straně hranice.
V celém euroregionu Těšínské Slezsko je nejčilejší spolupráce právě mezi městy
Český Těšín a Cieszyn. Na nejvyšší úrovni se několikrát do roka scházejí zastupitelé
obou měst, aby řešili společnou problematiku, podobně se scházejí i zástupci jed-
notlivých resortů včetně kultury. Při organizování kulturních akcí v jednom či dru-
hém městě je ve velké většině přizýván i druhý partner. A tak se za poslední léta
zrodilo několik velkých kulturních akcí, které se opakují každý rok – např.
SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ – třídenní lidové slavnosti, DIVADELNÍ FESTIVAL NA
HRANICI – přehlídka českých, polských, slovenských a maďarských divadel,
FILMOVÝ FESTIVAL NA HRANICI – přehlídka české kinematografie v Polsku,
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tradiční TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ PODZIM, akce věnovaná lidovým tradicím na Tě-
šínsku – POKLADY TĚŠÍNSKÉ TRUHLY a další.

CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY ČESKÝ TĚŠÍN
Městská knihovna Český Těšín shromažďuje 82 tisíc j. k., registruje 16,5 % čtenářů
z počtu obyvatel, ročně vypůjčí 250 tisíc dokumentů, roční návštěvnost je 70 tisíc
uživatelů, uspořádá 540 kulturních akcí ročně. Kromě ústřední knihovny
v Těšínském divadle se další pracoviště Městské knihovny nacházejí na několika
dalších místech ve městě. Každé z pracovišť však není jen univerzální půjčovnou,
„výrobnou“ besed a knihovnických lekcí pro školy a přístupem k počítačům a inter-
netu. Tento základní knihovnický standart na každém pracovišti doplňují a zastřešují
další činnosti, které jsou součástí komunitní práce knihovny. To vše pak tvoří pod
hlavičkou Městské knihovny jeden celek a organizace tak může splnit všechny po-
žadavky, které jsou na současnou veřejnou knihovnu kladeny. Takováto koncepce
knihovny je však velmi náročná na kvalitu personálního obsazení. Mohu však říci,
že v českotěšínské knihovně je skupina zapálených knihovníků, kteří jsou k této
práci vedeni a s nadšením ji vykonávají. Nezbytná je samozřejmě podpora města.
Městská knihovna nesměřuje své služby jen na uživatele, ale vytváří otevřené místo
pro občany města, různé zájmové skupiny a podobně. Tuto práci dělá cíleně a pro-
myšleně narozdíl od minulosti, kdy tyto činnosti probíhaly nahodile a nesystematic-
ky. Cílená koncepce komunitní práce knihovny je uvedena v platnost od roku 2004.
Byl změněn organizační řád, jednotlivá pracoviště byla pověřena speciálními čin-
nostmi. Ve výsledku to znamená, že každé pracoviště kromě univerzálních knihov-
nických, informačních a kulturně výchovných činností se dále zabývá komunitní
prací v jednotlivých oblastech.
Tak např. ústřední knihovna zabezpečuje veškeré veřejné informační služby, od
klasických referenčních služeb až po budování databází pro městský informační
systém, který provozuje město, budování informačních databází, které slouží ostat-
ním pracovištím knihovny, umožňuje vstupy do zahraničních databází, archivuje
dokumenty. Spolupracuje s občanskými sdruženími ve městě, poskytuje knihovnic-
ké služby občanům Cieszyna na základě smlouvy s Bibliotekou Miejskou
v Cieszynie a Městskou knihovnou Český Těšín. Pořádá kurzy počítačové gramot-
nosti pro veřejnost, organizuje cykly vzdělávacích akcí pro veřejnost AKADEMIE
VOLNÉHO ČASU, pro seniory AKADEMII TŘETÍHO VĚKU.
Další pracoviště, univerzální pobočka pro dospělé i děti, je pověřeno prací
s národnostními menšinami. S tímto má knihovna velkou zkušenost, práce s polskou
národnostní menšinou je tradiční a vychází z podmínek v regionu. V poslední době
se rozšířily aktivity na další etnické menšiny, žijící ve městě. Velký důraz je kladen
na regionální aspekt s cílem posilovat vztah k místu, kde žijeme. Jako příklad jedna
z akcí: každoroční Non-stop čtení bylo v loňském roce zaměřeno na čtení textů ve
slezském nářečí. Bylo zajímavé porovnat, jak zní a liší se slezské nářečí z úst čes-
kých či polských. Všeobecně podporuje naše knihovna snahu integrace českých a
polských spoluobčanů. Např. na besedy se spisovateli jsou zváni vždy žáci českých
a polských škol současně. Přece jen v komunikaci mezi českými a polskými a
zvláště malými dětmi je vždy bariéra. Naopak studenti tyto společné akce vítají.
V této oblasti knihovna spolupracuje s Mgr. Liborem Martinkem, Ph.D., ze Slezské
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univerzity v Opavě. Zmíněné pracoviště se dále zabývá volnočasovými aktivitami
pro děti. Nabídka kulturních a vzdělávacích pořadů školám je obecně natolik ob-
sáhlá, že školy nestačí, ba ani nemohou na všechno reagovat a dochází k nechuti
učitelů se těchto akcí zúčastňovat. Knihovna se tedy zaměřila na volnočasové akti-
vity, které jsou více náročné na jejich organizování. Ale po již delší zkušenosti zjiš-
ťuje, že snahy přinášejí své ovoce. Do knihovny se zájmem přicházejí i děti nečtená-
ři a vzhledem k tomu, že jsou to děti často ze sociálně slabších rodin, o to víc pova-
žuji tuto aktivitu za cennou. Toto oddělení připravuje velkou spoustu zajímavých
akcí, denně se v knihovně něco děje. Velký kredit mají akce, které probíhají celo-
státně nebo regionálně.
Další pracoviště, které je svým založením univerzální půjčovnou pro děti a dospělé,
je pověřeno vytvářením aktivit pro zdravotně postižené občany. Zde se pravidelně
sjíždějí klienti denních stacionářů nejen z města, ale i z okolních obcí a tato knihov-
na s nimi pracuje. Zde na tomto pracovišti byla za účelem dát prostor místním ama-
térům-výtvarníkům, kteří nemají šanci vystavovat v renomovaných galeriích, zříze-
na Minigalerie Na Plotě. O toto je velký zájem, výstavní prostor je obsazen nejméně
na rok dopředu. Na vernisážích se scházejí místní výtvarníci, jejich přátelé, zveme i
sponzory knihovny.
Oddělení hudby a umění kromě běžné práce s audiomédii a uměnovědnou literatu-
rou pořádá v rámci volnočasových aktivit pro děti jazykové kurzy a hudební soutěže
nejen pro děti, ale i pro dospělé.

SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN
Biblioteka Miejska v Cieszynie plní funkci městské a zároveň okresní knihovny.
Podmínky pro svou práci má podobné jako u nás s tím rozdílem, že je patrný menší
přísun finančních prostředků do tohoto resortu v Polsku obecně. S tím souvisejí
možnosti, jaké daná knihovna má. Naše spolupráce se soustřeďuje do čtyř oblastí:
1  //  půjčování dokumentů přes hranici −−−− snaha zpřístupnit vzájemně čtenářům
knihovny fondy;
2  //  snaha o vytváření vzájemných osobních kontaktů zejména mezi dětmi;
3  //  snaha poznat podmínky a prostředí, ve kterém fungují obě knihovny. Vzájem-
nou účastí na odborných seminářích a konferencích poznat problematiku knihov-
nictví v obou zemích;
4  //  z dosavadních výsledků vzájemné spolupráce vyplynula možnost účastnit se
projektů Evropské unie, zejména z fondu PHARE.

Půjčování dokumentů přes hranici
Vyskytly se požadavky, i když ne příliš časté, že čtenáři z Cieszyna potřebovali do-
kument z naší knihovny a opačně. Protože mezinárodní meziknihovní výpůjční služ-
bou by objednávka dokumentu byla zdlouhavá, dohodly se obě knihovny na pod-
mínkách, za kterých potřebné dokumenty zprostředkují s tím, že za výpůjčku přebí-
rají zodpovědnost. Podmínkou je, aby dotyčný žadatel byl registrovaným uživatelem
své domovské knihovny. Poznatky z praxe ukázaly, ze uživatelé nejen využívají
možnosti absenčních výpůjček, ale že pravidelně docházejí za účelem prezenčního
studia knih nebo periodik. Nejsou to požadavky každodenní, ale tuto nabídku chá-
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pou obě knihovny jako vstřícný přístup k uživatelům zejména polsky mluvícím a
dále studentům studujícím bohemistiku.

Společné akce pro dětské čtenáře
Literární a výtvarná soutěž Moje město Český Těšín − Cieszyn vznikla v roce 1998
z iniciativy českotěšínské knihovny. Cílem společné akce bylo aktivně zapojit děti
obou měst do společné činnosti s tím, aby se vzájemně setkaly a osobně poznaly.
Tím vznikla tato soutěž, která proběhne letos již sedmým rokem. Před dvěma léty
byla do soutěže přizvána města Rožňava a Szerencs a spoluorganizátory se staly
veřejné knihovny v těchto městech. Každý rok je vyhlášeno nové téma. V loňském
roce to bylo téma „Komunikace mezi národy, národnostmi, generacemi a jednotliv-
ci“. Soutěž je organizována pod záštitou starostů, vítězné práce jsou otištěny ve
sborníku. Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v Českém Těšíně za účasti dětí i
jejich rodičů, za přítomnosti zástupců všech čtyř měst a knihovníků jejich veřejných
knihoven. Soutěž je doprovodnou akcí Svátku tří bratří, což je nejvýznamnější spo-
lečná česko-polská událost v roce. Součástí je výtvarná soutěž handicapovaných
českých i polských dětí. Slavnostnímu vyhlášení výsledků předchází virtuální konfe-
rence účastníků všech čtyř zemí, kde se vzájemně účastníci seznamují prostřednic-
tvím webových kamer a vzájemné komunikace.

Knihovnické konference, semináře, školení
Cílem společných odborných akcí pro knihovníky je vzájemné předávání zkušeností
na všech úsecích v oblasti veřejného knihovnictví a probíhají v nejrůznějších for-
mách, v poslední době např.:
1  //  odborné semináře na téma práce s handicapovanými občany, biblioterapie;
2  //  mezinárodní knihovnická konference v Brenné za účasti knihovníků z české
části Těšínského Slezska;
3  //  studijní zájezd polských knihovníků do knihoven ve Frýdku-Místku a Karviné;
4  //  zájezd českých a polských knihovníků do Brna s exkurzí do Moravské zemské
knihovny a Mahenovy knihovny v Brně;
5  //  Městská knihovna v Českém Těšíně uspořádala v loňském roce čtyřdenní se-
minář pro české knihovníky z celé republiky na téma přeshraniční spolupráce čes-
kých a polských knihoven. Jedním z mnoha lektorů byl prof. dr. hab. Jan Malicki,
ředitel Biblioteki Śląskiej v Katovicích.

Společné projekty v programu CBC PHARE
Některé společné akce pomáhá financovat evropský fond PHARE, ke kterému po-
dáváme společně zpracované zrcadlové projekty. Uspět v konkurenci společensky
potřebnějších projektů je pro knihovnu velmi těžké, ale daří se to.

PLÁNY DO BUDOUCNA
Spolupráce knihoven bude nadále pokračovat společnými projekty tak, jak to vy-
chází z potřeb obyvatel obou měst. Připravujeme velkou akci k 1. květnu, tj. v den
vstupu ČR a Polska do Evropské unie. Jsou navázány první kontakty sousedních
euroregionů Těšínské Slezsko a Silesia, kde kontaktními knihovnami jsou
Knihovna Petra Bezruče Opava, Městská knihovna Český Těšín, Biblioteka
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Miejska Cieszyn a BP Raciborz. Obecně považujeme přeshraniční spolupráci
v této době za velmi potřebnou a hodláme se jí v budoucnu nadále věnovat. Může
totiž přinést nové překvapující možnosti.



Kniha v 21. století  ● 106

KNIHOVNA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI A JEJÍ
PROBLÉMY
Jana Habustová

Knihovna, o jejíž dějinách, práci a problémech se tento příspěvek zmiňuje, je sou-
částí dnešního Vlastivědného muzea v Olomouci, jehož počátky datujeme do roku
1883, kdy vznikl Muzejní spolek (později Vlastenecký spolek muzejní), který zřídil
své spolkové muzeum, jako první české muzeum na Moravě.

DĚJINY VMO A KNIHOVNY VMO
U zrodu muzea Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci stáli významný arche-
olog a antropolog Jindřich Wankl, historik profesor Jan Havelka, slezský buditel
Vincenc Prasek a vlastenecký kněz Ignát Wurm.
V roce 1924 došlo v Olomouci ke zřízení Musea hlavního města Olomouc, v němž
byla sloučena tři muzea – přírodovědecké, historické a průmyslové. V roce 1951 se
městské muzeum spojilo s muzeem Vlasteneckého spolku musejního a bylo tak vy-
tvořeno nové muzeum v Olomouci.
Nynější Vlastivědné muzeum v Olomouci je pokračovatelem dřívějších institucí,
jímž byl Studijní a lidovýchovný ústav kraje Olomouckého (SLUKO), reorganizací
vzniklo Krajské vlastivědné muzeum (1956), bylo několikrát přejmenováno, a to na
Krajské vlastivědné středisko (1959), Vlastivědný ústav v Olomouci (1960) a Kraj-
ské vlastivědné muzeum v Olomouci (1979). Dnešní Vlastivědné muzeum
v Olomouci je příspěvkovou organizací a jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Člení se na dva ústavy – přírodovědný a historický. Celkový sbírkový fond muzea
činí dnes přes milion exponátů.
Historie muzejní knihovny začíná 23. září 1883, kdy se sešla valná hromada VSM a
téhož dne ustavila výbor. Dva z devíti členů výboru byli přímo jmenováni „bibliote-
káři“. Prvními „bibliotekáři“ se stali prof. J. Korec a E. Bufka.1// O jmenování „bib-
liotekářů“ jistě rozhodla skutečnost, že dříve, než sestavili zakladatelé Stanovy mu-
zejního spolku, zrekapitulovali seznam sbírek a už tehdy konstatovali, že „Sbírka
kněh starých i novějších činí již malou bibliotheku“. V závěru každého čísla časopi-
su VSMO, který vycházel od roku 1884 4x ročně, jsou vyjmenovány přírůstky do
sbírek, tedy i do knihovny. Knihy jsou zde děleny na „památky rukopisné“ a „kněhy
a brožúry“. Je zmíněn i dárce a uveden přibližný popis knihy. Podle těchto záznamů
byly knihovně darovány takové poklady, jako např. „prvotisk bible z Říkovic“,2//

„prvotisk bible české s malovanými iniciálkami“, „zajímavý starý rukopis o zaklí-
nání duchů“ a „incunabulum z r. 1495“. Jen několik ze zmíněných darů, odpovídá-
li skutečně popis, se zachovalo v dnešním fondu. Mnohé se ztratily zřejmě při čas-
tém stěhování knihovny nebo za jiných nevyjasněných okolností.
Vlastenci získávali knihy koupí, odkazy a dary. Z dárců, jejichž jména se nám do-
chovala,3// můžeme jmenovat např. hraběte Anatola d´Orsay z Olomouce, hraběnku
Úvarovou z Ruska, dr. J. N. Voldřicha z Vídně, Etnologickou společnost
z Washingtonu, Společnost přátel starožitností z Prahy. Knihy věnovali do knihovny
čeští písmáci, knihaři, knihtiskaři, spisovatelé, ale také školy a nejrůznější spolky,
které až do konce 2. druhé světové války považovaly za čest a svou vlasteneckou
povinnost nabídnout své knihy muzejní knihovně. Díky těmto darům, pozůstalostem
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a také cestami, jejichž původ nelze už dnes mnohdy objasnit, obsahuje dnešní histo-
rický fond muzejní knihovny středověké rukopisy, pět inkunábulí a na dva tisíce
starých tisků,4// tj. tisků do roku 1800.
Kromě této významné knihovny VSMO se staly základem knihovny dnešního Vlas-
tivědného muzea příruční knihovny výše zmíněných muzeí. Knihovna získávala
další přírůstky nákupem, dary a výměnou s více než 137 institucemi ze 45 zemí.5//

V roce 1951 zanikl Vlastenecký spolek muzejní a jeho sbírky a všechen majetek
převzalo tehdejší krajské muzeum. Koncem roku 1953 byla provedena revize a ná-
sledující rok se knihovna stěhovala z hlavní budovy na náměstí Republiky do budo-
vy depozitářů v Purkrabské ulici. Počet přírůstkových čísel této druhé části knihovny
se zvýšil na 16 896 na konci roku 1955.6// Největším akvizičním zdrojem byly v té
době fondy zrušených knihoven škol, spolků a okresních muzeí v Uničově, Litovli a
Šternberku. Další stěhování knihovnu čekalo v roce 1958, nyní ovšem zpět do nově
adaptované budovy. Do fondu byl zařazen původní fond Vlasteneckého spolku mu-
zejního, který jej významně obohatil. Úctyhodný počet přírůstkových čísel uvádě-
ných ve statistikách z roku 1967, který činil již 57 370 svazků,7// svědčí o usilovné
práci tehdejších knihovníků. Knihovna se ale bohužel nestěhovala naposledy.
V letech 1986–1987 byla rozhodnutím tehdejšího vedení přemístěna z vhodných a
veřejnosti přístupných prostor v přízemí hlavní budovy muzea do budovy muzejních
depozitářů v Denisově ulici, a to byl počátek jejího skomírání. Následky tohoto stě-
hování jsou katastrofální. Ztráty knih nejsou do dnešního dne přesně vyčísleny a
objasněny.
Především pro práci odborných pracovníků slouží dnes tzv. odborná knihovna, jejíž
fond tvoří v současnosti takřka 60 000 knihovních jednotek8// z nejrůznějších věd-
ních oborů podle oblasti muzejní práce a zhruba jedna čtvrtina je umístěna přímo na
pracovištích jednotlivých pracovníků, zbytek pak ve zcela nevyhovujících podmín-
kách suterénních depozitářů budovy muzea v Denisově ulici. Fond této části
knihovny vzhledem ke své obtížné dostupnosti pro veřejnost supluje příležitostně
knihy chybějící v ostatních olomouckých knihovnách.
Druhá část fondu se nazývá sbírková knihovna. Základ tohoto konzervačního fondu,
jehož téměř 30 0009// svazků je spravováno jako muzejní sbírka podle muzejních
zákonů a pravidel, tvoří fond regionální literatury a především historické fondy se
zbytky příručních knihoven jednotlivých sloučených muzeí. Pouze knihovna VSMO
však byla zachována jako historický celek, byť podle vzácnosti rozdělený mezi sou-
časnou Odbornou knihovnu a Sbírkovou knihovnu. Obě části fondu, tj. Sbírková
knihovna i Odborná knihovna, byly umístěny do suterénních prostor bez možnosti
topení, resp. temperování, zato s vlhkostí dosahující 90° C.
Vlhkost se podepsala na vzniku plísní. V roce 1995 byl proveden v laboratořích
Ústředního archivu Ministerstva vnitra rozbor plísní spolu se žádostí o rady k jejich
odstranění. Byly nabídnuty dvě varianty řešení. První spočívala v ošetření knih pro-
středkem Lastanox, který sice spolehlivě ničí plísně, ale je karcinogenní látkou.
Druhá, mírnější a méně účinnější varianta, spočívala v ošetření knih roztokem ajati-
nu s lihem a přestěhováním fondu do sušších prostor. Bylo rozhodnuto pro mírnější
variantu v zájmu zdraví pracovníků. Vyjádření okresního hygienika o nutnosti ma-
ximální opatrnosti při práci s knihami vzhledem k nálezu tří druhů patogenních plís-
ní nás sice nepotěšilo, ale přesto bylo očištěno a přestěhováno do depozitáře o dvě
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patra výše 30 000 svazků Sbírkové knihovny10// během dubna až září 1994. Na
očistu a přestěhování druhé, větší část fondu o takřka 60 tisících svazků, se už pení-
ze, ani vhodné prostory zatím nenašly. Bylo zrušeno místo druhého knihovníka,
takže z původních třech pracovních sil v 80. letech, zůstává jeden pracovník na
90tisícový fond.
Nové, vhodnější prostory mají být vyřešeny po rekonstrukci budovy depozitářů, ve
které se nyní knihovna nachází. Celá knihovna má být znovu prozatímně přestěho-
vána vlastními silami v nejbližší době v souvislosti s rekonstrukcí do bývalého ze-
mědělského sila v polích nedaleko Olomouce.
Z umístění knihovny, jako součásti Historického ústavu, v budově depozitářů
s přísným ochranným režimem, vyplývá možnost jejich omezených služeb běžné
veřejnosti. Poskytuje služby pouze odborným pracovníkům muzea a individuálním
badatelům z řad studentů a vědeckých pracovníků většinou z olomouckých škol a
institucí. Stejně jako mnohé další muzejní knihovny je pouhým přívěskem svého
muzea, bez dostatečné finanční podpory a možnosti rozvoje.
Jediné finanční možnosti k udržení kroku s dynamickým rozvojem knihovnictví a
také zachováním informační hodnoty nejcennějších dokumentů lze nalézt pouze
v programech Ministerstva kultury RISK a nyní VISK.11//

SKLADBA FONDU A JEHO STAV
Zmínila jsem se už o historii knihovny a jejím současném stavu a ráda bych se vrá-
tila ke skladbě fondu, abych ukázala bohatství této zapomenuté knihovny.

INKUNÁBULE
VSMO se sběratelskou činností podařilo získat i pět svazků prvotisků. Nejstarší
dvoudílný prvotisk pochází z Norimberské tiskárny Antona Koburgera, kde byl vy-
tištěn v roce 1481. Lyra – Glossae in Universa Biblia a Explication Bibliorum (sign.
PRV 3).
O sedm let starší český prvotisk vytiskl v roce 1488 v Praze Jan Kamp. Jedná se o
dvoubarevný, dnes značně poničený, výtisk Pražské bible (podle katalogu VSMO
Bible české) bez začátku a konce, tištěný českou bastardou (sign. PRV 4).
Ze Štrasburku pochází inkunábule Heinricha Geislera: Rhetorik und Brief-formular,
vytištěná v roce 1493 (sign. PRV 1).
Zastoupen máme v knihovně i jeden italský prvotisk: Opera omnia, vytištěný
v Římě 1495. (Sign. PRV 5). Autorem je Johannes Antonius Campanus.
Původní vazby se nedochovaly, byly v roce 1924 převázány v Olomouci knihařem
Hoepfnerem.12// Všechny prvotisky jsou silně poškozeny, Pražská bible byla opravo-
vána doplněním listů vlepením chybějících částí papíru.

STARÉ TISKY
Počet starých tisků z let 1500–1800 uložených ve Sbírkové knihovně Vlastivědného
muzea v Olomouci činí dva tisíce exemplářů.
Pozoruhodným způsobem různých vydání je v knihovně zastoupena česká bible.
Řada začíná raným tiskem v Benátkách z r. 1506, pokračuje pražskými tisky Pavla
Severýna z Kapí Hory 1526 a 1537, norimberskou biblí z roku 1540, Netolického a
Melantrichovou 1549, čtvrtým Melantrichovým pražským vydáním z roku 1570,
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Blahoslavovým Novým Zákonem z českobratrské tiskárny v Ivančicích z roku 1564,
kralickým tiskem šestidílky 1593 a jednodílným vydáním z roku 1613. Tzv. bible
statováclavská je zastoupena prvním (1677–1715) a druhým vydáním (1771) a ko-
nečně je zde i první novodobé vydání překladu Nového zákona od Františka Faustý-
na Procházky, tištěné v Praze 1786. K nejstarším tiskům patří také Knihy a kázání
Tomáše Bavorského z roku 1556, Daniela Adama z Veleslavína Kalendář historický
z roku 1590 a jeho Putování svatých z roku 1592, Krakovský kalendář vytištěný
roku 1634 u Mikuláše Hradeckého.
Četné jsou i tisky z oborů homiletiky a morálky. Z dalších církevních tisků je zde
např. několik vydání olomouckých agend či rituálů (Brno 1694, 1695, Olomouc
1723, Hradec Králové 1745). Z olomoucké tiskárny Hirnleho pochází např. Květná
kytka z vonného koření (1750), která je v českém znění podle Knihopisu13// uniká-
tem, Dále Hirnle tiskl 1736 Nedcmanovu knížku Dennice šťastnějšího dne před-
chůdce. Kořistkova Postylla byla již tištěna u vdovy Josefy Hirnlové roku 1764
„skrz faktora Martina Kaletzkyho“.14// Předchozí Postyla česká z pera Tomáše Bavo-
rovského byla ovšem vytištěna v Olomouci již roku 1557 v tiskárně Jana Güntera.
K pozoruhodnostem náleží i reformní kancionál Jiřího Třanovského Cithara sancto-
rum, tištěný v Levoči 1696. Jako zvláštnost je nutno připomenout i syrský žaltář
z roku 1768. Z oboru hagiografie jsou pozoruhodné tisky Bohuslava Balbína, Vita B.
Joannis Nepomuceni i sarkandrovská díla.
Zastoupení jednotlivých oborů dává představu o zájmovém zaměření původních
majitelů knihoven ve sběrné oblasti v daném období. Bohatství historické literatury
reprezentují díla např. Josefa Flavia O válce židovské, vytištěné česky v Prostějově
1552, a Liviovy Římské dějiny (Benátky 1738). Z domácích autorů se zde nachází
Hájkova Česká kronika v německém překladu kadaňského notáře Sandela (Lipsko
1718) i Balbínova Bohemia Docta (Praha 1776), Diva Turzanensis (Olomouc 1658),
Pešiny z Čechorodu Prodromus Moravographiae a Mars Moravicus (Praha 1677).
Regionální hledisko pokrývají díla Jana Jiřího Středovského Sacra Moraviae histo-
ria sive vita Sv. Cyrilli a Methudii (1710) a hradiského kronikáře Michaela Siebe-
naichera česká mutace Historie Svaté Hory u Olomouce (Olomouc, 1680).
Narůstající zájem o přírodní vědy zanechal i zde stopy ve výskytu přírodovědné
literatury. Mezi autory evidovaných herbářů objevíme známá jména Mattioli, Taber-
naemontanus, Lonitzer, Durante stejně jako jméno zakladatele systematické botani-
ky Karla von Linné Iconen plantarum medicianalium (Norimberk 1779). Obor lé-
kařství reprezentuje Tomáš Jordán z Klauzenburku – Krátká zpráva o potřebě Tep-
lických nebo tzv. Trenčanských lázní (Olomouc, 1755), Ján Tonsoris – Sana Consilia
medica aneb Zdravá rada lékařská, lexikony lékařských nařízení 1795, 1796 atd.
Ze zeměpisných děl stojí za zmínku např. kniha Ladislava Bartolomeidose Geogra-
fia aneb Vypsání okršlku zemského s šesti mapami vlastní rukou vyrytými (Banská
Bystrica, 1798). Sbírkovou filiací je zajímavé geografické dílo (žel, se ztraceným
titulem), opatřené na vazbě vlastnickými značkami hradiského opata Václavíka.
Hojně je badateli vyhledávána Schallerova Topografie českého království nebo
Chrudimský kraj se známou vedutou Olomouce.
Nečetná kolekce militárií zahrnuje např. Malletovo dílo O výstavbě pevností (Am-
sterdam, 1672). Ve filozofických dílech nechybí I. Kant s pojednáním
O metafyzických základech právní nauky (Königsberg, 1798).
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Nesmíme opomenout lingvistiku s mnoha vydáními Komenského Janua lingvarum
(např. 1669, 1694) a Slávu a výbornost jazyka českého (Praha, 1792).
Poslední starý tisk, který Vlastivědné muzeum zakoupilo v roce 1994, byl Štambuch
slezský Bartoloměje Paprockého z Hlohol. (Sign. K-24025.) Nedostatek finančních
prostředků nedovoluje v současnosti sbírku starých tisků rozšiřovat.

RUKOPISY
Sbírková knihovna Vlastivědného muzea obsahuje 126 rukopisů15// z těchto oborů:
gastronomie, hagiografie, historie, hospodářství, kroniky, lékařství, liturgie, milita-
ria, muzikalia, náboženství, právo, přírodní vědy a správa. Největší část rukopisného
bohatství tvoří modlitební knížky z konce 18. a první poloviny 19. století, zpěvníky
s náboženskou tematikou a řada dalších rukopisů převážně z 19. století. Největšími
poklady jsou však středověké kodexy. Jazyky převládajícími v rukopisech jsou lati-
na, němčina a čeština, výjimkou není hebrejština a jeden rukopis z 18. století je
arabský.
Nejstarším rukopisem je latinský iluminovaný Missale, přibližně z poloviny 13.
století. Ze začátku 14. století pochází Psalterium feriatum Breviarii. Konec 14. sto-
letí reprezentuje latinská Postilla de sanctis a iluminovaný Antiphonarium. Šest
latinských a jeden iluminovaný německý rukopis vznikly v 15. století. Dva české
rukopisy – Lékařství koňské a Manská práva byly napsány v první polovině 16. sto-
letí.
Zajímavý je osud několika kancionálů, které se podařilo Vlasteneckému spolku zís-
kat. Nejstarší z nich byl Kancyonal cžecký, srownawagycy k Naucženim winy wase
obecne Katholicke Kržesťanske a Aposstolske, Pisní duchowních a chwal Bozskych
(R 74). Autorem byl „zlínský soused a obyvatel města Zlína“ Jan Klabík a datován
je 1674. Tento kancionál byl předán spolu s Kancionálem literátů z Bzence (R 73)
k restaurování v roce 1987, ale v roce 1990 byl neopraven vrácen zpět Vlastivědné-
mu muzeu, které již na jejich opravu nemělo dostatek finančních prostředků.
Důvod, proč jsem dala přednost zmínce o kancionálech před jinými a snad vzácněj-
šími rukopisy, je ten, že jsou mezi nimi poslední tři knihy, na jejichž restauraci
mohlo muzeum vynaložit v druhé polovině 70. let tehdy vysokou částku 150.000
Kč. Za tuto částku odborně zrestauroval pražský výtvarník T. Vyskočil Turolúcký
Kancionál Jana Libočana (R 80) z roku 1684 (významnou slovenskou kulturní pa-
mátku), Kancionál Martina Mužikovského (R 84) z roku 1755 a Kancionál Martina
Pomykala (R 81, R 82) z roku 1727.
Vhledem k vysokým nákladům na restaurování mohla být poslední záchranou pro
dochování dalších rukopisů příštím generacím tedy pouze digitalizace.

DIGITALIZACE RUKOPISŮ
První digitalizaci rukopisu se nám podařilo uskutečnit v roce 1999, kdy se Albertina
Icome Praha snažila nabídnout muzejním knihovnám co nejlepší podmínky pro di-
gitalizaci. Při této příležitosti nám z reklamních důvodů zdarma zdigitalizovala ně-
mecky psaný, iluminovaný rukopis na pergamenu z počátku 15. století Olmützer
Losbuch – Olomouckou knihu věšteb.
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Digitalizace proběhla v roce 1999 v SVK Olomouc, kam bylo za účelem digitalizace
Boskovické bible a dalších rukopisů SVK přemístěno mobilní digitalizační praco-
viště Albertiny icome.
Přesto, že se nejedná o nejstarší rukopis z fondu VMO, vzbudil tento německý ruko-
pis ze začátku 15. století největší zájem badatelské veřejnosti. Knihu věšteb
s původní signaturou CO 637 získalo městské muzeum neznámým způsobem v roce
1892. První jazykovědný rozbor zpracoval brněnský germanista Leopold Zatočil.16//

Podle něj olomoucký exemplář souvisí s obdobným o něco starším rukopisem
z Heidelbergu. Zatočil nepochyboval o možnosti příslušnosti rukopisu k okruhu
Václava IV. Pro olomoucký rukopis předpokládal Zatočil bavorského písaře podle
neznámé předlohy dolnorýnské. Na základě upozornění prof. Rudolfa Chadraby,
olomouckého znalce umění a knižní malby, se dále rukopisem zabýval přední znalec
české knižní malby lucemburského období dr. Josef Krása, který zpočátku odmítal
jeho český původ a datoval jej jako jihoněmecký rukopis z let 1420–1430. Pod vli-
vem Zatočilovy analýzy jej Krása postupně akceptoval jako český s účastí cizího
písaře a malíře z okruhu dvora Václava IV. Pernamentní badatelský zájem projevují
o kodex medievalisté z univerzit v Heidelbergu a Münsteru, kteří se o něj dlouhodo-
bě zajímají a považují jej ovšem za typicky německý kodex, který se jen náhodou
dostal na Moravu.
V roce 2000 vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR poprvé program VISK6 – Národní
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bo-
hemica, jako podprogram programu Státní informační politiky s názvem Veřejné
informační služby knihoven.17// Cílem podprogramu VISK6 je digitální zpřístupnění
a ochrana kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu
České republiky.
V současné době je v digitální podobě zpracováno více než 1000 rukopisů a dalších
dokumentů. Odrážejí vzácné fondy nejen Národní knihovny ČR, ale i dalších vybra-
ných knihoven a archivů. Digitální dokumenty jsou přístupné na CD a od konce
roku 2002 na Internetu.18// Program zabezpečuje a finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR, které tak vytváří podmínky pro co nejširší účast knihoven a dalších in-
stitucí vlastnících vzácné fondy. V roce 2000 se VMO podařilo získat z předcházejí-
cího programu Ministerstva kultury ČR RISK (Rozvoj informačních služeb knihoven)
80.000 Kč na projekt Zpřístupnění knihovních fondů knihovny Vlastivědného muzea
v Olomouci prostřednictvím převodu jejích katalogů do elektronické podoby.19// Za
poskytnutou dotaci byl zakoupen AKS KP-WIN l.O, který byl nainstalován do no-
vého počítače, a nyní je v něm uloženo 8455 nových katalogizačních záznamů.
Po této dobré zkušenosti byla v roce 2001 opět zvolena cesta získání finančních
prostředků pro ochranu nejvzácnějších rukopisů Vlastivědného muzea prostřednic-
tvím projektu Digitalizace rukopisů knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci.
(Náklady na projekt byly vypočítány na částku 117 tisíc Kč, ze které měla dotace
Ministerstva kultury činit 82 tisíc Kč. V následujícím roce byl projekt schválen a
Vlastivědnému muzeu byla přidělena státní dotace v požadované výši 82.000 Kč,
což činilo 69 % celkových nákladů. Zbytek nákladů tj. 36.841 Kč byl zajištěn
z vlastních zdrojů VMO.)20//

Podnětem k podání tohoto projektu bylo doporučení členů Komise pro soupis a stu-
dium rukopisů Akademie věd ČR PhDr. Stanislava Petra a PhDr. Pavla Brodského,
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CSc., kteří upřesnili dataci našich nejstarších rukopisů a doporučili restaurování
nebo alespoň digitalizaci těchto historicky cenných a v literatuře neznámých mora-
vik.
Do tohoto projektu byly zařazeny tyto tři rukopisy:
1  //  MISÁL – R 59. Nejstarší latinský rukopis VMO pochází ze XIII. století, snad z
jeho druhé čtvrtiny. Z hlediska provenience se lze domnívat, že rukopis je morav-
ského původu?
2  //  POSTILLA – K 14891. Latinský rukopis je bez vazby, psaný na pergamenu roku
1496. Pochází nejspíš z kláštera minoritů na olomouckém Předhradí.
3  //  ANTIFONÁŘ – K 14892. Opět latinský rukopis neznámého původu psaný na
pergamenu. Lze jej datovat nejspíše do 80. let XIV. století (nelze však vyloučit ani
léta 90.) a lokalizovat nejspíše na Moravu, snad i do Olomouce?
Tyto tři rukopisy jsou velmi poškozené, podaří-li se nám sehnat peníze, budou re-
staurovány jako první.
Albertina icome nám předala na konci roku 2002 jako výsledek digitalizace sadu CD
ROMů v kvalitě user a excellent, jedno paré je uloženo v Národní knihovně.
Digitalizací rukopisů bylo dosaženo nejen jejich dochování budoucím generacím,
ale v neposlední řadě i zpřístupnění veřejnosti na internetu. Albertina icome vysta-
vila již na konci roku 2002 všechny naše čtyři naskenované rukopisy. Po nové úpra-
vě stránek www. memoria.cz si na nich můžete prozatím prohlédnout pouze dva
rukopisy z našich sbírek – Postillu a Antifonář. Doufám, že do konce tohoto roku
budou na těchto stránkách opět všechny čtyři.
Naše veřejnost ani kurátoři výstav ještě nejsou zvyklí užívat místo výstavních expo-
nátů počítač s naskenovanou podobou historicky vzácné knihy a vystává zde otázka:
„Vystavovat za každou cenu originály s možností jejich nenávratného poškození
s tím, že původní podoba knihy zůstane zachována již pouze na CD ROMU?“ Ar-
gumentuje se zde právem daňových poplatníků vidět, event. dotýkat se přímo origi-
nálů. Neupřednostňujeme zájem instituce na uchování originálů v trezorech před
vystavováním, ale považujeme za dostatečné pro běžnou veřejnost vystavení digita-
lizovaného rukopisu event. jeho faksimile, které lze z CD ROMU snadno vyrobit.

ZÁVĚR
Často se nyní hovoří o spolupráci paměťových institucí. Zatímco knihovny jsou
progresivními, dynamickými institucemi, které se velmi rychle vyrovnaly s nároky
21. století, muzea jsou většinou právem považována za konzervativní instituce, které
nestačí rychlému tempu doby. Muzejní knihovny sice zareagovaly pomaleji na na-
bídku finanční pomoci z grantů Ministerstva kultury, většina z nich se však naučila,
jak na ně dosáhnout a snaží držet krok s ostatními veřejnými knihovnami. Této sna-
ze je věnován můj příspěvek, který se snaží přiblížit knihovnické veřejnosti alespoň
část práce, kterou za tlustými zdmi svých mateřských institucí muzejní knihovny
vykonávají.
Pokud jde o nové projekty a vůbec další osud knihovny Vlastivědného muzea, vše
závisí na rozhodnutí vedení Vlastivědného muzea o přestěhování celé knihovny a
opravách jejích depozitářů.
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Naše knihovna je mezi olomouckými knihovnami Popelkou, ale za dveřmi muzej-
ních depozitářů skrývá bohaté fondy, které by se po opravách měly stát snáze pří-
stupnými a veřejnosti známějšími.

Poznámky
1  Časopis Muzejního spolku olomouckého. R. 1(1884), č. 1, s. 84.
2  Tamtéž, s. 36.
3  Každé číslo Časopisu Muzejního spolku olomouckého zveřejňovalo jednotlivé
přírůstky spolu se jmény dárců.
4  Viz přírůstkové seznamy knihovny VMO.
5  Viz karty evidence výměn uložené v knihovně VMO.
6  DITRICHOVÁ, K. Příspěvek k dějinám knihovny Vlastivědného ústavu v Olomouci.
Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1973, č. 162, s. 26.
7  Tamtéž.
8  Vzhledem k nejednotným zápisům v různých přírůstkových seznamech nelze
stanovit  přesný počet knihovních jednotek.
9  Vzhledem k nejednotným zápisům v různých přírůstkových seznamech nelze
stanovit  přesný počet knihovních jednotek.
10  Vzhledem ke způsobu vedení přírůstkových knih nelze uvést přesný počet.
11  Projekt Veřejné informační politiky Programu Státní informační politiky Minis-
terstva kultury ČR. VISK Veřejné informační služby knihoven. VISK6 Národní
program digitálního zpřístupňování vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series
Bohemica [on-line].c17.12.2002 [cit.2003-06-02]. Průběžně aktualizováno.
Dostupné z <http:www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISK6.htm>.
12  Viz poznámka na muzejních kartách prvotisků.
13  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století.
Díl 2., část 4. Praha, Komise pro knih. soupis 1948. S. 345, č. 4647.
14  Postylla Aneb Weyročnj Weytahowé na wssecky Nedělnj a Swátečnj Ewangelia.
Djl Prwnj. Holomouc, Joseffa Hirnlova 1763. S. (2).
15  Viz přírůstkové knihy knihovny VMO.
16  ZATOČIL, L. Germanistische Studien und Texte I. Brno, Universita J. E. Purkyně
1968. S. 11−93.
17  Informace na www stránkách: VISK Veřejné informační služby knihoven: Cíle
programu VISK[on-line].c24.3.2003[cit.2003-03-25]. Průběžně aktualizováno.
Dostupné z
<http:www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISKindex.htm#nah>.
18  Viz údaj na www stránce: Memoriae Mundi Series Bohemica [on-line]. Beroun:
AiP Beroun,2002[cit.2003-03-10]. Průběžně aktualizováno.
Dostupné z <http://database.aipberoun.cz/memoria/index.htm>.
19  Grantový projekt uložen v knihovně VMO.
20  Grantový projekt a jeho vyhodnocení uloženy v knihovně VMO.
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ZKUŠENOSTI ZE SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN,
ARCHIVŮ A MUZEÍ VE ŠPANĚLSKU
Milan Sobotík

Předložený příspěvek si neklade za cíl detailně popisovat a ve vývojové linii hodno-
tit kooperaci těchto institucí, účelem není ani pokoušet se o srovnávání naplňování
jejich poslání v daném momentu. Je tomu tak především proto, že celkový společen-
sko-historický a kulturní vývoj ve střední Evropě a na Iberském poloostrově byl
značně odlišný a kromě obecně shodné linie se v něm projevují mnohé odtažité a
někdy dokonce i protichůdné tendence. Nejinak tomu bylo i v širších konturách na-
šeho oboru, mám přitom na mysli kromě již vyjmenovaných institucí i činnost in-
formačních středisek a komplexní teoretický vývoj v knihovnictví i v informační
vědě. V kontextu rozvíjející se evropské spolupráce a důslednějšího poznávání hod-
not různého kulturního vývoje se však mnohé skutečnosti, které se dříve − dokonce
jen před zhruba pěti léty − zdály našemu vývoji vzdálené, nyní ukazují jako podnět-
né a přínosné.
Proto se ve svém příspěvku zaměřím právě na některé dílčí skutečnosti, které se
dostávají do centra naší pozornosti zejména v souvislostech širších kooperačních
vztahů a vzájemně se propojují s našimi současnými snahami při řešení konkrétních
problémů. V souvislostech s projekty Evropské komise PULMAN, CALIMERA a
dalšími navazujícími projekty mohou být pro nás inspirující tradiční formy součin-
nosti a spolupráce veřejných knihoven s knihovnami muzeí a archivů, případně i s
dalšími, převážně kulturními institucemi, která byla právě ve Španělsku tradiční a
nyní se dále rozšiřuje. Na konkrétní dopady do naší praxe, na celostátní a zejména
regionální úrovni, chci poukázat na příkladě vedení a provozování společného obo-
rového periodika sloužícího všem výše jmenovaným institucím. Nejprve shrnu v
maximální stručnosti výchozí údaje nutné k posouzení spolupráce oddělení knihov-
nictví ÚBK FPF SU v Opavě s redakcí odborného zpravodaje AABADOM v Astu-
rii:
//  pracovní kontakty moravskoslezského regionu s autonomií Principado de Asturias
vedly k poznání činnosti tamější Městské knihovny v hlavním městě Oviedu
(přibližně 200 000 obyvatel), která plní regionální funkci v rámci celé autonomie
(přibližně ve velikosti Moravskoslezského regionu). Tato zahrnuje např. bibliogra-
fické podchycení regionální tiskové produkce, koordinaci automatizace, optimalizaci
poskytování nejrůznějších knihovnických a informačních služeb veřejnosti, atd.
//  Městská knihovna v Oviedu, v kooperaci s dalšími odbornými pracovišti, mezi
něž
patří především instituce archivního a muzejního charakteru, také zabezpečuje vy-
dávání oborového zpravodaje AABADOM.
//  V AABADOMu bylo postupně publikováno pět článků od tří pracovníků odděle-
ní knihovnictví. Hodnocení toho, v čem byly některé tamější příspěvky prospěšné
pro řešení našich aktuálních problémů a naopak, například pojednání o normách a
zkušenostech spojených s očistou knižních fondů, už bylo zveřejněno ve sborníku
našeho oddělení knihovnictví Acta Bibliothecalia č. 3 a nebudu se k němu vracet.
Stačí konstatovat, že bylo oboustranně prospěšné.



Kniha v 21. století  ● 116

Hlubší zamyšlení si však v našich současných podmínkách žádá to, co nám bylo
známo od samého počátku a co jsme zjednodušeně přisuzovali jen odlišnému histo-
rickému vývoji. Do jisté míry nám totiž unikala aktivní součinnost velmi širokého
okruhu pracovišť, která poskytují knihovnické a dokumentačně zprostředkovatelské
služby veřejnosti a sdružují se při plnění svých speciálních úkolů. Názorným příkla-
dem může být zabezpečování organizační a finanční stránky při vydávání společné-
ho odborného zpravodaje.
Zkratka AABADOM vyjadřuje instituce vydávající společný zpravodaj pro knihov-
níky, archivní pracovníky, dokumentaristy a muzeology a příspěvky z těchto organi-
zací tam jsou také v každém čísle přibližně rovnovážně prezentovány. Provedl jsem
hrubé orientační srovnání rozsahu a obsahu několika ročníků z hlediska z hlediska
zastoupení kooperujících institucí. Z rozsahového srovnání vyplývá, že asi necelých
40 % je věnováno knihovnické problematice, ať už se týká veřejných nebo odbor-
ných knihoven s různou mírou přístupnosti občanů, zhruba 30 % se věnuje proble-
matice archivů a nejméně, asi 20 %, problematice muzejních fondů. Do zbylých
přibližně 10 % příspěvků je třeba zahrnout i příspěvky, které se zabývají právě otáz-
kami zlepšení kooperace mezi jednotlivými institucemi, ať už mezi knihovnami
vzájemně nebo mezi jednotlivými institucemi, jak jsou v regionu zastoupeny. Obsa-
hem těchto příspěvků nejčastěji bývá společné plnění celostátních úkolů, anebo
úkolů spojených s výkonem regionální správy. Zbytek příspěvků má redakční, orga-
nizační nebo propagační charakter, výjimečně se týkají práce odborové organizace,
protože pracovníci knihoven, archivů a muzeí mají mimo jiné společné i odbory.
Pracovníci těchto institucí a širší odborná veřejnost svůj zpravodaj také odebírají a
využívají, tudíž rovnovážně i z finančního hlediska přispívají na zabezpečení jeho
chodu. Připomínám, že tato kooperace probíhá na regionální úrovni, což znamená,
že je-li ve Španělsku 14 autonomních provincií, existuje pravděpodobně i stejný
nebo jen nepatrně nižší počet obdobných společných regionálních zpravodajů (autor
se mohl seznámit alespoň s jednotlivými čísly zpravodajů z Katalánska a Andalu-
zie). Je-li Asturie, co se týče velikosti i počtu obyvatel, zhruba srovnatelná s Morav-
skoslezským krajem, stačí si položit otázku, kolik máme u nás obdobných odbor-
ných zpravodajů na regionální úrovni, když už pomineme citelnou absenci celostát-
ního časopisu v oblasti informační vědy a nízký počet jiných celostátních periodik v
oboru.
Při posuzování úrovně odborného zpravodaje, který společně vydávají knihovny a
archivní a muzejní instituce, se rozhodně nejeví jako překážka obsahová rozdílnost
vyplývající se speciálních fondů, anebo z různého poslání daných zařízení. Řada
problémových okruhů, jež jsou oborovým zpravodajem zprostředkovány, v případě
AABADOMu se nejčastěji v poslední době týkaly automatizace nebo ochrany fon-
dů, je si velmi blízká a v mnohých příspěvcích se může ukázat jako inspirativní i pro
instituce s jiným posláním, ale rovněž sloužící veřejnosti. I v případě zaměření spo-
lečného oborového zpravodaje, což je jen jedna z dílčích činností kooperace mezi
veřejnými, archivními a muzejními knihovnami, se tedy společná úloha, lépe řečeno
společné poslání poskytovat služby, ukazuje jako rozhodující moment v koordinaci
činnosti zúčastněných institucí.
Navíc v případě takto pojímané spolupráce při vydávání odborných zpravodajů ve
Španělsku je třeba ještě zdůraznit jednu důležitou okolnost. Pokud bychom dospěli k
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závěru, že spoluúčast archivních a muzejních knihoven na obsahu každého čísla
zpravodaje příliš limituje prostor pro speciální knihovnickou problematiku, tak mu-
síme vzít v úvahu další důležitou okolnost, která už se však váže k naznačené koope-
raci mezi jednotlivými regiony. Po vydání každého čísla zpravodaje AABADOM
odesílá automaticky Městská knihovna v Oviedu do dalších autonomií několik vý-
tisků na výměnu, což umožňuje i konfrontaci zkoumaných problematik na regionální
úrovni.
Kooperace veřejných knihoven s muzejními a archivními knihovnami na úseku vy-
dávání společného oborového zpravodaje, jak je praktikována ve Španělsku a ob-
dobně v dalších evropských zemích, je jenom jedním z mnoha možných příkladů
vzájemné spolupráce těchto institucí. S některými organizačními i vydavatelskými
prvky takové spolupráce se už setkáváme i v činnosti knihoven Moravskoslezského
kraje (MSVK v Ostravě, Regionální knihovna Karviná). V prvních letech po vstupu
do evropských struktur bude účelné sledovat a rozvíjet i další aspekty spolupráce
těchto institucí, zejména v oblasti regionálně správní, finanční a uživatelské.
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NEKOMERČNÍ PUBLIKACE NEKONVENČNÍHO AUTORA
Zdenka Pfefferová

Laskavá nabídka účasti na semináři „Kniha ve 21. století“ mne nemohla nechat
lhostejnou, byť mne zastihla v závěru minulého roku, tedy v době, kdy jsem
v naprostém shonu připravovala křest své další edice, jubilejního vydání Slezského
čísla vydávaného knižně za sto let teprve podruhé. Přijala jsem pozvání s radostí a
těšila se, že Vám budu moci představit dvě sběratelsky, ale i čtenářsky zajímavá
vydání básní nejznámějšího slezského básníka − své nekomerční publikace − a
osobně se s Vámi podělit o radost neprofesionálního editora, který může přípravě
knihy věnovat více času, než je obvyklé. Bohužel, chřipková epidemie postihla i
mne, a tak jsem se té krásné příležitosti musela vzdát. Pokusím se Vám v písemné
podobě sdělit, co bych Vám patrně barvitěji, emotivněji a hlavně s knihami v rukou
řekla osobně ve svém atypickém avizovaném příspěvku.
Obě knihy, jimž jsem pomohla na cestu ke čtenáři za zvláštních okolností, repre-
zentují dílo slezského barda Petra Bezruče. Koho také jiného ve slezském kraji,
s přihlédnutím k mému věku a literárním láskám čtenářů mé generace.
V obou vydáních jsem byla motivována svým vztahem k veršům důvěrně známým,
letitou znalostí výtvarného díla ilustrátorů a bezesporu i významnými výročími knih.
V prvním případě, v roce 1999, stým výročím vůbec prvního otištění básní příštího
Slezského čísla a pozdějších Slezských písní, zároveň také devadesátým výročím
vydání Slezských písní v roce l909. Ve druhém případě, v roce 2003, stým výročím
vydání Slezského čísla Janem Herbenem v jeho časopisu Čas v roce 1903 a v témže
roce ještě v Knihovničce Času.
Pro spolupráci na první knize se mi podařilo po jednadvaceti letech získat vzácného
přítele, známého malíře Vladimíra Komárka, který k ní vytvořil jedinečný výtvarný
doprovod. Knihu doprovází celkem osm ilustrací, symbolický frontispice a
s písněmi korespondující grafika na obálce. Každá z ilustrací má svůj remark, pro
frontispice jsem jako remark zvolila se souhlasem malíře detail z grafiky určené pro
přebal. Kniha je vytištěna na hladké křídě, má ruční vazbu do černého přírodního
plátna, na horní části desek v pravém rohu dole je slepotisk rukopisu básníkova pod-
pisu. Černobílý přebal se zmíněnou grafikou je laminován. Že i Vladimír Komárek
přijal výsledné dílo s uspokojením, svědčí jeho jako vždy originální vyznání v knize
vlastních pamětí Hovory s Pavlínou. A především vzhled těchto pamětí, jež si čtenář
na první pohled plete s mým vydáním Slezských písní, tak jsou si knihy vnějškově
podobné. Slezské písně vyšly o rok dříve, není pochyb, kdo se v kom zhlédnul. Neu-
silovala jsem tehdy o bibliofilské vydání se všemi atributy, chtěla jsem jen, aby kni-
ha byla co nejlepší, abych se za ni před kamarádem malířem, a v duchu také před
básníkem Petrem Bezručem, nemusela stydět. Zůstala jsem na všechny ty problémy,
pracovní i finanční, po řadu měsíců sama, instituce, u nichž jsem očekávala iniciati-
vu, byly zaneprázdněny jinými edicemi.
Kniha (Opava, Ave centrum, 1999) je již několik let běžnému čtenáři nedostupná,
stala se sběratelsky vyhledávanou kuriozitou, její cena je dnes již několikanásobná.
Polovina nákladu obsahuje originální suchou jehlu dnes již zesnulého malíře, je
dvojím způsobem signovaná, v prvním případě číslicí – tyto exempláře jsou určeny
sběratelům a kupujícím, do každého z nich je vložena originální suchá jehla malíře
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Vladimíra Komárka, malířem signovaná. Suché jehly pro toto vydání vytiskl Petr
Kábrt ve čtyřech různých variantách. Ve druhém případě je kniha signována písme-
nem abecedy, je určena jen členům mé rodiny, vzácným přátelům a významným
osobnostem. Tato kniha obsahuje větší originální suchou jehlu Vladimíra Komárka,
signovanou a rovněž ve čtyřech variantách. Přiznám se, že tyto exempláře ode mne
odcházejí jen při vzácných příležitostech. Celé vydání těchto Slezských písní mělo
500 výtisků, z toho 250 bylo bez grafické přílohy, nečíslovaných, ani písmenem
nesignovaných, linky určené pro signaturu jsou u nich proškrtnuty vlnovkou, do
rukou čtenářů se dostala většina této části nákladu ještě v roce vydání, skutečně zá-
hy.
Pro vydání Slezského čísla (Opava, Bobr, 2003), druhého vydání po stu letech, se mi
podařilo získat rovněž vzácného malíře a obdivuhodného člověka, dnes již, bohužel,
také zesnulého Jaroslava Klápště, vroucného obdivovatele a vynikajícího znalce
básníkových veršů. V Čikváskách, kam jsme za malířem po dobu přípravy ilustrací
zajížděli a v jeho již postupující nemoci jej navštěvovali, jsem slyšela na sta veršů,
které malíř recitoval zpaměti. I při mé náročnosti na interpretaci Bezručových veršů
musím upřímně doznat, že malířova interpretace byla obdivuhodná. Ještě dnes sly-
ším Jaroslava jeho zvláštním mužně řezaným hlasem recitovat takové básně jako 70
000, Já, Škaredý zjev, Jen jedenkrát, Labutinka, Bernard Žár, Papírový Mojšl, Pas-
kovské rybníky, Kantor Halfar a další… Co návštěva, to výběr další básně, to přislí-
bená další ilustrace. Na začátku mého zájmu ještě nestálo Slezské číslo Bezručovo,
uvažovala jsem o výročním vydání Slezských písní v roce 2004 či 2009, ale osud
mne postavil před novou skutečnost… Naši společnou práci nad knihou přerušil
malířův skon. Osiřelá v tom společném usilování plném vzájemné podpory jsem
zprvu všechny záměry pozastavila. Musel uplynout chlácholivý čas, abych znovu
klidně brala do rukou grafiky, které se staly tichými svědky společného nedokonče-
ného díla.
A tak jsem se vloni rozhodla připomenout památku zesnulého přítele − l00. výročí
prvního knižního vydání básníkových veršů mi k tomu dalo mimořádnou příležitost.
Tentokrát jsem po finanční zátěži první vydané bezručovské knihy hledala partnera,
který by se mnou nesl finanční tíhu spojenou s vydáním knihy. Ještě na začátku října
minulého roku jsem ve svém úsilí byla osamocena. Pomoc mi jako u první knihy
poskytlo Slezské zemské muzeum autorskými právy Bezručovými, ale na finanční
stránku jsem opět zůstala sama. Musím připustit, že v tu dobu mi už málokdo věřil,
že knihu ještě stihnu v daném čase vydat.
Snad to byla posedlost, která mne nutila daný slib splnit. Snad i touha prověřit si,
zda najdu na poslední chvíli pár stejně zapálených nadšenců. To už mi nevěřil ani
můj životní partner. Ale stál při mně, dokázala jsem ho přesvědčit. A začala jsem
oslovovat možné sponzory. Chtěla jsem mít ve všem tak trochu i řád. Obracela jsem
se zprvu na představitele měst, k nimž se vázal život básníka. Na ta větší − maličké
obce s mizivým rozpočtem jsem raději vynechávala. Byli takoví, kteří mi ani neod-
pověděli, zato náš opavský primátor byl mezi prvními, kteří Bezručovi přitakali. A
další obce a města. Měla jsem připraveno všechno, co jsem mohla. Ilustrace, infor-
mace i představu, jak krásnou knihou chci vzdát hold oběma − autoru básní i autoru
započaté řady ilustrací. A začali se hlásit kamarádi, kteří si obětavě stoupli do celé té
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řady sponzorů svými malými, ale pro mne na začátku významnými finančními část-
kami.
Změnila jsem původní záměr a počala jsem jako poděkování všem sponzorům a
drobným přispěvatelům uvažovat o malé a vzácné edici, takové, kterou bych je za
jejich podporu a lásku k básníkovi odměnila. Poslední rozhodnutí jsem vlastně uči-
nila při pohledu na možnou ruční vazbu do ušlechtilého papíru − přiznám se, že do
té doby u mne dominovalo plátno… Ale abych tu svou rekapitulaci zkrátila. −
V Památníku Petra Bezruče l5. prosince roku 2003, v roce stého vydání Slezského
čísla, původně útlé knížky, která stála na začátku básníkovy cesty, jsme pokřtili pů-
vabnou a slavnou knihu vydanou hned ve čtyřech slavnostních kabátcích − a měla
bych dodat, že každý exemplář obsahuje z pozůstalosti originální otisk suché jehly
některé z grafik Jaroslava Klápště. Knih je jen 348, dvě do celkového počtu se ne-
podařilo knihvazači Jiřímu Foglovi ze Žamberka, známému jeho krásnými umělec-
kými knižními vazbami, zkompletovat, listy omylem tiskaři nevytiskli v plném po-
čtu 350 kusů.
Kniha je tištěna na bibliofilském papíře, jsou v ní ilustrace k básním Jen jedenkrát,
Kantor Halfar a Paskovské rybníky, pro frontispice jsem zvolila grafiku k básni Ška-
redý zjev, která sice vyšla až ve Slezských písních o několik let později, ale výslov-
ně reprezentativně zastupuje Jaroslava Klápště, každá ilustrace, včetně frontispice,
má svůj remark. Kniha má ušlechtilou ruční vazbu, matný přebal z téhož papíru,
jaký byl použit ve všech čtyřech případech na deskách, jen silnější gramáže, zasvě-
cený doslov znalce Bezručova díla Vladimíra Pfeffera, jemuž jsem také svěřila péči
o čistotu jazyka, jako tomu bylo ostatně i u vydání Slezských písní, každá jednotlivá
kniha má své křestní číslo i seznam všech sponzorů − a opět téměř není k sehnání,
protože většina z nich odešla a dosud odchází k těm, kteří ji tak obětavě podpořili.
Přiznávám, že dělám všechno pro to, aby se kniha – těch několik desítek exemplářů,
které zbyly pro přímý prodej – dostala jen k těm čtenářům, u nichž se nestane pou-
hým prostředkem finančního zájmu. Naštěstí mohu ovlivnit její cestu do rodin, kde o
ni budou náležitě pečovat, aby se tady ještě dlouho po nás objevovala v knihovnách
velkých i rodinných a čtenáři aby ji brali do rukou s potěšením…
Měla bych těm dvěma knihám vlastně poděkovat. Kdysi jsem našla v dopise Vojtě-
cha Martínka, uloženém v jeho pozůstalosti v Památníku Petra Bezruče v Opavě,
stýskavou zmínku o tom, že více než tři měsíce trvalo vydání jedné z jeho knih.
Udiveně jsem nad tou informací kroutila hlavou, protože vydání knihy Petr Bezruč /
Vladimír Vašek / 1904−1928, na níž tehdy pracoval celý tým našeho pracoviště
Památníku Petra Bezruče, byla tedy jakýmsi tiskem prominentním, tuto dobu něko-
likanásobně časově převýšilo. Dnes je možné, sice za velkého pracovního úsilí a
pevných nervů, ty tři měsíce dokonce zkrátit a vydat jedinečnou knihu. Je pravda, že
jsem v těch dvou knihách zhodnotila všechny dovednosti získané za celý svůj aktiv-
ní pracovní život. Jen proto jsem si mohla hrát s výběrem písma, hledat nejvhodnější
papírny a volit správné gramáže papíru, naučila jsem se hmatem poznávat a vybírat
papír nejvhodnější, rozlišovat mezi ručním a průmyslovým, a dokonce jedinečným,
poznávat knižní vazby až po ty nejušlechtilejší, vysoce umělecké, spolupracovat
s tiskaři, knihaři, grafiky, malíři, naslouchat citlivěji básníkům – i těm, kteří se již
odmlčeli, těšit se z poctivé práce všech, kteří výborně ovládají své řemeslo, a po-
chopitelně ze spolupráce s nimi, a konečně i potají plakat nad každou levotou a ne-
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poctivou prací těch, kteří ještě kouzlo pořádného díla neobjevili, a tak vlastně maří a
komplikují práci, pro niž Vy právě žijete. Jsem ráda, že v době takové techniky, jaká
nás dnes obklopuje, přes všechna stýskání lidé usednou ke knize a čtou…
I pro tuto nádhernou skutečnost jsem do obou knih tvrdošíjně vložila stejné motto,
dvojverší z básně Čtenáři veršů vskutku národního básníka Petra Bezruče …
Co chceš, ty rapsóde zoufalý?
Jsou lidé, kteří čtou básně.
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ODRAZ OSUDŮ ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ V KRÁSNÉ I
NAUČNÉ LITERATUŘE
Jaromír Breuer

Před sedmdesáti léty, rok a půl po příchodu Adolfa Hitlera k moci, rozhodla česko-
slovenská vláda o vybudování stálého opevnění v nejvíce ohrožených oblastech
pohraničí i vnitrozemí. Rozsáhlé plány rozvržené až do počátku padesátých let mi-
nulého století počítaly s náklady přes deset miliard korun. Přestože se začaly usku-
tečňovat s mimořádným nasazením, za čtyři léta do podpisu Mnichovské dohody
byla provedena jen asi čtvrtina záměru. V našich dějinách stěží najdeme obdobný
případ takového úsilí, obětavosti a nadšení k obraně vlasti, které bohužel skončilo
bez očekávaného výsledku i vinou zrady tehdejších spojenců. Tragické bylo právě
v našem kraji zneužití československého opevnění německou armádou v závěru 2.
světové války k zoufalé obraně proti útočící Rudé armádě i československým tan-
kistům a letcům.
Páteří našeho opevnění bylo 262 železobetonových pevností, většinou dvoupodlaž-
ních, v některých místech spojených v podzemí do tzv. tvrzí, a přes deset tisíc pev-
nůstek. V Moravskoslezském kraji dodnes stojí čtvrtina pevností a 11 % pevnůstek
celé ČSR (na území Opavy je 18 pevností a přes 140 pevnůstek). Jsou v různém
stavu poškození a jen několik z nich se podařilo obnovit a zachovat jako technické
památky evropského významu.

ZMÍNKY O ČESKOSLOVENSKÉM OPEVNĚNÍ V KRÁSNÉ LITERATUŘE
Jedním z prvních autorů, kteří zachytili rostoucí agresivitu nacistů na slezské vesnici
i vliv stavby opevnění v její blízkosti, byl A. C. Nor v románu Přišel den, datova-
ném léty 1938/1939, vydaném poprvé až v roce 1946 se statí autora o českém Slez-
sku. Na rozdíl od románových Dřepsů byla však Hlavnice, její obraz, položena až za
linii opevnění. Emotivní zážitky z rodného Náchodska v době zdejší výstavby opev-
nění a odhodlání prostých lidí k obraně republiky popsal v závěru prvního dílu svých
pamětí Václav Černý. Linie pevnůstek probíhala také nedaleko Malých Svatoňovic,
rodiště Karla Čapka. Jeho osobní pocity z té doby jsou zaznamenány Olgou Sche-
inpflugovou v knize Živý jako nikdo z nás. Zmínky o opevnění pochopitelně nechy-
bějí v Pamětech prezidenta Edvarda Beneše a v některých jeho projevech.
V souvislostech s bojem proti německým vyzvědačům je najdeme v knize generála
Moravce Špión, kterému nevěřili, vydané u nás až v roce 1990. Do myšlení obránců
opevnění a jejich obav dává nahlédnout Ladislav Martiník v knize Žil jsem na Hlu-
čínsku a na straně císařské i opavský kronikář Matěj Valík v záznamu návštěvy Petra
Bezruče u vojáků v Kateřinkách. Mimořádnou práci při zaznamenání a vydání
vzpomínek příslušníků hraničářských útvarů vykonal Martin Vaňourek
v publikacích Hraničáři od Hlučína, Hraničáři na Dunaji, Osmnáctí hraničáři aj.
Na těžké boje při pronikání Němci hájeným opevněním v našem kraji vzpomínají
sovětští velitelé, zejména maršál Jeremenko, ale také velitel 1. stíhacího pluku Fran-
tišek Fajtl v knize Podruhé doma, Richard Husmann (Filip Jánský) ve Vzpomínkách
nebeského jezdce a další letci ve sborníku 1. československá smíšená letecká divize
v SSSR. Popisují je též regionální historici Břetislav Tvarůžek, Alfons Březina, Vi-
lém a Magda Plačkovi, mj. v knize Ludgeřovice v sedmi staletích. Pozoruhodné jsou
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kritické poznámky k prezidentu Benešovi, kapitulaci a vzdání se opevnění význam-
ného českého šlechtice Jindřicha Kolowrata zaznamenané Rostislavem Sarvašem
(Očima nejstaršího z Kolowratů).
Po druhé světové válce byly mnohé údaje o československém opevnění utajovány
zejména s ohledem na jeho možné vojenské využití. Patrně poprvé se mu dostalo
více pozornosti v reportážním cestopisu Československo země neznámá (Morava) od
Aloise Svobody a Anny Tučkové, vydaném v roce 1963. Popis dobytí první česko-
slovenské tvrze Smolkov v dubnu 1945 však není příliš pravdivý. Po třiceti letech
vyšla kniha Milana Švihálka Za svědky minulosti, zpracovaná dle stejnojmenného
seriálu Československé televize, jejíž jedna kapitola je věnována tvrzi Dobrošov u
Náchoda. Ta jediná se objevuje i v televizním cyklu Šumná města autorů Radovana
Lipuse a Davida Vávry, současně i v knižní podobě. Z kvalitních televizních doku-
mentů lze uvést Poslední vojáky, v nichž mezi pamětníky vystupuje ing. arch. Jin-
dřich Czeniek, jeden z projektantů a stavitelů opevnění v našem kraji, autor publika-
ce Háj ve Slezsku. Vojenské pevnosti (1955). V hraných filmech vystupuje českoslo-
venské opevnění a jeho obránci ve Vávrových Dnech zrady (1973), natáčených na
tvrzi Hanička u Rokytnice v Orlických horách, kterou filmaři doplnili maketami
pevnostních houfnic, méně ve filmu Uloupená hranice režiséra Jiřího Weisse. Scé-
nář obou napsal Miroslav Fábera. Podle scénáře Zdeňka Svěráka natočil jeho syn
Jan Svěrák v roce 1991 úspěšný film Obecná škola, jeho příběh vyšel i v knižní
podobě. V obou je zdařile vystižen poválečný školní výlet učitele Igora Hnízda (ve
filmu je představitelem vynikající Jan Tříska) k opevnění.

ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ V NAUČNÉ A JINÉ LITERATUŘE
Souhrnné údaje o československém opevnění a jeho výzbroji lze nalézt ve třetím
dílu Vojenských dějin Československa vydaných v roce 1987. Z encyklopedických
děl, vydaných v posledních letech, lze doporučit běžným čtenářům Pevnosti a opev-
nění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Vladimíra Kupky a kol., které téma
zpracovávají od pravěku po současnost, z toho československé opevnění předváleč-
né na asi 150 stranách popsal Eduard Stehlík. Ten je také autorem úvodní stati o
československém pevnostním systému v I. dílu Technických památek v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, dále několika příspěvků ve II. a III. dílu znamenitého Lexikonu
těžkých objektů československého opevnění 1935−1938.
Osudy nejlepší zbraně našeho opevnění zpracovali Vladimír Kupka, Vladimír Fran-
cev a Jiří Fuchs v monografii Československý 4cm pevnostní kanon vz. 36.
Výstavba opevnění zejména v pohraničí byla pochopitelně předmětem zájmů ně-
meckých výzvědných služeb a jimi získaných obyvatel německé národnosti. Boj
našich zpravodajů s nimi popsal již v roce 1967 Miroslav Ivanov v knize Černý do-
stal mat, napsané na základě vzpomínek generála Bartíka. Za první veřejnosti pří-
stupnou informaci komplexně pojednávající o československém opevnění však po-
kládám až knihu vojenského historika Oty Holuba A věže mlčí (1973), na niž autor o
dva roky později navázal prací Souboj s abwehrem. O něm nově pojednal Karel
Pacner v I. díle Československa ve zvláštních službách (2002).
V posledních patnácti letech vyšlo o československém opevnění mnoho publikací
různé kvality, rozsahu i hloubky zpracování. Za již klasickou přehlednou práci po-
važuji Československé opevnění 1935−1938 L. Arona a kol. (2. vydání, Náchod



Kniha v 21. století  ● 124

1998). Pro budoucí návštěvníky opevnění je velmi užitečná kniha M. Ráboně Česko-
slovenské opevnění z let 1935−1938. Muzea a památníky. Malý průvodce. Vyšla
v minulém roce, stejně jako kvalitní regionální průvodce J. Hořáka Muzea českoslo-
venského opevnění – úsek Moravská Ostrava a Opava. Poslední titul úspěšně navá-
zal na již klasické publikace Josefa Durčáka aj. o československém opevnění
v českém Slezsku vydané v letech 1995 a 1998 i na průvodce Opevnění a turistické
zajímavosti podél česko-polské hranice z roku 2000. Ten vyšel jako jediný v česko-
polské a anglo-německé verzi i s popisem některých objektů v polském příhraničí.
Za mimořádně kvalitní pokládám rozsáhlou knihu Přepadení od M. Ráboně a M.
Bluma. Popisují sice především přípravu a provedení německého útoku na belgickou
tvrz Eben-Emael, kniha ale obsahuje mnohé, dosud nezveřejněné údaje o výzbroji
získané Němci v Československu, ale také o přípravě ženistů na našem opevnění.
V roce 2003 vyšla rovněž pozoruhodná práce Libora a Jana Stejskalových Drama
´38, zabývající se vztahy Čechů a Němců, opevněním i mobilizací na Liberecku.
Okupanty z velké části zničené již za protektorátu pevnůstky popisuje Radan Lášek
v knize Opevnění z let 1936−1938 v okolí Prahy, před ním pak Likovský a Bauer
v Opevnění předmostí Prahy. K dispozici je mnoho podrobných publikací
z jednotlivých opevnění oblastí náchodska, jižní Moravy, Králicka i o některých
tvrzích.
Např. v edicích Fortifikace a Fakta z Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs.
opevnění Brno (vydává rovněž neperiodický Fortsborník). Ve žluté edici Pevnosti
Fortprintu, vydavatelství a nakladatelství ing. Jana Škody ve Dvoře Králové (včetně
zahraničních opevnění). V edici vzpomínek hraničářů a obránců opevnění vydáva-
ných Nakladatelstvím Martina Vaňourka v Mohelnici.
Informace o československém opevnění jsou též na internetu, např.:
www.vojenstvi.kvalitne.cz, www.bunkry.cz, www.opava-city.cz a jinde.
Objekty lehkého a těžkého opevnění jsou s různými chybami zakresleny také
v turistických mapách s měřítkem 1:50 000 Klubu českých turistů i SHOCartu
v posledních vydáních (od roku 2002).
Zájemcům o předmnichovskou armádu lze doporučit třídílnou publikaci Září 1938
od Miroslava Johna a knihu Pavla Šrámka Československá armáda v roce 1938,
v nichž jsou rovněž pasáže o československém opevnění.
Za dlouhá léta, po která se zabývám československým opevněním, jsem našel jen
málo autorů, kteří by pochybovali o smyslu jeho výstavby a správnosti tehdejšího
rozhodnutí vlády a prezidenta ČSR. Snad nejvýrazněji je kritizuje historik Jan Tesař
v knize Mnichovský komplex, jeho příčiny a důsledky, poprvé vydané v roce 1988,
nově pak v roce 2000.
V prosinci roku 2003 byla pokřtěna kniha Ludvíka Doležela a Ludvíka Kroupy Že-
nijní vojsko-historie a současnost, v níž je mimo jiné popsána úloha českosloven-
ských ženistů při výstavbě objektů stálého opevnění a uvedena hodnota opevnění
včetně zbraní a střeliva v něm odcizených Němci částkou 2,2224 miliardy Kč.
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PŘÍNOS MATICE SLEZSKÉ ČESKÉ KNIZE VE SLEZSKU
Vlastimil Kočvara

Chceme-li hovořit o přínosu Matice slezské české knize ve Slezsku, je třeba úvodem
uvést, že Matice slezská v nynější struktuře zahrnuje i své předchůdce – tedy Matici
opavskou, vzniklou v roce 1877 a Matici osvěty lidové pro knížectví těšínské, zalo-
ženou v roce 1898, z nichž se Matice slezská po dvojím násilném přerušení činnosti
uvedených spolků v letech 1938−1945 a 1948−1968 konstituovala v období Praž-
ského jara na necelé čtyři roky. Po opětném nedobrovolném rozchodu v roce 1972
definitivně obnovila svou existenci a rozvinula všestrannou činnost po roce 1989.
Matice slezská se proto hlásí ke všem výsledkům matiční práce v minulosti, na které
navazuje a zcela právem se považuje za pokračovatelku těchto organizací.
V dalším textu se budeme zabývat spíše posledními etapami přínosu matiční práce
v knižní oblasti vzhledem k tomu, že časnější období, zejména do druhé světové
války, bylo již vícekrát a podrobně analyzováno a hodnoceno J. Kožaným (Matice
opavská a knihovnictví na Opavsku a ve Slezsku), A. Mazurem (Osudy veřejné lido-
vé knihovny Matice opavské), V. Fickem (Ediční činnost Matice opavské), dále J.
Stypou a nověji R. Jakubíkovou a J. Knapíkovou (diplomové práce na Slezské uni-
verzitě v Opavě), na něž zájemce o podrobnější informace odkazuji. Z uvedených
pramenů připomenu jen nejzákladnější informace z důvodu dodržení kontinuity
tématu a také aby bylo možno získat komplexnější pohled na celou tuto oblast ma-
tiční aktivity.
Přínos dnes již více jak 125leté, byť přerušované, činnosti Matice slezské české kni-
ze je třeba vidět ze dvou pohledů. První z nich tvoří oblast šíření českých knih a
jejich zpřístupňování českému obyvatelstvu ve Slezsku, tedy jde o knihovnictví,
druhou oblast představuje vlastní ediční aktivita Matice slezské a její výsledky,
protože ty nejsou určeny pouze pro obyvatele regionu, ale mnohostranně ho pre-
zentují všem zájemcům i mimo Slezsko.
Oblast knihovnictví představuje dnes pro Matici slezskou již uzavřenou kapitolu,
protože v období předválečného Československa docházelo k jejímu postupnému
převádění do státní péče a to, co z matičních knihoven dožilo roku 1938, bylo defi-
nitivně ztraceno po zabrání Sudet, kdy se zánikem odborů Matice opavské – a tehdy
jich bylo jen v západním Slezsku osmdesát pět – došlo také k zániku jimi spravova-
ných knihoven českých, jejichž obsah byl zcela likvidován, jak dokumentuje řada
hlášení z různých míst zaslaných tehdy rozprášenému vedení Matice opavské. Neji-
nak tomu bylo v těšínské části Slezska. Zůstává však skutečností, že celkový přínos
Matice je třeba v té době považovat za rozhodující a základní.
Zřizování českých knihoven a jejich udržování patřilo vedle školského programu
mezi priority Matice opavské, a to již od počátku její existence. Matiční knihovna
v Opavě vznikla již v roce 1878 a byla rozdělena na část studijní a část půjčovní. Ve
spolupráci se Spolkem pro zakládání knihoven zřizovala v místech aktivních matič-
ních odborů své pobočky, jejichž počet dosáhl v roce 1918 již třiceti. Důležitost této
činnosti nepominula ani po vzniku Československa, kdy zakládání veřejných kniho-
ven bylo podloženo zákonem. V mnohých slezských lokalitách byla česká menšina
natolik nevýrazná, že nově vznikající knihovny byly jen německé. Pro tyto případy
vytvořila Matice opavská tzv. létací knihovnu, kterou tvořily přenosné skříně
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s knižními soubory, jež byly zasílány vesnickým matičním odborům a po určité době
vyměněny, a to až do doby, než se v příslušném místě prosadil vznik knihovny čes-
ké. Tato létací knihovna obsahovala v roce 1937 asi 2500 knih.
Význam Matice opavské pro české knihovnictví ve Slezsku můžeme ilustrovat pří-
kladem přímo z Opavy, kde původní Matiční knihovna byla zveřejněna a zastávala
funkci obecní knihovny pro Čechy. Její existence byla přímo závislá na Matici opav-
ské, která ji trvale dotovala, neboť příspěvek města byl naprosto nedostačující, což
jeho vedení zdůvodňovalo malým podílem českého obyvatelstva ve městě.
Po náhlém a násilném ukončení činnosti Matice opavské v Opavě se matiční kance-
lář provizorně usídlila v sekretariátu Slezské Matice osvěty lidové (pro Těšínsko),
který byl tehdy ve Slezské Ostravě. Na výzvu vedení Matice opavské spolupracoval
výkonný tajemník Miroslav Špaček (tehdy pobýval v Brušperku) zprávu Poměry
v okupovaném území na Opavsku, k níž byl připojen soupis ztraceného majetku.
Jeho ztráta způsobila Matici opavské škody vyčíslené ve výši více jak pět a půl mili-
onu korun, které měly být po odtržení Sudet požadovány na německé Říšské bance.
Velkou část těchto škod představovaly ztráty knižního fondu. Že naděje na úhradu
vzniklých ztrát byla pouze iluzorní, jistě není třeba dodávat.
Podívejme se nyní na oblast ediční činnosti Matice slezské a jejích předchůdců, kte-
rá v každém období jejího života přinesla úctyhodné a trvalé výsledky. Již při usta-
vování spolku si jeho zakladatelé, a zejména V. Prasek, byli vědomi toho, že
k sebeuvědomění a solidnímu postavení české menšiny ve Slezsku významně při-
spěje česká vědecká práce, jíž bylo nutno teprve položit základy. Zrodila se tak idea
časopisu, který by se stal základnou pro publikování výsledků vědecké činnosti čes-
kých odborníků. Již po prvním roce činnosti Matice opavské vyšlo v roce 1878 první
číslo Věstníku Matice opavské, které však v tomto případě v podstatě jen hodnotilo
činnost počátečního období spolku. Pro nával jiné práce související s realizací škol-
ského programu Matice opavské a také z důvodů ekonomických bylo pokračování
Věstníku odsunuto na pozdější dobu, takže další jeho číslo vyšlo až po patnácti le-
tech v roce 1892, k čemuž přispělo také již založené české Matiční muzeum. Vlastní
obsah tohoto čísla tvořily zejména příspěvky samotného Praska z historie Slezska.
Časopis byl vřele uvítán veřejností na Moravě i v Čechách a hlavně tím získal své
první spolupracovníky z dalších slezských míst. Mohlo proto také brzo následovat
další číslo Věstníku Matice opavské, který pak, mimo válečná léta, vycházel každo-
ročně a vytvořil tak kontinuální vědeckou ediční řadu.Soustředil kolem sebe velký
počet odborníků různých oborů ze Slezska, ale i odjinud, pokud se problematika
Slezska týkala jejich vědeckého zájmu. Věstník Matice opavské, v roce 1936 pře-
jmenovaný na Slezský sborník, položil tedy základ české vědecké publicistice ve
Slezsku. V tomto svém poslání pokračuje dodnes, když po násilném rozchodu Mati-
ce opavské převzal jeho vydávání Slezský studijní ústav v Opavě, nyní součást Slez-
ského zemského muzea.
Věstníkem ediční aktivity Matice opavské nekončily. Po řadu let spolek vydával
roční zprávy o své činnosti, často doplněné studiemi, v mimořádných případech
realizoval jubilejní tisky, na příklad Památník Matice opavské k jejímu 50. výročí
v roce 1927. Další významné ediční záměry Matice opavské přinesly několik cen-
ných publikací, i když zahájené ediční řady nebyly dokončeny. Byla to především
řada Slezsko a slezští velikáni, v níž se podařilo realizovat osm svazků, a dále
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Knihovna Matice opavské, v níž vyšly pouze svazky dva. Ve všech případech však
každá z vydaných publikací významně posílila národní vědomí zdejšího českého
obyvatelstva a pro čtenáře mimo Slezsko přinesla většinou zcela nové, pro ně dosud
neznámé poznatky. Další záměry Matice opavské v tomto směru definitivně zmařila
nacistická okupace nejdříve Sudet a pak i celého Československa, která také způso-
bila přechodné umlčení a zánik Matice opavské.
Po ukončení druhé světové války se do zničené a vylidněné Opavy vraceli mezi
prvními také dřívější členové a funkcionáři Matice opavské, kteří i v těch nejtvrdších
podmínkách obnovili její život. V prvé řadě bylo navázáno na předválečné vydávání
Slezského sborníku a už počátkem roku 1946 vyšel jeho další svazek s vročením
1945. Byla také obnovena myšlenka další matiční knihovní řady, která byla nazvána
Slezská knihovna a měla přinášet původní práce věnované slezské problematice.
První dva svazky vyšly ve vysokém nákladu po 5000 výtiscích a zejména titul Slez-
sko, český stát a česká kultura, byl ještě po letech v roce 1989 po jednotlivých čás-
tech reprintován. Vedení Matice opavské navázalo kontakt s již dlouho existujícím
Slezským studijním ústavem v Praze, zejména s jeho Studijním odborem a také
s nově se ustavujícím Slezským ústavem v Opavě, u jehož zrodu oba spolky asisto-
valy. Výsledky studijní a vědecké práce těchto institucí měly být základnou odborné
publikační činnosti Matice opavské, k čemuž však již nedošlo z důvodu ukončení
činnosti Matice opavské po únorovém zvratu 1948.
V období let 1945 až 1948 se Matice opavská opět angažovala také v oblasti kni-
hovnictví, a to proto, že, jak již bylo výše uvedeno, české knihovny ve Slezsku byly
zničeny a neexistovaly. Obce a města musely zde začít od nuly. Matice opavská
rozvinula v jejich prospěch rozsáhlou činnost za účelem získání prostředků na náku-
py nových knih nebo přímo i na získání knih samých od různých dárců z Čech a
Moravy. Takto nashromážděné knihy, kterých bylo mnoho tisíc, byly pak rozdělo-
vány na obecní knihovny. Tímto mimořádně úspěšným počinem tak Matice navázala
na své někdejší počátky, při nichž české knihovny v mnoha místech zakládala nebo
se na jejich vzniku alespoň podílela.
Rok 1948 však přinesl opětné, a tentokrát dlouhodobé, přerušení existence Matice
opavské, která se pro nově se etablující vládnoucí sílu v Československu stala spol-
kem reakčním a konzervativním, a proto vzhledem ke zcela jiným politickým tren-
dům nežádoucím, takže její činnost byla ukončena.
Novou kapitolu v matiční historii tvoří krátké období mezi léty 1968−1972. Uvolně-
ní politických poměrů podnítilo iniciativu bývalých matičních funkcionářů, kteří
obnovili matiční činnost a došlo také k fúzi obou dřívějších matičních spolků ve
Slezsku do společné Matice slezské. Je pochopitelné, že do velmi ambiciózních zá-
měrů Matice slezské, které byly vyvolány nadšením z možnosti znovu se realizovat
na půdě organizace s bohatou a významnou tradicí, byla pojata také činnost ediční.
Byla ustavena speciální ediční komise, která připravovala materiály pro pozdější
vydání. Protože tehdy stále platily zákony centralistického socialistického systému,
probíhala dlouhá a vytrvalá jednání o získání vydavatelských oprávnění a o ustavení
nakladatelství v Opavě, ne-li přímo matičního, tedy alespoň regionálního, v němž by
figurovala také Matice slezská. Měl to umožnit slibovaný nový tiskový zákon, který
však již nikdy nebyl v posrpnovém období přijat. Naopak došlo k všestrannému
normalizačnímu utužení, při němž vzala za své i Matice slezská v roce 1972 jakožto
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výdobytek Pražského jara. Tím se z původně plánovaných dvou desítek titulů matič-
ních publikací podařilo s velkými potížemi realizovat jediný titul, a to Osídlení Je-
senicka do počátku XV. století R. Zubra.
Po sedmnácti letech se s listopadovými změnami znovu obnovila i činnost Matice
slezské. I přes řadu příznivých skutečností, jakou je například vrácení dřívějšího
sídla Matice opavské, tedy Matičního domu v Opavě, byly a jsou podmínky pro
aktivity Matice slezské složitější zejména proto, že většina členů a pamětníků již
nežije nebo jsou ve věku, který jim brání aktivněji se zapojit do práce spolku,
s nimiž mnozí vyrostli, mladší generace zatím nenalézají dost důvodů v podobné
organizaci se angažovat. Negativně k tomu přispívá to, že pojem Slezsko se vším, co
se s ním spojuje, byl v době čtyřicetileté komunistické vlády téměř zcela vymýcen
z občanského povědomí. Proto se Matice slezská především zaměřuje na společen-
skou rehabilitaci Slezska. Ediční činnost Matice slezské tomu slouží v prvé řadě, a
proto již její první počiny po obnovení činnosti směřovaly k zaplnění mezery, která
v publikacích o Slezsku existovala. Prvním tiskem bylo encyklopedicky pojaté kom-
pendium Slezsko, vydané v roce 1993 ve vysokém nákladu 8000 výtisků, a následně
pak Mapa Slezska, se stručným popisem. V posledním období matiční historie od
roku 1989 byly již vydány více jak tři desítky titulů odborných, beletristických,
sborníků či dalších publikací. Byla zahájena popularizující řada Osobnosti Slezska,
dosud představovaná čtyřmi tituly, které jsou věnovány osobnostem méně známým
nebo v minulém období zamlčovaným. Matice slezská má rozpracovány také další
tituly, které by mohly být výrazným přínosem dosavadní literatury o Slezsku, jejich
realizace však závisí na finančních možnostech Matice, které jsou dosti omezené a
často nejisté, i když její funkcionáři vyvíjejí úsilí o získání podpory všude, kde je to
možné a reálné.
Závěrem si dovoluji vyslovit tvrzení, že přínos Matice slezské a jejích předchůdců
české knize byl v minulosti v řadě případů nejen významný, ale dokonce až zásadní
a často zcela rozhodující pro udržení českého života a kultury ve Slezsku. V celé své
127leté přerušované historii věnovala Matice slezská české knize velkou pozornost
v různých formách. Na tyto zásluhy našich předchůdců nezapomínáme, a proto i
dnes usilujeme o to, aby knihy, které připravujeme, byly i nadále hodnotným vkla-
dem do naši knižní kultury, a to nejen ve Slezsku, ale v rámci našeho státu vůbec.
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PROBLÉMY TRANSKRIPCE PŘI KATALOGIZACI STARÝCH
TISKŮ
Ivo Vysoudil

Téma mého referátu se na první pohled moc nehodí k tématu tohoto semináře na-
zvaného „Kniha v 21. století“. Ale na úvod si dovolím onu souvislost alespoň čás-
tečně naznačit. Historický fond v knihovnách České republiky tvoří podstatnou a
nezanedbatelnou část celého knižního fondu a je důležitým zdrojem informací při
zkoumání naší historie. Dovolím si tvrdit, že v druhé polovině 20. století bylo sice
započalo systematičtější zkoumání a rovněž katalogizování starých tisků, nicméně
cíle tohoto snažení bude snad dosaženo až nyní – v počátcích století jedenadvacáté-
ho. Ve Vědecké knihovně v Olomouci historický fond čítá na 80 000 svazků a
v různých dobách byl různými způsoby mapován a zpřístupňován.1// A to ať už for-
mou soupisů jednotlivých jeho částí či jednotlivými přírůstkovými a katalogizačními
lístky. Katalogizační lístky byly zhotovovány velmi dlouhou dobu, v rozmezí 17. –
20. století a tvoří základ pro vytváření elektronického katalogu celého historického
fondu VKOL. Realizace tohoto katalogu proběhla ve dvou variantách. V první fázi
došlo k naskenování jednotlivých katalogizačních lístků a k jejich zpřístupnění na
internetu2// a ve druhé fázi následoval jejich přepis do počítačové databáze v systému
ALEPH,3// přičemž tato podoba je doposud zpracovávána a doplňována.4// Jedním
z problémů vzniklých při katalogizaci, který se na první pohled může jevit margi-
nálním, je právě transkripce starší češtiny. Nekladu si za cíl ve svém příspěvku vy-
tvářet obecně platné zásady či normy, spíše chci doporučit postupy, kterými by se
měli zaměstnanci knihoven, pověření katalogizací historických fondů, řídit.
Mezi základní literaturu týkající se transkripce češtiny patří především staročeské
slovníky. Jsou to Gebauerův Slovník staročeský,5// dále Malý staročeský slovník6// a
v něm dodatky s názvem Staročeské pravopisné systémy7// a Abecední přehled běž-
nějších případů záznamů hlásek pravopisem primitivním a oběma systémy spřežko-
vého pravopisu,8// případně Šimkův Slovníček staré češtiny. Obecné pokyny najdeme
v knihách Editor a text9// a Textologie – teorie a ediční praxe.10// Velmi podrobný
návod podává Jiří Daňhelka ve svých Směrnicích pro vydávání starších českých
textů,11// kde nalezneme i podrobnější výpis literatury k danému tématu, a konečně
Zásady transkripce českých textů z barokní doby Josefa Vintra.12//

Vraťme se však k problému samotné transkripce. Jednou z hlavních zásad při ní je
přepis textu dle soudobých platných pravidel pravopisu. Jde vlastně o přizpůsobení
textu samotnému čtenáři, při kterém jak jeho grafická a formální podoba, tak i hlás-
ková podoba ztrácejí svou historickou tvář a jsou nahrazeny srozumitelnými soudo-
bými ekvivalenty. Cíl přepisu je tedy jednoznačný. Ne tak při katalogizaci. Uvě-
domme si, že při katalogizování v elektronické podobě je nutné hláskovou podobu
staré češtiny pozměnit a nahradit ji podobou soudobou, ale zároveň co nejvíce za-
chovat původní ráz starého textu. Může být namítnuto, že tedy není vůbec nutné
původní text upravovat, což však musím rezolutně zamítnout. Vyhledává-li recipient
konkrétní dílo v elektronickém katalogu, je pravděpodobnější, že je seznámen
s upravenou, transkribovanou podobou bibliografických údajů, než s jejich staročes-
kou podobou. Naopak chce-li badatel využít katalog pouze pro zjištění bibliografic-
kých údajů, je v tomto případě nedostačující a je téměř nutné pátrat „ad fontes“ se
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samotným starým tiskem před sebou. Samozřejmě ideálním případem je mít katalo-
gizační záznam transkribovaný, doplněný buď co nejvěrnějším přepisem původní
podoby, nebo ještě lépe, doplněný elektronickou, naskenovanou kopií originálního
tisku. To však ve většině případů není technicky možné. Tudíž, aby nedocházelo
k tomu, že dvě totožné knihy uložené v různých knihovnách zde budou mít různou
podobu názvů, je nezbytné, aby katalogizátor byl obeznámen s transkripčními pravi-
dly.
Jak již bylo výše řečeno, transkripční pravidla můžeme rozdělit na dva základní
postupy. Jsou to:
a  //  grafická a formální úprava textu;
b  //  hlásková úprava textu.13//

Co se týče formální úpravy textu, měla by do jisté míry kopírovat originál, avšak i
zde bych se přikláněl k tomu, aby byla dodržována jednotlivá pravidla, která by
sjednocovala jazyk bibliografických údajů. Z nejběžnějších zásad jmenujme alespoň
rozepisování zkratek, neexistujících v současném jazyce. Co se týče grafiky, zde
platí, že: texty psané majuskulemi přepisujeme minuskulemi, tzv. vysoké i okrouhlé
s přepisujeme jako s, minuskulní číslice se přepíší majuskulními a pokud jsou od-
děleny tečkami, tak je sjednotíme. Pokud hranice slov neodpovídá dnešnímu stavu,
upravujeme ji dle běžného současného úzu.
Přejděme však nyní k hláskové úpravě textu. Ta se nám může zdát jednoznačná a
jasná, avšak zde vznikají největší omyly a chyby. Navíc právě zde bych si dovolil
upozornit, že pravidla platná pro knihovnickou praxi nejsou ustanovena a literatura
týkající se tohoto problému prakticky neexistuje.
Podívejme se však alespoň na jeden konkrétní případ. V příloze č. 1 je oxeroxovaný
titulní list spisu Armamentarium Antiloimicum – to jest Zbrojnice proti moru.14//

Upozorněme tedy na několik věcí. Latinský dvouslovný název je psán majuskulemi.
Další název je psán barokní češtinou a dle tehdejší módy je dlouhý na celou jednu
stranu. Hláska j je psána jako g (zbrognice, nástrogowé). Jednoduché v je psáno w
(wystawená, slawným, Wáclawa). Objevuje se zde vysoké barokní s. Zdvojena je
zde hláska d ve slově poddaným a hláska f ve slovech Ardensdorff a filozoffie. Dlou-
hé měkké i je psáno jako i s prodlouženou dolní částí a připomíná nejvíce hlásku j.
V některých případech dlouhé měkké i předchází ještě krátké měkké i, a to přede-
vším tam, kde je před ním změkčená souhláska (wálečnií). V závěru názvu nalez-
neme zkratku C.L.O. a také protetické h v názvu Holomauc. V tomtéž slově nalez-
neme diftong au.
Nyní se podívejme na přílohu č. 2. Jedná se o katalogizační lístek výše zmíněného
barokního tisku.15// Bohužel nelze přesně určit, kdy byl pořízen, ale pravděpodobně
se tak stalo někdy v polovině 19. století. Ve jméně autora zde vidíme pokus o tran-
skripci pravděpodobně některým z pozdějších katalogizátorů, neboť původní nápis
je přepsán tučnějším výraznějším písmem. Transkribováno je zde w za v (Václav),
avšak chybí čárka nad hláskou a ve jméně Maximilián a úplně je vypuštěn přídomek
z Ardensdorfu. Celý název díla je zřejmě psán ještě ve starší době, kdy transkripční
zásady nehrály významnou roli a nebyly jednotně ustanoveny. Přesto si všimněme,
že: latinský majuskulní název je transkribován minuskulemi, což odpovídá tran-
skripčním zásadám. Ovšem v ostatních případech vidíme, že jsou důsledně přepiso-
vána velká písmena na začátku slov dle originálu, což není správné. Ostatně katalo-
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gizátor se poměrně věrně věnoval přepisu původního originálu včetně vysokého s,
hlásky w, zdvojených hlásek atd. Poměrně věrně jsou též zachycena interpunkční
znaménka, především čárky, v originále s podobou lomítka. Všimněme si, že: Moru
přepsal jako Morŭ a stejně tak učinil i nad ostatními hláskami u. Jedná se v tomto
případě o značku ze staré češtiny odlišující hlásky u a n. Hned v dalším slově zdvo-
jil hlásku n (připravenná, vystavenná). Zkratka C.L.O. není rozepsána.
Do třetice věnujme pozornost příloze č. 3. Jde o katalogizační záznam v databázi
hlavního katalogu VKOL, vytvořený v systému ALEPH. Předem mi dovolte upo-
zornění, že záznam je velmi nekvalitně zpracován a je de facto špatnou kopií ručně
psaného katalogizačního lístku. Katalogizátor jednoznačně neměl zpracovávanou
knihu v ruce, což považuji za snad největší problém jeho výtvoru. Především: jméno
autora není kompletní, chybí mu přídomek z Ardensbachu. Ve jméně Maximilián
chybí čárka nad a (Maximilian). Kromě toho je zde chybně uvedeno jméno Václav
(Válav). Vysoké s je zde transkribováno jako s, snad jen proto, že v počítačové po-
době originální podobu vytvořit nelze. Naopak g a w zůstává nezměněno. Záhadně
jsou také dodržována – nedodržována majuskulní a minuskulní písmena. Inter-
punkční znaménka nedodržují ani podobu starého originálu, ani současné gramatiky.
Za tristní považuji, když katalogizátor nedokáže rozlišit mezi hláskami u a v. U je
zde zásadně transkribováno jako v (vkrutného, vbránuuj, Vměni), w zůstává nepřepi-
sováno, avšak opět nedůsledně (slawným, ale Markrabstvj). Tvůrce záznamu neměl
ani tušení o tom, že existuje i oproti y. Není zde dodržena hranice mezi slovy (proti-
němu). Prosté slovo obránění je nesmyslně přepsáno dokonce jako vbránuuj. Zdvo-
jené hlásky ff nejsou opraveny (Filozoffie, Ardensdorffu) a záhadně je slovo Příse-
zního přepsáno na přisežnjho. Jediný pokus o transkripci spatříme ve slově Mar-
gkrabstwí, které je ovšem opět ne bezchybně přepsáno jako Markrabstvj. Jen na
závěr: není rozepsána zkratka C.L.O. a originál místa vydání W Holomaucy, je pře-
psán doslovně, bez jakýchkoliv úprav.
Nyní mi tedy dovolte bez jakéhokoliv komentáře uvést návrh na správnou transkrip-
ci výše uvedeného titulu:
Ardensbach z Ardensdorfu, Václav Maximilián. Armamentarium antiloimicum. To
jest: zbrojnice proti moru připravená, w které se rozliční váleční nástrojové k záhubě
ukrutného nepřítele lidského pokolení, jenž jest mor, a k vlastnímu proti němu obrá-
nění chovají. Celému slavnému markrabství moravskému, jak slavným pánům, pa-
nům stavům, tak i jejich poddaným k obhájení a pomoci vystavená od Václava Ma-
ximiliána Ardensbacha z Ardensdorfu, rytíře a Comite palatino, filozofie a umění
lékařského doktora přísezního, v markrabství moravském lékaře zemského. Cum
licenti ordinarii. V Holomouci, léta 1679.
Závěrem si neodpustím několik poznámek. Při katalogizaci považuji za nezbytné
pracovat s knihou v ruce, ne pouze s katalogizačním lístkem. Pracovník pověřený
katalogizováním musí mít alespoň základní přehled o transkripčních pravidlech a
zásadách. Musí také ovládat zásady a pravidla současného českého pravopisu a znát
alespoň základní literaturu, kterou může využít při své praxi. Považoval bych za
vhodné vytvořit jednotný transkripční systém, který by byl užíván při evidenci histo-
rických fondů ve všech knihovnách České republiky a následně tedy sjednotit zá-
znamy o těchto fondech. Ne však pouze po technické stránce, ale především o jejich
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formální a jazykové podobě. To je dle mého názoru jeden z úkolů knihovnictví po-
čátku 21. století.

Poznámky
1  Podrobnější soupis publikací týkajících se historického fondu VKOL kupříkladu
HANDLOVÁ, K. Generální katalog historických fondů VKOL na internetu. Knihovní
obzor, r. 11, č. 3, s. 30−31.
2  http://www.vkol.cz/katalog.htm#gek2
3  http.//www.kat.vkol.cz
4  Bližší informace o elektronickém zpracování historického fondu VKOL např.:
VOJNAR, M. Seminář MASTER podruhé (11.–13. 2. 2003). Knihovní obzor, r. 11, č.
3, s. 8−14. Odborné informace týkající se elektronické katalogizace starých tisků
také na: http://www.vkol.cz/staretisky.
5  GEBAUER, J. Slovník staročeský. Praha: Academia, nakladatelství Československé
akademie věd, 1970. GEBAUER, J. Staročeský slovník. Praha, 1968.
6  BĚLIČ, J. − KAMIŠ, A. − KUČERA, K.  Malý staročeský slovník. Praha: SPN, 1979.
Ed. Učebnice pro vysoké školy. 1. vyd., 708 s.
7  KŘÍSTEK, V. Staročeské pravopisné systémy. In: BĚLIČ, J. A KOL. Malý staročeský
slovník. Praha: SPN, 1979.
8  Tamtéž.
9  Editor a text. Úvod do praktické textologie. 1. vyd. Praha, 1971.
10  VAŠÁK, P. A KOL. Textologie teorie a ediční praxe. Praha: Univerzita Karlova –
KAROLINUM, 1993. 1. vyd. 235 s.
11  DAŇHELKA, J. Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský tábor, č.
8, 1985, s. 285–301.
12  VINTR, J. Zásady transkripce českých textů z barokní doby.
http://www.sweb.cz/stcl/vintr.htm
13  KOL. AUTORŮ Pravidla pro přepis latinských, českých a německých textů. In:
Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – literární historie, sv. 28, č. 2, 1983.
14  ARDENSBACH Z ARDENSDORFU, V. M. Armamentarium antiloimicum. To jest
Zbrojnice proti moru… Olomouc, 1679.
15  http://www.vkol.cz/asux/asu003/003a0435.gif

Originál starého tisku.
Katalogizační lístek přibližně z poloviny 19. století.
Katalogizační zápis provedený retrokonverzí v systému ALEPH.
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KATALOGIZACE STARÝCH TISKŮ VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ
V OLOMOUCI
Rostislav Krušinský

Staré tisky v knihovnách vždy stály spíše na okraji zájmu knihovníků, což ovšem
není výraz nějakého odporu nebo nelibosti, ale odraz prosté skutečnosti: drtivá vět-
šina návštěvníků knihoven se zajímá o literaturu novější a v našem prostředí literatu-
ru jazykově českou a na knihovníky jsou tak kladeny požadavky upřednostňovat při
zpracování právě literaturu novější. Tento stav samozřejmě vychází vstříc požadav-
ku uchovávání a ochrany starých tisků, pečlivě uschovaných před zraky menší části
veřejnosti, která po nich prahne. Nové století těžko co změní na zájmu o staré tisky,
je ovšem potřeba využít rozvoje techniky a s její pomocí nově zpracovat a zpřístup-
nit katalogy starých tisků.
V současné době probíhá zpracování katalogů pomocí výpočetní techniky. Vytvářejí
se katalogy v různých databázových systémech a převádějí se do elektronické podo-
by. Vědecká knihovna v Olomouci začala se zpracováváním katalogu v roce 2000 a
zvolila metodu přepisování starých katalogizačních lístků pro vytvoření struktury
katalogu se základními informacemi o jednotlivých starých tiscích. Jde tedy o retro-
konverzi lístkového katalogu, která není dokonalá z hlediska kompletnosti informací
v katalogu obsažených a vyžaduje následné doplnění a opravy katalogu. Katalogi-
zační lístky, jejichž nejstarší část byla vytvořena v polovině 18. století, často postrá-
dají údaje, které by bylo možné dohledat nebo opravit podle nejrůznějších soupisů a
velká část těchto lístků nikdy nebyla revidována. Nabízí se otázka, proč zpřístupnit
něco nedokonalého, když se zpřístupněním nedokonalost ještě prohloubí a zvýrazní?
Nevytváří se ovšem circulus infinitus, ale spíše základ, první krok k vytvoření plno-
hodnotného elektronického katalogu, který je zcela v intencích požadavků veřejnos-
ti. Retrokonverze má jakožto první krok při vytváření katalogu neopomenutelnou
výhodu − vychází vstříc veřejnosti. Ideálním postupem z hlediska informační výpo-
vědi jednotlivých záznamů je vytváření položek katalogu s knihou v ruce. Příslušný
svazek je zpracován kompletně, včetně informací o autorovi, tiskaři, obrazových
přílohách, případně obsahu a podobně. Takovéto zpracování je však velice náročné
na čas a vytváří efekt dokonalého, ale poloprázdného katalogu. Při průměrné rych-
losti zpracování, řekněme tři knihy za den, by se například Vědecká knihovna v
Olomouci mohla pochlubit zpracovaným
elektronickým katalogem starých tisků, kterých je přibližně 70 0001// přibližně po
sedmi letech práce, a to za předpokladu hladkého průběhu zpracování a účasti ales-
poň desíti lidí na něm, což jsou především díky špatnému financování knihoven
podmínky skutečně laboratorní a v praxi by to znamenalo jistě dobu o dost delší.
 Knihovna, stejně jako archiv a muzeum, je svým posláním určena veřejnosti, což si
dobře uvědomili ve Vědecké knihovně v Olomouci a formou zpracování vyšli vstříc
veřejnosti. V rámci grantu byla vytvořena malá skupinka pracovníků, kteří se retro-
konverzí zabývají.2// Na internetových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci3//

můžete v současné době najít přes 40 000 zpracovaných starých tisků. Během jed-
noho roku až dvou let bude retrokonverze hotova. V elektronické formě katalogu
bude možno najít každý starý tisk uchovávaný v knihovně a v dalších letech se při-
stoupí k opravám a doplňování informací. Prozatímní nekompletnost elektronického
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katalogu byla v letošním roce doplněna naskenovaným lístkovým katalogem starých
tisků. Tedy katalogem, z nějž vychází retrokonverze a podle kterého si také můžete
udělat obrázek o problémech doprovázejících naši práci, ať již se jedná o neúplné a
nepřesné záznamy, které se snažíme již v této fázi doplňovat, nebo těžko čitelný
kurent části katalogizačních lístků. Z toho také vyplývá, že nejde o mechanické pře-
pisování, že u katalogizátora je zapotřebí, aby měl vzdělání zahrnující všeobecný
kulturní rozhled, historii a alespoň základní znalosti německého a latinského jazyka.
Jak vím z autopsie a také z připomínek kolegů hledajících nějaký starý tisk, badatele
mnohem více uspokojí elektronický katalog sestavený na základě retrokonverze
starých katalogizačních lístků dostupný dnes, než podrobný katalog sestavovaný
s knihou v ruce, ve kterém nové záznamy o knihách přibývají mnohem pomaleji a
ještě dlouho bude neúplný. Každý badatel je při své práci nucen jít ad fontes a po-
třebuje tedy najít knihu a mít ji v ruce. Informace o ní, případně její bibliografický
záznam, jsou až dalším krokem v jeho činnosti.
Vytvoření podrobného, kompletního katalogu je pro budoucnost nezbytné, ale mys-
lím si, že přímá cesta vytváření katalogu s knihou v ruce je až druhým krokem, kte-
rému by měla předcházet právě retrokonverze katalogu lístkového.

Poznámky
1  PUMPRLA, V. Soupis starých stisků ve fondech Státní vědecké knihovny
v Olomouci, II/2, Tisky Budyšína, Cvikova, Drážďan, Zhořelce a Žitavy 1501−1800.
Olomouc 1981. Autor hovoří až o 80 000 svazcích, v rámci rekatalogizace se však
tento údaj jeví jako nadsazený.
2  Grant č. KZ00P02OLK004, Pokračování retrokonverze katalogů Státní vědecké
knihovny v Olomouci do elektronické podoby s využitím Internetu − na základě
čtyřletého projektu Věda a výzkum MK ČR (subsystém národního programu retro-
konverze).
3  http://www.vkol.cz/
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PŘÍTOMNOST POLSKÉ BELETRIE V ČESKÉ LITERATUŘE A
KULTUŘE V 90. LETECH 20. STOLETÍ
Libor Martinek
Památce Jasny Hlouškové

V devadesátých letech se přirozeně vytratila zprostředkovatelská úloha polské lite-
ratury, která se v Československu projevovala ponejvíce v 70. a 80. letech 20. stole-
tí. Češi, kteří byli izolováni od světového kulturního a vědeckého života daleko více
než Poláci, využili podobně jako v 19. století zprostředkující roli polského jazyka a
kultury coby okna na západ. Živé a otevřené diskuse v polském „druhém oběhu“
inspirovaly českou humanitní inteligenci ve stejné (ne-li větší) míře než podobné
diskuse v lůně české opozice.
Překlady vynikajících děl polské krásné i odborné literatury a překlady světových
děl do polštiny umožnily mnohým Čechům seznámení se s rozvojem kultury v Pol-
sku i ve světě. Jak již připomněla polonistka Jasna Hloušková,1// na jejíž výzkumy
zde zčásti navazujeme, polští tvůrci a čtenáři se často potýkali s podobnými problé-
my jako tvůrci a čtenáři čeští, takže naši čtenáři uměli rovněž číst mezi řádky a
podle stupně svobody v oficiálně vydaných publikacích mohli odhadnout sílu i sla-
bost represe systému.
Spolupráce na poli kultury není již cenzurována, avšak zároveň není nijak zvlášť
systematická. Prahu sice navštívily vynikající osobnosti, které sem dříve z Polska
přijet nemohly nebo nechtěly – Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz
Konwicki, Hanna Krall, Adam Michnik,2// při jejichž návštěvě sál Polského kultur-
ního institutu v Praze praskal ve švech. Přijeli sice spisovatelé, kteří se představili na
samostatných autorských večerech, jako básníci generace ´68: Barańczak, Krynicki,
Zagajewski, Lipska, Kornhauser. (Přijeli polští filmoví režiséři světového formátu:
Andrzej Wajda, Roman Polański, Agnieszka Hollandová.) Nicméně na poli překla-
datelské činnosti vládne neviditelná ruka trhu, takže nám dosud chybí ucelený po-
hled na polskou beletrii od doby po roce 1945.
Na počátku 90. let vyšly ještě některé knihy zařazené do edičních plánů oficiálních
nakladatelství, například Stanisława Grochowiaka,3// Andrzeje Zaniewského,4// další
z řady Lemových próz,5// pět polských knižních titulů připravených v nakladatelství
Odeon: Já, Michel de Montaigne (1990) již dříve k nám uváděného Józefa Hena,6//

Kuśniewiczova Eroica (1990) a Lekce mrtvého jazyka (1990 s Eroicou) přeložená
Anetou Balajkovou, druhé (resp. třetí) vydání Żeromského Historie hříchu
v překladu Josefa Vláška, výbor z divadelních her Sławomira Mrożka s názvem
Velvyslanec (1990) a svazek čtyř her Stanisława Witkiewicze (Hry; svazek obsahuje
hry Bláznivá lokomotiva, Blázen a jeptiška, Matka a Ševci; přeložili Jaroslav Simo-
nides, Erich Sojka a Helena Stachová; 1990). Olomoucké nakladatelství Votobia se
ujalo vydání dalších her S. I. Witkiewicze – Hry II (svazek obsahuje dramata Nové
Osvobození, přeložila Iveta Mikešová; Mister Price, přeložila Irena Lexová; Na
malém panství, přeložila Petra Zavřelová, Sépie; přeložila I. Mikešová; 2002). Stra-
nou naší pozornosti ponecháváme překlady odborných literárněvědných nebo filozo-
fických titulů z polštiny, stejně jako současné překlady z tvorby polských autorů
fantasy (Andrzej Sapkowski, Rafał Ziemkiewicz, Ewa Białolecka, Piotr Witold
Lech, Tomasz Kołodziejczak aj.).7//
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Nově vznikající nakladatelství po revoluci ve změněné ekonomické situaci hledala a
vytvářela svůj profil. Převládala orientace na angloamerickou produkci. Některá si
však cestu k polské literatuře našla (Lidové noviny, Aurora, Torst, Host, Votobia).
Mnohdy však šlo o zaplňování bílých míst, tedy o překlady z děl, která nemohla
dříve vyjít, byla zakázaná, než o mapování knižních novinek ze současné polské
knižní produkce. Příkladem mohou být překlady z próz Hanny Krallové, které nej-
prve vycházely v samizdatových časopisech, poté oficiálně (prim zde vedla Revol-
ver revue, kde se obecně věnoval značný prostor židovské problematice a polské
literatuře tzv. druhého oběhu). Oficiálně posléze vyšel soubor povídek Krallové
Tanec na cizí veselce8// a její slavná kniha o povstání ve varšavském ghettu Stihnout
to před Pánem Bohem.9// Do sféry osudů židů za okupace by patrně spadal také pře-
klad vzpomínkové knihy Černé sezony (2002; přel. J. Kolda a kol.) Michała
Głowińského.
Devadesátá léta však, pokud jde o polskou literaturu, probíhala ve znamení jiného
autora – Czesława Miłosze. Vyšly výbory nebo jednotlivé sbírky Miłoszovy poezie
(zejména zásluhou překladatelů Václava Buriana, Vlasty Dvořáčkové, Ivety Mike-
šové).10// Po letech lží a neautentičnosti spisovatelé střední Evropy hledají nenaruše-
né formy národní a individuální identity ve formě autorské zpovědi. Ze žánrových
forem nejčastěji proto volí žánr memoárů, deníků. Nepřekvapuje, že česky vycházejí
takto orientované polské texty: Gombrowiczův Deník11// a Vzpomínky na Polsko12//

(jeho Kosmos byl natočen v Českém rozhlase),13// Herlinga-Grudzińského Deník
psaný v noci,14// Stachurův deník Smířit se se světem15// a podobně laděný deník Ra-
fala Wojaczka Deník16/ zachycující jeho pobyt v psychiatrické léčebně. A když už
jsme u žánru deníků či memoárů, pak je třeba zmínit vydání Pamětí a koresponden-
ce Stanisława Przybyszewského.17// Ovšem Gombrowicz, Herling-Grudziński a ani
Stachura nejsou pouze autory deníků. Česky vyšly i jejich další knihy.18// Zazname-
náváme další autory z generace 60. let, kteří k nám byli pravidelně uváděni, avšak
v 70. − 80. letech je potkal podobný osud jako české disidenty. Jmenujme aspoň
Tadeusze Konwického, jehož Malá apokalypsa nejprve u nás vyšla v samizdatu (v
překladu Luboše Dobrovského) a teprve v r. 1992 ji vydala Mladá fronta, zanedlou-
ho na to ji natočil režisér Costa Gavras s Jiřím Menzelem (českým hercem a ovšem
významným režisérem tzv. nové vlny českého filmu 60. let) v hlavní roli opozičního
varšavského intelektuála. Bohužel dosud nevyšly další Konwického knihy Černá
kronika lásky a Bohyň chystané k vydání v bratislavském vydavatelství Kalligam
v překladu Heleny Stachové. Zato vyšly prózy Poslední případ profesora Wilburna
(1990), Počátek (1993), Mše za město Arras (1998) Andrzeje Szczypiorského, Ži-
dovská válka (1996) a Vítězství (1996 spolu s Židovskou válkou) do té doby k nám
nepřekládaného Henryka Grynberga, Davídek Weiser (1996) Pawła Huelleho, auto-
biografická próza Kůň Pána Boha Wilhelma Dichtera19// Haličské povídky Andrzeje
Stasiuka20// doposud u nás známého spíše jako básníka21// z okruhu BruLionu, román
Granátové jablko Haliny Auderské,22// romány Magdaleny Tulli Stehy23// a Sny a
kamení.24// Vlna domácí a evropské popularity Olgy Tokarczukové byla zjevnou
příčinou překladu jejích dvou románů Pravěk a jiné časy25// a Denní dům, noční
dům.26// Tokarczuková je nakonec také asi jedinou u nás známou polskou představi-
telkou tzv. postmodernismu, respektive fantaskní nebo imaginativní linie polské
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prózy (v oblasti poetiky se tady pak stýká s některými českými autory typu Daniely
Hodrové nebo Michala Ajvaze).
Z polské poezie se v 90. letech a po r. 2000 objevily buď samostatné sbírky, nebo, a
to častěji, výbory z poezie Herberta,27// Szymborské,28// Różewicze,29// kněze Twar-
dowského,30// Engelkinga,31// (od něj u nás vyšla rovněž doplněná monografie Vladi-
mir Nabokov32// z r. 1989), Lebiody,33// Leśmiana,34// básně v próze Tadeusze Mi-
cińského.35// Zejména v souvislosti s návštěvou papeže Jana Pavla II. byly přeloženy
a vydány výbory z tvorby Karola Wojtyły.36// Za zaznamenání hodné můžeme pova-
žovat vydání antologie polské poezie generace bruLionu, tedy autorů narozených v
50.−60. letech, pod názvem Bílé propasti.37// Vyšla rovněž řada sbírek poezie sou-
časných polských autorů v malých soukromých nakladatelstvích v zanedbatelných
nákladech.38// V překladech do češtiny se objevilo několik sbírek autorů polské ná-
rodnostní menšiny, jejichž tvorba byla dříve vydávána v rámci polské edice ostrav-
ského nakladatelství Profil, popřípadě v péči PZKO, avšak se zánikem Profilu byli
tito autoři nuceni hledat příležitost k publikaci v soukromých nakladatelstvích a jen
málo z nich mělo to štěstí, že se dočkali vydání svého díla, které by významem pře-
sáhlo specifický kulturní okruh těšínského Slezska. Z literární produkce spisovatelů
polské národnosti žijících na českém Těšínsku se to podařilo jedině Wilhelmu Pr-
zeczkovi, jemuž vyšel v opavském Optysu román Hudba z nebe (1995; přel. H. Sta-
chová, básně přel. E. Sojka), jenž byl také českou literární kritikou příznivě přijat.
Zatímco Przeczek píše svou tvorbu v polštině, básník mladé generace Bogdan Tro-
jak (nar. 1975), pocházející rovněž z polské rodiny, po odchodu na studia práv do
Brna přešel z polského na český literární jazyk, v němž vydal všechny tři své sbírky
poezie.39// Trojak je také držitelem prestižní Ortenovy ceny za rok 1997 udělované
mladým (českým) autorům.
Ačkoliv se může zdát, že na českém knižním trhu 90. let rozhodně překlady z polské
literatury nechybí, k lepšímu poznání zejména současné polské literatury u nás nee-
xistuje potřebné ekonomické a institucionální zázemí. Z ekonomických důvodů ne-
vychází časopis Světová literatura, obdoba Literatury na świecie, kde by byly uvá-
děni přední polští autoři. Nadšení několika jednotlivců, polonistů a polonofilů, pub-
likujících své překlady na stránkách různých novin a časopisů v kulturních centrech
i na periferii, zde rozhodně nevystačí. A moje generace, narozená v 60. letech, která
se z touhy po rozšíření svých duchovních obzorů za totality naučila číst polsky, je
generací poslední toho druhu; mladší pokolení již tuto okolnostmi vynucenou potře-
bu neprožilo.
Obávám se, že informační mezera, která trvá od normalizace, přičemž ani v průběhu
90. let nebyla zcela zaplněna, se nadále bude zvětšovat, zejména pokud jde o sledo-
vání současné literární produkce mimo odbornou veřejnost. Chybí překlady tvorby
současných předních prozaiků a básníků, zejména těch, kteří se ve svém díle zabý-
vají problematikou tzv. malých vlastí a soužitím různých skupin obyvatelstva
v multikulturních regionech, k nimž patří například Stefan Chwin, Stanisław Franc-
zak, Kazimierz Brakoniecki, Jan Tulik, nedávno zemřelý Bolesław Lubosz a jiní.
Tak by se nepochybně vytvořil zajímavý pandán k literárním dílům českých autorů
(podobně jako tomu bylo v případě překladů polské memoárové literatury), jako
jsou Zdeněk Šmíd, jehož román Cejch (1992) se týká problematiky česko-
německých vztahů, podobně je tomu v novele Věry Sládkové Poslední vlak
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z Frývaldova (1974, přeprac. 1990), v románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem
anglického krále (1982), Böhmerwald 600cc (1996) Michala Konůpka nebo ve vol-
né dilogii Pátým pádem (1996) Vladimíra Vokolka a u Vladimíra Körnera pak před-
stavuje tato problematika jednu z tematických konstant už od 60. let. Popřípadě by
tyto překlady vytvořily paralelu k dílům slovenských spisovatelů, jako je Rudolf
Sloboda, jenž čerpá námětovou inspiraci v životě obyvatel měst na slovensko-
maďarské hranici v oblasti podunajské nížiny.
Překlady z polské poezie, prózy a dramat do češtiny v 90. letech ukazují na objevo-
vání autorů již známých, na rehabilitaci pokřiveného výkladu dějin a návrat historic-
ké paměti, méně se objevilo překladů z literární tvorby střední a mladší generace.
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K VYDAVATELSKÉ EXPLOZI POSTMODERNÍ DOBY
Milada Písková

Před patnácti léty nastoupila naše společnost novou cestu, podstatně odlišnou od
předchozího vývoje. Nástup demokracie, svobodného podnikání, přinesl razantní
změny také v kulturní sféře. I sem pronikají principy komercionalizace, nároky re-
stituentů, ale především obrovská chuť a energie vydat ze sebe po desetiletí potlačo-
vané hodnoty, změnit černobílé trendy, ukázat nové možnosti a souvislosti s kulturní
Evropou.
Jedním z příznačných rysů předcházejícího patnáctiletí byl postupný zánik státního
monopolu ve sféře nakladatelské a vydavatelské, současně probíhal lavinovitý nárůst
soukromých podniků tohoto druhu. Přispěl k tomu současně prudký rozvoj počíta-
čové techniky, která zdánlivě zjednodušila a zrychlila výrobu knihy. Vznikají nakla-
datelství, která navazují na tradice věhlasných českých nakladatelů 19. a 20. století.
Pronikají k nám knihy českých autorů ze zahraničí, např. z USA, Kanady, Německa,
některá vydavatelství se přímo specializují na systematické seznamování čtenářů
s někdejšími exilovými autory.1// Obrovský boom prodělává literatura, která měla
dříve příchuť ovoce zakázaného. Např. knihy duchovní, náboženské, celá škála
světových, především amerických bestsellerů, na pultech knihkupectví najdeme
romány pro ženy, spirituální literaturu atp. Jsou vydávány knížky, které mají být
jakýmsi novodobým „lidovým čtením“, velký nárůst zaznamenává literatura vztahu-
jící se k homeopatice, východním učením a filozofiím, praktickým léčebným postu-
pům, např. cestou jógy, reiki atp.
Množství knih na knižním trhu daleko přesahuje poptávku, a tak se setkáváme
s dalším, před dvaceti léty neznámým jevem – speciálními prodejnami levných nebo
zlevněných knih.
Historicky vzato, pokaždé, když došlo k podobné vydavatelské explozi, byly jejím
základem nejen změny v myšlení lidí, ale také změny technologické a technické, a to
od doby Gutenbergovy. I dnes se nacházíme v době převratných změn. Vývoj digi-
tálních technologií určených ke zpracování, šíření a užívání informací přispěl ke
vzniku nové, tzv. informační společnosti. Informační technologie jsou ale pouze
nástrojem, kterého lze použít k dobrým či špatným účelům.
Výroba knihy se díky počítačové technice podstatně zkrátila. Skutečné zrušení cen-
zury dává možnost publikovat autorům širokého spektra. Často je jediným kritériem
pro vydání textu jejich finanční zázemí, což je ale ve světě praxe poměrně běžná,
autor si sám financuje vydání knihy a náklady se mu vrací (nebo taky nevrací) pro-
dejem knihy.
Mění se také vztah čtenářů ke klasické knize. Paradoxně – zájem o knihu a o četbu
klesá zejména u mladé generace. Pro starší čtenáře je zase mnohdy nová kniha
z finančních důvodů nedostupná. V současnosti je největší zájem o literaturu faktu.
Cena takových knih se pohybuje okolo 200 až 300 českých korun. Odborné knížky
jsou mnohonásobně dražší. Slovníkové příručky, historické přehledy bohatě vyba-
vené ilustracemi, fotografiemi, nákresy, atp. se pohybují na úrovni několika tisíc
korun, podobně jako publikace s uměleckou tematikou.
Rozvoj vydavatelské činnosti přinesl s sebou také nárůst prodejen knih. Dnes se
můžeme setkat jak s prodejnami klasickými, prostými, tak také s kombinovanými,
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např. s antikvariáty, s galeriemi, s literárními kavárnami.2// Tento model je
v současnosti častý např. v USA, kde si můžete v prodejně knih vzít knihu z regálu,
půl dne si v ní číst nebo si ji prohlížet v literární kavárně a pak vrátit zpět. Je to plýt-
vání hodnotami? Zdaleka ne. Vydavatelé a prodejci hledají nové nebo staronové
způsoby cesty ke čtenáři. Americké knihovny směřují také k vytváření tzv. komunit-
ních center, která respektují etnické složení zdejší populace. Taková knihovna pak
plní sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací funkce, její činnost se zaměřuje na
řadu speciálních služeb, které s klasickým knihovnickým provozem mohou mít
zdánlivě velmi málo společného.3//

Velkým problémem je v současné české kultuře distribuce knih. Distributorských
firem je jako šafránu, ústřední způsob distribuce byl zrušen. Samotná distribuce stojí
často autora více energie, než vydání knihy. Někteří vydavatelé řeší tento problém
najímáním prodejců knih, kteří nabízejí toto zboží na frekventovaných místech,
např. na poštách, v nádražních halách aj.
Finančně nejúspěšnější vydavatelé obvykle podnikají ve spolupráci se zahraničními
partnery a mnohdy používají nepříliš čistých způsobů prodeje knih, obvykle dosti
drahých. Jedná se formu komerčních her, psychologicky promyšlených
s opakovanou motivací pro čtenáře. Vzniká tak koloběh, ze kterého se zájemce o
kvalitní knihy těžce dostává. Nově vzniklé knižní kluby šíří literaturu za předem
daných podmínek týkajících se počtu odebraných knih za určité časové období,
v případě, že si člen klubu z nabídky nevybere, dostane na dobírku organizátorem
klubu vybranou knihu. V poslední době k tomu navíc přistupuje komunikace pro-
střednictvím telefonu. Je to ten správný způsob propagace knih? Bohužel i v těchto
praktikách dominuje spíše komerce nad solidní propagací.
Jaká je tedy situace našich vydavatelů a autorů na počátku 21. století?
Dá se říci, že mají široké možnosti omezené „jen“ finančními limity. Výroba knihy
se relativně zrychlila, ale ne vždy zkvalitnila. (Tento rozpor se konečně v dějinách
knižní kultury nejednou opakuje.) Zmnohonásobil se také počet autorů, což by
mohlo vést k postupnému tříbení kvality knih. Značným problémem je v současné
době jazyková úroveň textů. Jednoznačně je vcelku podceňována úloha jazykových
korektur, zvláště u překladů. Málokdo se zamýšlí nad autorovým stylem, s nadšením
jsou přejímány četné novotvary, kalky, módní slova i slova cizí. Nikdo se nezamýšlí
nad funkčností přejímaných germanismů, amerikanismů atp. Mnohé nedostatky
nacházíme také v sazbě knih, ve výtvarném a technickém zpracování, nemluvě o
neúplných tirážích, chybějící dataci.
Na knižním trhu najdeme dnes nádherně vybavené knihy, pro běžného čtenáře
ovšem těžce dostupné, a naopak podbízivá témata v levném provedení, vyrobená
hlavně z komerčních důvodů.
V procesu oddělení zrna od plev v tomto případě může vykonat podstatný díl práce
knihovník, ale zároveň učitelé literatury, estetiky a výtvarného umění, kteří by měli
spojit své síly ve prospěch knihy a výchovy jejím prostřednictvím.

Poznámky
1  Například zlínské (luhačovické) nakladatelství Atelier IM, které uvádí do Čes-
kých zemí v posledních patnácti letech díla českých autorů žijících v Kanadě, např.
Jaroslava Havelky, Jiřího Klobouka, Petra Romana ad.
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2  Např. v Moravské zemské knihovně v Brně.
3  Viz KOŽUCHOVÁ, D. Niekoľko postrehov a myšlienok z návštev amerických kniž-
níc. Knižnica, r. 4 (2003), č. 3, s. 171n.
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Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav bohemistiky a knihovnictví

PROGRAM SEMINÁŘE KNIHA V 21. STOLETÍ

Opava, 11. února 2004

8 − 9 hod.  //  Prezence
9 − 9,30 hod  //  Slavnostní zahájení
9,30 – 11,00 hod  //  Úvodní referáty:

PhDr. Zdeněk Uhlíř  //  Co je kniha?
PhDr. Vít Richter  //  Autorský zákon, informační technologie a knihovny
PhDr. Pavol Rankov  //  Beletristická literatúra a paradigma jej komunikácie v 21.
storočí
PhDr. Alena Petruželková  //  Nejkrásnější české knihy v 21. století

11,00 – 11,30 hod.  //  Diskuse
11,30 – 11,45 hod.  //  Přestávka
11,45 – 13,00 hod.  //  Jednání v sekcích

I. sekce, posluchárna M 8
Mgr. Zlata Houšková  //  Obvodní stav duševní kondice
PhDr. Miroslav Ressler  //  Informace o projektech EU PUBLICA, PULMAN A
CALIMERA
PhDr. Šárka Kašpárková  //  Praktický přínos z účasti v mezinárodních projektech
pro knihovnu Kroměřížska
Ing. Lea Prchalová  //  Regionální funkce knihoven v Moravskoslezském kraji
PhDr. Halina Molinová  //  Knihovna nebo mediatéka?

II. sekce, posluchárna M 10:
PhDr. Františka Vrbenská  //  Život, smrt a metamorfóza, naděje pro knihu a čte-
náře
Mgr. Brigita Exelová  //  Elektronická kniha pro 21. století
Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.  //  Literární text v knize a na internetu
Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc.  //  Jan Čep na téma kniha
Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.  //  Poznámky k zájmu o knihy historiků

13,00 – 14,00 hod.  //  Přestávka na oběd
14,00 – 16,00 hod.  //  Jednání v sekcích:

I. sekce, posluchárna M 8:
PhDr. Aleš Hrazdil  //  Katalogy, počítače a uživatelé
PhDr. Eva Křivá  //  Veřejná knihovna – hypermarket splněných přání
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Mgr. Zuzana Bornová  //  Pět let existence zvukové knihovny v Knihovně Petra Bez-
ruče v Opavě
Jana Galášová  //  Přeshraniční spolupráce měst Český Těšín a Cieszyn a jejich ve-
řejných knihoven
Bc. Jana Habustová  //  Knihovna Vlastivědného muzea v Olomouci a její problémy
PhDr. Milan Sobotík  //  Zkušenosti ze spolupráce veřejných knihoven, archivů a
muzeí ve Španělsku

Diskuse

II. sekce, posluchárna M 10:
PhDr. Zdenka Pfefferová  //  Nekomerční publikace nekonvenčního autora
Ing. Jaromír Breuer  //  Odraz osudů československého opevnění v krásné i naučné
literatuře
Ing. Vlastimil Kočvara  //  Přínos Matice slezské české knize ve Slezsku
Mgr. Ivo Vysoudil  //  Problémy transkripce při katalogizaci starých tisků
Bc. Rostislav Krušinský  //  Katalogizace starých tisků ve Vědecké knihovně
v Olomouci
Mgr. Libor Martinek, Ph.D.  //  Přítomnost polské beletrie v české literatuře a kultu-
ře v 90. letech 20. století
Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.  //  K vydavatelské explozi postmoderní doby

Diskuse
Závěr semináře, vyhlášení tématu na rok 2005
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Bakala Jaroslav, doc. PhDr., CSc.  //  Slezská univerzita v Opavě
Bartošová Hana, Bc.  //  Muzeum umění Olomouc
Blažková Lucie, Bc.  //  Městská knihovna Havířov
Blažková Martina  //  Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a
knihovnických služeb v Brně
Bornová Zuzana, Mgr.  //  Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Breuer Jaromír, ing.  //  Matice Slezská Opava
Cestr Petr  //  Městská knihovna Krnov
Častulíková Marta, Bc.  //  Muzeum Těšínska, Těšín
Dihlová Irena  //  Knihovna Zemského muzea v Opavě
Dvořáková Jiřina  //  Městská knihovna Frýdek-Místek
Exelová Brigita, Mgr.  //  Moravská zemská knihovna v Brně
Fibichová Irena  //  Národní knihovna Praha
Gavlasová Ludmila  //  Knihovna města Olomouce
Habustová Jana, Bc.  //  Vlastivědné muzeum v Olomouci
Hájková Eva  //  Zemský archiv Opava
Hanzlíková Eva  //  Místní knihovna Bolatice
Houšková Zlata, Mgr.  //  Národní knihovna v Praze
Hrazdil Aleš, PhDr.  //  Slezská univerzita v Opavě
Hrušková Ladislava  //  Městská knihovna Frýdek-Místek
Chromcová Gabriela, Mgr.  //  Muzeum Těšínska, Těšín
Chudárková Alena  //  Slezské muzeum Opava
Janošková Kateřina  //  Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Ježová Lenka  //  Městská knihovna Vratimov
Kalabisová Lucie, Mgr.  //  Městská knihovna v Havířově
Kočvara Vlastimil, ing.  //  Matice Slezská v Opavě
Korhoň Miloš, Mgr.  //  Vědecká knihovna Olomouc
Krušinský Rostislav, Bc.  //  Vědecká knihovna Olomouc
Křivá Eva, PhDr.  //  Slezská univerzita v Opavě
Kučerová Alena  //  Městská knihovna v Havířově
Kurtiová Karina  //  Brno
Kvarčáková Eva, Bc.  //  Knihovna Slezského muzea v Opavě
Ludvíková Katarína  //  Městská knihovna Frýdek-Místek
Martinek Libor, Mgr., Ph.D.  //  Slezská univerzita v Opavě
Molinová Hana, PhDr.  //  Regionální knihovna Karviná
Otrubová Alena, Mgr.  //  Městská knihovna Tábor
Paluzgová Vanda  //  Zemský archiv Opava
Petruželková Alena  //  Památník národního písemnictví v Praze
Pfefferová Zdeňka, PhDr.
Písková Milada, doc. PhDr., CSc.  //  Slezská univerzita v Opavě
Prchalová Lea, ing.  //  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Proksch Nikolas  //  Muzeum umění Olomouc
Prucková Lenka, RNDr.  //  Knihovna města Olomouce
Pščolková Hana, Mgr.  //  Městská knihovna Vratimov
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Pyšný Jiří  //  Knihovna města Olomouce
Rabenseifnerová Cvetanka  //  Městská knihovna Havířov
Rabenseifnerová Eva  //  Soukromé gymnázium a SZŠ Havířov
Rankov Pavol, PhDr.  //  Filozofická fakulta UK Bratislava, Slovenská republika
Ressler Miroslav, PhDr.  //  Národní knihovna Praha
Richter Vít, PhDr.  //  Národní knihovna Praha
Ryšavá Adéla  //  Vyšší odborná a Střední odborná škola informačních a knihovnic-
kých služeb v Brně
Saladygová Zuzana  //  Městská knihovna Frýdek-Místek
Sobotík Milan, PhDr.  //  Slezská univerzita v Opavě
Soldán Ladislav, doc. PhDr., CSc.  //  Slezská univerzita v Opavě
Střelcová Miroslava, Mgr.  //  Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Ševčíková Dana  //  Knihovna Slezského muzea v Opavě
Šimonová Brigita, prof. dr., CSc.  //  Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica,
Slovenská republika
Tichá Zuzana, Mgr.  //  Knihovna Slezského muzea v Opavě
Truxová Hana  //  Knihovna města Olomouce
Tyran David  //  Knihovna Slezského muzea v Opavě
Uhlíř Zdeněk, PhDr.  //  Národní knihovna v Praze
Urbanec Jiří, doc. PhDr., CSc.  //  Slezská univerzita v Opavě
Vartalská Věra  //  Regionální knihovna Karviná
Veličková Barbora, ing.  //  Městská knihovna Frýdek-Místek
Volná Alena, Mgr.  //  Knihovna Slezského muzea v Opavě
Vrbenská Františka, PhDr.  //  Národní knihovna Praha
Vysoudil Ivo, Mgr.  //  Vědecká knihovna Olomouc
Zemanová Marie  //  Knihovna Raškovice
Zlámalová Jindra  //  Městská knihovna Havířov
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