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1. Slovo úvodem
Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti
Konference z cyklu Knihovna ve 21. století (K21) se v roce 2010 věnovala aktuální otázce
budoucnosti knihoven, a to jak v rovině technologické – systémové, tak na úrovni
psychosociální – vztahové.
Okruhy, k nimž se vztahovaly diskusní příspěvky, byly určovány často běžně slýchanými
i odborně velmi frekventovanými tezemi:


Budoucnost knihoven záleží především na tom, jak se budou umět vyrovnat s internetem
a elektronickými knihami (včetně konfrontace s projektem Google Books).



Knihovna může pomáhat lidem s orientací v informacích na internetu – knihovna jako
podmnožina „sítě sítí“ (aktivní a efektivní spolupráce s internetovými encyklopediemi
jako je např. Wikipedie).



Lidé tráví hodně času u počítače, jako hlavní nevýhodu současného života uvádějí samotu.
Knihovna se přibližuje uživatelům na internetu v nové roli – jako tvůrce sociálních sítí
(prezentace knihoven na Facebooku).



Knihovna s profilem na internetu může v budoucnosti fungovat jako „seznamovací
kancelář.“



Lidé (ne)mají čas ani chuť číst knihy – role „kamenné“ knihovny jako místa setkávání
a čtenářského sdílení je aktuální i pro (digitální) budoucnost.

Jsme rádi, že tyto a podobné myšlenky vyvolaly v řadách přispěvatelů živé ohlasy, a proto
Vám v předkládaném sborníku můžeme nabídnout rozmanité příspěvky naplňující
i přesahující rámec tohoto bilančního i perspektivního uchopení problematiky fungování
a tvarování prostoru knihovny jako instituce s pamětí i jako vztahové sítě budoucnosti.
Kateřina Homolová (katerina.homolova@seznam.cz)
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2. Jaroslav Císař
GRAND BIBLIO – aktuální dění a zahraniční inspirace pro naše knihovny
vlivem technologických změn
Abstrakt
Popis vzniku, vývoje, distribuce a přípravy časopisu GRAND BIBLIO, vydávaného
vydavatelstvím GRAND PRINC. Technologické změny a aktuální trendy, které ovlivní oblast
vydávání a prodeje knih a také činnost knihoven (prodej knih po internetu, elektronické knihy,
knihy na vyžádání, projekt digitalizace firmy Google).
Klíčová slova
časopis GRAND BIBLIO – jeho vznik, vývoj a cíle, distribuce, redakční rada, internetová
knihkupectví, elektronické knihy, technologie tisku knih na vyžádání, Google – projekt
digitalizace knih
Časopis GRAND BIBLIO se objevuje v nabídce českých periodik již čtvrtým rokem (nulté
číslo vyšlo 26. 2. 2007)1. V současnosti jej odebírá pro svou potřebu i své čtenáře zhruba 3600
knihoven v celé České republice. Svým nákladem – 50 000 výtisků – je to největší periodická
tiskovina, zaměřená na oblast knižní kultury v nejširším slova smyslu, která vychází v ČR.
Vydavatelem je vydavatelství GRAND PRINC, a.s. z Prahy, největší specializované
vydavatelství na bezplatné časopisy v České republice. GRAND BIBLIO se také rozdává
zdarma v knihovnách, v knihkupectvích, v informačních centrech Českých drah, na obecních
úřadech a v řadě dalších míst!
1

FRYČOVÁ, L. Nový časopis dokazuje, že knihovny jsou „sexy“. http://www.ct24.cz [5. 3.]
HORÁČKOVÁ, A. Nový časopis obsáhne vše, co chcete vědět o knihách. Mladá fronta

Dnes, 2007, roč. 18,
Začíná vycházet Grand Biblio, nový časopis o knihách. –cg– http://www.novinky.cz [6. 3.]
Vznik časopisu GRAND BIBLIO
Myšlenka na produkci takto profilovaného časopisu vznikla zhruba v polovině roku 2006
a inicioval ji tehdejší ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek. Tehdy se ovšem ještě
uvažovalo, že to bude časopis zaměřený výhradně na knihovny a jejich činnost. V této fázi
5

jsem se do projektu zapojil já. Byl jsem požádaný o posouzení zpracovaných tezí
a rámcových představ. Navrhl jsem rozšíření profilu na knižní kulturu v nejširším slova
smyslu. Záměrem návrhu mého řešení byl předpoklad pro zajištění širší škály inzerentů,
jejichž příspěvky by umožnily lepší financování výroby časopisu.
Navrhl jsem obsahovou náplň, typy rubrik i možné subjekty, se kterými by se dalo
spolupracovat. Záměrem nového titulu nikdy nebylo konkurovat stávajícím odborným
knihovnickým časopisům, nýbrž popularizace činnosti knihoven a jejich nabízených služeb,
aby tak byla veřejnost nalákávána na jejich využívání, aby byly knihovny představeny jako
moderní kulturní instituce a informační centra. Široké distribuční kanály byly předpokladem,
aby byly na činnost knihoven upozorněny skupiny potenciálních uživatelů, jejichž představa
o současné práci knihoven mnohdy ustrnula u prostého půjčování knížek a jejich rovnání na
regálech.
Tomuto cíli jsou podřízeny všechny obsahové i formální složky podoby časopisu.
Jednoznačně je preferován popularizační přístup ke čtenářům, aniž by však utrpěla obsahová
či informační hodnota nabízených materiálů a příspěvků různých žurnalistických forem
(rozhovory, reportáže, analýzy a rozbory atd.). Snažím se udržet jazykový styl na úrovni
srozumitelnosti i pro neodborníky, odborné či cizí jazykové prostředky důsledně převádím do
srozumitelného obecného jazyka, případně s vysvětlením, když není možné se vyhnout
odborným termínům či užívaným cizím slovům.
Tento přístup jsem zvolil nejen pro získávání zájmu o knižní obor a knihovnictví, ale také
jako reakci na dosavadní přístup našich sdělovacích prostředků, které mnohdy tuto oblast
neprávem považují za nezajímavou, fádní a neatraktivní (což je ale většinou dáno pouze
hlubokou neznalostí této sféry, neboť jsem přesvědčen o opaku).
Uživatelská očekávání
Mnozí, kterých se nové periodikum GRAND BIBLIO týkalo, tj. především zástupci knihoven
a čtenáři z odborné sféry, zpočátku zaujímali vyčkávací – a celkem logicky předpokládaný –
postoj. Vedle již zmiňovaných obav o konkurování např. titulu Čtenář to byly obavy
následujícího typu:


zda se časopis nebude profilovat především jako inzertní periodikum, což vycházelo
z porovnání s jinými tituly, které produkuje vydavatelství GRAND PRINC a které
jsou zaměřeny na developery a realitní kanceláře
6



zda se pod vyhlašovaným záměrem popularizace knižního oboru včetně knihovnictví
nebude skrývat pokus o „kulturní bulvár“.

Je třeba přiznat, že k těmto postojům přispělo i prvotní nastavení výše inzerce, která byla
srovnatelná s úrovní, běžnou právě pro realitní kanceláře a developery. Finanční možnosti
subjektů knižního oboru jsou ale dosti odlišné. Tyto obavy však s každým dalším vydaným
číslem padaly, dokonce i komentáře na stránkách specializovaných kulturních kritických
časopisů byly příznivé2.
______________________________
2

ČESÁLKOVÁ, L. Časopis o ušlechtilém koníčku. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 41, s.

10.
Distribuční kanály
Největší objem nákladu časopisu GRAND BIBLIO se dostává do sítě knihoven; v současnosti
jej, jak je již výše zmíněno, odebírá zhruba 3600 z celé České republiky. Dále se dostává do
cca 200 knihkupectví. Do konce roku 2009 byl k dispozici na linkách Pendolina a rovněž
v informačních centrech Českých drah. Dohoda o další spolupráci s Českými drahami se
počátkem roku 2010 ještě zpřesňovala, takže tento distribuční kanál může doznat jistých
změn.
V databázi předplatitelů evidujeme cca 1000 odběratelů; časopis je sice bezplatný, ale
zájemcům, kteří chtějí mít jistotu získání všech vyšlých čísel, se zasílá a účtuje poštovné
a balné. Od podzimu 2009 je GRAND BIBLIO také kompletně k dispozici i v elektronické
verzi na webu www.grandprinc.cz/GRAND BIBLIO.
Navzdory v oblasti kultury vysokému nákladu časopisu je o něj zájem větší a i zvýšený
náklad by se bez problémů rozdal, což je samozřejmě i dáno tím, že se GRAND BIBLIO
poskytuje zdarma.
Je ovšem nutné přihlížet k ekonomickému hledisku výroby a přípravy titulu. Vydavatelství,
které chápe produkci tohoto titulu i jakousi službu české kultuře, vydává toto periodikum bez
jakýchkoli dotací...
Personální zajištění a redakční rada
Podle tiráže jsem v souvislosti s přípravou časopisu GRAND BIBLIO uveden jako „vedoucí
projektu a šéfredaktor“. To je však vyjádření pouze mých hlavních úloh, protože zastávám
rovněž funkce vedoucího vydání, píšícího redaktora i pomocného korektora. Je to v zásadě
podobné jako v případě malých nakladatelství, kde majitel a ředitel nakladatelství zvládá
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i spoustu dalších rolí. V této souvislosti se stále musím pousmívat údivu štábu České televize,
který u nás ve vydavatelství natáčel o GRAND BIBLIU pro pořad Knižní svět. Redakci, kde
vznikají celkem tři tituly, považoval pouze za redakci mou...
Velice důležitá je však pomoc zázemí a aparátu vydavatelství GRAND PRINC, a to
obchodního

oddělení,

s administrativou,

které

zajišťuje

zajišťuje

inzerci,

agendu soutěží,

ale

produkční,

která

hlavně

v kontaktu s inzerenty

je

mi

vypomáhá

(potenciálními i faktickými), aby včas dodávali své podklady, a také fakturantka, která podle
mých podkladů zabezpečuje vyplácení autorských honorářů. Nerad bych také opomněl práci
jazykové korektorky (v časopise o knihách a literatuře na kvalitu jazyka dbáme ve zvýšené
míře a snažíme se minimalizovat prohřešky proti spisovné češtině) a grafičky; o obě tyto
pracovnice se však dělím s redakcemi dalších titulů, které naše vydavatelství připravuje.
Velice důležitou roli při přípravě jednotlivých čísel časopisu zastává redakční rada, proto ji
připomínám v duchu pořekadla „last but not least“ na závěr této podkapitoly. Vedle zástupců
Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Památníku
národního písemnictví se na její činnosti podílejí představitelé sítí knihoven i veřejných
knihoven z regionů. Již mnohokrát se prokázalo, že „více hlav ví více“. Není to jen řečnická
floskule, ale účinný instrument pro obohacování obsahu časopisu. Členové redakční rady
rovněž představují nesmírně cennou zpětnou vazbu knihovnické profesní obce a čtenářů
časopisu směrem k redakci. Na tomto místě také rád připomínám, že redakce GRAND
BIBLIA vždy nacházela mezi knihovnami účinné informační i autorské zázemí pro přípravu
jednotlivých čísel a otiskovaných příspěvků.
V době, kdy bylo GRAND BIBLIO měsíčníkem, tak se redakční rada – bohužel ne vždy
v hojném počtu – scházela pravidelně každý měsíc. Vždy se připravovala konkrétní obsahová
náplň aktuálních čísel a koncepčně se vždy stanovoval výhled na nejbližší kvartál a pololetí.
Jak se ukázalo v praxi, vždy to bylo nezbytné (viz následující podkapitola).
Spolupráce s autory
Vzhledem k tomu, že vydavatelství GRAND PRINC vydává v současnosti celkem 22 titulů
časopisů, lze poměrně přesně porovnávat specifikum titulu GRAND BIBLIO i odlišnosti
přípravy čísel a specifickou spolupráci s autory. Předesílám, že pro zachování vysoké
obsahové a informační úrovně jednotlivých příspěvků redakce vždy usilovala o navázání
spolupráce s renomovanými odborníky z jednotlivých oblastí knižní kultury. S tím souvisí i
jejich velká zaneprázdněnost a rovněž nutnost dojednávat zpracování příspěvků s velkým
předstihem a také koncepčně, tzn. je nutné mít představu o tematickém zaměření čísel na
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čtvrtletí až celý ročník předem, a tak se daří koncepčně skládat jednotlivé články do věcných
celků. Usiluji o maximální obsahovou jednotu jednotlivých čísel zpravidla od jednotlivých
titulních rozhovorů s osobnostmi z obálky, přes zaměření dalších pravidelných rubrik, jako je
právní poradna nebo kreslený strip Blbiny Edy Bubliny kreslíře Petra Urbana, až po
představování činnosti knihoven s tematickou vazbou k mapované problematice.
I přes zdánlivě velký rozsah jednotlivých čísel – zpravidla 52 stran – někdy proto musejí
i některé zajímavé příspěvky čekat na otištění několik měsíců. Na „vině“ je hlavně čistě
kapacitní hledisko čili omezení rozsahu čísla. Rovněž na tomto místě připomínám, že
upřednostňuji srozumitelnost a přístupnost příspěvků pro čtenáře časopisu a s tímto zřetelem
také přistupuji i k případným redakčním úpravám textů, náhradám či osvětlování cizích
výrazů či skutečností, které jsou zřejmé odborníkům z knižní sféry, ale nemusí být vždy
známé milovníkům knih a čtenářské veřejnosti. Reakce učitelů, že se jim některé články
z GRAND BIBLIA hodily pro výuku, nebo žádosti provozovatelů Portálu české literatury
o možnost vystavovat některé materiály i na tomto webu, určeném k propagaci českého
písemnictví, zavazují. Rovněž zájem médií a kontakt se čtenáři, kteří nás i několikrát
inspirovali k dalším tématům, o kterých by si na stránkách časopisu rádi přečetli, potěší
a posiluje do další práce.
Budoucnost
GRAND BIBLIO získalo v průběhu roku 2009 kompletně novou, modernější grafickou
podobu včetně obálky a jednotlivých rubrik. Věřím, že je i pro čtenáře přehlednější
a přívětivější. O jeho elektronické verzi, která je jakýmsi bonusem zejména pro inzerenty
a pro ty, kteří číslo nesehnali, ale mají připojení na internet, jsem se již zmiňoval.
Od roku 2010 se GRAND BIBLIO stalo dvouměsíčníkem. Souvisí to zejména s náklady na
výrobu časopisu a v době hospodářské recese i s jistým poklesem zájmu inzerentů a snižování
jejich nákladů na propagaci. Usilujeme, aby se podařilo tyto prostředky nahradit jiným
způsobem, a tak změna periodicity časopisu byla pouze dočasná.
*****
Technologie a aktuální vývojové trendy
Na stránkách časopisu se snažíme publikovat také materiály, které zrcadlí vývoj v knižním
oboru doma i v zahraničí. Z hlediska rychlého vývoje technologií i nových projektů v oblasti
knižní kultury jsme se rovnýma nohama dostali do digitálně-elektronického věku. Zcela jistě
významným způsobem ovlivní, jak jsem přesvědčený, během zhruba 10–15 let přípravu,
vydávání, distribuci a prodej knih
9

i činnost knihoven. Dovolím si vám zde proto ještě nastínit některé aktuální vývojové trendy,
kterým se již systematicky věnujeme a budeme věnovat i na stránkách GRAND BIBLIA.
Načerpal jsem je zejména na zahraničních knižních veletrzích a z kontaktů se zahraničními
odborníky z mezinárodních organizací vydavatelů knih a knihkupců.
V souvislosti s technologickými změnami, a to především rozvojem internetu a
computerizace, které v posledním desetiletí

nutně zasáhly i knižní obor,

se pozornost

vůdčích subjektů knižního trhu v nejrozvinutějších zemích soustředila zejména na 4 vývojové
trendy a technologie, od kterých si slibují, že ovlivní jejich budoucí obchodní strategii. Jedná
se o:


internetová knihkupectví



elektronické knihy



tisk na vyžádání



digitalizaci (projekt Google).

Prodej knih po internetu
Idea i realizace prodeje knih po internetu se nejvíce rozvinula v USA. Průkopníkem tohoto
způsobu prodeje je firma Amazon.com, která byla

založena v roce 1993. Zatímco

v roce 1996 vykazovala roční obrat ve výši cca 10 mil. USD, v následujícím roce již činil
téměř 100 mil. USD (při celkové ztrátě téměř 20 mil. USD), koncem tisíciletí 200 mil. USD.
Její největší konkurent – firma Barnes & Noble vykázala v prvním roce zavedení prodeje knih
po internetu obchodní obrat 30 mil. USD (při ztrátě přibližně 7 mil. USD). Koncem tisíciletí
se její obrat vyšplhal na cca 150 mil. USD. Obě firmy vstoupily do této oblasti za odlišných
podmínek. Zatímco Barnes & Noble má zázemí v podobě řetězce knihkupeckých prodejen,
Amazon.com jimi zpočátku nedisponoval, a proto měl i nižší provozní náklady. Posléze byl
však stejně donucen zajistit si skladovací prostory.
V roce 1998 vstoupil do boje internetových knihkupectví i druhý největší americký řetězec
knihkupectví, firma Borders Books.
Vedle těchto již zavedených podniků se v USA snaží úspěšně prosadit i další firmy, a to
především specializací, což jistě bude časem návodné i pro české firmy. Např. Soda Creek
Press se specializuje na moderní antikvariát (výprodeje nové produkce – srovnatelné u nás
s firmou Levné knihy), řetězec supermarketů Wal-Mart se na podzim 1997 poprvé
prezentoval svou vlastní knižní stránkou, kde nabízel 300 000 titulů s rabatem 25-40%.
Kalifornské internetové knihkupectví CBooks Express
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se zase specializovalo na knihy o výpočetní technice. Aby mohlo rozšířit množství
skladovaných titulů, převzalo dokonce i řetězec specializovaných klasických knihkupeckých
obchodů Computer Literacy Bookshops. Firma Book Stacks Unlimited zase sdružila drobné
online prodejce. Jednotliví členové platí za připojení do centrálního servisního střediska roční
poplatek 30 USD a za prodeje knih obdrží rabat ve výši 30% (paperback) a 40% (hardback –
knihy s pevnou vazbou).
I v České republice hraje při získávání informací o knihách a jejich nákupu stále výraznější
roli internet. Při prezentaci současné literatury překvapivě rychle zastoupil mnohé literární
časopisy a velmi napomáhá organizaci a pomoci při šíření kampaní na podporu knih a čtení.
Lze však konstatovat, že jako informační médium se již jednoznačně prosadil, kdežto jako
prostředek k nákupu knih jeho využití stále zaostává za očekáváním. Přesto všechny hlavní
složky knižního řetězce, tj. nakladatelé, distributoři i knihkupci, stále do této technologie
investují a prezentace jimi nabízené knižní produkce je samozřejmostí. Zákazníci
knihkupectví a zájemci o knihy v ČR si podle průzkumů stěžují na skutečnost, že se
v současné tuzemské knižní nabídce neorientují, a to i navzdory výše zmiňovaným
skutečnostem nebo několika vycházejícím periodikům, která poskytují dobrou orientaci na
knižním trhu.
Přesné údaje o existujícím objemu prodejů u nás však většinou nejsou až na výjimky (viz
TABULKA) k dispozici kromě povšechného konstatování, že narůstají rychlým tempem.
V této souvislosti je třeba připomenout, že z nižšího základu ve srovnání např. s klasickými
knihkupectvími. Lze však očekávat, že vývoj bude postupovat velmi obdobným způsobem
jako například v sousedním Německu, kde sice stále ještě největší objemy prodejů knih
připadají na klasická knihkupectví, ale jejich podíl se postupně snižuje na úkor nových forem
prodejů (v roce 2004 zde knihkupectví měla na celkových prodejích knih podíl 55,8 %, v roce
2008 ovšem poklesl na 52 %).
Mezi nejvýznamnější internetová knihkupectví v Česku patří:
 Knihy.cz – www.knihy.cz
 Knižní informační servis – www.knihservis.cz
 Kosmas – www.kosmas.cz
 Studovna – www.studovna.cz; provozuje nakladatelství Portál
 Vltava – www.vltava.cz.

TABULKA
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Prodej knih po internetu firmou Kosmas za období 2000–2007
(v tisících českých korun)
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

104 768

136 094

169 185

Objem
prodeje 11 520

21 243 28 826

47 290 72 565

zdroj: Trávníček, Jiří: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize.
Pozn.: Podle odhadu, vycházejícího z průzkumu četby a čtenářství, který v roce 2007
prováděl Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a za
podpory MK ČR, celkový obrat českého knižního trhu za rok činí cca 11 miliard Kč. Pro
srovnání – obrat knižního trhu v Německu činil v roce 2008 zhruba 4 miliardy €.
Nutnost velkých investic do rozjezdu internetových knihkupectví bez dosažení rychlého zisku
trochu brzdí počáteční nadšení. Je to ale trend celosvětový. Svoji roli hraje i konzervativismus
zákazníků. Navzdory předpokladům nárůstu obratu zatím nelze odhadnout, jaký potenciál se
skutečně v prodeji knih prostřednictvím internetu skrývá. Například v Německu přes
narůstající obrat prodeje knih po internetu činí jejich podíl na celkovém obratu asi 7 %.
K nárůstu tohoto obratu dochází většinou na úkor klasických zásilkových obchodů.
V Česku nejsou prodeje internetových knihkupectví při stejné tendenci jako v Německu zatím
stále zásadní. Nejúspěšněji se tímto způsobem prodává odborná literatura; tematika je dána,
a tak se kupci nemusejí s danou knihou seznamovat „všemi smysly“ a většinou také „bojují“
s nedostatkem času.
Elektronické knihy (e-books)
Elektronická média se na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem
poprvé objevila už na konci 80. let. Když byl v roce 1993 poprvé elektronickým knihám
vyčleněn samostatný pavilon, vyvolalo to rozruch a prognózy o brzkém zániku klasické
papírové knihy (dnes v odborné anglické terminologii označované jako p-books /paper books/
pro odlišení od elektronických knih, e-books). Očekávání se nejen nepotvrdilo, ale naopak
v poslední době sledujeme spíše nárůst vydávání papírových knih navzdory tomu, že pro
elektronické knihy jednoznačně hovoří ekonomické ukazatele: nízká cena uložení informace
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ve srovnání s klasickou papírovou knihou kodexového typu. Prodej elektronických publikací
představuje zatím například v USA 5 % obratu trhu, v Německu zlomek procenta.
Elektronické knihy rozšířily škálu médií, ale papírové knihy nedokáží plně nahradit zejména
u beletrie a dětské literatury (ale to může být jen dočasnou generační záležitostí). Naopak jsou
vhodné pro uložení velkého objemu informací s možností kontextového vyhledávání,
komprimace informací a využití hypertextů s doplněním o audiovizuální sekvence. Jsou tedy
ideální nahradit encyklopedie a slovníky, učebnice a některé odborné publikace, vydávané
dosud v papírové formě. Neoddiskutovatelná je také potenciální šíře nabídky prostřednictvím
virtuálních elektronických knihoven.
Elektronické knihy se dnes stále nacházejí především ve stadiu standardizace a objevů.
Systémy čtecích zařízení, která se objevila na trhu (např. RocketBooks, Softbook nebo EB
Dedicated Reader) měla nejrůznější, často nekompatibilní, technologickou základnu
a nedokázala se prosadit na úkor ostatních, čímž by se vytvořil předpoklad pro snížení cen.
Jejich současným hlavním nedostatkem je zobrazovací jednotka; technologie elektronického
inkoustu však řadu těchto nedostatků odstraňuje. Narůstá také nabídka podpůrného servisu
s využitím internetu (tzv. virtuálních elektronické knihovny). Velké naděje se vkládaly do
čtečky francouzské firmy Bookeen, která se na trhu objevila na podzim 2007 pod obchodním
názvem Bookeen Cybook Gen3. Zdá se však, že v globálním měřítku mají šanci především
„silní hráči“ s relativně velkou a dostupnou titulovou nabídkou elektronických knih.
V poslední době to je především čtecí zařízení Amazon Kindle internetového obchodu
Amazon.com a Sony/Reader firmy Sony. Své by v tomto technologickém konkurenčním boji
mohla říci i firma Apple se svou novinkou iPAD.
Problémem, pro laickou veřejnost možná zanedbatelným, je i tak zásadní věc, jako je definice
elektronické knihy. Odborníci se zatím nedokázali shodnout, co elektronickou knihu
charakterizuje. Těch pojetí pro potřeby evidence i zákonodárství je zatím několik. K hlavním
patří zejména nápodoba klasické papírové knihy kodexového typu v podobě elektronického
přístroje nebo přenos dat (obsahové náplně) z elektronické knihovny do personálního
počítače-čtečky.
Knihy na vyžádání (technologie Print On Demand)
Technologie tisku na vyžádání, známá pod anglickou zkratkou PoD (Print On Demand) je
dnes nejekonomičtějším způsobem vydávání odborné literatury, skript nebo jiných
specializovaných titulů knih, kde se nepředpokládá vyšší náklad než 300 výtisků a očekává se
postupný prodej v průběhu několika let. Jedná se v podstatě o pořizování rozmnoženin textů
na zařízeních, která se v odborném tisku označují jako digitální duplikátory či duprintery. Na
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vstupu se vloží médium s textem a na výstupu se objeví požadovaný počet brožovaných knih;
tisk je zatím možný pouze dvojbarevný, ale vývoj pokračuje i směrem k barevnému tisku.
Před vazbou je možné do linky vložit i extra připravené obálky. Jedná se o jakousi kombinaci
několika dříve známých technických zařízení najednou: počítačové tiskárny, kopírky
a cyklostylu.
Některá specializovaná knihkupectví na odbornou literaturu nebo i firmy knižní distribuce ve
Velké Británii a USA dnes disponují příslušným zařízením a rozsáhlými katalogy, ze kterých
si můžete vybrat titul, který vás zajímá, a za pomoci technologie PoD si pak nechat zhotovit
výtisk žádané práce. Tato specializovaná knihkupectví tak nejen šetří skladovací prostory, ale
mohou i nebývale rozšířit svou nabídku zákazníkům. Technologie PoD je rovněž vhodná pro
univerzitní vydavatele, jejichž produkce je specifická především nízkými náklady při velkém
počtu vydávaných titulů. Limitujícím faktorem je však dosud pořizovací cena příslušného
zařízení.
U nás se technologie PoD zatím uplatňuje nejvíce při přípravě českých mutací manuálů
k dováženým speciálním technickým zařízením a pro různé firemní tisky například typu
výročních zpráv.
Projekt digitalizace firmy Google
V poslední době rozvířil hladinu zájmu našich i evropských nakladatelů projekt digitalizace
knih americké společnosti Google a soudní spor, který s ní vedou zástupci amerických autorů
a nakladatelů. Zdánlivě pouhý americko-americký spor však může mít v dohledné době
dalekosáhlý dopad i na vydávání knih v Evropě včetně České republiky. Problematiku
klasické digitalizace rukopisů a starých tisků, novin a časopisů, které u nás už probíhají, proto
ponechávám stranou. Podobné je to i s projektem evropské digitální knihovny Gutenberg,
který má sice podobné cíle, avšak svou snahou o korektnost a právní čistotu působí
ve srovnání s razancí amerického Googlu poněkud těžkopádně...
V čem tkví podstata sporu a rizika pro producenty knih v konfrontaci s projektem firmy
Google? Ve stručnosti lze říci, že se jedná o to, zda bude nadřazeno právo na informace
ochraně autorských práv. V roce 2004 se Google dohodl s vybranými americkými
knihovnami na digitalizaci jejich fondu, později k tomu přistoupily některé univerzitní
knihovny z Velké Británie. V současnosti má k dispozici také národní bibliografie, a tím
i katalogy národních knihoven řady evropských zemí, tj. potenciální tituly knih určené
k

digitalizaci.

Kompletně

digitalizováno

je

už

cca

10

miliónů

svazků

(www.googlesettlement.com). Důmyslnost a rafinovanost snah Googlu spočívá v tezi,
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knih

aby byla v Americe vystavena na internetu ta díla, která zde nejsou dostupná v obchodní síti.
Znamená to v podstatě kompletní knižní produkci evropských zemí. Dochází tím rovněž
k obcházení autorských práv autorů na díla, která dosud podléhají autorskoprávní ochraně. Při
dnešním celosvětovém propojení internetem to také znamená, že by tato díla byla dostupná
prakticky odkudkoli na naší planetě!
Nejdříve se ozvali američtí nakladatelé a autoři, kteří byli bezprostředně ohroženi
a poškozeni. V roce 2007 podali hromadnou žalobu; projednávání u soudu v New Yorku již
bylo od května 2009 několikrát odročeno (ale také aktivity firmy Google pozastaveny).
K probíhajícímu soudu přišly dále připomínky z Francie, Německa, Velké Británie, jejichž
knižní sektor by byl tímto přístupem nejvíce ohrožen, a dále Švédska jakožto předsedající
země EU ve druhém pololetí roku 2009.
Prozatímním výsledkem sporu je nabídka firmy Google k vyrovnání s držiteli autorských práv
za předpokladu, že se oprávněné osoby o finanční náhradu přihlásí (týká se autorských děl
vydaných k 5. 1. 2009). Toto vyrovnání by mělo proběhnout ve dvou krocích: za vlastní
digitalizaci autorského díla (prostým vydělením počtu digitalizovaných děl v poměru
k vyčleněné částce dospějeme ale ke směšné sumě zhruba 45 dolarů za jeden titul…)
a za prodej daného autorského díla k využití v poměru 37 % pro Google a 63 % pro
nakladatele a autory). Nositelé autorských práv z Česka mohou své nároky uplatnit i za
pomoci českého překladu jinak obtížně srozumitelného 150stránkového textu dokumentu
o vyrovnání (www.books.google.cz). Jsou tam uvedeny i další termíny pro registraci
autorských děl v roce 2010 a oprávnění, jak se s nimi smí nakládat (do 2011).
Domnívám se, že prosazení záměru společnosti Gogole bude znamenat přímý skok
do digitálně-elektronického věku. Bonmot o tištěné knize jako „romantické ikoně minulosti“
se začne naplňovat. Ovlivní to všechny články knižního sektoru a styl jejich práce, knihovny
nevyjímajíce.
Dovolím si zaprognózovat v rámci českých podmínek. Byznys je byznys, a tak od prosté
digitalizace textů a jejich vystavování na internetu je jen krok k vydávání knih; v našem
případě třeba českých překladů amerických i světových bestsellerů a výhledově i produkce
českých autorů prostřednictvím internetu. Nabídnutí lepších honorářových podmínek
překladatelům i autorům bude příliš velkým lákadlem. Knihy si pak budete moci přečíst
v elektronické podobě (viz část o e-books), budete-li vyžadovat jejich tištěnou podobu na
papíru, knihkupectví vám vyhoví, protože již budou vybavena technologií PoD (viz část
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o knihách na vyžádání). Vydavatelé i prodejci knih v ČR by s tím měli zcela reálně počítat.
Předpokládejme časový horizont 10–20 let bez ohledu na výsledek soudního projednávání.
Domnívám se, že společnost Google do tohoto projektu již investovala příliš mnoho peněz
a úsilí, než aby od svého záměru upustila... Knihovny se o svoji existenci nemusejí obávat ani
v budoucnosti. Jen se podle mého názoru zvýrazní jejich role informačního centra,
„rozcestníku“ a „směrovníku“, kde hledat potřebnou literaturu a typy informačních zdrojů.
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1. CRONAU, S. Buch und Buchhandel in Zahlen 2009. Frankfurt a. M. : Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, 2009.
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GRAND BIBLIO – LATEST EVENTS AND INSPIRATION FROM ABROAD FOR
OUR LIBRARIES DUE TO TECHNOLOGICAL CHANGES

Summary
The magazine GRAND BIBLIO published by the GRAND PRINC Publishing company –
a description of its establishment, development, distribution channels and preparation.
Technological changes and latest trends that influence the field of publication and sale
of books and also activities of libraries (sale of books via the Internet, e-books, books on
demand, Google – book digitalisation project).
Keywords
GRAND BIBLIO magazine – its establishment, development, distribution channels, editorial
board, virtual bookshops, e-books, print on demand, Google – book digitalisation project
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3. Libuše Foberová
Knihovny jsou marketingovým snem
Abstrakt
Knihovnám se dařilo dlouho i bez marketingu. V posledních desetiletích došlo ve společnosti
k mnoha závažným změnám, které se dotýkají knihovníků i jejich knihoven. Na tyto změny
je třeba co nejrychleji a nejúčinněji reagovat. Nejzávažnější možností, jak pomoci knihovnám
naplnit jejich současný význam, je využít všech schopností marketingu. Knihovny potřebují
schopné manažery, nositelé vizí, tvůrce strategií. Manažer je kapitánem lodi a záleží, kterým
směrem loď/knihovnu povede. Marketing ukáže, že jsou knihovny stále tady, a lepší než
kdykoli předtím. Knihovny se dívají výhradně na jiné knihovny – hledají inspiraci, ale měly
by se dívat na své uživatele. Marketing v knihovně by měl dělat každý zaměstnanec.
Knihovny se změní jedině tehdy, až se změní knihovníci.
Klíčová slova
veřejné knihovny, knihovní marketing, trojúhelník marketingových služeb, kvalita služeb,
guerillový marketing, hodnota knihovny, image knihovny
Úvodem
„Největší neschopnost projevuje český management v oblasti marketingu a prodeje
a neaktivním postojem k realizaci výzkumu, vývoje a proinovačnímu rozvoji podniku.“
(Národní vzdělávací fond.) Je potřeba začít se změnami u top managementu a vytvářet ve
firmách klima, které podporuje nové trendy v marketingu. Jen velmi málo firem chápe
marketingovou koncepci a její význam. V oblasti knihoven je situace ještě horší.
Agentura Korn/Ferry zveřejnila nedávno výsledky mezinárodního výzkumu Manažer 21.
století, který přináší pořadí znalostí a dovedností vyžadovaných od moderního manažera.
Marketing je zde na třetím místě, hned za formulováním strategie a řízením lidských zdrojů.
Podstatou výchovy manažerů marketingu je: pochopení podstaty tržní orientace a filozofie
tržně orientované knihovny v dynamicky se měnícím prostředí, kdy ke změnám dochází
ve stále kratších intervalech; orientace na uživatele – vzájemné vztahy mezi knihovnou
a uživatelem; nutnost inovací – moderní marketing, to jsou především nové technologie
a investice do ICT a služeb s tím spojených, moderní marketing nezjišťuje poptávku po
produktech, nýbrž poptávku aktivně vytváří; týmová práce – vyšší a efektivnější využití
získaných informací, kdy klasické pojetí marketingového mixu (produkt, price, promotion,
place – 4P) je modifikováno na 4C – produkt je nahrazen Customer Value (hodnotou
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uživatele) a výrobek/služba je chápán jako užitek, prospěch uživatele. (MAXA, R. Proč
marketing? Moderní řízení, duben 2009, roč. XLIV, č. 4, s. 54. ISSN 0026-8720.) Efektivní
marketing služeb (Kotler, 2002) by měl dbát na: kvalitu – Kotler definuje kvalitu jako dodání
služby na vyšší úrovni, než zákazník očekával; budování marketingové společnosti –
knihovna, která je založena na poskytování služeb, musí určit, které marketingové činnosti
bude vykonávat sama a pro které využije outsourcingu; heslo, že vědění je síla – nevnímat
marketing pouze jako propagaci, informace jsou základem pro vytvoření kvalitního
marketingového plánu. Knihovna by měla identifikovat uživatele, které chce oslovit, důkladně
analyzovat vnitřní a vnější prostředí a teprve potom volit marketingové nástroje; plánování
postupu – strategické plánování je důležitým nástrojem úspěšného adaptování knihovny na
měnící se konkurenční podmínky. Naplňování strategického záměru začíná volbou vhodných
taktik k řízení každodenních knihovních činností; fakt, že knihovna nemůže uspokojit potřeby
všech – identifikovat tržní segmenty, které může svou kvalifikací a svými zdroji nejlépe
oslovit. Knihovna pak musí o svém cílovém segmentu zjistit co nejvíce informací a na jejich
základě činit rozhodnutí; neodolatelné nabídky – marketing je v podstatě proces směny.
Knihovna musí objevit a vytvořit takovou nabídku služeb, které zákazníci neodolají. Nabídka
zahrnuje vnímanou úroveň kvality služby, příslib značky, rychlost a průběh procesu
poskytování služby. Je nutné sledovat změnu potřeb a přání uživatelů a reagovat na ně včas
vývojem služeb nových, které tyto požadavky lépe uspokojí; stanovení ceny k úspěchu –
„dostaneš, za co zaplatíš“; dostupnost – umístění knihovny není rozhodující při určování
uživatelova pohledu na přístupnost a přijatelnost knihovny. Uživatelé stále více poptávají
služby vyhovující jejich potřebám a časovým možnostem – zapojit internetové a telefonické
služby, prodloužení provozní doby, zavedení knihovních automatů (půjčování a vrácení knih)
atd.; nelze nekomunikovat - knihovna komunikuje vším, co říká, čím je a co dělá. Úkolem je,
aby komunikace knihovny byla jednotná, jasná a efektivní; naskočit do „e-vlaku“ – investovat
do ICT, do nového SW se knihovnám rozhodně vyplatí, protože v e-službách je budoucnost;
budování smysluplných vztahů – kooperace knihovny nejen v místě, spolupráce, vyhledávání
nových příležitostí apod.; budoucnost je nyní – znát historii, perfektně poznat a pochopit
prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Zaměstnanci knihovny musejí perfektně pochopit
vnější prostředí knihovny (konkurence, uživatele, ekonomiku, sociálně politické změny atd.)
stejně jako vnitřní prostředí (silné a slabé stránky knihovny, odbornost, potřeba a pohyb
finančních zdrojů). Management knihovny by měl „mít v rukávu“ různé scénáře a naučit se
hladce a plynule překonávat změny. Knihovní marketing definuje Sakálová, E. jako „efektivní
vztah mezi knihovnou, jejími uživateli a veřejností.“ Marketing není jen reklama, propagace,
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ale jedná se o fenomén vědy o řízení. Jeho úkolem je vybudovat pro knihovnu pozitivní
veřejné mínění.

Obr. č. 1 - Rozšířený marketingový mix
Produkt
U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, často bez pomoci hmotných
výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. Služby jsou nehmotné
a uživatel nemá moc možností srovnání, obává se rizika, klade důraz na osobní zdroje
informací. Management by tedy měl dbát na to, aby služby nebyly složité. Dále by měl
usnadňovat cestu referencí o nabízených službách a především dbát na jejich kvalitu. Je-li
služba dobrá, získá knihovna dobrou pověst a díky tomu větší tržní podíl a lepší možnost
dosáhnout na tolik potřebné finance (větší rozpočet, fundraising).
Cena
Je důležitou složkou marketingového mixu, odvíjí se od ní celková úspěšnost připravovaného
plánu. Veřejné knihovny nabízejí své služby ze zákona (knihovní zákon č. 257/2001 Sb.)
bezplatně.
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Knihovna je nezisková organizace (ve smyslu, že nevytváří zisk – rozpočtová, příspěvková
organizace) a profese knihovníka je posláním, v němž hlavním motivátorem není plat, ale
radost z práce. Řada knihovníků pracuje v knihovně, protože je práce s lidmi těší, mají rádi
kulturní a estetické prostředí knihovny, práce s informacemi je naplňuje a obohacuje jejich
život. Plat je až na druhém místě. Knihovníci jsou sečtělí, kreativní, zvídaví, inteligentní lidé,
kteří mají své nezaměnitelné charisma. Dalo by se říci, že unikají před dnešní realitou.
V knihovně se setkávají s lepší částí společnosti. Knihovníci, kteří necítí hrdost na svou
knihovnickou profesi, většinou nevydrží a odcházejí pracovat jinam. Knihovny patří ke
kultuře. Kultura má nejen integrační, reprezentační a výchovně-vzdělávací funkci, ale je
i důležitým hospodářským odvětvím. Spotřebovává prostředky z komunálních rozpočtů,
podílí se na vytváření prostředků přímo prostřednictvím daňových výnosů a nepřímo
vytvářením podmínky pro vznik příjmů komunálních rozpočtů. Finanční pomoc je přímá
(rozpočet, hospodářská činnost, sponzoři) a nepřímá (daňové zvýhodnění, bezplatná odborná
pomoc apod.). Rozpočet knihoven hradí zřizovatel (obec, kraj, stát), který musí zahrnout
náklady do svého rozpočtu (+ účelové dotace – např. VISK – bezplatný internet). Změny,
které působí na činnost knihoven, jsou jednak vnější: demografické, politické, ekonomické,
kulturní a technologické a jednak ekonomické, technologické a kvalifikační. Management
knihoven vytváří vize, poslání a strategii knihovny. Motivátory jsou především vnitřní a je
potřeba je podporovat, dát knihovníkům pocit volnosti a tvůrčí prostor. Preferovat
individuální, partnerský přístup. Slaďovat vnitřní a vnější změny tak, aby reagovaly na přání
uživatelů. Je potřeba si uvědomit, že služby (poskytované bezplatně) jsou velmi drahé.
Propočteme-li mzdy knihovníků, provozní náklady, ceny knih atd., zjistíme, že bezplatné
služby v knihovnách jsou velmi drahé, platí je každý daňový poplatník. O to větší je
odpovědnost managementu, aby nabízené služby byly ekonomické, rentabilní a především
potřebné. V případě knihoven se za služby účtují skutečně vynaložené náklady, které je
potřeba prokalkulovat, vyčíslit a uvést v příloze ke Knihovnímu řádu – ceníku služeb.
Registrační poplatky, poplatky za poštovné, za kopie, sankční poplatky atd. přinášejí
knihovně tržbu, kterou knihovna přispívá na svůj provoz, hlavní tíha financování knihovny
ovšem leží na zřizovateli (obec, město, kraj, stát). Hovoříme o tom, že služby knihovny mají
cenu dotovanou. Knihovna musí věnovat pozornost nabídkové straně stanovení ceny, tedy
nákladům. Aby bylo možné stanovit efektivně cenu služby, je třeba znát: jaké znalosti má
uživatel o cenách, význam nepeněžních nákladů – např. cenu času, cenu hledání, cenu
obětovaného pohodlí (provozní doba) a psychické náklady. Uživatelé vnímají cenu jako
indikátor kvality. V případě knihoven jsou z tradice zvyklí, že služby jsou zdarma. Přesto se
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domnívám, že za komfort a kvalitní služby by byli ochotni připlatit. Možná mají kousek
pravdy zastánci tvrzení, že co je zdarma, toho si lidé neváží. Každopádně je důležité lidem
vysvětlovat, že služby v knihovnách jsou velmi drahé, přesto je obec, město, kraj, stát nabízejí
svým obyvatelům téměř zdarma. Způsoby stanovení ceny - nákladový přístup – knihovna
vyčíslí přímé náklady (materiál, práce), přičte k nim režijní náklady. Problém je s určením
jednotky, ke které se cena vztahuje, proto se většinou oceňuje ne za kus, ale za hodinu nebo
den, někdy se kalkuluje i s mírou návratnosti.Cenu je dále možné stanovit podle konkurence;
v případě knihovny je to kalkulace skutečně vynaložených nákladů, a ty mohou být různé, ale
ne neobvyklé. Dále existuje metoda stanovení ceny podle poptávky; je založená na tom, jak
zákazníci vnímají hodnotu služby (kolik by za ni byli ochotni zaplatit).
Lidé
Lidé v procesu poskytování služeb hrají hlavní roli, protože ovlivňují vnímání uživatelů
knihovny jako celku. Spokojenost zaměstnanců je příčinou spokojenosti uživatelů. Proto je
potřeba umístit do služeb nejlepší knihovníky s dovednostmi potřebnými pro poskytování
služeb (soupeřit o talenty, odměňovat zaměstnance za získání potencionálního uživatele,
soupeřit o knihovníka roku atd.). Abychom si takové knihovníky udrželi nebo je získali,
musíme být knihovnou, která jim má co nabídnout (vytvořit v knihovně klima péče
o zaměstnance a podporovat vzdělávání), vytvořit kvalitní podmínky pro práci apod. Druhou
významnou skupinu tvoří samotní uživatelé. Uživatelé služby spoluvytváří, vystupují jako
produktivní zdroj a mohou přispívat k jejich kvalitě tím, že kladou otázky či si stěžují.
Uživatel může vystupovat i jako konkurent tím, že si službu zajistí sám. Záleží na jeho
odborných možnostech, dostupných zdrojích, časových a ekonomických možnostech atd.
Procesy
Zahrnují veškeré činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, které vyrábějí a dodávají službu
zákazníkovi. Patří sem také otázka přítomnosti zákazníka a míra rozhodování zaměstnanců.
Řízení procesů je klíčovým faktorem zvyšování celkové kvality služeb. Procesy mohou být
chápány ze dvou hledisek – rozmanitosti a komplexnosti. Jejich charakter lze v čase měnit
těmito způsoby: snížením rozmanitosti a tím dosáhnout určité standardizace, zvýšením
rozmanitosti, jehož výsledkem je služba přizpůsobená požadavkům individuálních uživatelů,
snížením komplexnosti, což vede ke specializaci, a zvýšením komplexnosti a tím se přiblížit
k široké nabídce a univerzálnosti.
Místo
Pomocí správně volené distribuce usnadňujeme uživatelům přístup ke službě. Rozlišujeme:
Vzdálené poskytnutí služby (neosobní) – internetové služby. Telefonické poskytnutí služby,
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které je založené na kvalitní komunikaci. Je nutné se vyvarovat neúnosnému přepojování
hovorů, ovládat umění správného telefonování; telefonické služby by měli poskytovat
kvalifikovaní a vyškolení zaměstnanci. Osobní poskytnutí služby, interakce mezi
poskytovatelem služby a uživatelem; jedná se o přímý kontakt, kdy velmi záleží na ochotě,
odbornosti a příjemnosti obsluhy.
Propagace
Komunikační mix přibližuje službu uživateli a tím snižuje jeho nejistotu při výběru služby.
Kvalitní služba se dá poskytovat, jen pokud je zvládnuta komunikace na všech úrovních
marketingu: interní (vertikální a horizontální), externí (reklama, podpora služeb, PR a přímý
marketing) a interaktivní (osobní poskytnutí služby, prostředí, ve kterém je služba
poskytována). Z toho vyplývá koncept integrované marketingové komunikace, který pomáhá
budovat silnou identitu značky na trhu tím, že spojí dohromady a posílí veškeré zobrazení
a zprávy, se kterými se uživatelé (externí, interní) setkají. Pro řízení interní komunikace je
třeba vybudovat

systém vertikální a horizontální komunikace, propojit

uživatele

a zaměstnance knihovny, kteří s uživateli nepřicházejí do přímého kontaktu, a vytvořit týmy
jdoucí přes funkcionální oblasti. Aby knihovna mohla předčit uživatelova očekávání, měla by
demonstrovat, že zná a chápe jeho očekávání, měla by se zaměřit na dimenze služby, jako
jsou vnímavost, empatie a hmotné aspekty, slibovat méně, dávat více a umístit neobvyklou
službu jako unikátní standard.

Obr. č. 2 – Trojúhelník marketingu služeb
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Obr. č. 3 – Kvalita služeb

Definice kvality služeb
Kotler definuje kvalitu jako dodání služby na vyšší úrovni, než zákazník očekával.

Kvalitu služeb tvoří tyto vlastnosti:
Reliability – spolehlivost a preciznost, s jakou jsou slíbené služby prováděny.
Responsiveness – všeobecná ochota a pohotovost při pomoci uživateli.
Assurance – znalosti, kompetence, zdvořilost a důvěryhodnost zaměstnanců.
Empathy – starostlivost a individuální péče věnovaná uživateli.
Tangibles – věcné a personální vybavení knihovny.
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Obr. č. 4 – Dům kvality (http://www.goethe.de/ins/lv/rig/wis/sbi/wbi/bmn/de102148.htm)
Networking
Kvalita je definována jako množství, ve kterém požadavky a očekávání odpovídají
vlastnostem daného produktu. Tři strany formulují takovéto požadavky a očekávání:
produktivní podnikání, odběratelé produktů a vnější okruhy lidí (podle normy EN ISO
9000:2000). Dům kvality vychází z konceptu kvalitního řízení, který byl vytvořen v Německu
k sebehodnocení pro sociální podnik služeb (Service Assessment). Prof. Markus Walz
(profesor pro knihovnický management a management muzeí na Vysoké škole techniky,
průmyslu a kultury v Lipsku) formuloval z knihovnického hlediska deset „plakátových“ vět.
1) „Manažerka je pouze domovnice“…
2) „Poruchy na stavbě se obvykle nacházejí ve sklepě“……..
3) „Některé horní patro je jen podkroví“………..
4) „Sklep není společenský sál“……….
5) „Jsou knihovny většinou pouze chýše?“………….
6) „Z chýše k pohádkovému zámku“………..
7) „Knihovna jako Fata Morgana“……………
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8) „Novostavba dostane také stabilní velký sklep“………..
9) „Hledejte si levnou ubytovnu“…………
10) „Žádný dům nestojí sám“………………..
Obraz „domu kvality“ ukazuje na jiné souvislosti: kolegyně a odborné rozhovory s nimi
mohou být také důležité, ale v našich sousedních domech bydlí další lidé, čekají další úkoly
a zájmy. Knihovny musí pochopit, že jsou rovnoprávní sousedé, kteří sledují své vlastní cíle.
Budujme neformální informační kanály. Spolupráce je nutností; např. městský archiv otevírá
výstavu, předpokládá se, že se zde bude prezentovat i městská knihovna. Americký
management má proto pojmenování Networking (síťová práce): upevňujte si svou síť nejen ve
„světě knihoven“, ale vytvořte si svou místní síť. Nelitujte času pro styk s veřejností.
Ze svého osobního života víme, kolik času zabere udržování kontaktů, schůzky, návštěvy, ale
je to správně vynaložený čas. Partnerství nám ukáže naše místo a cestu, dva zmohou více než
jeden. Jedno krajské město na jihovýchodě Německa stanovilo kvůli klesajícím daňovým
příjmům úsporné opatření a chtělo každé příspěvkové organizaci věnující se kultuře snížit
rozpočet. Organizace se spojily a navrhly jednomyslný solidární návrh, jak ušetřit. Městské
divadlo se nabídlo, že provoz uzavře a tím pomůže ostatním přežít. V jednotě je síla, městská
rada se rozhodla ustoupit od svých úsporných opatření. Spojte se s jinými organizacemi
v barevnou rozmanitost a vysvětlete zřizovateli, jak je tato rozmanitost důležitá. Neudržujte si
pohádkové zámky, ale snažte se přežít tím, že budete společně budovat domy kvality.
Je 14 % dostatečně silný hlas veřejnosti?
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Obr. č. 5 – Graf počtu registrovaných uživatelů veřejných knihoven v ČR
Knihovny komunikují především se svými uživateli. Ostatní veřejnost sice ví, že knihovny
existují a pravděpodobně půjčují knihy, ale skutečnou hodnotu knihoven neznají. Průzkumy
ukazují, že ani uživatelé knihoven neznají všechny služby, které knihovny poskytují.
Propagace knihoven je slabá. Nabízí se možnost spolupracovat s ostatními organizacemi
v místě a tím se lépe propagovat. Prorůst do komunity, vytvořit z knihovny kontaktní místo
a tak se vrýt do mysli všech obyvatel. Knihovny si říkají, že jsou úžasné a vzdychají; jen
kdyby lidé věděli, co nabízíme, jak rádi by k nám chodili…Největší hodnotou knihoven je
jejich obsah, ale ten je dnes všude! Cílem je vytváření citového pouta se zákazníkem.
Transformace

knihoven

na

komunitní

centra

je

dobrou

formou

propagace

Transformace veřejných knihoven na komunitní centra je aktuálním trendem, který
představuje pozitivní snahy knihovních systémů o humanizaci knihoven. Představuje otevření
se knihovny všem občanským potřebám komunity a integraci knihovny do občanských,
sociálních, kulturních a vzdělávacích procesů. Při transformaci knihoven na komunitní centra
nejde o finance, prostory, technologie, personál apod. Začátek tohoto procesu přichází zdola,
odtud, kde lidé žijí svůj každodenní život. Jeho podstatou jsou lidé, občané, úroveň jejich
občanského povědomí, zodpovědnosti, ochota přispívat ke zvyšování úrovně života komunity.
Rozmazlujme své uživatele
Dříve byl dobrým knihovníkem ten, co učil zákazníky samostatnosti; sami si hledali
knihy/informace. Tento trend dnes nefunguje (viz Google).
Výpůjční pult (bariéra) – službu „tváří v tvář“ nahradila služba kontaktní – knihovník stojí
vedle uživatele a prostředníkem je počítač.
Buďme zdvořilí,
buďme neustále aktivní,
držme krok s dobou – inovujme, hlídejme konkurenci a učme se od ní,
vzdělávejme se – pracujme na sobě,
analyzujme stížnosti,
podporujme věrnost zákazníků,
buďme součástí řešení, ne problémů,
udělejme důležitým i ten nejmenší článek služeb,
nevyřizujme si osobní věci před uživatelem,
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osobně se angažujme,
nenechme se znechutit, odradit, buďme reální optimisté.
Hovořme přímo s uživateli, udělejme si z nich přátele/fanoušky TWITTER - poskytovatel
sociální sítě (mikroblogu) – podobná síť jako FACEBOOK. Vytvářejme lepší vztahy
s uživateli. Řekněme jim vše, co chceme, aby o nás věděli. Dotazujme se přímo, co si o nás
skutečně myslí, co po nás chtějí …Budujme věrnost značce. Knihovny se soustřeďují na
výraz, dovolují knihovníkům nabízet značku jakoukoli budou chtít. Není možné
standardizovat knihovnickou značku přes šablonu. Knihovnická značka se skládá z růzností
potřeb uživatelů, a především z vývoje značky knihy. Knihovník by měl směrem ke čtenáři
nabízet tu nejlepší značku.
Facebook
Nespoléhejme na historicky dané postavení knihoven. Oslovme kontroverzně mladé lidi.
Nabízejme výhody svým fanouškům. Pojměme každou propagační akci neotřele. Můžete
mluvit přímo s uživateli. Zaregistrovat se jako fanoušek a tím se aktivně účastnit diskuse
akcích a službách knihovny. Získat tolik potřebnou zpětnou vazbu.
Guerillový marketing
Co vlastně znamená GM? Jedná se o reklamu, která stojí minimální finance a je založena na
kreativitě, nápadech. Jejím úkolem je šokovat, vrýt se do paměti uživatelů. Síla je v jejím
opakování. GM je především efektivní komunikační nástroj. Výsledná kampaň by měla být
nekonvenční, dramatická a novátorská se smyslem pro teatrálnost. V případě knihoven se
úspěšně využívá na podporu četby; typickým příkladem je projekt „Celé Česko čte dětem.”
Především užívá jiné než klasické inzertní kanály, kterým se lidé naučili úspěšně vyhýbat.
Velmi zajímavé jsou např. plakáty na podporu četby, které vydal SKIP (Přečtěte si to dřív než
Hollywood). Iniciativě se meze nekladou, např. akce typu Čteme v ulicích města, Velké
říjnové společné čtení apod. Jde o to vyjít do ulic a dát o sobě vědět, zapojit uživatele,
překvapit je a využít všech dostupných i nedostupných prostředků pro inzerci.
Příklad

gerilové

kampaně

–

společnost

IKEA

–

otevření

nové

prodejny

Vedení společnosti IKEA zvažovalo, jak oslovit veřejnost před otevřením nové prodejny
a došlo k rozhodnutí, že to zkusí prostřednictvím gerilové kampaně. Přestavěli a přearanžovali
řadu míst, jež jsou zdrojem nepohodlí v každodenním životě ve městě. Autobusová zastávka
se tak stala obývacím pokojem, na lavičkách v parku se objevily polštářky, na nejrůznějších
místech byly rozmístěny misky pro žíznivé psy atd. Spotřebitelé on-line chatovali a stali se
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tak fanoušky nové prodejny. Propagace byla daleko účinnější, než kdyby IKEA využila
klasické komunikační kanály.
Historická hodnota knihovny = knihy (informace/znalosti)
Zdůrazňujme znovu a znovu naši skutečnou/novou hodnotu. Hodnota je společná výseč, kde
se prolíná důležitost uživatelů, naše přednosti a naše výjimečnost. Marketing = plán,
jak se uživatelé dozvědí o „hodnotě knihovny.“

Obr. č. 6 – Hodnota knihovny
Přidaná hodnota
Zlepšení zkušeností uživatelů.„Pokud chcete“ – příslušenství ke katalogu – viz amazon.com.
Seattle Public Library nabízí uživateli, který hledá další „podobný příliv informací“ –
charakteristiky knih, hodnocení knih čtenáři, knihovníky….Webové stránky přístupné přes
mobil – přímý kontakt s uživatelem. Referenční služby do mobilního telefonu.
Umění být skutečný
Příklad: Kosmetika DOVE – skutečná krása, skutečné ženy – obrovské zvýšení obratu. Dove
se rozhodl inspirovat ženy ve zralém věku k příjemné péči o sebe sama a zároveň k aktivnímu
přístupu k životu. Hlavní myšlenkou je Kampaň Za Skutečnou Krásu. Na rozdíl od obvyklých
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sloganů, které slibují zázračné omládnutí, jsou ty od Dove postavené na zajímavých
možnostech, které se před zralou ženou otevírají. Knihovny mají v ruce trumf – znají hodně
příběhů, které mohou vyprávět o sobě či o lidech z ulice: o úspěchu uchazečů o zaměstnání,
dětské gramotnosti, přípravě ke čtení atd.
Buďme atraktivní pro všechny skupiny uživatelů
Knihovny umí oslovit děti, ale mládež? Dítě (0-7 let) – tweens (8-14 let) – teenager (15-18
let). Reklama pro tweens – vymezení kategorie – odlišení dítěte od teenagera. Jedná se
o velmi početnou cílovou skupinu, která má specifické potřeby. Obchodníci řadí tuto skupinu
k sociálnímu fenoménu. Tweens mají rádi jednodušší, ale ne příliš sarkastická témata. Mají
rádi romantický nádech (dívky).GIA – Girls Intelligence Agentura – věnují se výzkumům
tweens dívkám. Tato kategorie umí číst – rozvíjejme u ní vášeň pro čtení vhodnou literaturou.
Zjistěme, co baví skupinu tweens. Tato skupina preferuje méně dětské věci a potřebuje
specifický přístup, aby se cítila pohodlně. (Fantasy literatura/rozhovory tweens s vychovateli).
Image knihovny
Image knihovny je obraz, jakým způsobem okolí vnímá a hodnotí celou knihovnu. Musíme
se umět kvalifikovaně zeptat uživatelů, co si o nás myslí, jaké služby si přejí. Etický kodex –
charta uživatelů – programová péče o uživatele = KVALITNÍ SLUŽBY!

Obr. č. 7 – American Library Association ALA – plakát čtěte
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Obr. č. 8 – Logo veřejných knihoven v USA
Hry lákají do knihovny
Nabízejme výběr hardwaru, recenze na hry, zprávy o nákupu her, hraní her - stolní hry,
případové studie úspěšných programů her apod. Hraní her je mezigenerační fenomén. Mládež
si nosí do knihovny i své hry – vytváření herních komunit. Osmdesát procent rodičů hráčů
říká, že hrají videohry se svými dětmi. Šedesát šest procent uvádí, že je hraní sbližuje.
RealNetworks uvádí, že 75% rodičů tvrdí, že hraní her je užitečné. Knihovny jsou dobrým
místem pro rozvoj celoživotního učení prostřednictvím herních programů.
Knihovny půjčují hračky - Toy Libraries
Hračky knihovny půjčují nejen prezenčně, ale také absenčně a většinou zcela zdarma. Fond je
rozdělen do kategorií podle věku dítěte a podle typu hračky nebo hry - hračky rozvíjející
představivost, modely, hudební nástroje, stavebnice, hračky pro rozvoj tělesné zdatnosti,
hračky pro nemluvňata, hry a puzzle, panenky atd. Orientaci ve fondu usnadňují obrázkové
katalogy, které jsou doplněny popisem hraček a většinou jsou vystaveny i na internetu.
Členství v Toy Libraries je otevřeno všem dětem s tím, že vždy je pamatováno na děti se
specifickými potřebami. Mezi těmito knihovnami jsou zvláště oblíbené pojízdné Toy
Libraries, které rozvážejí hračky až do rodin. Vycházejí tak vstříc dětem a rodičům, pro něž je
docházení do knihovny vzhledem k postižení problematické nebo zcela nemožné. Hračky
musí být neustále kontrolovány a opravovány a právě jejich údržba a hygiena jsou vhodnou
prací pro dobrovolníky. První sbírka hraček ve veřejné knihovně byla pravděpodobně
vybudována v 30. letech 20. století v Los Angeles. Systematicky ale začaly Toy Libraries
vznikat až v 60. letech. Průkopníkem byla v tomto směru Skandinávie. Odtud také pochází
mnoha zeměmi převzatý termín Lekotek (lekotéka) - švédský výraz pro Play Library.
(HRDÁ, Libuše. Knihovny půjčují hračky. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10. [cit. 2009-1206]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1780>. ISSN 1212-5075.)
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Přátelé knihoven
Se zkratkou FOL (Friends of Libraries) se setkáme především v USA, VB a Austrálii, kde
mají společný charakter. V jiných zemích pracuje takové

seskupení na podobných

principech, ale většinou jen při jednotlivých knihovnách. Skupiny mají svůj statut, kterým
se řídí i jejich činnost. Školí dobrovolníky pro práci v knihovnách, pomáhají se sháněním
financí, organizují vzdělávání knihovníků a pomáhají s propagací knihoven ve společnosti
apod.
Fundraising
Fundraising je nejrozšířenější v USA, kde fungují organizace zaměřené na tento druh
činnosti. Nejběžnější jsou veřejné sbírky, poštovní kampaně, benefiční akce, dobrovolná
pomoc, věcná podpora, granty a fondy apod. Fundraising je svého druhu byznys, obchod.
Neobcházíte s kloboukem na ulici, ale za to, že něco dostáváte, také něco dáváte. Úkolem
knihoven je najít, co mohou donátorům za jejich prostředky zpětně nabídnout. (M. Kaiser)
IRA – Mezinárodní asociace čtení (http://www.reading.org)
Má 99 národních členů. Své aktivity zaměřuje především na podporu zvyšování úrovně
metodiky nácviku čtení a zvyšování úrovně čtenářských kompetencí učitelů a lektorů. Své cíle
naplňuje prostřednictvím grantů na projekty, konferencí, vzdělávacích aktivit a pestrou ediční
činností. V mnohých státech vznikají organizace na podporu a rozvoj čtení.
Hnutí „Reading is fundamental“
V rámci tohoto hnutí vznikají různé programy a kluby na podporu čtení ve škole, v rodině.
Americká asociace knihoven ALA vydala pro knihovníky CD ROM obsahující program
s propagačními a informačními nástroji na podporu čtenářských aktivit.
Knihovny vytváří programy na podporu čtení dětí a rodinného čtení
Např. Chatterbooks – čtenářské dětské skupiny v knihovnách se zapojením rodiny.
The Reading Planet – letní čtenářská soutěž pro děti ve veřejných knihovnách. Read It –
kluby volného času, kde dobrovolníci čtou s dětmi. Storysacks – velké plátěné tašky
s dětskými knihami a podpůrnými materiály pro školy a knihovny, které učí rodiče, jak
s dětmi číst. Family of Readers – rodina čtenářů atd.
Inovujme stávající nabídku
Nabízejme pestrost a interaktivitu linek na webové stránky knihoven, rady přes telefon, čtení
pohádek a příběhů přes telefon, pomoc a rady při učení a zpracovávání domácích úkolů,
pestrost kroužků a klubů při knihovnách, učení se v knihovně atd.
Neodmítejme pomoc dobrovolníků
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Při projektování všech služeb a aktivit zahraniční knihovny spolupracují s institucemi
a odborníky ve všech potřebných oblastech a ve značné míře využívají pomoc dobrovolníků.
Seniorům nabízejí mimo donášky knih i doprovod do knihovny, předčítání v domácím
prostředí atd. Knihovny vyvíjejí snahy na aktivizaci seniorů v dobrovolnických službách.
Bestsellerová služba
Zajímavou novinkou ve službách MěK v Chemnitz je bestsellerová služba. Za výpůjčku si
účtují 2 euro. Tím pokryjí finančně nákup bestsellerů a čtenáři se dostanou rychle a snadno
k novinkám. Zpracování nové knihy trvá pět dnů. Existuje dohoda mezi knihkupci
a knihovnou, knihkupci dodávají ve větším počtu novinky do knihovny.
Knihovny jsou sexy
Pozoruhodný reklamní projekt se podařil studentům brněnské Masarykovy univerzity. Coby
gerilová „gorilí smečka“ propagují čtení a knihovny. Potkáte je v ulicích, v tramvajích, mají
vlastní stránku na Facebooku a kanál na YouTube. Připravili lehce erotický kalendář
knihovníků pro r. 2010 – Knihovna je sexy.
Marketingové tipy


Nejdůležitější je řídit se uživateli;



budujte identitu své knihovny, buďte výjimeční;



neignorujte a nezanedbávejte své stávající uživatele, zatímco budete usilovat o nové;



vězte, že marketing je záležitostí každého v knihovně bez ohledu na titul nebo pracovní
pozici;



dbejte na dobré mezilidské vztahy na pracovišti, jedině spokojení zaměstnanci dokážou
vyprodukovat spokojené uživatele;



pochopte a přizpůsobte se uživatelovým stimulům a jeho chování, což je nutností pro přežití
v konkurenci,



odměňujte stálé (věrné) uživatele a loajální (schopné) knihovníky.

Závěr - co není marketing
„Slepicím rozklepeme pařáty na plocho a budeme je prodávat jako kachny.“ (Hans-Christoph
Hobohm)
Nic nedělejte jen jako, skutečně změňte svůj přístup, inovujte a zkuste se dívat na knihovnu
a její služby očima svých uživatelů. Jestliže se změní knihovníci, změní se i knihovny.
Knihovny údajně ztrácejí svůj monopol, ale jejich hodnota je nenahraditelná. Knihovny se
musí ozvat silným hlasem, dát o sobě vědět. Mít jasnou vizi, strategii a knihovníkům vštípit
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nenahraditelnou roli jejich poslání. Zapáleným a kreativním manažerům nabízejí knihovny
nesmírné možnosti realizace jejich marketingových plánů, představ a snů.
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LIBRARIES ARE A MARKETING DREAM
Summary
Libraries have long flourished even without marketing. In recent decades, happened to many
significant changes in the company that affect librarians and their libraries. Is needed to
quickly and effectively respond to these changes. The most serious way to help libraries fulfill
their contemporary importance is to use the all ability of marketing. Libraries need capable
managers, holders of vision, policy makers. The manager is the captain of the ship and it
depends which way he lead the ship / library. Marketing shows that libraries are still here,
and better than before. Libraries look solely to other libraries - looking for inspiration, but
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should look to its users. Marketing in the library should make every employee. Libraries will
change only if the librarians change.
Key words
public libraries, library marketing, services marketing triangle, service quality, guerrilla
marketing, the value of libraries, image of libraries
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4. Matilda Hýrošová
Budúcnosť hudobných oddelení v knižniciach
Abstrakt
Hudobné oddelenia boli v 70tych až 90tych rokoch integrálnou súčasťou slovenských
knižníc.Technologické, legislatívne a iné zmeny spôsobili, že tieto oddelenia bez náhrady
zanikli, resp. zanikajú. Príspevok mapuje súčasnú situáciu, prostredníctvom spomienok
knihovníčky hodnotí minulosť a zamýšľa sa nad možnými náhradami hudobných oddelení.
Kľúčové slová
knižnica, hudobné oddelenie, internet, informačná spoločnosť
Úvod
Primárnym poslaním verejných knižníc bolo a je zabezpečiť slobodný prístup k informáciám.
Slovo „informácia“ bolo od počiatku, ako tomu nasvedčuje i názov „knižnica“ automaticky
spájané s informáciami uloženými v knihách. Až oveľa neskôr, v druhej polovici minulého
storočia, sa integrálnou súčasťou slovenských knižníc .stali i tzv. hudobné oddelenia. Nástup
informačno – komunikačných technológií koncom minulého storočia priniesol z pohľadu
knižníc dva nové fenomény:
-

Digitalizáciu informácií,

-

Sprístupňovanie informácií cez siete.

Digitálna informácií vytvorila knihám konkurenciu v podobe digitálnych informačných
obsahov umiestnených na sieti alebo nových nosičoch – CD, DVD, atď. namiesto textovej
informácie sa do popredia dostala obrazová informácia. Paralelne s tým sa v neprospech
knižníc zmenila i legislatíva.. V tomto príspevku mapujeme súčasnú situáciu hudobných
oddelení, prostredníctvom spomienok knihovníčky hodnotíme ich najlepšie obdobie
a zamýšľame sa nad možnými náhradami.
Vznik hudobných oddelení v knižniciach
Medzi hlavné dôvody vzniku hudobných oddelení v knižniciach možno zaradiť:
a. Politické dôvody - v systéme plánovaného hospodárstva mali knižnice a ich rozvoj
vyhradené svoje miesto, čo im umožňovalo rozširovať svoje aktivity.
b. Ekonomické dôvody – hudobné nahrávky i zariadenia na ich prehrávanie boli pre
mnohých finančne nedostupné.
c. Spoločenské – knižnice patrili medzi spoločensky akceptované informačné zdroje.
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Poslaním hudobných oddelení bolo zachytiť trendy a zatraktívniť verejné knižnice
prostredníctvom zabezpečenia voľného prístupu k novému typu informácií – najmä hudbe
a hovorenému slovu.
Charakter spoločnosti je spätý s rozvojom technológií. Akákoľvek technologická inovácia
prichádzajúca na trh sleduje tzv. difúznu S krivku (Rogers 1995). Pri svojom príchode na trh
je inovácia pre bežného človeka cenovo ťažšie dostupná. Typickým príkladom bol príchod
televízneho prijímača, ktorým z počiatku disponovali len majetnejšie domácnosti a ostatní
boli odkázaný na sledovanie televízie v kluboch alebo verejných inštitúciách. Všeobecne
ľudia v minulom storočí oveľa častejšie využívali možnosť prístupu k informáciám
prostredníctvom verejných inštitúcií (kiná, divadlá, knižnice).
Gramofóny a magnetofóny boli, podobne ako televízne prijímače z počiatku tiež cenovo
ťažšie dostupné. Hudobné oddelenia knižníc sa stali

prijateľnou alternatívou prístupu

k hudbe a hovorenému slovu. Gramofónové platne si získali mnoho priaznivcov, ktorí
dennodenne navštevovali knižnicu práve kvôli počúvaniu nahrávok rôzneho druhu
a charakteru. Sortiment v hudobných knižniciach bol pomerne pestrý a návštevníci si mohli
vybrať z viacerých hudobných alternatív. Okrem gramofónových platní boli vo veľkej miere
využívané aj magnetofónové pásky, ktoré slúžili napríklad na záznam odborných prednášok
z oblasti hospodárstva, ekonómie a iných oblastí. Niektoré knižnice disponovali nahrávkami
rozhlasových relácií a prednášok, ktoré slúžili predovšetkým študentom a odborníkom
z praxe. Existovali hudobné informačné strediská, ktoré ponúkali viacero služieb určených
domácim, ale aj zahraničným návštevníkom. Keďže autorský zákon mal na knižnice miernejší
meter, pracovníci knižníc prípadným záujemcom vyhotovili kópie zvukových nahrávok,
samozrejme so zreteľom na nariadenie ochrany autorských a vydavateľských práv
producentov a výkonných umelcov. Okrem požičiavania a kopírovania zvukových nahrávok
usporadúvali hudobné oddelenia posedenia a besedy zamerané na domácu, ale i zahraničnú
hudobnú tvorbu.
Súčasnosť hudobných oddelení knižníc
Príchod

digitálneho

záznamu

znamenal

koniec

zlatej éry gramofónových platní

a magnetofónových pások. V pomerne krátkom čase nahradili gramofóny a magnetofóny CD
prehrávače.

Priamočiarou reakciou knižníc

by bolo

prispôsobiť sa spomínaným

technologickým trendom a niektoré knižnice sa o to aj pokúsili. Informačno-komunikačné
technológie však zmenili aj ich dostupnosť a všeobecne i spôsob života. Tým, že si postupne
mohli aj menej majetné domácnosti zaobstarať prehrávače digitálnych záznamov, začal počet
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návštevníkov hudobných oddelení postupne klesať. Ďalším dôvodom znižovania počtu
návštevníkov hudobných oddelení bol aj fakt, že ľudia uprednostnili počúvanie hudobných
nahrávok v pohodlí domova, pred návštevou knižnice. V dôsledku týchto pohybov hudobné
oddelenia knižníc buďto už bez náhrady zanikli, alebo postupne zanikajú. Svedčí o tom
i mapka, zobrazujúca súčasný stav.
Minulosť a súčasnosť očami knihovníčky
Pani Tichá z Krajskej knižnice v Žiline takto popisuje minulosť a súčasnosť hudobného
oddelenia jej knižnice:
„V knižnici pracujem už 30 rokov. K práci v hudobnom oddelení som sa dostala zhodou
okolností – presťahovala som sa z Bratislavy do Žiliny a knižnica mala voľné miesto len
v hudobnom oddelení. Práca ma bavila a hudobné oddelenie významnú úlohu nielen vo
vzťahu k širšej verejnosti ale aj k hudobným profesionálom. Počet hudobných jednotiek
neustále rástol a oddelenie sa rozširovalo. Rovnako stúpal i počet záujemcov o hudobné
nahrávky. Okrem počúvania nahrávok a ich požičiavania sa návštevníci oddelenia mohli
zúčastňovať i rôznych akcií, zameraných na hudobnú problematiku. Samotní pracovníci
hudobného oddelenia sa zúčastňovali odborných seminárov, vedených odborníkmi
a organizovaných Hudobným centrom. Na konci semináru účastníci absolvovali vedomostný
test a získali certifikát. Semináre boli zamerané na jednotlivé hudobné žánre, dejiny hudby,
teóriu hudby a hudobné formy. Semináre tiež slúžili ako fórum pre výmenu skúsenosti medzi
hudobnými knihovníkmi.
V deväťdesiatych rokoch sa začala situácia zásadne meniť. Počet návštevníkov hudobného
oddelenia začal rapídne klesať – denne to bolo iba 5 – 10 návštevníkov. Preto v roku 1997
samostatné hudobné oddelenie zaniklo. V súčasnosti je väčšina hudobných nahrávok uložená
v depozite a prípadní záujemcovia si ich môžu prezenčne vypožičať a vypočuť v čitárni. Túto
možnosť však využíva minimálny počet návštevníkov knižnice – v priemere 2 – 3 za deň.
V porovnaní s prostredím hudobného oddelenia čitáreň ani zďaleka neposkytuje taký komfort.
Otvorenou otázkou je i ďalší osud nahrávok. Knižnica nemá dosť prostriedkov na ich správne
skladovanie a tak možno by najlepším riešením bolo ich predaj prípadným záujemcom.“
Scenáre budúceho vývoja
Pri náčrte možného budúceho vývoja použijeme techniku tvorby scenárov. Ako rozhodujúce
veličiny, ovplyvňujúce budúcnosť sme zvolili:
-

Spôsob poskytovania služby knižníc (prezenčne, cez sieť),

-

Druh poskytovaných služieb (tradičné, nové)
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NOVÉ SLUŽBY

RIKŠA NA DIAĽNICI

KOMÉTA

prezenčne

cez sieť
ANGLICKÝ KLUB

KENTAUR

TRADIČNÉ SLUŽBY

Obrázok č.1: Scenáre budúceho vývoja
scenár č1: rikša na diaľnici
Názov scenára upozorňuje na nevyužité možnosti - knižnica bude síce poskytovať nové
služby, ale len prezenčným spôsobom. Na jednej strane tým knižnice stopercentne vyhovejú
litere zákona, na druhej strane tu ostáva nezodpovedaná otázka „Prečo ísť do hudobného
oddelenia v knižnici, keď to isté môžem získať pohodlnejším spôsobom?“
scenár č.2: anglický klub
Tento scenár pripomína anglické „back to the basics“, t.j. návrat k tradičným osvedčeným
hodnotám, v prípade knižnice to je návrat ku knihe. Knižnica bude poskytovať len tradičné
služby len prezenčným spôsobom. Pre tento typ knižnice už existuje i mierne hanlivý názov kamenná knižnica. Do kamennej knižnice budú chodiť, podobne ako do anglického klubu, len
vybraní návštevníci.
scenár č.3: kentaur
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Scenár „kentaur“ je opakom k rikši na diaľnici. Zatiaľ čo rikša predstavuje brzdu, kentaur je
pokusom o poskytovanie tradičných služieb cez sieť, čo sa prakticky dá len vo veľmi
obmedzenej miere
scenár č. 4: kométa
Pre kométu sú charakteristické dve skutočnosti: všetci sú uchvátení žiarou jej chvosta a obdiv
k nej má krátke trvanie. Knižnica – kométa bude poskytovať nové služby cez sieť, čiže bude
to multimediálna digitálna knižnica. Tu popri legislatíve vidíme problém v tom, že knižnice
vstúpia do súťaže s komerčnou sférou.
Závery
Človeku v knižnici ešte stále ubieha čas rýchlejšie, ako u zubára. To znamená, že knižnica je
človeku priateľským prostredím, čo otvára priestor pre rozširovanie ponuky služieb.
-

Hudobné oddelenia nemôžu mechanicky kopírovať technologické trendy

-

Podmienkou úspešnosti je druh poskytovanej pridanej hodnoty

-

Riešením nebude ani jeden z vyššie uvedených scenárov, ale ich hybrid

-

Heslom doby je konvergencia – knižnice by prirodzene mohli konvergovať
k vzdelávaniu: knižnica môže prevziať niektoré funkcie školy.
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Projektová činnosť slovenskej národnej knižnice
Abstrakt
Príspevok je zameraný na súčasnosť a budúcnosť knižníc z pohľadu projektového
manažmentu. Stručne objasňuje dôležitosť projektov, ich riadenie pre každú knižnicu
a popisuje fázy ich tvorby. V tejto súvislosti je príspevok konkrétne zameraný na projektovú
činnosť Slovenskej národnej knižnice, stručne opisuje projekty, ktoré SNK realizovala,
realizuje, alebo plánuje realizovať v blízkej budúcnosti. Prezentované sú tiež výsledky
prieskumu spoločnosti Ernst and Young a ekonomického týždenníka TREND o internom
riadení projektov vo veľkých spoločnostiach v SR, do ktorého sa zapojila aj SNK. Výsledky
prieskumu sú porovnané s výsledkami prieskumu v ČR.
Kľúčové slová
projekt, projektový manažment, Slovenská národná knižnica, projektový cyklus, prieskum.

Slovenská národná knižnica je jednou z hlavných štátnych inštitúcií patriacich pod
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Táto inštitúcia plní kultúrnu, vedeckú, informačnú
a vzdelávaciu funkciu. Jedná sa o modernú inštitúciu, ktorej úlohy vytyčuje zákon 183/2000
Z. z. o knižniciach. Jednou z jej úloh je zodpovednosť za rad úloh súvisiacich s informačnou
sieťou knižníc v Slovenskej republike.
Súčasťou rozvoja budúcnosti všetkých knižníc je neustále prispôsobovanie dynamicky sa
meniacim podmienkam. Či už sa jedná o technologické zmeny, zmeny ľudských potrieb,
sociálne, ekonomické, legislatívne, alebo politické zmeny, všetky si vyžadujú reakciu
a prispôsobenie sa.
Stav trvalej stability je takmer nemožné dosiahnuť a dlhodobo udržiavať, či už v prírode,
bežnom živote, alebo v inštitúciách. Reálny život charakterizuje premenlivosť, inovácia,
pokrok a zmena.
Ako povedal P. Drucker (1992), všetko čo žije a funguje prebieha v dvoch časových rovinách:
v prítomnosti a budúcnosti. Budúcnosť sa vytvára, plánuje a realizuje v prítomnosti. Preto je
potrebné vnímať prítomnosť ako budúcnosť. Neplatí však pravidlo, že zajtrajšok, teda
budúcnosť je vždy predĺžením dneška teda prítomnosti. V takom prípade by došlo k stagnácií
a úpadku. Bez zmien nie je pokrok a bez pokroku nie je úspech.
SNK a projekty
SNK je modernou národnou aj európskou inštitúciou, ktorej úlohou je šíriť kultúru,
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podporovať vzdelávanie, výskum, zabezpečovať základné ľudské právo na rovnaký prístup
k informáciám a chrániť národné kultúrne dedičstvo.
Nové podmienky 21. storočia sa priamo dotýkajú aj knižníc. Vo vyspelých krajinách
zohrávajú knižnice dôležitú rolu v životoch ľudí. U nás sú knižnice stále nedoceňované. Preto
je potrebné, aby sa každá knižnica snažila čo najlepšie a najrýchlejšie adaptovať na nové
podmienky a svetové trendy, ktoré 21. storočie prináša a tak sa priblížiť aj k mladším
generáciám čitateľov.
„Snahou Slovenskej národnej knižnice je dosiahnuť, aby národná knižnica bola viac otvorená
demokratická inštitúcia a aby výsledky jej práce opodstatňovali jej existenciu a užitočnosť pre
modernú spoločnosť.“ 1
Projektová činnosť SNK je pestrá a neustále sa rozvíjajúca. Takýto stav však nebolo
jednoduché dosiahnuť a udržať. Všetko sa začalo po odlúčeniu SNK od Matice slovenskej
(12. máj 2000). Po takejto zmene bolo potrebné, aby sa SNK čo najrýchlejšie postavila na
vlastné nohy a začala myslieť do budúcnosti. V tej dobe začala SNK aktívne pripravovať
množstvo projektov. Financie na projekty nebolo možné čerpať len zo štátneho rozpočtu,
pretože ako povedal Dušan Katuščák, generálny riaditeľ SNK, prostriedky štátneho rozpočtu
vyčlenené pre národnú knižnicu patria medzi jedny z najnižších v EU. Vo vyspelejších
krajinách sa sponzorovanie knižníc berie ako prestíž, česť. U nás sféra knižníc pre sponzorov
zatiaľ nevzbudzuje potrebný záujem. Preto musela a teda stále aj musí SNK aj všetky ostatné
knižnice vynakladať väčšiu námahu a snahu na získanie dostatočného množstva financií na
realizáciu svojich projektov a celkový rozvoj. SNK sa však úspešne darí udržiavať si svoje
postavenie, prestíž a opodstatnenie v súčasnej spoločnosti.

1

Súčasný stav projektovej činnosti SNK: 1


3 projekty prebiehajú („Slovenská digitálna knižnica“, „Europeana v1.0“, „Europeana
Travel“),



1 projekt je oficiálne ukončený 31.12.2009, dobieha administratíva („TELplus“),



2 projekty sú ukončené, ale sú v štádiu 5 ročnej udržateľnosti („Informatizácia
knižníc - verejný internet v knižniciach SR“, „Vytvorenie siete s informačným
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

1

URL: Slovenská národná knižnica [online]. 2009. Dostupný z WWW: <http://www.snk.sk> [cit.

2009-12- 05]
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– Informácie pre inovácie“),


3 projekty sú ukončené („Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie



pergamenových dokumentov SNK“, „TEL-ME-MOR“, „EDLnet“),



SNK plánuje v najbližšej dobe zrealizovať 4 projekty:
- národný projekt digitalizácie textových dokumentov a knižných zbierok
spolufinancovaný z prostriedkov OPIS,
- projekt vybudovania integrovaného konzervačného centra (IKC),
- projekt generálnej opravy, dostavby a modernizácie I. historickej budovy Matice
slovenskej – národnej kultúrnej pamiatky,
- projekt rekonštrukcie kaštieľa Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch.
prebiehajúce projekty

31%

15%

23%

ukončené projekty

31%

ukončené projekty,
štádium 5 roćnej
udržateľnosti
plánované projekty

Graf 1: Percentuálne znázornenie súčasnej projektovej činnosti SNK.
Projekty SNK je možné rozdeliť do viacerých kategórií podľa rôznych kritérií, napríklad:
1. podľa spôsobu a objemu financovania,
2. podľa oblasti zamerania,
3. podľa aktérov a pod.
Spôsob financovania:2
Medzi dôležitejšie kategórie patrí oblasť financovania jednotlivých projektov. Existuje
viacero spôsobov získavania finančných zdrojov:


Financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ:
- „Informatizácia knižníc – verejný internet v knižniciach SR“,

2

KRIŠTOFOVÁ, K. <katarina.kristofova@snk.sk>. [2010-01-15]. Projekty SNK. [E-mail to: Eva Kozoková

<eva.kozokova@fpv.uniza.sk>].
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-

„Vytvorenie

siete

s

informačným

prepojením

vedeckých,

akademických

a
špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie – Informácie pre inovácie“,


Financovanie z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu:
- „Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky“,



Financovanie z rámcových programov EÚ (6. rámcový program EK, eContentplus,
a pod.):
- „TEL-ME-MOR“,
- „EDLnet“,
- „TELplus“,
- „Europeana v1.0“,
- „EuropeanaTravel“,



Financovania z Agentúry na podporu výskumu a vývoja:

- „Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov
v SNK“.
Oblasť zamerania: 3


Projekty rekonštrukcie:
- Študovňa Zlatá niť – rekonštrukčný projekt SNK, rok 2001, na rekonštrukciu boli
vynaložené: kapitálové výdavky vo výške 1.900 tis. Sk, bežné výdavky na vnútorné
vybavenie vo výške 1.458 tis. Sk.
- Vzdelávacie stredisko – rekonštrukčný projekt SNK, 2002, finančná investícia 770
tis. Sk.
- Konferenčná sála – rekonštrukčný projekt SNK, 2002, 3.700 tis. Sk.



Akcie a podujatia pre verejnosť:
- Výstavy a prezentácie – akcie, podujatia pre verejnosť. SNK je najmä od roku 2003
aktívnym organizátorom výstavných a prezentačných projektov, ktoré dôstojne
reprezentujú nielen SNK, ale v prípade zahraničných prezentácií aj slovenskú kultúru
a slovenské kultúrne dedičstvo.

- Martinská literárna jar - akcie, podujatia pre verejnosť, Martinská literárna jar
3

URL: Slovenská národná knižnica [online]. 2009. Dostupný z WWW: <http://www.snk.sk> [cit. 2009-12- 05]
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nadväzuje na tradíciu Slovesnej jari. Každoročne ponúka reflexiu slovenskej knižnej
kultúry a pôvodnej tvorby. Táto akcia je sprevádzaná viacerými podujatiami
(divadelné predstavenia, filmové projekcie, výstavy slovenských výtvarníkov,
hudobné koncerty...).


Projekty na podporu vedy, vzdelania a služieb na Slovensku:
- Projekt KIS3G,
- Informácie pre inovácie,
- Kniha SK,
- Slovenská digitálna knižnica,
- Informatizácia knižníc,



Európske projekty:
- „TEL-ME-MOR“,
- „EDLnet“,
- „TELplus“,
- „Europeana v1.0“,
- „EuropeanaTravel“

Aktéri (ľudské zdroje) 4


Projekty s využití interných ľudských zdrojov (samostatné):
väčšinou sa jedná o projekty rekonštrukčné a realizácia akcií a podujatí pre verejnosť.


Projekty s využitím interných aj externých ľudských zdrojov (v spolupráci inými
inštitúciami):
- „Informatizácia knižníc – verejný internet v knižniciach SR“,
-

„Vytvorenie

siete

s

informačným

prepojením

vedeckých,

akademických

a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie – Informácie pre inovácie“,
- „Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky“,
- „TEL-ME-MOR“,
- „EDLnet“,
- „TELplus“,
- „Europeana v1.0“,
4

KRIŠTOFOVÁ, K. <katarina.kristofova@snk.sk>. [2010-01-15]. Projekty SNK. [E-mail to: Eva Kozoková

<eva.kozokova@fpv.uniza.sk>].
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- „EuropeanaTravel“
- „Výskum a vývoj prototypu odborovej digitálnej knižnice na zvýšenie dostupnosti
poznatkov vedy a výskumu pre študentov, výskumníkov a prax“ (zatiaľ sa
nerealizuje), (v spolupráci so Žilinskou univerzitou),
- „Pamäť Slovenska – (zatiaľ sa nerealizuje) národné centrum excelentnosti výskumu,
ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenska“), (v spolupráci
so Žilinskou univerzitou).
- Konzervovanie fotografií - vznikol na základe

spolupráce troch riešiteľských

organizácií: Gettyho konzervačného inštitútu (GCI - Getty conservation Institute)
v Los Angeles, USA; Slovenskej národnej knižnice v Martine; Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave.
(Podrobnejšie informácie o projektoch SNK je možné nájsť na www.snk.sk.)
SNK získala cez projekty viac ako 9 mil. EUR, a to nasledovne: 5


Informatizacia kniznic - 1 mil. EUR,



Vytvorenie siete s informacnym prepojenim vedeckych, akademickych a specialnych
kniznic vratane ich modernizacie - 6.304.361,75 EUR,



Slovenska digitalna kniznica - detasovane pracovisko SNK, Vrutky - 1.574.629,56
EUR,



Prieskum,

konzervovanie

a

kulturno-historicke

zhodnotenie

pergamenovych

dokumentov v Slovenskej narodnej kniznici - 69.176,13 EUR,


TEL-ME-MOR - 35.484 EUR,



TELplus - 62.900 EUR,



EuropeanaTravel - 49.400 EUR,



Pri projektoch EDLnet a Europeana v1.0 boli preplatene len cestovne vydavky
v hodnote 2.965,29 EUR (EDLnet - 1.365,29 EUR, Europeana v1.0 - 1.600 EUR).

Životný cyklus projektu
Projektový manažment neurčuje striktné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri každom
projekte. Jedným z hlavných znakov projektu je jedinečnosť, čo znamená, že nie je možné pri

5

KRIŠTOFOVÁ, K. <katarina.kristofova@snk.sk>. [2010-01-15]. Projekty SNK. [E-mail to: Eva Kozoková

<eva.kozokova@fpv.uniza.sk>].
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viacerých zdanlivo rovnakých, či podobných projektoch použiť presný vzorec realizácie
a prípravy. Existujú však základné prvky a kroky, ktorých dodržaním sa zvyšuje percento
úspešnosti projektu. Realizácia projektu pozostáva z viacerých fáz. Pri väčších
a komplexnejších projektoch sú tieto fázy presne špecifikované.
SNK využíva pri plánovaní a realizácii projektov stanovené štandardné postupy. Ako nástroj
tvorby projektov je možné využiť „Riadenie projektového cyklu“, prijaté Európskou komisiou
ako primárny postup tvorby projektov v roku 1992. 6
Na začiatku celkovej prípravy projektu je potrebné zvoliť tému, alebo oblasť zamerania
projektu. Témy a oblasti zamerania jednotlivých projektov vyplývajú: 7


na jednej strane z dlhodobých cieľov knižnice, prípadne dlhodobých problémov,
ktoré je potrebné riešiť,



na strane druhej knižnica reaguje na výzvy.

Pri projektoch EU sa odporúča využívať metodiku projektového cyklu, ktorú využíva aj SNK.
Riadením tohto cyklu sa zabezpečuje aj samotná kontrola cyklu. Pozostáva z piatich prvkov
a to: 6
1. projektový cyklus
Všeobecný zámer
Hodnotenie

Analýza stavu

Implementácia

Formulácia projektu

Získavanie finančných
prostriedkov

Obrázok 1.: Projektový cyklus 6
6

KRIŠTOFOVÁ, K.: Zásady písania projektov a získavanie finančných prostriedkov. Martin: SNK, 2009. 57 s.

7

KRIŠTOFOVÁ, K. Slovenská národná knižnica, Martin. Projektová činnosť SNK. Osobná komunikácia [2009-

12-18].
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2. hlavní aktéri – všetci, ktorí na projekte pracujú, spolupracujú, alebo pre ktorých
je projekt určený, to znamená: cieľové skupiny, ministerstvá, dodávatelia, sponzori,
odborníci, projektový tím, externé firmy a pod.,
3. rozhodnutia – rozhodnutie a súhlas všetkých zainteresovaných o realizácii projektu,
4. štandardizovaný formát dokumentov – zvyšuje efektívnosť a uľahčuje kompatibilnú
komunikáciu medzi aktérmi,
5. logický rámec – pomáha všetkým zainteresovaným stranám dobre sa orientovať
vo všetkých fázach projektu. V logickom rámci je podrobne opísaná každá fáza projektu
a to pomocou grafického zobrazenia, diagramu. Pomáha pri analyzovaní kľúčových častí
a aj pri samotnej prezentácii projektu.
Projektový cyklus sa skladá zo šiestich na seba nadväzujúcich fáz: 6
a) všeobecný zámer – ide o stanovenie základných pravidiel pre spoluprácu s európskou
komisiou,
b) analýza stavu – jedná sa o fázu pri ktorej sa realizuje niekoľko analýz (analýza
problémov, analýza a následný výber partnerských organizácií, analýza a výber variant
postupov a pod.), ide o prvotnú myšlienku projektu, ciele, výsledky a aktivity,
c) formulácia / príprava projektu – špecifikácia podrobností, kontrola uskutočniteľnosti,
udržateľnosti projektu, presnosť cieľov, správnosť špecifikovaných cieľov (možné overiť
pravidlom SMART) a odhad zdrojov,
d) získavanie finančných prostriedkov – fáza financovania patrí medzi kľúčové fázy,
nakoľko sa jedná o nenahraditeľný zdroj pri realizácii projektu. Táto fáza sa skladá
z niekoľkých častí:

e)



koncept finančného návrhu,



skúmanie finančným výborom,



rozhodnutie o financovaní,



zmluva (podpísanie) finančného návrhu.
implementácia / realizácia – samotná realizácia projektu, podávanie správ ako napr.

ročné plány, plány projektu, správy o monitorovaní, správy o priebežnej kontrole,
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f) hodnotenie – analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a účinkov projektu.
V prípade nezrovnalostí, či nedokonalostí a chýb je potrebné prijať nápravné opatrenia. Na
záver je možné zhodnotiť a uviesť niekoľko odporúčaní pre zlepšenie realizácie podobných
projektov v budúcnosti,
Základom úspechu je predovšetkým správne stanovený cieľ projektu. To znamená stanovený
tak, aby bol realizovateľný, akceptovateľný všetkými zúčastnenými stranami, aby nebol
v rozpore s inými projektmi, ktoré môžu prebiehať súbežne, alebo následne. Existuje mnoho
všeobecných pravidiel, metód a odporúčaní ako postupovať pri tvorbe projektu. Možné je tiež
využiť nástroje v podobe PC softwaru. Najosvedčenejšie sú však najmä praktické skúsenosti.
Prieskum interného riadenia projektov v Slovenskej republike
V decembri 2009 spoločnosť Ernst & Young v spolupráci s ekonomickým týždenníkom
TREND už druhýkrát uskutočnila prieskum interného riadenia projektov vo veľkých
spoločnostiach pôsobiacich v Slovenskej republike. Cieľom prieskumu bolo zistiť súčasný
stav v oblasti riadenia projektov vo veľkých organizáciách, odhaliť nedostatky a zlepšenia
oproti roku 2008.
Spoločnosť Ernst & Young to nemala jednoduché, nakoľko nebolo veľmi ľahké získať od
mnohých oslovených spoločností potrebné informácie. Nakoniec boli výsledky spracované na
základe ochoty 37 spoločností. Získavanie a zber dát prebiehal v októbri 2009 a následne boli
spracované v novembri tohto roku. Pre čo najširšie a najobjektívnejšie zmapovanie celkovej
úrovne projektového riadenia na Slovensku boli oslovené spoločnosti a inštitúcie z rôznych
odvetví. 24,3 %

respondentov zastupovalo odvetvie telekomunikácií a informačných

technológií, ďalej nasledovali respondenti z odvetvia výrobného priemyslu, finančných
služieb a verejné služby. Jedným z respondentov bola aj Slovenská národná knižnica.
Podmienkou výberu respondentov bol počet zamestnancov, výška tržieb a rozsiahle
skúsenosti s projektmi. 39% opýtaných spoločností začalo realizovať v poslednom roku 21 až
50 projektov. 8
Rozsah a náklady projektov
V porovnaní s výsledkami prieskumu v predchádzajúcom roku, došlo k miernemu poklesu
počtu realizovaných projektov (30%) a u 47% sa takmer nič nezmenilo. Len 22%
respondentov uviedlo zvyšovanie počtu projektov v roku 2009.

8

URL: Prieskum o projektovom manažmente Ernst and Young [online]. 2009.
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Tento pokles môže byť dôsledkom svetovej ekonomickej krízy, šetrením spoločností,
obmedzením rozpočtov. Spoločnosti zamerali svoju pozornosť hlavne na prioritné projekty.
Podľa vyjadrenia zástupkyne generálneho riaditeľa pre štrukturálne fondy, svetová
ekonomická kríza nijako neohrozila ani neovplyvnila projektovú činnosť SNK. 3
39% oslovených organizácií začalo za posledných 12 mesiacov realizovať menej ako päť
projektov a 28% realizovalo 11 až 20 projektov. Väčšina spustených projektov trvala dlhšie
ako desať mesiacov. 8

5 a menej projektov (SNK)

28
8

6 až 10
11 až 20

11

14

21 až 50
51 a viac

39

(čísla sú uvedené v %)
Graf 2: Počet projektov, ktoré spoločnosť začala realizovať v priebehu posledných 12
mesiacov. 8

menej ako 3 mesiace

34,3

4 až 6 mesiacov

31,4

7 až 9 mesiacov
10 až 12 mesiacov

8,6
11,4

viac ako 12 mesiacov
(SNK)

14,3

(čísla sú uvedené v %)
Graf 3: Priemerné trvanie jedného projektu. 8
SNK patrí do prvej skupiny respondentov, čiže za posledných 12 mesiacov realizovala menej
ako 5 projektov. Väčšina z projektov SNK patrí medzi dlhodobé a preto ich realizácia trvá
viac ako 12 mesiacov. Priemerná dĺžka trvania projektov SNK (príprava, realizácia, spustenie
a udržiavanie) je 24 mesiacov a viac (netýka sa menších projektov).
Výška nákladov 70% projektov je priemerne viac ako 40-tisíc eur. Jedna pätina projektov
mala rozpočet väčší ako 500-tisíc eur a len 2,9% projektov vynaložilo menej ako 5-tisíc eur.
V Českej republike patrilo naopak do tejto skupiny až 10,3% a v Poľsku len 2%. 8
51

5 000 eur a menej

29,4

5 000 eur a menej

31

5 001 až 20 000 eur

5 001 až 20 000 eur

20,6

20 001 až 40 000 eur
40 001 až 100 000 eur

20,6

2,9
14,7

11,8

20,7

40 001 až 100 000 eur

10,3

100 001 až 500 000 eur
viac ako 500 000 eur (SNK)

(čísla sú uvedené v %)

20 001 až 40 000 eur

10,3
13,8

13,8

100 001 až 500 000 eur
viac ako 500 000 eur (SNK)

(čísla sú uvedené v %)

Graf 4: Priemerné náklady v eurách

Graf 5: Priemerné náklady v eurách

na jeden projekt.9

na jeden projekt v ČR.9

Priemerné náklady na jeden projekt realizovaný SNK sú väčšie ako 2.000.000 EUR. Pri
projektoch SNK došlo k prekročeniu stanoveného rozpočtu len 2 krát. Prekročenie sa týkalo
stavebných prác pri veľkých investičných akciách. K prekročeniu konečného termínu
projektov SNK v závažnej miere nedochádza. 10
Zameranie projektov

Graf 6: Zameranie projektov zúčastnených spoločností na prieskume Ernst & Young;
9

URL: Prieskum o projektovom manažmente Ernst and Young [online]. 2009.
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TREND, 2009. 9
Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti Ernst & Young patria medzi najčastejšie realizované
projekty reorganizácie procesov, modernizácie informačných technológií a znižovania
nákladov.
SNK zameriava svoje projekty hlavne na informatizáciu a zlepšovanie knižničnoinformačných služieb pre vedomostnú spoločnosť, v dostatočnej miere sa venuje
aj rekonštrukčným projektom priestorov SNK, ale aj mnohých historických budov.


Rekonštrukčné projekty SNK tvoria 16%.



Projekty na podporu vedy, vzdelania a služieb na Slovensku tvoria 26%.



Projektové plánovanie spoločenských podujatí a akcií SNK tvorí 11%.



Európske projekty pokrývajú 26%.



Ostatné 21%. 11
projekty rekonštrukcie

21%

16%
11%

26%

akcie a podujatia pre
verejnosť
projekty na podporu
vedy, vzdelania a služieb
na Slovensku
európske projekty

26%
ostatné

Graf 7: Zameranie projektov SNK. 11

V súčasnosti je kľúčovým projektom SNK „Slovenská digitálna knižnica“ (SDK). SNK
zameriava svoje činnosti predovšetkým na sprístupňovanie informácií, podporu vzdelania,
vedy a poskytovanie služieb v oblasti knihovníctva. SNK je z tejto stránky možné nazvať, ako
„výklad, či okno slovenského kultúrneho dedičstva“. Úlohou projektu SDK je zachovať
kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie a to prostredníctvom jeho digitalizácie.
Projekt "Slovenská digitálna knižnica - detašované pracovisko SNK, Vrútky" vznikol

11

URL: Projekty a inovácie [online]. 2009. Dostupný z WWW: < http://www.snk.sk/?projekty-a-inovacie> [cit.

2009-12-10]
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z iniciatívy Slovenskej národnej knižnice.
Marec 2006 - podanie projektu na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o individuálny
projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora z Nórskeho finančného mechanizmu
a finančného mechanizmu EHP.
November 2006 - vyhodnotenie projektu za najlepší zo všetkých projektov v rámci priority
"Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva" ako najlepší, - predložený na ďalšie
hodnotenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP v Bruseli.
Jún 2007 - definitívne schválenie projektu.
Začiatok projektu 2007 – predpokladané trvanie - dva roky.
Projekt je prvou etapou realizácie celkového zámeru Slovenskej národnej knižnice (SNK)
zriadiť svoje riadne detašované pracovisko s názvom "Integrované konzervačné
a digitalizačné centrum" (IKDc).
Ciele:


Vybudovanie kompetenčného centra a centra excelencie EÚ pre oblasť
digitalizácie.



Vybudovanie, prevádzkovanie, sprístupnenie všestranne funkčnej digitálnej knižnice
a archívu digitálnych materiálov.



Dlhodobé uchovávanie a sprístupňovanie vzácnych dokumentov, zbierok, fondov,
diel informačných a vzdelávacích entít.

Výstup:


kompletne nové pracovisko s technológiami na digitalizáciu materiálov
hmotného kultúrneho dedičstva,



zdigitalizované dokumenty budú následne ukladané v archívnych médiách
a pre verejnosť prístupné prostredníctvom kultúrneho webového portálu Memoria
slovaca - www.memoria.sk.

Financovanie:
„Výška nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu predstavuje 1 574 629,57
EUR pri 0% spolufinancovaní zo strany SNK ako konečného prijímateľa.“
Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa celkový zámer SNK bude realizovať v etapách.
Realizácia projektu pozostáva z viacerých etáp, vzhľadom na obmedzené finančné zdroje.
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Aktivity:

stavebné

práce

-

rekonštrukcia

priestorov,

nákup

nových

technických

a technologických zariadení, digitalizácia, mikrofilmovanie, depozity digitálnych a
mikrofotografických materiálov, depozit papierových dokumentov, technológie – siete.1
Finančné zdroje
Jednou z fáz realizácie a riadenia projektu je vyčlenenie a zabezpečenie potrebných zdrojov.
Všeobecne sa zdroje delia do 5 skupín, a to materiálne, informačné, finančné, ľudské
a doplnkovou skupinou je čas. Všetky uvedené skupiny zastávajú svoju dôležitú pozíciu. Aj
napriek tomu však mnoho odborníkov považuje za najdôležitejšie zdroje finančné a ľudské.
Získavanie financií na projekty je naozaj dôležité. Každá organizácia, inštitúcia, alebo
jednotlivec sa snaží získať čo najväčší objem financií na realizáciu projektovej činnosti,
pretože práve nedostatok financií je jednou z bariér rozvoja kultúry.
Existuje viacero možností získania nenávratných finančných príspevkov pre oblasť kultúry –
knižníc. Každá možnosť má však svoje pozitívne aj negatívne stránky. Medzi hlavné spôsoby
získavania financií pre verejné knižnice patria národné granty, štrukturálne fondy EÚ,
finančný mechanizmus EHP (Európsky hospodársky priestor) a nórsky finančný
mechanizmus, programy a granty EÚ. Ďalšou možnosťou získavania finančných prostriedkov
je sponzorstvo. Ako už bolo spomenuté, sponzoring knižníc u nás zatiaľ nepatrí medzi
obľúbené a prominentné. 12
Personálne zdroje (projektové kancelárie)
Personálne zdroje na riadenie projektov sú v mnohých organizáciách zabezpečované
prostredníctvom projektových kancelárií. Ako uvádza spoločnosť Ernst & Young, projektová
kancelária je stály koordinačný orgán.
Hlavnými cieľmi a poslaním projektovej kancelárie je: 13


definovať štandardov a metodík pre riadenie a koordinovanie projektov,



slúžiť ako centrálny bod komunikácie a riešenia otázok a problémov ohľadom
projektov,



riadiť riziká, poskytovať podporu členom projektového tímu,



vytvoriť merítka pre prínosy,



školiť, vzdelávať a pripravovať ľudí na projektovú činnosť,

12

KRIŠTOFOVÁ, K.: Zásady písania projektov a získavanie finančných prostriedkov. Martin: SNK, 2009. 57 s.
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URL: Projektová kancelária [online]. 2009. Dostupný z WWW: http://www.aiten.sk/domain/aiten/files

/subory/produkty-dokumentacia/rp/ aiten_riadenie_projektov_pl1.doc. [cit. 2009-12- 03]
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zabezpečovať efektívne využívanie zdrojov,



podávať pravidelné správy, reporty,



koordinovať vecnú a časovú následnosť projektov,



zabezpečovať súlad prínosov projektov s celkovou stratégiou spoločnosti.

Projektové kancelárie majú svoje uplatnenie najmä vo veľkých organizáciách. Z prieskumu
spoločnosti Ernst & Young vyplýva, že až 80% respondentov uvádza existenciu projektových
kancelárií, z prieskumu v ČR vyplýva rovnaký výsledok (80%) a v PL uviedlo existenciu
takýchto orgánov 60% respondentov. 14 Takmer všetci (96%) respondentov vyjadrilo súhlas
s potrebnosťou a užitočnosťou projektovej kancelárie. S týmto názorom súhlasí aj Katarína
Krištofová, zástupkyňa generálneho riaditeľa SNK pre štrukturálne fondy. Potrebnosť
a prínos projektovej kancelárie vidí „v lepšom personálnom zabezpečení projektov,
ako aj v ich celkovej lepšej príprave a riadení (administratíva, ekonomika, monitoring, PR,
a pod.)“15
Napriek tomu sa však v rámci organizačnej štruktúry SNK projektová kancelária momentálne
nenachádza. Za všetky činnosti spojené s riadením projektov, ktoré sú financované zo
štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov, zodpovedá zástupkyňa
generálneho riaditeľa SNK pre štrukturálne fondy. SNK má 2 projektových manažérov,
vrátane zástupkyne generálneho riaditeľa SNK pre štrukturálne fondy.
39% respondentov prieskumu spoločnosti Ernst & Young uviedlo, že „v ich spoločnosti
pôsobia so zameraním „projektový manažér“ maximálne dvaja ľudia, alebo spoločnosť
takúto pozíciu vôbec nemá.“

16

Aj keď sa to možno tak nejaví, ale oproti minulým rokom ide

o výrazný nárast počtu projektových manažérov.
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Graf 8: Počet projektových manažérov v spoločnosti. 14
V SNK sa priemerne na projektoch podieľa 5 až 6 ľudí. Tento počet je vzhľadom na veľkosť
niektorých projektov nedostačujúci a pre zvolených zamestnancov aj náročný.
Projektové tímy vznikajú väčšinou až po schválení samotného projektu. Riadenie projektov
nemá na starosti len jedno konkrétne oddelenie. Pri zostavovaní projektových tímov sa
väčšinou jedná o zamestnancov z rôznych pracovísk. Takže dochádza k vytváraniu
medziodborových tímov. Pri takýchto typoch tímov sa len ťažko udržiava kontinuálna
komunikácia, členovia nie sú medzi sebou v dostatočnom kontakte a tak môžu vznikať
konflikty, časové zdržania a to v dôsledku pracovného nesúladu. Tieto bariéry však
projektové tímy SNK zvládajú. 17
V SNK môže vytvárať pracovné skupiny generálny riaditeľ. SNK sa v projektovej činnosti
darí, nemá žiadne väčšie problémy. Zrealizovaním projektovej kancelárie by sa však mohli
odstrániť nedostatky a bariéry v oblasti riadenia projektov a dosiahnuť vyššia efektivita práce.
Ideálna predstava o zostave projektovej kancelárie v SNK je: 16





projektový manažér,



projektový asistent, ktorý by mal na starosti administratívu,



ekonóm – rozpočet, účtovníctvo,



stavbyvedúci,



technik,

kvalifikovaní odborníci pre konkrétne oblasti.
Dôvody neúspechu
Spoločnosť Ernst & Young zaradila do svojho prieskumu aj najčastejšie dôvody neúspechu
projektov.
Medzi päť najzávažnejších dôvodov neúspešných projektov patria:

17



zmena rozsahu projektu v dôsledku externých zmien,



zmena rozsahu projektu, pretože bol na začiatku zle vymedzený,



rozdielne očakávania výstupov z projektu,

URL: Prieskum o projektovom manažmente Ernst and Young [online]. 2009.
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17



nedostatočné personálne zabezpečenie projektu a koordinácia projektového tímu,



nedostatočný, alebo príliš optimistický rozpočet/plánovanie.

Len malé percento respondentov vidí ako dôvod neúspechu nedostatočnú motiváciu
zamestnancov a 12% nesúhlas so zmenou, ktorú spôsobí realizácia projektu.
Spoločnosť Ernst & Young prišla na základe dosiahnutých výsledkov k záveru, že “členovia
projektového tímu sú teda snaživejší a vo firmách je menej odmietavých zamestnancov. Okrem
vplyvu krízy môže byť jedným z dôvodov aj pokles počtu projektov, vďaka čomu majú
zamestnanci na preukázanie svojich schopností viac času.”17
Najčastejšími dôvodmi zlyhania, alebo príčinami ohrozenia projektov SNK sú podľa
zástupkyne generálneho riaditeľa SNK pre štrukturálne fondy: 18


nedostatočný, alebo príliš optimistický rozpočet,



nedostatočné, alebo príliš optimistické plánovanie,

Za posledné roky však nedošlo v SNK k zlyhaniu žiadneho projektu.
Vzdelávanie, príprava zamestnancov na projekty
SNK realizuje odborné vzdelávanie a školenia zamestnancov na projektovú činnosť čiastočne,
príležitostne, podľa potreby. V roku 2008 sa realizovali dve školenia týkajúce sa projektového
riadenia.


Trojdňové školenie Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností. „Toto
školenie bolo zamerané najmä na internú komunikáciu v rámci tímu pri realizácii
projektov, prezentáciu výstupu projektu a prípravu interných školení.“ 18



Dvojdňové školenie Projektový manažment zamerané najmä na praktické aspekty
prípravy, realizácie a riadenia projektov financovaných zo zdrojov EÚ na Slovensku.
18

Oboch školení sa zúčastnilo 11 zamestnancov SNK, ktorých sa oblasť projektového riadenia
týka najviac a najčastejšie sa priamo zúčastňujú na projektových aktivitách SNK.

Tieto

školenia boli organizované a vedené za pomoci využitia externých zdrojov. SNK sa zároveň
angažuje v rekvalifikovaní a vzdelávaní zamestnancov verejných knižníc s neknihovníckym
18

KRIŠTOFOVÁ, K. <katarina.kristofova@snk.sk>. [2010-01-15]. Projekty SNK. [E-mail to: Eva Kozoková

<eva.kozokova@fpv.uniza.sk>].
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vzdelaním v podobe kurzu. V osnovách kurzu je zaradený aj predmet Zásady písania
projektov a získavanie finančných prostriedkov, ktorý vedie zástupkyňa
generálneho riaditeľa SNK pre štrukturálne fondy Ing. Katarína Krištofová. Predmet
pozostáva z dvoch častí, teoretickej prednášky (8 hodín) a praktického workshopu (8 hodín).
Záverečné zhodnotenie
Hlavnými cieľmi SNK na najbližšie roky v oblasti projektovej činnosti a riadenia sú:


zlepšenie projektového riadenia, vrátane personálneho zabezpečenia,



realizácia nových projektov.

Hodnotenie súčasnej projektovej činnosti SNK:


SNK nemá zriadenú projektovú kanceláriu, napriek tomu dokáže riadiť svoje projekty
bez zbytočných, závažných odchýlok.



Najväčšie riziko zlyhania projektov SNK je príliš optimistické vnímanie riadenia
projektu a nedostatočné množstvo ľudí v projektovom tíme.



SNK vidí svoje nedostatky v oblasti projektového riadenia, ale pracuje na zlepšení.

Celkové hodnotenie výsledkov prieskumu spoločnosťou Ernst & Young: 19


úroveň projektového riadenia: 1/3 respondentov hodnotí svoju úroveň
za porovnateľnú s priemerom v danom odvetví, alebo ako lepšiu; 1/3 by však chcela
svoju úroveň zlepšiť,



percento projektov ukončených v termíne a v rámci stanoveného rozpočtu: 62 %,
v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 7%,



takmer všetci respondenti vyjadrili súhlas nad užitočnosťou projektovej kancelárie,
ale len 13% respondentov hodnotí svoju projektovú kanceláriu za kompetentnú
a kvalifikovanú.
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PROJECT ACTIVITIES OF SLOVAK NATIONAL LIBRARY

Summary
This article is focused on the presence and future of libraries from the point
of view of project management. It briefly explains the importance of projects, their control for
every library and describes stages of their creation. The article is specifically focused on
project activities of Slovak National Library. It briefly describes projects realized by
the Slovak National Library. It also presents the results of research made by the company
Ernst and Young and the economic magazine Trend about internal managing of projects
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in selected enterprises in Slovak Republic, which included also the Slovak National Library.
Results of this research were compared with results of a similar research made in the Czech
Republic.
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project, project management, Slovak National Library, project cycle, research.
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Markéta kukrechtová

Regionální knihovna karviná na sociální síti facebook
Abstrakt
Regionální knihovna Karviná si vytvořením profilu na sociální síti Facebook dává za cíl
oslovit co největší počet návštěvníků, seznámit je s produkty a službami, které knihovna
nabízí a poskytuje, dovést návštěvníky knihovny k jiným cenným zdrojům informací
a poznání, a tím zvýšit návštěvnost skutečné knihovny.
Klíčová slova
Regionální knihovna Karviná, Facebook, sociální síť, produkty, služby
Vlastní text
Sociální sítě jsou v současné době velmi oblíbené nejen mezi studenty, sloužící hlavně ke
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Sociální
síť je propojená skupina lidí, která se navzájem ovlivňuje. Sdílí společné zájmy, profesi, jsou
mezi nimi rodinné vazby. Mezi nejoblíbenější světovou sociální sít patří Facebook.20 Sociální
sítě jsou určeny zejména pro sdílení informací a zábavu (Facebook), profesionální síť pro
personální agenty a k navazování obchodních kontaktů (LinkedIn), sdílení multimédií,
chatování (Orkut – projekt Googlu), sociální síť oblíbená mezi Afroameričany, slouží mimo
jiné i ke hledání krajanů mezi emigranty (Blackplanet), sdružuje umělce profesionální
i amatérské (MySpace). Ve východních zemích je velice oblíbená sociální síť Hi5, v Severní
Americe je to Bebo.21
Facebook je nejrozsáhlejší společenský webový systém sloužící k tvorbě sociálních sítí,
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat – text, obraz, zvuk, video, udržování
vztahů a zábavě. Facebook využívá více než 350 milionů aktivních uživatelů a řadí se tak
mezi největší společenské sítě na světě. Je plně přeložen do šedesáti pěti jazyků včetně
češtiny.
Sociální síť Facebook byla založena Markem Zuckerbergem, bývalým studentem Harvardovy
univerzity, v únoru roku 2004 jako systém umožňující studentům Harvardovy univerzity
20
21

www.facebook.com
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
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komunikovat a sdílet. V dalších letech se Facebook začal rozrůstat, připojovaly se ostatní
univerzity, od srpna roku 2006 je přístup umožněn všem osobám starším 13 let. 3
Registrace do sociální sítě Facebook je velice jednoduchá. 1 Na úvodní stránce uživatel vyplní
základní údaje - jméno, e-mail, heslo, pohlaví a datum narození. Systém Facebooku zašle
potvrzovací e-mail na zadanou adresu, stačí pouze kliknout na link v těle e-mailu a účet je
aktivován.4 Po registraci v systému má uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil včetně
vložení svého profilového fota. Kromě rodného města, střední a vysoké školy, zaměstnání se
Facebook zeptá třeba i na politické názory nebo náboženské vyznání. Vyplnění položek
základních informací o uživateli není povinné, ovšem úplný profil pomůže k lepšímu
dohledání vašimi přáteli a známými. Další informace o uživateli v profilu jsou osobní
informace, ve kterých jsou například aktivity, zájmy, oblíbená hudba, knihy, filmy.
V kontaktních informacích uživatel může vyplnit e-mailové kontakty, kontakty na instant
messaging, telefonní kontakty, adresa bydliště nebo odkaz na webovou stránku. Do záložky
vzdělání a zaměstnání si uživatel může vložit informace o dosaženém vzdělání, probíhajícím
studiu nebo o zaměstnavateli.
Po přihlášení do sociální sítě Facebook se uživateli zobrazí hlavní stránka s příspěvky přátel,
také vlastní profil uživatele, který si může dále editovat. Vlastní profil se skládá z vložených
fotografií, videí, informací o uživateli a „zdi“. Na „zdi“ se zobrazují vlastní příspěvky
uživatele, které chce sdílet se svými přáteli. Dále se na hlavní stránce nachází položky
Zprávy, Události, Fotky a Přátelé.
Po rozkliknutí položky Přátelé se zobrazí vyhledávací políčko, po zadání jména osoby se
zobrazí seznam vyhledaných kontaktů, po kliknutí na konkrétní osobu na pole „Přidat mezi
přátele“ se dané osobě zobrazí vaše žádost o přátelství. Po potvrzení přátelství se daná osoba
zařadí do seznamu vašich přátel, uvidí obsah vašeho profilu. Sociální síť Facebook umožňuje
sdílet textové zprávy, komentovat si navzájem fotografie, videa, příspěvky na „zdi“, sdílet
informace, ohodnotit vše pomocí funkce „líbí se mi“, chatovat. Položka Události slouží
k plánovaní akcí, na které můžete pozvat své přátele zasláním pozvánky, uživatel má také
přehled o pozvánkách od svých přátel.
Komunikace mezi uživateli sociální sítě Facebook může probíhat formou zpráv, vzkazů na
zdi, chatování nebo komentování obsahu. Chatování probíhá klasickým způsobem instant

3
4

http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook
HANDL, Jan. Facebook pro začátečníky.
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messagingu, tedy zprávy vidí jen osoby komunikující mezi sebou. Naproti tomu vzkazy na zdi
vidí všichni přátelé.
Důležitou složkou sociálních sítí je bezpečnost. Také na Facebooku si uživatel může nastavit
různé úrovně bezpečnosti informací v profilu, soukromí fotek a videí. Jedná se o nastavení
kdo může vidět váš profil, kdo vás na Facebooku může najít a také jaké informace budou
poskytnuty externím aplikacím na Facebooku.
Stránky a skupiny slouží ke sdružování uživatelů stejných zájmů, koníčků, názorů. Této
možnosti se rozhodla využít také Regionální knihovna Karviná, jako dalšího způsobu
prezentace činnosti RKK pro uživatele knihovny, a vytvořila profil RKK na sociální síti
Facebook.5 Tento nový způsob prezentace RKK na sociální síti Facebook umožňuje přístup
k produktům a službám RKK uživatelům, kteří využívají sociální sítě Facebook a knihovnu
nenavštěvují nebo nevyužívají jejích služeb nebo o nich neví. Informuje a zve na akce konané
na jednotlivých pobočkách, informujeo termínech promítání ve Filmovém klubu, který
funguje při Regionální knihovně Karviná od roku 1968, o knižních novinkách nakoupených
do fondu knihovny, sdílí s ostatními uživateli fotky, videa z akcí konaných v RKK a také
zajímavé odkazy o dění ve městě Karviná. Komunikuje s ostatními knihovnami, které jsou na
sociální síti Facebook.
Regionální knihovna Karviná se také zapojila na sociální síti Facebook do projektu „Přihlaš
babi a dědu na Facebook“, který podporuje setkávání generací v této sociální síti. V rámci
pravidelných Pondělních internetových setkání, které se konají na pobočkách RKK již od
roku 2003, se nejen seniorům přiblížuje sociální síť Facebook a její možnosti využití, mezi
které patří také sdílení informací, fotografií a videí s rodinou a přáteli.
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Summary
Regional library Karviná has created presentation in social network Facebook. Aim of this
presentation is to address maximum number of visitors, to inform visitors about our products
and services which our library offers and bring other valuable sources
of informations to visitors. We enhance visit rate of real library by this way.
Key words
Regional library Karviná, Facebook, social network, product, servises
Kontaktní adresa:
Bc. Markéta Kukrechtová, Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, 734 11 Karviná Mizerov, kukrecht@rkka.cz, 596 348 301

65
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Dagmar Magincová

K otázce copyrightu a technologie
Abstrakt
Příspěvek poukazuje na vztah komunikační technologie a kultury, a otevírá tak otázku
podstaty současných diskusí o stávající podobě instituce copyrightu. Utilitaristický charakter
těchto diskusí naznačuje, že jde – jako vždy v minulosti, kdy se etablovala nová komunikační
technologie – primárně o boj o trh s kulturními komoditami, přesouvající se do virtuálního
prostředí.
Klíčová slova
komunikační technologie, duševní vlastnictví, copyright, kulturní průmysl
Ať už máme na mysli knihu pojímanou jako nositele kulturních hodnot, jako spotřební
předmět, jako nástroj prosazování utilitárního zájmu či nástroj ideologický, jako artefakt
sloužící dekorativním účelům – vždy je kniha „výrazem své doby a svého prostředí“. i Jestliže
jsme naznačili některé z funkcí, jež kniha plní, měli jsme na mysli především její rozměr
sociokulturní, neboť kniha je jedním z nejvýraznějších reprezentantů dvou přelomových
technologií: písma a knihtisku. Cílem tohoto příspěvku je v obecné rovině poukázat na vztah
technologie a kultury, i se kterou se nakládá jako s pseudoargumentem v diskusích o ochraně
duševního vlastnictví, jejichž podstatou je ve skutečnosti prosazování ekonomické
a ideologické moci.
Vycházíme přitom z tzv. mediocentrické teorie, i podle které je mentalita v určitém období –
stejně jako uspořádání společnosti – determinována aktuálně dominantní komunikační
technologií. Na základě této teorie byla stanovena také periodizace dějin, jejíž mezníky
souvisejí se změnami dominantní komunikační technologie. Stěžejním přínosem takové
periodizace je poznání, že komunikační technologie nejsou pouhým nástrojem, ale podílejí se
na chápání a interpretaci světa, zasahují do struktury vědomí člověka.
Technologie
Podstatou zmíněné periodizace je tedy změna způsobu sdílení významů, aplikovaná jako
kritérium i na prehistorické období (bez písemných pramenů). Výměna, uchovávání, obnova
a šíření informací měly totiž stěžejní hodnotu vždy, jakkoli ji odborníci připouštějí
(v návaznosti na dochované hmotné doklady) raději až pro období historická. Ovšem
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například některé současné přístupy antropologie (zohledňující moderní neurologické
výzkumy) i či experimentální archeologie potvrzují význam technologických změn
v komunikaci pro přesnější výklad vývoje lidské civilizace a porozumění jeho důsledkům.
S periodizací dějin podle kritéria komunikační technologie se můžeme setkat u různých
autorů,i reprezentujících různé koncepce. Pro naše potřeby se jeví jako dostatečně ilustrativní
připomenutí koncepcí Harolda A. Innise a Marshalla McLuhana. i
Politický ekonom Innis je jedním z prvních teoretiků, který razantně upozornil i na to, že
komunikační technologie (resp. média) neslouží jen k přenosu informací, ale rovněž jako
prostředek ekonomické a politické moci. i Drahé technologie s omezeným počtem uživatelů
(např. psaní ve středověku) slouží mocenským elitám a umožňují kontrolu nad informacemi,
široce dostupné technologie (jako např. knihtisk) jsou schopny kulturu demokratizovat.
Mediolog a literární teoretik McLuhan, žák a následovník Harolda Innise, rozlišuje tři epochy,
a to z perspektivy jedince, resp. jeho schopnosti smyslového vnímání informací. i Zřetelně se
pak rýsují: 1. období předabecední (komunikace pouze mluvenou řečí), 2. období abecední
(do komunikace vstupuje psaná řeč) a tzv. Gutenbergova galaxie (nástup tištěné kultury), 3.
tzv. Marconiho galaxie (nástup elektrických médií, tj. médií s vysílaným signálem).
Odhlédneme-li od metaforického vyjadřování, tolik příznačného právě pro McLuhana, máme
před sebou jasný koncept výkladu lidské civilizace, jejíž vývoj bytostně proměňoval akcent
určitého lidského smyslu při komunikaci. McLuhan mluví v rámci výše zmíněné
mediocentrické teorie přímo o technologickém determinismu. První, orálníi období
představuje soulad všech koexistujících smyslů, který se projevuje mimo jiné vzájemně silně
provázaným kmenovým společenstvím s hluboce prožitou mytickou zkušeností a cyklickým
vnímáním času. Kmenovou rovnováhu narušuje písmo a (knih)tisk, technologie, které vedou
k vytlačení sluchu (ale i hmatu a zkušenosti okamžité reakce) zrakem. Nastupuje linearita,
individualismus, racionalita, abstraktní myšlení. Radikální i změna společnosti vyvolaná
nástupem elektrických médií pak vedla k rozpadu tradičních struktur a ustavila tzv. globální
vesnici (a spolu s ní novou formu orality).
Copyright a blahobyt společnosti
Mediocentrické pojetí sociálních a kulturních změn nás přivádí k foucaultovskému pojetí
jednoho z článků komunikačního řetězce, i v jehož středu kniha stojí, a to k autorovi. Podle
Foucaulta je role autora, přesněji autorská funkce, součástí moderní diskurzivní formace, tedy
určitého obecně sdíleného souboru pravidel pro tvoření a distribuci textů. Základem autorské
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funkce je jednoznačná atribuce každého textu konkrétnímu autorovi (či skupině autorů), a to
primárně nikoli kvůli zajištění jeho vlastnického práva k tomuto textu, k jeho duchovnímu
obsahu, ale kvůli identifikaci konkrétní osoby, odpovědné za potenciální subverzivní obsah
textu.i „Dnešní obrovský rozvoj nových informačních a komunikačních technologií s sebou
přináší nutnost důkladného přezkoumání pravidel upravujících tvorbu a předávání vědění.
Regulační opatření týkající se duševní práce se většinou utvářela koncem 18. století. Tato
opatření se zaváděla v kontextu, kdy se právní regulace duševního vlastnictví omezovala
pouze na mechanismy v oblasti obchodování knihami. I když dnes oblast šíření vědomostí
prochází bouřlivými změnami v důsledku revolučních změn v mikroelektronice, dnešní
základní právní kategorie užívané v této oblasti pocházejí z doby před Francouzskou
revolucí,“i říká v návaznosti na Foucaultovo pojetí autora kanadský politolog a sociolog
Gilbert Larochelle. i Znepokojuje ho zejména otázka, zda můžeme o plagiátu, respektive
porušení autorského práva mluvit „ve světě myšlenek, kde mizí možnost rozlišit představu
a referenta, kopii a originál, kopírujícího a autora“. i
Nemáme zde prostor k tomu, abychom podrobně připomínali diskuse o takzvané krizi knihy,
které se objevují vždy v době nástupu nové technologie. i Ta poslední se váže k elektronickým
knihám a v návaznosti na ně k digitalizaci a síťovému šíření knih původně majících charakter
hmotného artefaktu. Je však na místě se ptát, jaké oprávnění má – v současnosti
determinované elektr(on)ickými technologiemi, v „globální vesnici“, jež ztratila charakter
struktury s centrem/centry a periferiíi – argumentace, již v souvislosti s projektem Google
Books Libraryi uvádí současný předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Vladimír
Pistorius: „Nechceme dopadnout jako hudební průmysl, který kvůli snadnému kopírování
hudby a šíření po internetu, skomírá... Hudebníci mají alespoň možnost koncertovat. Nevím,
jak si budou vydělávat autoři, nejspíš začnou psát za výlohami.“i Faktem ovšem je, že autoři
se do této diskuse téměř nezapojují. Nedomnívají se totiž, že by se jich nějak zásadně
dotýkala, pokud jde o finanční zhodnocení jejich tvorby. Podmínkou jejich produkce je
zpravidla financování z jiných zdrojů (zpravidla grantových projektů), než je copyrightově
zajištěné – mizivé – procento ze sumy za prodané výtisky jejich knih. Totéž ostatně platí i pro
zmíněné hudebníky, mezi nimiž se dokonce ani ti mainstreamoví (prodávající řádově
desetitisíce hudebních nosičů) neživí podílem z jejich prodeje, ale koncerty. Ne náhodou
začali tito interpreti vynechávat vydavatelský článek při šíření svých produktů. i To už ovšem
mluvíme o kulturním průmyslu, jehož podstatou je komodifikace kultury, nikoli o kultuře
charakterizované schopností reflektovat a zpochybňovat legitimizaci a samozřejmost
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společenského statu quo.
Doplníme-li Pistoriův výrok oficiálním prohlášením političky Angely Merkelové i na
Frankfurtském knižním veletrhu i v říjnu 2009, v němž jako reprezentantka německé vlády
zaručila oficiální boj proti nebezpečí změny statutu autorských práv v elektronickém prostředí
(tak jak jej reprezentuje zmíněný projekt Googlu), je evidentní, že jde o ekonomický,
respektive mocenský boj. i Ten jako by už ani nebylo třeba skrývat jen za tradiční
utilitaristickou argumentaci.
Utilitarismus ostatně stál za etablováním instituce copyrightu. Vzhledem ke specifičnosti tzv.
duševního vlastnictví, i jehož předmětem jsou ideální objekty na rozdíl od hmotných statků, se
od doby zavedení instituce autorského práva (nejprve na základě precedenčního práva a od
roku 1710 právně plnohodnotně definovaným autorským zákonem Statute of Anne v Anglii)
argumentovalo podporou růstu blahobytu společnosti, i podporou stimulace k tvůrčí činnosti,
prospěšné dalším členům společnosti atd. Z historických zkoumání ovšem vyplývá, že šlo na
straně jedné o standardní akt státní moci, totiž o snahu kontrolovat pomocí monopolních
tiskařských výsad obsah masově šířených informací, a na straně druhé o obchodní zájmy
institucionalizového monopolu tiskařů a vydavatelů. Šlo tedy o reakci na technologickou
změnu, jež v důsledku omezila tehdejší fungování státní moci, i prostřednictvím
ekonomického opatření – důsledně budovanou monopolizací knihtisku mimo jiné s užitím
zastíracího argumentu o zajištění oprávněného příjmu pro autory knih.
Trh
Nechceme zpochybňovat myšlenku autorských práv jako takovou, ale vymáhání autorských
práv v současné podobě, kterou považujeme vzhledem k jejímu anachronismu za nefunkční. i
Změna technologie s sebou, jak jsme již nastínili, vždy nese změnu koncepce kultury jako
důsledek změny ideologie. A kultura dnes představuje především virtuální prostor,
rozparcelovaný mezi představitele ekonomické a ideologické moci.
Podle našeho názoru není ohrožena kulturní produkce, ale obchod s kulturní produkcí,
potažmo to, co již představitelé frankfurtské školyi s kritickým odstupem nazvali kulturní
průmysl. i Tento kulturní průmysl není ohrožen jako takový, hrozí pouze přesun některých
vlastnických vztahů v jeho rámci. A tento proces probíhá stále bez ohledu na autory a kvůli
zisku i bez ohledu na příjemce.
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ON THE PROBLEM OF COPYRIGHT AND TECHNOLOGY
Summary
The contribution points out the relation between culture and technology of communication,
and thus opens the question of the essence of contemporary discusions about current form
of the institution of copyright. The utilitarian character of these discusions signifies, that
the matter is primarily (as it was always in the past, when the new technology
of communication was estabilished) the struggle for the market of cultural commodities,
shifting towards the virtual space.
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8.

Halina Molinová

„Druhý život knihovny“
Abstrakt
Regionální knihovna Karviná si vytvořením prezentace virtuální knihovny v prostředí Second
Life dává za cíl oslovit co největší počet návštěvníků, seznámit je s produkty a službami, které
knihovna nabízí a poskytuje, formou hry a zábavy dovést návštěvníky knihovny k jiným
cenným zdrojům informací a poznání, a tím zvýšit návštěvnost skutečné knihovny.
Klíčová slova
Regionální knihovna Karviná, Second Life, virtuální knihovna, produkty, služby
Vlastní text
SecondLife, v překladu „Druhý život“, vznikl v roce 2003 v San Franciscu. Je to trojrozměrný
virtuální svět, ve kterém jeho obyvatelé žijí svou paralelní existenci. Uživatelé jsou zde
reprezentováni tzv. avatary. Komunikují spolu pomocí chatu (text), voice chatu (zvuk),
seznamují se s jinými avatary. V tomto světě je možno si pronajmout pozemek za měsíční
poplatek, na kterém může nájemce prezentovat své služby, které poskytuje v reálném světě,
stavět objekty, vydělávat peníze, tzv. Lindeny, odpočívat, poznávat nová místa, vzdělávat se,
chodit na přednášky, bavit se.
SecondLife není jen hra, ale umožňuje vzdělávání formou vzdělávacích kurzů, poskytování
různorodých informací z celého světa. SecondLife je jednoduše vše, co chcete aby byl. i
V současné době je na celém světě zaregistrováno v tomto prostředí přes 14 milionů
uživatelů. „Druhý život“ můžete využívat zcela zdarma, bez nutnosti registrace placeného
účtu. Pro vstup do tohoto prostředí je zapotřebí být zaregistrován na www.secondlife.cz a mít
nainstalovaný obslužný program v PC. Uživatelům nic nebrání vytvářet neomezený počet
postav, které slouží k testování anebo začátku nového „života“ pod jinou identitou.
Součástí tohoto prostředí je i České město pro česky a slovensky hovořící osoby na lokaci
Czechoslovakia, které vzniklo v roce 2007, a o které se stará firma beVirtual, s.r.o. V Českém
městě je zaregistrováno přes 40 tisíc česky a slovensky mluvících uživatelů. SecondLife je
rychle se měnící
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a rostoucí 3D virtuální svět. Stovky nových obyvatel se připojují každý den a vytvářejí nové
bytosti, které zkoumají svět a potkávají nové lidi a také objevují způsoby, jak si užít zábavy.
Některé instituce a lidé se rozhodli zakoupit si virtuální půdu, která jim umožňuje začít nové
podnikání, prezentovat svou činnost, navazovat kontakty a dát o sobě znát ve virtuálním
světě. Pomocí této firmy se již v SecondLife prezentují firmy O2, Pivovary Staropramen,
Raiffeisent bank, CzechTourism, Policie ČR, AC Sparta Praha, IBM Česká republika, Český
rozhlas a také vzdělávací instituce jako je například Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci. i
Již od 1.7.2008 mohou uživatelé SecondLife využívat služeb Regionální knihovny Karviná
v tomto prostředí. Účelem umístění knihovny do prostředí SecondLife je jedinečná možnost
prezentace knihovny a města Karviné v nově se rozvíjející oblasti elektronických informací.
Jeho prostřednictvím mají uživatelé možnost vyzkoušet produkty Regionální knihovny
Karviná - Informační portál karvinských firem - Infoservis, on-line katalog knihovního
fondu, elektronický obchod Antikvariát, který je spravován v rámci RKK, Rešerše zpracované
z vybraných časopisů, Meziknihovní výpůjční systém (MVS), webové stránky RKK, balíček
služeb BIBLIOSET, ale také začíst se do plných textů časopisu SOVA, který vydává
Regionální knihovna Karviná od roku 2002, informační panel s nabídkou pořádaných aktivit
knihovny a města a další služby, které využívají přednosti tohoto prostředí. i
Vytvoření prezentace virtuální Regionální knihovny Karviná si dává za cíl oslovit co největší
počet návštěvníků, seznámit je s produkty a službami, které knihovna nabízí a poskytuje,
formou hry a zábavy dovést návštěvníky knihovny také k jiným cenným zdrojům informací
a poznání,a tím zvýšit návštěvnost skutečné knihovny, také jako prostředek ke zviditelnění
města Karviné a využití služeb Regionální knihovny v Karviné v celosvětovém měřítku. Po
vyřešení všech formalit, kterými jsou zakoupení pozemku, návrh a postavení virtuální
knihovny a její registrace, byla činnost virtuální RKK zahájena. Virtuální Regionální
knihovna oslavila 1. července 2009 první rok prezentace ve virtuálním prostředí SecondLife,
dosavadní působení přineslo nárůst virtuálních uživatelů, vklínění nových informačních
trendů do práce knihoven - značné propagační a komunikační možnosti, oslovení mladší
a střední generace pomocí games (her), větší návštěvnost webových stránek, větší zájem
o knihy z e-antikvariátu.i SecondLife je jedinečná příležitost prezentace knihovny ve
virtuálním světě. Virtuální knihovna nejenže představuje reálné služby knihovny v Karviné,
ale je zároveň i příjemnou a relaxační zábavou s knihou v ruce pro všechny unavené avatary.
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Osm pracovnic ze služeb jednotlivých poboček RKK dle stanoveného harmonogramu
v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin vystupují

ve virtuální RKK jako avataři-knihovnice, poskytují informace,

zodpovídají dotazy týkající se fondu jednotlivých poboček RKK, poskytovaných služeb,
otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem. V případě nepřítomnosti
avatara-knihovnice mohou návštěvníci virtuální RKK kontaktovat knihovnici přes Instant
Messaging – ICQ. Kontakt naleznou v přízemí virtuální knihovny. U knihovny byla také
zřízena virtuální Galerie Pod Věží, která simuluje reálné výstavy v Galerii Pod Věží, která je
součástí Městského informačního centra, působícího při Regionální knihovně Karviná, se
sídlem na Masarykově náměstí v Karviné – Fryštátě. Samozřejmě jako většina knihoven se
i Regionální knihovna Karviná připojila v roce 2009 k celonárodní akci "Kniha mého srdce"
(KMS). V přízemí virtuální knihovny byl umístěn reklamní panel s odkazem na webové
stránky ankety KMS.
Dne 14. 1. 2009 proběhla virtuální konference ve spolupráci s Kabinetem informačních studií
a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která prověřila
možnost pořádání výuky, besed a školení v tomto prostředí. Tato konference byla přijata
velice dobře o čemž svědčí účast 86 účastníků. Vedoucí KISKu PhDr. Petr Škyřík vyjádřil
poděkování za možnost uspořádat přednášku ve virtuální RKK v prostředí SecondLife
a nazval RKK nejprogresivnější knihovnou v ČR v ohledu nových trendů při poskytování
knihovnicko-informačních služeb, která si buduje v odborné komunitě i mezi studenty velmi
dobré jméno.i
Za období červenec 2008 až prosinec 2009 navštívilo virtuální knihovnu 7 122 virtuálních
hostů. Tito návštěvníci využili služeb Regionální knihovny Karviná formou portálu nebo
osobní konzultace, přišli také s podnětnými nápady a připomínkami, které ukázaly knihovně
možnou cestu dalšího rozvoje této prezentace. Do budoucna plánuje Regionální knihovna
Karviná další zkvalitnění svých konzultačních služeb, vytvoření 3D katalogu knih, CD, DVD
s ukázkami. Prostředí SecondLife skýtá další možnosti a nemusí být dalekou budoucností, ze
bude platit: firma, která nemá prezentaci ve virtuálním prostředí, neexistuje. 2
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„SECONDLIFE OF LIBRARY“
Summary
Regional library Karviná has created presentation of virtual library in Second Life. Aim
of this presentation is to address maximum number of visitors, to inform visitors about our
products and services which our library offers and bring other valuable sources
of informations to visitors. We enhance visit rate of real library by this way.
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9.

Lenka Müllerová

Knihovny a internetové paratexty
Abstrakt
Sféra zprostředkovatele knihy je velmi širokou a heterogenní oblastí, která zahrnuje jako
mediátory institucionální i knihovny, školy, nejrůznější literární i neliterární periodika a další
subjekty. Příspěvek si všímá knihovnou tvořených anotací knih, jež jsou zveřejňovány na
internetu a uskutečňují virtuální knižní komunikaci s potenciálním čtenářem – návštěvníkem
knihovny.
Klíčová slova
Paratext, knihovna, knižní komunikace
Jedním z recepčních polí, v němž je realizováno vnímání díla autora, je sféra paratextů, jejíž
koncept vycházející z myšlení francouzského naratologa Gérarda Genneta se začíná postupně
etablovat i v naší literární vědě. Proces paratextové komunikace totiž významně ovlivňuje
průběh literární komunikace o primárním textu a podstatně tvaruje recepci (vlastnictví) díla
vnímatelem (čtenářem či kupcem). Jeho postavení v literární kultuře je patrné z následujícího
schématu:
literární kultura
Média
knižní svět
Paratexty
primární text
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Obrázek č. 1 : Postavení paratextové komunikace v procesu literární kultury

Jde o komunikaci účelovou, která je významně spjata také s mimoliterárním kontextem, a to
zejména ekonomickou a marketingovou oblastí, jimiž je i řízena a usměrňována. Paratexty
tedy vznikají v různých prostorech a s různým zacílením, které je odlišuje právě svým
prostředím, úlohou a funkcí tvůrce paratextu, použitým médiem i předpokládaným
potenciálním čtenářem nebo kupcem díla. Tvůrcem sekundárních knižních textů může být
nejen autor primárního textu a vydavatel knihy, ale také distributor a zprostředkovatel
(mediátor) knihy:
Sféra zprostředkovatele knihy je velmi širokou a heterogenní oblastí, neboť zahrnuje nejen
mediátory institucionální, k nimž náleží například školy, knihovny, nejrůznější literární
i neliterární periodika, ale též zprostředkovatele neinstitucionální, jejichž reflexe primárního
textu vzniká spontánně nebo formu spontánnosti více či méně úspěšně přebírá (například
blogerské aktivity, ohlasy na prodejních serverech knižních distributorů, reflexe událostí
spjatých s určitou společenskou situací – literární cenou, životním jubileem, skandálem,
v literatuře pro děti sem patří i dospělý, který knihu dítěti kupuje, čte, půjčuje či daruje).
Knihovna je především prostor, v němž je

jedním ze základních úkolů tohoto subjektu

jakožto instituce knižního světai efektivní

půjčování knih. Statistické informace

o výpůjčkách, žebříčky nejvíce čtených knih, ale i další texty propagační povahy (na
internetu, na vývěskách knihovny apod.) jsou svým charakterem reflexí primárního textu, jež
vznikají účelově a jsou určeny specifickému vnímateli – návštěvníkovi konkrétní knihovny,
a náleží tedy k paratextům. Zmíněné texty splňují všechny funkce paratextu, a to zejména roli
informační, návodnou, propagační a metatextovou. Návštěvník webu se tedy například může
dozvědět informace o nově zakoupených a ve fondu zařazených knihách v konkrétní
knihovně, o tom, že kniha vůbec existuje, jsou mu sdělovány informace o autorech, tematické,
kompoziční či jazykové rovině díla, knižním kontextu apod. Návodně již působí sám výběr
takto propagovaných knih knihovnou, jenž je pro něj souborem knih, doporučených literární
autoritou – zde knihovnou a umožňuje mu se zařadit do více či méně definované skupiny
čtenářů, tj. podílet se na vytváření pomyslné komunity znalců díla.

Nezřídka je čtenář

upozorňován na příznakové rysy primárního textu a je směrován k určité recepci díla.
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Jedním z typů paratextů, které jsou vytvářeny v knihovně, jsou propagačně-informační texty
na internetu o knihách, které knihovna má aktuálně ve svém fondu a je schopna je půjčit
svému registrovanému čtenáři. Jde o širokou škálu textů, jimiž mohou být rozsáhlé anotace
knih či jejich stručné varianty, bibliografické záznamy či párové dvojice paratextů – jméno
autora a název knihy. Faktory, které ovlivňují tvar uvedených paratextů, je možné rozdělit do
několika skupin. Jde zejména o faktory spjaté se subjektem čtenáře, jeho předpokládaným
obrazem ve smyslu imagened reader (Benedikt Anderson) či implied reader (Wolfgang Iser),
vkusem a čtenářskými zájmy recipienta, genderem, věkem, bydlištěm, ekonomickou situací či
dalšími demografickými údaji. Druhá oblast faktorů ovlivňujících uvedené knihovnické
paratexty je modulována subjektem knihovníka. Zde působí zejména odborná erudice
(knihovnictví, literatura, psychologie, pedagogika, etika, ale i sémiotika, kulturologie apod.)
a zájem o obor pracovníka knihovny, jeho osobnostní rysy a schopnost empatie, technické,
jazykové a literární dovednosti, míra orientace na uživatele knihovny apod. Třetí oblast je
dána samotnou institucí knihovny, její kulturou, zvyklostmi, tradicí a schopnosti přijímat
inovativní a transformační postupy, nesporný vliv má i ekonomická sféra, velikost a vybavení
knihovny, její lokalizace, ale i spolupráce s dalšími kulturními a vzdělávacími subjekty.
Podobu paratextů ovlivňují i

mediální sféra, a to zejména praxe mediální komunikace,

používané technologie, knižní svět, stav literární kultury, společenský kontext, aktuální
ideologie apod.
Uvedený typ paratextů je umístěn na internetové stránky knihovny, a to ve třech podobách.
První typ tvoří samostatnou rubriku, již lze otevřít z nabídky menu nejčastěji na levé či pravé
straně obrazovky. Název rubriky je nejčastěji formulován jako Nové knihy, Nové tituly,
Knižní novinky, Novinky ve fondu, persuasivní Doporučujeme, Knihovna doporučuje apod..
Tento typ vyžaduje určitou míru čtenářské aktivity a orientace vnímatele na webové stránce
knihovny, protože se zobrazuje až tehdy, je-li potenciálním recipientem záměrně vyvolán.
Jeho výhodou je stabilní umístění v ohraničeném prostoru, jež není narušováno jinými texty
a nerozptyluje čtenáře při procesu recepční fáze paratextualizace, jednoznačně vymezená
úloha uvedené části webu či možnost mapovat vstup návštěvníka webu do takové rubriky.
Stabilita místa informace, jeho opakování, stereotypy
i očekávaná podoba vnímatelem je podstatným charakteristickým rysem uvedeného
mediálního sdělení, jehož propagační role je nezpochybnitelná. Nevýhodou tohoto typu je
nutnost určité zkušenosti návštěvníka webu s virtuálním prostředím, orientace na webové
stránce i vyvolaná potřeba rubriku navštívit.
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Druhý typ paratextů je umístěn na úvodní webovou stránku. Návštěvníkovi se zobrazí
bezprostředně po otevření příslušné webové adresy a je umístěn nejčastěji v centrální poloze
stránky. Paratexty jsou většinou stručné a zaměřují se především a identifikaci knihy (jméno
autora, název knihy), případně i krátkou větnou či heslovitou anotaci. Výhodou uvedeného
typu je „automatická“ propagace nových knih, nevýhodou většinou malý prostor .
Třetí typ je kontaminací obou předchozích typů. Jde o tzv. perex, což je úvodní část textu,
která má rozvinout nadpis, více upoutat čtenáře a stručně definovat obsah článku. Na úvodní
webové stránce je umístěn nejen název rubriky, ale také „vábící“ část textu, nejčastěji obálka
knihy či krátký text (např. ve fondu přibyly tyto knihy…) s možností otevření celé rubriky
a získání dalších podrobnějších informací.
Tvarová rozmanitost sledovaných knihovnických paratextů je velmi široká. První skupinu
tvoří sekundární texty, které obsahují pouze název díla anebo párovou dvojici paratextů jméno
autora/ název díla. Takto propagované knihy jsou velmi často ještě žánrově, druhově či
tematicky členěné (např. Dospělí beletrie, dospělí naučná, romány kriminální, romány
psychologické). Tvůrce takových paratextů předpokládá určitou míru čtenářské literární
edukovanosti a předchozí zkušenost s identickou skupinou děl. Volba kritérií členění do
skupin je závislá na způsobu literární komunikace knihovníka se čtenářem při výběru knih
a respektuje specifičnost každého knihovnického pracoviště. Příkladem mohou být
i propagované skupiny knih v knihovně Hukvaldy, které plně respektují svého čtenáře:
Nakladatelství Petra, Pro dámy, Od českých autorů, Ženy pod závojem apod.).
Druhou skupinu textů tvoří bibliografické údaje, popisy a

záznamy. V komunikačním

procesu plní funkci indikativní (informace o existenci dokumentu), identifikační (odlišení
dokumentu od ostatních) a popisnou; ty mohou být dále rozšířeny o funkce selekční, lokační
a hodnotící. Výhodou takových paratextů je automatizované a rychlé použití, potenciální
čtenář je však zahlcen řadou pro něj neužitečných informací (např. ISBN, pořadové číslo
vydání, rok vydání, přírůstková čísla či knihovnický systém tvorby klíčových slov,
dostupnosti knihy), technických prostředků.
Třetí skupinou

jsou paratexty, obsahující vedle párové dvojice jméno autora/název díla

i textovou složku, jež v současné době bývá často doplněna vizuální podobou obálky knihy.
Heslovitý text se soustřeďuje na příznakové rysy díla, jeho tematické zařazení či jinou
skutečnost (Vlasta Javořická – Bílá laň – milostný román pro ženy, Michaela Klevisová –
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Kroky vraha – mrtvá dívka v lesoparku, zlodějka příběhů – nezvěstná dcera, neznámý
vyděrač), jež je pro čtenáře lákavá a slovy Genetta vábí jej k četbě knihy.
Další variantou je paratext, který je tvořen jednou až dvěma větami, případně souvětím. Časté
je použití otázky v poslední větě. Tvůrce sekundárního textu jimi vyjadřuje nejčastěji zápletku
díla, případně ji jen naznačuje, stručný obsah – v případě naučných děl, kontextové informace
atp. Text má často podobu dialogu, a to díky otázkám a použití druhé osoby plurálu. Vedle
vlastních textů lze detekovat sdělení inspirovaná

distributorskými anotacemi knih

umisťovanými na jejich webech či přímo citace konkrétních vět.
Rozsáhlejší anotace jsou třetí skupinou knihovnických paratextů. Nejčastěji jsou plně či zčásti
přejímány

z webových

stránek

spolupracujících

firemi

(Např.

„Šéfka

televizního

scénáristického týmu Anna Valentová je výrazná osobnost - lidé ji buď milují, nebo nenávidí.
Anna chce být ve všem nejlepší, jenže teď se jí pracně vybudovaná pověst hroutí pod rukama:
její dcera je nezvěstná a navíc neznámý vyděrač odhalil všechna její tajemství. Co s tím vším
mají společného její dvě kamarádky z dětství? Pak dojde k vraždě a zůstává na
charizmatickém inspektoru Josefu Bergmanovi, aby rozpletl složitě zamotané klubko
přátelských a mileneckých vztahů...“i),

méně často jsou autory paratextů vytvářeny

samostatně. U řady z nich lze detekovat záměrnou či naopak nevědomou inspiraci původním
textem. Zmíněné paratexty nesou všechny rysy mediální komunikace – opakování, stereotyp,
očekávání čtenáře, v případě rozsáhlejších textů i zkrácený příběh a náznak zápletky.
Knihovna jako významný mediátor v paratextové komunikaci výrazně ovlivňuje čtenářství,
a to zejména u svých zaregistrovaných návštěvníků. Výběr knih do knižního fondu a zejména
volba knih pro knihovnickou webovou prezentaci podstatně ovlivňuje čtenářský vkus a jeho
tvarování, nastavuje určitou lokálně ohraničenou normu čtenářů, k níž poskytuje i návod
k recepci díla. Propagační funkce uvedených webových paratextů je podstatná i pro vlastní
fungování knihovny, neboť je uskutečňovaná prostřednictvím frekventovaného média, a to
zvláště používaného u mladší generace potenciálních čtenářů. Vedle osobního kontaktu je to
další způsob komunikace knihovny s recipientem, pro něhož je návštěva knihovny cíleným
čtenářským aktem a zároveň předpokladem budoucí četby. Účinná a funkční komunikace se
čtenářem vnáší do vzájemného vztahu důvěru v mediátora, jehož roli v procesu paratextové
komunikace značně posiluje.
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10. Jana Brožovská Onderková
Knihovny katolické církve v informačním věku
Abstrakt
Církevní knihovny tvořily od středověku nedílnou součást intelektuálního zázemí české
společnosti, a to buď ve formě klášterních knihoven, či knihovních fondů budovaných při
významných církevních institucích. Od prvopočátků vytvářely tyto knihovny významnou síť
zprostředkující vzdělávání, formující a budující sociální, politické a hospodářské kontakty
mezi dobovými společenskými špičkami. V průběhu osvícenství a 19. století rozšiřují svoji
působnost mezi vrstvu měšťanstva a venkovského obyvatelstva jako předchůdci dnešních
veřejných knihoven, právní kodifikace postavení veřejných knihoven v roce 1919 začlenila
mnohé z nich do systému veřejného knihovnictví předválečné ČSR. Zlom ve vývoji tohoto
specifického typu knihoven nastal v 50. letech 20. století, vnitropolitické směřování
Československa se odrazilo také v osudech církevních knihoven, které přestaly být integrální
a obecně přístupnou součástí sítě veřejných knihoven. Situace se pozvolna měnila po roce
1989, v souvislosti se zvýšeným zájmem velké části obyvatelstva o duchovní problematiku.
Knihovny katolických církevních institucí i kongregací se s většími či menšími úspěchy
pokoušejí zapojit do sociální sítě (samozřejmě i díky moderním informačním technologiím),
a to zejména prostřednictvím Centrální katolické knihovny nebo iniciativě kongregací
a institucí, kterou vytvářejí knihovny v České republice.i Musíme ovšem konstatovat, že přes
všechny proklamace, neexistuje do této chvíle s veřejnými knihovnami užší kooperace. Tyto
skutečnosti nejsou široké veřejnosti, ale také většině knihovníků příliš známé, i když po roce
1989 vznikají práce zpracovávající téma vývoje knihoven v minulých staletích.
Klíčová slova
katolická církev, klášterní knihovny, české země, sekularizace, Pokoncilní knihovna,
Centrální katolická knihovna, Česká republika, farní knihovny, Biskupství ostravsko-opavské,
ř.-k. děkanát Ostrava.
Text
„claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario“
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Centrem civilizace středověku byl klášter, centrem nejen řemesel a zemědělské výroby, ale
svým skriptoriem a knihovnou především, jak uvádí Jacques Le Goff „udržovatelem
intelektuální kultury
a ohniskem duchovního života, založeným často na ostatcích některého svatého.“i Podobně
jako vzdělání, tak i vlastnictví a využívání knih představuje určitou exkluzivitu, která zůstává
vyhrazena pouze špičkám společnosti. Většina knih vznikajících v raném středověku není
určena pouze k četbě, nýbrž představuje také nezanedbatelný ekonomický statek,i knihovna
bývá součástí chrámových pokladů, o ekonomickém pohledu svědčí také její výzdoba apod.
Knihy vznikají ve specializovaných dílnách-skriptoriích, zřizovaných u klášterů a dalších
významných církevních institucích (diecéze, kapituly). Práce ve skriptoriu se pro mnichy
stávala prostředkem k vykoupení: „...Mniši, kteří pracně sepisují v klášterních skriptoriích, se
o jejich obsah zajímají v nejlepším případě až druhotně; podstatná je pro ně vynaložená píle,
obětovaný čas, námaha spojená s jejich vyhotovením. Jde o dílo pokání, za něž se mohou
dostat do nebe. A tak v souladu se zálibou v předem stanovené ohodnocování zásluh
a provinění, kterou církev raného středověku přejala z barbarského zákonodárství, odhadují
mniši podle počtu stránek, řádků a liter vykoupená léta, nebo naopak bědují nad
nepozorností, která jim za vynechání písmene prodlouží pobyt v očistci. ...“i Samozřejmě
církevní instituce představovaly po celé období středověku významný mocensko-politický
faktor, často sloužily jako ideová opora

vládnoucí dynastie. Knihovna je také chápána

a budována jako zdroj, z něhož lze čerpat myšlenky, argumenty sloužící k podpoře vlastního
postavení a také poznání podstaty myšlení protivníka, jak v první polovině 12. století kázal
clunijský opat Petrus Venerabilis (Petr Ctihodný), když vysvětloval potřebu překladu koránu
do latiny:„...Když mohamedánský blud nazýváme potupně kacířstvím, anebo jej nazýváme
hanebným slovem pohanství, musíme proti němu vystupovat tj. psát. Latinští křesťané však, a
především ti moderní, nedbají o antickou vzdělanost, jež nyní hyne, a jak říkají i židé, kteří
kdysi obdivovali apoštoly pro znalost mnoha jazyků, neovládají žádnou jinou řeč, než jazyk
své rodné země. Proto také nedokázali rozpoznat ohavnost tohoto bludu, ani mu zahradit
cestu....Byl jsem zděšen vida naprostou lhostejnost latinských křesťanů k příčině tak velikého
ohrožení, a jejich nevědomost, která je zbavuje možnosti postavit se mu na odpor; neboť
nikdo nebyl schopen odpovědět, protože o věci nic nevěděl.“i S osobami duchovního stavu se
setkáváme ve vrcholné diplomacii, panovnické radě či na místech vedoucích a notářů
diplomatické kanceláře. Ke vzdělávání této intelektuální špičky středověké společnosti
sloužily školy a samozřejmě i knihovny, rovněž zakládané u klášterů
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a kapitulních kostelů.
V českých zemích se s knihovnami duchovních institucí setkáváme od konce 10. století.
Ve velkomoravském prostředí soupeřil latinský a byzantský vliv, je nepochybné, že i zde byly
zakládány první sbírky, ovšem s velmi omezeným rozsahem fondu čítajícím několik
jednotlivin určeným k bohoslužebným účelům. Jádrem dalšího vývoje se staly Čechy, přesněji
řečeno území ovládané knížaty z rodu Přemyslovců. Do roku 973, kdy vzniklo v Praze
biskupství, bylo území Čech součástí diecéze s centrem v bavorském Řezně. Z období konce
10. století pocházejí první spolehlivé doklady o existenci střediska křesťanské vzdělanosti
a duchovního života v tomto prostoru (Patřily k prvním knihovnám institucionálního
charakteru, s knihovnami soukromými se setkáváme teprve od konce 13. století). Významný
mezník představovalo zřízení pražského biskupství za vlády knížete Boleslava II. A
následovala první vlna zakládání klášterů v Čechách, v lednu roku 993 založili společně
pražský biskup Vojtěch Slavníkovec a kníže z rodu Přemyslovců Boleslav II. Břevnovský
klášter (1032 Sázava, 999 Ostrov), na Moravě v průběhu 10-11. století. První konventy byly
osazeny řádem benediktinů. Regule řádu svatého Benedikta z Nursie ukládala řádovým
bratřím pravidelné studium knih, na které odkazuje i řádové heslo „Ora et labora.“
Součástí zakládaných konventů byly i první sbírky knih – v této době jde opět pouze
o jednotliviny, nikoli o soubory rozsáhlejšího charakteru. Církev se stávala společenskopolitickým činitelem rozvíjejícího se přemyslovského státu. Na konsolidaci českého státu se
podílí významným způsobem i další církevní instituce, v roce 1063 založil kníže Vratislav II.
biskupství v Olomouci, které v průběhu pontifikátu biskupa Jindřicha Zdíka se vedle
moravských klášterů stalo významnou hospodářskou, politickou a kulturní institucí regionu.
Období husitství znamená další prohloubení krize církevních institucí, které přestávají být
výlučnými majiteli knihoven a nositeli vzdělanosti. Kniha a soukromá knihovna se šířila do
dalších sociálních vrstev tvořících středověkou společnost; světské šlechty a měšťanstva,
intelektuálů sdružujících se u vyšších církevních škol a univerzity. V následujícím období
čekala katolickou církevi její knihovny stagnace, nový impuls k jejich rozvoji přineslo až
protireformační úsilí habsburské dynastie a jedním z jejich nástrojů řád Tovaryšstva Ježíšova
uvedený do Čech z iniciativy Ferdinanda roku 1556 do bývalého dominikánského kláštera sv.
Klimenta v Praze.
V období tereziánských a josefínských reforem rušil dvorský dekret z roku 1773 konventy
a vzdělávací ústavy jezuitského řádu v habsburské monarchii. Majetek řádu včetně řádových
knihovem byl prohlášen majetkem státu. Pražská univerzitní knihovna byla spojena
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s knihovnou jezuitského řádu budovanou v Klementinu s názvem veřejná c. k. Univerzitní
bibliotéka. V letech 1773-1777 zůstávaly knihovny jezuitských konventů a kolejí res nullius,
teprve v únoru 1777 vyšel dvorský dekret nařizující přenesení všech jezuitských knihoven do
klementinské bibliotéky. Téhož roku bylo do Klementina převezeno z 12 zrušených
jezuitských kolejí v Čechách přes 100 000 knih. Nejradikálnější zásah do existence
klášterních knihoven provedl Josef II. svým rozhodnutím z 29. listopadu 1781, jímž byly
zrušeny řeholní řády, které se nevěnovaly charitativní či vzdělávací činnosti. Podle nařízení
připadly knihovny a archivy zrušených klášterů v Čechách již zmiňované c. k. Univerzitní
knihovně v Praze, na Moravě Studijní (lycejní) knihovně v Olomouci. i Částečně byly fondy
a zařízení jezuitských knihoven odprodány ostatním klášterům (např. dnešní zařízení
Filosofického sálu Strahovské knihovny původně vzniklo jako zakázka pro klášter Louky
u Jihlavy).
Podle statistických údajů z roku 1950 v českých zemích působilo 150 klášterů s vlastní
knihovnou. V dubnu 1950 byl v rámci akce Ki zabrán movitý majetek velké části mužských
kongregací v Československu, klášterní knihovny byly prohlédnuty, pořízeny soupisy o stavu
a velikosti knihovního fondu. Po dokončení soupisu fondu, v červnu 1950, rozhodl Státní úřad
pro věci církevní o dalším osudu knihoven zrušených klášterů. Rozhodl o tom, které knihovny
zůstanou na původním místě a v původním stavu, a které budou přebrány tehdejšími státně
studijními knihovnami. V původních interiérech zůstaly Premonstrátská knihovna na
Strahově, knihovna františkánů, dominikánů augustiniánů, benediktinů v Břevnově,
křižovníků, maltesiánů v Praze, premonstrátů v Teplé, cisterciáků ve Vyšším Brodě
a v Oseku, františkánů v Plzni a Chebu, premonstrátů v Nové Říši, augustiniánů v Brně,
minoritů a kapucínů v Brně, benediktinů v Rajhradě a knihovna dominikánského kláštera
v Olomouci.
Ostatní knihovny byly na základě výše uvedeného rozhodnutí kulturní komise Státního úřadu
pro věci církevní z roku 1950 převzaty kompetentními knihovnami. Národní a univerzitní
knihovnou fondy z klášterů v Praze a tehdejším Pražském a Ústeckém kraji. Univerzitní
knihovna v Brně převzala knihovní fondy z klášterů

v Brně a tehdejším Brněnském

a Jihlavském kraji, Univerzitní knihovna v Olomouci z klášterů v Olomouci, Olomouckého,
tehdejšího Gottwaldovského kraje (dnes kraj Zlínský), Státní studijní knihovna v Českých
Budějovicích z bývalého Budějovického kraje, Státní studijní knihovna v Plzni z Plzeňského
a Karlovarského kraje, Státní studijní knihovna v Liberci z tehdejšího kraje Libereckého,
Státní studijní knihovna v Hradci Králové z krajů Královehradeckého a Pardubického
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a Slezská studijní knihovna v Opavě z někdejšího Ostravského kraje. i Řízením svozu
knihoven byla pověřena Národní a univerzitní knihovna v Praze. Část literatury z těchto
knihoven byla předávána místním institucím a zájemcům část literatury, částečně bez
souhlasu nadřízených institucí. Knihy a prvotisky označené jako „Archivum“ převzal Archív
ministerstva vnitra, ve většině případů nebyly předány kompetentním knihovnám, rukopisy
i vzácné tisky jsou součástí fondu archivů. Postupně bylo přemístěn asi jeden milión svazků
knih.
Období 50.-80. let 20. století nepřálo rozvoji církví a náboženských společností obecně,
odmítavý postoj státu se promítal v pohledu na církev, oblast nakladatelské politiky a nemohl
se vyhnout ani církevním knihovnám, struktuře jejich fondu, akviziční politice a jejich
samotné existenci. Impuls k obnovení intenzivnější činnosti a rozvoji církevního knihovnictví
vzešel z jednání druhého vatikánského koncilu (1962-1965).i Apoštolský administrátor
pražské arcidiecéze biskup František Tomášek založil tzv. pokoncilní knihovnu, v níž byla od
70. let 20. století shromažďována a následně distribuována mezi duchovenstvo zahraniční
teologická literatura ilegálně dovážená do Československa. Iniciátoři byli odkázáni na
finanční a materiální pomoc ze strany zahraničních dárců a příznivců, mezi největší mecenáše
se zařadily sudetoněmecká křesťansko-sociální organizace Ackermann-Gemeinde a Kirche in
Not.i Katolická církev se pokouší držet krok se současnými vývojovými trendy v oblasti
moderních médií (především internet jeho možnosti v evangelizačním a pastoračním úsilí
katolické církve, etika jeho využívání), v případě knihoven je zdůrazňovana funkce paměťové
instituce uchovávající a zpřístupňující současníkůma budoucím generacím poklady minulých
dob i její funkce primární, funkce nositelky evangelia a kultury. i
Správní strukturu Katolické církve v České republice tvoří dvě provincie. Území české
církevní

provincie

zahrnuje

arcidiecézi

pražskou

a

diecéze

českobudějovickou,

královehradeckou, litomměřickou a plzeňskou. Moravskou církevní provincii tvoří
arcidiecéze olomoucká a diecéze brněnská a ostravsko-opavská. Kromě plzeňské a ostravskoopavské diecéze disponují všechna (arci)biskupství vlastní knihovnou, otevřenou širší
veřejnosti a mnohdy s cennými historickými fondy. i Knihovny jsou i součástí nižších
správních jednotek-děkanátů.
Specifický význam pro českou společnost 19. století a proces jejího sebeuvědomování
představují knihovny vznikající pro potřebu farních kostelů, které byly zakládány společně
s vytvářením (vývojem) církevní organizace na území českého státu. správních jednotek
Farní knihovny katolické církve a jejich fond se začal rozvíjet především v průběhu 18.
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století. Předpokládá se, že i v dřívějších dobách vlastnily farní kostely základní liturgickou
výbavu, teprve v pozdějším období se spektrum literárního žánru uchovávaného v tomto typu
knihoven rozšiřuje na literaturu filosofického a kontemplativního charakteru. Důležitou úlohu
sehrávaly v období národního obrození a především v průběhu 19. století při utváření
charakteru a ducha moderního českého národa. Mnoho farních knihoven na venkově i ve
městech prošlo ve zmíněném období procesem „zveřejňování“ a až do schválení Zákona
o veřejných knihovnách obecních v červnu 1919 plnily funkci obecní nebo školní knihovny
(později se mnohdy stávaly i její součástí).
Stav fondu a akviziční politiku farních knihoven katolické církve ukázal průzkum realizovaný
v roce 2009 v rámci bakalářské práce Církevní knihovny v Ostravě po roce 1989,i zaměřený
na fond knihoven církví a náboženských společností registrovaných v České republice.
Děkanát římsko-katolické církve Ostrava je tvořen 21 farností. i Po změnách v roce 1989
zaznamenala také katolická církev obecně zvýšený zájem náboženství a duchovní literaturu,
a to nejen mezi členy farní obce. Na základě výsledků průzkumu je možno konstatovat, že
většina současných fondů farních knihoven vznikala v průběhu 90. let 20. století, případně na
konci předcházejícího desetiletí, po období rychlého kvantitativního růstu nastala
v posledních letech pochopitelná stagnace. Fond farních knihoven roste nerovnoměrně, je
závislý na finančních prostředcích vyčleněných pro tento účel (výše těchto prostředků není
stálá, pohybuje se obvykle v řádech tisíců korun) a darech farníků. Fond sledovaných
knihoven se oborově specializuje na religionistiku (dogmatika, biblistika), filosofickoteologickou literaturu, hagiografii, praktický život křesťana (partnerské vztahy, manželství,
výchova dětí), některé z knihoven odebírají také periodika křesťanského zaměření. Převládá
tištěné médium, méně jsou zastoupeny audiovizuální média (VHS). Fondy jsou téměř
výhradně spravovány dobrovolnými knihovníky z řad farníků nebo správcem farnosti. Až na
jedinou výjimku (ř.-k. farnost Ostrava-Svinov) byla ve všech sledovaných knihovnách
vytvořena elektronická evidence knihovních jednotek, částečně ve specializovaných
knihovnických programech (využívají se programy VKLsoft, Knihovna 2.1 CZ, MS Access).
Knihovny církevních institucí a řeholních řádů tvořily od počátků své existence síť institucí,
která rozhodujícím způsobem formovala sociální, politické a hospodářské poměry společnosti
středověku i novověku ve většině evropských zemí, země Koruny české nevyjímaje.
V průběhu staletého vývoje byla vybudována síť center vzdělanosti na celoevropské úrovni,
propojená řadou kontaktů v sociální rovině. Od konce 18. století se církevní knihovny
(děkanské, farní, nesmíme zapomenout na knihovny řádové, postátněné v průběhu
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osvícenských reforem Marie Terezie a Josefa II.), které stávaly centry národního, především
však intelektuálního života venkova i maloměsta a položily základ pro vytváření obecních
a školních knihoven zejména po roce 1919. Rok 1950 znamenal konec působení většiny
denominací na území tehdejšího Československa, katolická církev byla oslabována postupem
státních orgánů, vše se projevovalo i v osudech církevních knihoven. Knihovny zrušených
kongregací přecházely do správy státu, a pouze ve výjimečných případech byly ponechány
v původních interiérech. Impuls k novému rozvoji katolických knihoven nastal se změnami po
roce 1989 a obnoveným zájmem veřejnosti o problematiku náboženství.
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Libraries of the Catholic Church in the information age
Summary
Medieval church libraries were an integral part of the intellectual background of Bohemian
society in form of monastery libraries, or of resources of major religious institutions. These
libraries formed a significant network of the education, social, political and economic contacts
between the contemporary social leaders. During the Enlightenment and the 19 th century they
expanded their of activities in the provincial towns and between the rural population and they
as forerunners of today's public libraries. In 1919 the General Public Libraries Act 430 of July
22, 1919 incorporated many of parochial libraries to the public library system of the pre-war
Czechoslovakia. The political development in the Czechoslovakia in the 50s of 20 th century
was also reflected in the development of the religious libraries, which ceased to be an integral
part of an accessible network of the public libraries. The situation have been gradually
changed after 1989 because of the increased interest of the general public in spiritual issues.
The libraries of the catholic institutions and religious congregations have been trying to
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engage in social networks (with greater or less success), particularly through the Catholic
Central Library of the Czech Republic. Despite all of these efforts, they didn´t establish
a closer cooperation with the public libraries.
Key words:
Catholic Church, monastery libraries, secularism, Post-conciliar Library, Central Catholic
Library, Czech Republic, the parish libraries, bishopric of Ostrava and Opava, Dean's Office
Ostrava.
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Lucie Smékalová

Komunitní knihovna: přání a vize
Abstrakt
Příspěvek prezentuje veřejnou knihovnu jako sociální instituci. Poukazuje na andragogický
rozměr komunitní knihovny. Zaměřuje se na její význam a možnosti, které lze uskutečnit
prostřednictvím tzv. komunitního vzdělávání jako vize komunitní knihovny.
Klíčová slova
Komunita, komunitní knihovna, komunitní vzdělávání, komunitně orientované programy,
akční pole andragogiky, sociální síť, sociální dialog.
Komunitní knihovna jako instituce
Komunitní knihovna se vymezuje především z hlediska vztahu k termínu komunita, protože
jde o transformaci veřejné knihovny v komunitní, kde její poslání není pouze poskytování
knihovnických a informačních služeb registrovaným uživatelům, čtenářům, nýbrž místem pro
rozvíjení sociálního dialogu v rámci komunity.
Samotný pojem komunita není jednotně interpretován a nabízí řadu konotací, lze ho však
popsat jako „sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř,
mezi členy, jednak specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí.“ i
Komunita je vymezena hranicemi (geografické, politické, ekonomické nebo sociální), utváří
se na určitých pilířích (sdílené hodnoty, subkultura, společné zájmy, společné problémy) a má
strukturu (tj. formální a neformální organizace a sociální uskupení, vazby). i
Gardner vyjadřuje sociologický význam komunity jako následující postulát a apel: „Má-li
komunita štěstí – a několik takových se v budoucnu jistě najde – stávají se hodnoty, jež
postupně vytváří, pevnou součástí jejích tradic, historie a vzpomínek. Avšak většina
budoucích komunit bude muset neustále rozvíjet a dotvářet rámec sdílených hodnot. Naučme
proto členy komunity ctít sdílené hodnoty. Nestane-li se tak, budeme je jen obtížně přenášet
na mladé a nové příslušníky komunity. Jednotlivci sehrávají důležitou roli při neustálém
přetváření hodnotového systému a to nejlepší, co může každý udělat, je dokládat vyznávané
hodnoty svým chováním. Způsob, jakým žijeme a jednáme, o něčem vypovídá – ať už ve
špatném, nebo v dobrém smyslu slova.“i
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Pro optimální rozlišení termínu veřejná a komunitní knihovna uvádíme jejich deskripci
umožňující patřičnou obsahovou komparaci obou pojmů.
Veřejná knihovna je forma společenské organizace, která zajišťuje přístup k vědění,
informacím a uměleckým dílům prostřednictvím různých zdrojů a služeb a která je přístupná
všem členům společnosti stejně (bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství, rasu, jazyk,
národnost, invaliditu, ekonomické postavení, zaměstnání, vzdělání). Základním cílem je
zajišťovat zdroje a služby různého druhu a to pro uspokojování potřeb jednotlivců a skupin
v oblasti vzdělávání, informací a osobního rozvoje, rekreace a volného času. i
Komunitní knihovna je „instituce, která napomáhá rozvoji společnosti v místě svého
působení, podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá zlepšovat obec/město, v němž působí,
a rozvíjet dobré vztahy mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi na daném
území…knihovna, která nezaměřuje své aktivity pouze na registrované čtenáře či pravidelné
uživatele, ale plánovitě a systematicky oslovuje celou komunitu a své služby rozvíjí tak, aby
mohla pružně reagovat na potřeby všech skupin v místě; knihovna, která poskytuje pro
aktivity jednotlivých skupin prostor, propojuje je s dalšími skupinami i jednotlivci v souladu
s rozvojem komunity (podporuje např. propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj
partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi,
občany atp.), podílí se na společném životě místa, je charakteristická bohatou spoluprací
s místními organizacemi a institucemi, a zároveň tak posiluje své místo v komunitě, v obci.“ i
Pravděpodobně prvním historickým mezníkem, kdy se komunitní knihovna jako instituce
v ČR etablovala byl rok 2003. V roce 2003 pořádal Svaz knihovníků a informačních
knihovníků (SKIP) s finanční podporou Open Society Fund Praha (OSF Praha) cyklus
seminářů nazvaných "Knihovna jako komunitní centrum", kde se zástupci devatenácti
knihoven všech krajů ČR školili ve způsobech proměny knihovny na knihovnu komunitní.
Dále v roce 2004 odbor knihovnictví Národní knihovny ČR a Krajská knihovna F. Bartoše ve
Zlíně organizovaly pro ředitele veřejných knihoven workshop s názvem "Komunitní
knihovna", kde se mj. precizovalo terminologické uchopení pojmu. i
V současné době nevíme o zastřešující organizaci ani akci, která by podporovala rozvoj
komunitních knihoven. Domníváme se, že iniciativa v této oblasti je už ponechána na
jednotlivých knihovnách.
Andragogická dimenze komunitní knihovny
Má-li komunitní knihovna naplňovat komunitní rozměr, měla by sloužit pro všechny věkové
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skupiny populace s ohledem na aktuální sociální realitu, tj. uvědomění si základních sociálně
ekonomických a sociálně kulturních ukazatelů, např. demografické změny, vzdělanostní
a kulturní infrastrukturu, reflexi sociálních problémů apod. Jmenované ukazatele přímo
vyjadřují sociální a andragogické aspekty.
Navíc v blízké budoucnosti se bude muset i instituce knihovny vyrovnávat s nárůstem
seniorské populace. V ČR totiž dochází k demografickému stárnutí populace a demografické
prognózy vykazují pro rok 2015 téměř pětinu občanů starších 65 let a pro rok 2050 až třetinu
občanů starších 65 let z celkového počtu obyvatel ČR!i Dále pro řešení sociálních problémů,
pro rozvoj lidského kapitálu a rozvoj komunity nabývá komunitní knihovna nejen
pedagogického, ale i andragogického rozměru.
Akční pole andragogiky vymezuje andragogiku jako vědu o formách, metodách
a institucích pomoci člověku v prostředí sociální změny. Takto chápaná sociální instituce
reflektuje i společenský význam knihovny, neboť je místem formálního i neformálního
setkávání, sdílení, tedy navozování sociálních a vztahových sítí, tzv. „obývací pokojem
komunity“i.
Funkce komunitní knihovny jsou jak knihovnické, informační, tak i výchovné, vzdělávací
a psychosociální. V tomto duchu lze interpretovat, aplikovat a integrovat parametry komunitní
knihovny v andragogické dimenzi. V prvé řadě je důležité uvědomit se následující fakta:


„Knihovna není pouhou půjčovnou, může poskytnout a nabídnout mnohem více služeb
a možností jednotlivcům i skupinám, společenstvím;



knihovna v duchu litery zákona poskytuje rovné služby všem (kteří o to mají zájem);



knihovna je otevřená instituce;



v knihovně pracují (měli by pracovat) kvalifikovaní profesionálové, lidé, kteří
se rozhodli pracovat v instituci, jež je především službou veřejnosti; oni jsou hlavní
devizou knihovny;



knihovna je příjemné, přívětivé, pěkné, vstřícné místo a takovou ji vnímají (?) ti, kteří
ji znají;



knihovna nežije ve vzduchoprázdnu, ale v obci, která má své potřeby, priority,
problémy, obec knihovnu zřizuje, obci knihovna patří;



každou obec tvoří jednotlivci a skupiny;
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knihovna žije z daní všech občanů, nejen svých uživatelů;



ne každý obyvatel obce je čtenář, natož uživatel knihovny, ba dokonce ne-uživatelů
knihovny je mnohem více;



mnoho lidí a skupin neví, co všechno lze od knihovny očekávat;



v obci žije mnoho jednotlivců i skupin, kteří umí a dělají spoustu zajímavých,
důležitých a užitečných věcí, ale řada jiných lidí a skupin o těchto aktivitách vůbec
neví;



knihovna může být/je přirozeným místem propojování lidí a skupin, protože ví
o potřebách i o možnostech a také ví (?), že spolupráce je nejlepší (jedinou?) trvalou
cestou k cíli;



mnoho lidí a skupin (společenství) má potřebu se setkávat, ale chybí jim prostor či
vstřícná nabídka;



knihovna je informačním srdcem obce, systematicky se v ní soustřeďuje mnoho
informací o obci a životě v ní;



knihovna je neutrální místo.“i

Postihnutí reality, uvědomění si mezí a potencialit dané komunity pak umožňuje vytvářet
nabídku pro saturaci potřeb občanů, uživatelů i neuživatelů knihovny. Domníváme se, že
takovým prostředkem je tvorba a implementace tzv. komunitně orientovaných programů,
které se samy stávají prostředkem pro realizaci tzv. komunitního vzdělávání.
Komunitní vzdělávání v komunitní knihovně
Komunitní vzdělávání je proces, který se může vztahovat k institucím jako jsou neziskové
organizace, komunitní centra, komunitní knihovny, ale i komunitní školy. V ČR a hlavně
v zahraničí se komunitní vzdělávání aplikuje v komunitní škole.
Komunitní vzdělávání je proto definováno právě v kontextu komunitní školy a to jako
„plánovaná vzdělávací činnost školy, která zasahuje jiné skupiny místní komunity, než jsou
žáci školy. Může se podílet výrazně na celoživotním vzdělávání obyvatel obce, usilovat
o řešení partikulárního problému nebo o zlepšení kvality života obce jako celku.“i
Komunitní vzdělávání v komunitní knihovně bylo charakterizováno na základě výstupů výše
zmíněného workshopu v podobě následujících činností: pomáhat při řešení problémů
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komunity (např. informační podporou všech zainteresovaných), poskytovat vstřícné
a neohrožující prostředí k diskusím, posilovat vztah lidí k místu, ve kterém žijí, povzbuzovat
obyvatele k aktivní účasti na životě obce, komunikovat a koordinovat spolupráci s dalšími
organizacemi, rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity vycházející z potřeb
komunity, pomáhat při rozvoji potenciálu místa a posilovat sociální kapitál. i
Při porovnání obou definic nacházíme společné prvky, které jsou ukotvené i v charakteristice
komunitní práce, která se vyznačuje aktivními činnostmi lidí v rámci komunity, jež umožňují
zlepšení situace a dosavadních životních podmínek. Směřuje k vyvolání nebo podporování
změny v rámci místního společenství. Vytváří příležitost pro diskusi a spolupráci jednotlivců
a skupin při řešení problémů a rozvoji komunity.“i Posláním komunitní práce se stává dle
Jarošové „mobilizace občanské pomoci a svépomoci v součinnosti s různými formami
státních nebo lokálních programů“i.
Z uvedeného vyplývá, že komunitní vzdělávání vychází z platformy komunitní práce a je
možné ho uskutečnit ve všech institucích, které přijmou principy komunitního vzdělávání za
své a které mají pro svou činnost optimální příležitosti, tedy rozvinutou základnu sociálních
vztahů, sociální porozumění a snahu intervenovat prostřednictvím svého institucionálního
kapitálu do rozvoje kapitálu lidského a rozvoje komunity.
Mezi principy komunitního vzdělávání patří celoživotní učení (učební příležitosti podle potřeb
komunity), aktivní zapojení členů komunity (při organizování aktivit a rozhodování
o komunitních záležitostech), efektivní využívání zdrojů (fyzické, finanční i lidské zdroje,
spolupráce organizací).i
Jednotlivé komunitní instituce, tedy i komunitní knihovna, mají reflektovat sociální, kulturní
a mezigenerační dialog a vytvářet následující předpoklady: být otevřené nad rámec běžného
provozu, rychle a kvalitně reagovat na potřeby členů komunity, nabízet vysoký standard
služeb a pracovat na svém zdokonalování.i
Sociální, kulturní a mezigenerační dialog lze naplnit prostřednictvím tvorby komunitně
orientovaných programů nebo projektů, který vyjadřují „konkrétní plán komunitních aktivit
a činností s jasným směrováním i cílem; obsahuje soubor technologických postupů i zdrojů,
které jsou použity při dosahování stanoveného cíle. Hlavním cílem komunitních projektů je
rozvoj určité komunity.Dobrý komunitní projekt vykazuje tyto znaky (dle programu CPSI
realizovaného Nadací OSF Praha):
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rozvíjí zaujetí a zájem lidí (jeho idea se rodí v otevřeném procesu, projekt dává
příležitost lidem podílet se na veřejných věcech, dělat věci tak, jak je cítí a jak je
považují za potřebné, projekt pomáhá proti lhostejnosti, posiluje účastníky projektu);



otvírá lidem a skupinám nové rozměry (pomáhá překonávat černobílé vidění
problémů, dává lidem příležitost učit se ze svých chyb i od sebe navzájem);



posiluje a pomáhá uvést věci do pohybu (odkrývá a využívá existující potenciál
komunity, pomáhá formulovat priority zájmu komunity, prvky projektu mohou být
znovu použity
i v jiných případech);



je dobře prezentován a připraven (představuje veřejnosti všechny zúčastněné skupiny,
vychází ze znalosti místních partnerů, má realizační plán, který zahrnuje jednotlivé
kroky).“i

Veřejné knihovny v mnohých ohledech svou komunitní roli plní, příkladem mohou být jejich
aktivity jako jsou: kulturní akce; projekty celoživotního vzdělávání; autorské čtení
(spolupráce se základními školami); pořádání výstav, volnočasových aktivit (herní klub)
apod. Rovněž i směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoji vybízí k tzv. otevřené knihovně
a poukazuje na všímání si sociální reality, respektování a navozování sociálních zkušeností
a zdůrazňuje v podstatě tak komunitní rozměr knihovny.
Záleží tedy na konkrétní veřejné knihovně, jak se zhostí této výzvy a vize a jak dokáže
aplikovat své služby na přání a potřeby členů komunity. K těmto účelům jí může pomoci
komunitní vzdělávání realizované komunitně orientovanými programy, projekty.
Komunitní vzdělávání může být uskutečněno v různých souvislostech tak, jak o nich píše
Lorenzová:


„vzdělávání členů komunity, kteří se tímto připravují na aktivní práci v komunitě,
kterou účinně ovlivňují řešení problémů v komunitě, podílejí se na organizování
různých aktivit, pomáhají ostatním členům komunit s vyřizováním jejich záležitostí,
jsou spolupracovníky nebo přímo komunitními pracovníky, aktivisty;



vzdělávání celé komunity, např. vzdělávací kampaně nebo osvětové akce za využití
všech dostupných komunikačních prostředků (letáků, tisku, rozhlasu, místní televize,
informačních tabulí, případně komunitních pracovníků, kteří přímo oslovují obyvatele
lokality);
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přípravu komunitních pracovníků, kteří navštěvují akreditované kurzy a připravují se
tak na konkrétní typ práce s komunitou, jejíž vykonávání je absolvováním daného
kurzu podmíněno;



získávání znalostí, postojů, dovedností a zkušeností, které jsou spjaté s životem
v komunitě
a jeho specifiky;



procesy učení, které probíhají v rámci komunitních akcí, kampaní a projektů, při
kterých dochází k individuaci (jedinec si prostřednictvím komunitních aktivit
vyhraňuje svoje postoje a názory) a integraci (jedinec se včleňuje do života komunity,
přebírá za své její potřeby
a zájmy).“i

Veřejné knihovny mohou rozmanitě disponovat svým potenciálem limitovaným
potřebami komunity a v souladu se svými službami vytvářet a nabízet komunitní
vzdělávání v různých aplikacích a kontextech. A tato výzva je důkazem živého
a živelného procesu dynamického rozvoje společnosti založené na hodnotách humanismu.
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13. Jiří Stodola
Symbióza digitálních knihoven pro zrakově postižené s internetem
Abstrakt
Cílem příspěvku je reflektovat vztah internetu a knihoven určených zrakově postiženým
čtenářům a na základě toho se zamyslet i nad vztahem internetu a knihoven tradičních.
K tomuto cíli je užíváno pojmů převzatých z biologie jako symbióza a jiné. Pro knihovny
shromažďující digitální dokumenty pro zrakově postižené je internet základním prostředkem,
jak uživatelům informace zprostředkovat. Přitom je zřejmé, že funkci takovýchto typů
knihoven nemohou nahradit ani knihovny orientující se na tištěné publikace, ani internetové
digitální knihovny typu Google books, a to z mnoha důvodů. V tomto případě je možno říci,
že knihovny pro zrakově postižené a internet žijí v přirozené symbióze výhodné především
pro tyto knihovny (komenzálismus), přestože se svou funkcí a metodikou podobají tradičním
knihovnám. U knihoven tradičních je situace poněkud jiná, internet pro ně představuje jistou
formu konkurence (amenzálismus).

Konkuruje

však těmto

knihovnám

v rychlosti

zprostředkování informací nikoliv v jejich kvalitě. A právě této své výhody by měly tradiční
knihovny využít k tomu, aby se stalo jejich soužití s internetem pro ně výhodným.
Klíčová slova
knihovny, knihovny pro zrakově postižené, digitální knihovny, internet, konkurence,
symbióza.
Co je symbióza?
V názvu článku není pojmu „symbióza“ pocházejícího z biologie užito náhodou. Naopak jde
o skromný pokus o extrapolaci tohoto biologického termínu do oblasti, kterou se zabývá
informační věda a která má své sociální, psychologické a nakonec i politické aspekty.
V běžném jazyce se pod symbiózou míní obvykle soužití dvou subjektů, které je kooperativní
a harmonické. Biologie však tento pojem chápe šířeji a rozumí jím jakýkoliv způsob soužití
dvou či více organismů, které označuje jako symbionty. Oboustranně výhodné soužití je pak
pouze jeden z druhů symbiózy z hlediska výhodnosti. A právě tohoto hlediska soužití
digitálních knihoven pro zrakově postižené a internetu, ale i internetu a tradičních knihoven si
budeme všímat v našem textu.
Podle kritéria výhodnosti soužití pro jednotlivé symbionty je možné rozlišit následující typy
symbiózy (výhoda je označena jako +, nevýhoda jako – a 0 znamená neovlivněnost vztahem
soužití):
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Mutualismus (+/+) je symbióza výhodná pro oba partnery.
Komenzálismus (+/0) je symbióza mezi dvěma symbionty, z nichž pro jednoho je vztah
výhodou a druhý jím není ovlivněn.
Amenzálismus - alelopatie (0/-) je symbióza dvou partnerů, z nichž pro jednoho je vztah
nevýhodou a druhý není ovlivněn.
Parazitismus (+/-) je symbióza dvou subjektů, z nichž pro jednoho je vztah nevýhodou a pro
druhého výhodou.
Neutralistická symbióza (0/0) je vztah, při němž na sebe symbionti nepůsobí vůbec.
Kompetiční symbióza (-/-) je vztah mezi dvěma subjekty, které vynakládají velké úsilí, aby
proti sobě konkurenčně uspěly.
Z důvodů, které budou uvedeny níže, je možné se domnívat, že zatímco soužití tradičních
knihoven a internetu se podobá spíše amenzálismu, u digitálních knihoven pro zrakově
postižené jde spíše o komenzálismus.
Digitální knihovny pro zrakově postižené
Nejprve je však třeba chvíli se zastavit u pojmu digitální knihovny pro zrakově postižené.
Knihovny pro zrakově postižené (podle TDKIV knihovny pro nevidomé) obecně slouží ke
kompenzaci informačního deficitu, který je dán zrakovým postižením.
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Obrázek Chyba! Pouze hlavní dokument.. Kompenzace informačního deficitu v poznávacím procesu u
zrakově postiženýchi

Ke kompenzaci tohoto deficitu dochází substitucí vizuální informace informací vizuální, která
má jiné parametry (zvětšené písmo) než informace původní, nebo informací nevizuální, a to
buď taktilní (hmatové písmo) či auditivní (zvuková kniha).
Tradiční dokumenty pro zrakově postižené umožňují kompenzaci jen jedním z uvedených
způsobů – buď vizuálně, nebo hapticky, nebo auditivně a jejich shromažďování (spojené
obvykle i s jejich vydáváním) je náročné na čas i prostor.
Naproti tomu digitální dokumenty pro zrakově postižené umožňují výstup z počítače, jak ve
vizuální, tak v haptické a auditivní podobě. Jejich shromažďování a ukládání (opomeneme-li
samotnou výrobu) neklade velké nároky na čas a prostřednictvím sítě internet jsou dostupné
potenciálně z jakéhokoliv místa na planetě Zemi. Tyto výhody vedou k tomu, že se jich stále
více začíná užívat ke kompenzaci informačního deficitu zrakově postižených, což vede
i k potřebě budování digitálních knihoven zabývajících se shromažďováním těchto
dokumentů.i
Symbióza digitálních knihoven pro zrakově postižené s jinými informačními institucemi
Podívejme se nyní na symbiózu digitálních knihoven pro zrakově postižené s jinými subjekty,
které se zaměřují na zprostředkování informací. Předmětem našeho zájmu budou ostatní
knihovny a také internet. Knihovny můžeme rozdělit podle toho, 1) zda zprostředkovávají
informace určené zrakově postiženým či nikoliv, 2) zda shromažďují primárně digitální
dokumenty či nikoliv. Samostatnou kategorii pak tvoří internet. Tak získáváme tyto subjekty,
jejichž soužití bude předmětem našeho zájmu:
a) digitální knihovny pro zrakově postižené;
b) tradiční knihovny;
c) knihovny shromažďující tradiční dokumenty pro zrakově postižené;
d) digitální knihovny neurčené primárně zrakově postiženým;
e) internet.
Druhy symbiózy mezi těmito subjekty pak můžeme vyjádřit touto tabulkou:
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a)

b)

c)

d)

e)

+/0

0/0

+/0

+/0

Symbiotický vztah je vyjádřen pomocí znaků (+ výhoda, - nevýhoda, 0 – neutrální vztah).
První znaménko se týká symbionta a), druhé znaménko za lomítkem se vztahuje
k symbiontům zbývajícím podle příslušného sloupce.
Vztah a) a b) můžeme označit za komenzálismus, protože a) užívají b) jako zdroj pro
digitalizaci dokumentů (+) a nijak b) nepřekáží (0).
Symbióza a) a c) je neutrální; a) i c) se podílejí na snižování informačního deficitu zrakově
postižených, přičemž každý ze způsobů, které preferují, má své opodstatnění. Vzájemně si
nijak nepřekáží (0).
Vztah a) a d) je opět komenzálismem, protože d) mohou sloužit jako zdroj dokumentů pro a)
(+); d) nekonkurují a), protože a) se zaměřují na shromažďování dokumentů speciálně
upravených pro zrakově postižené, a) pak d) nepřekáží (0).
Vztah a) a c) je opět komenzálismem; e) sice nabízí oproti a) rychleji dostupnější informace,
poskytuje však a) platformu, na které běží, takže v konečném souhrnu je e) pro a) obrovskou
výhodou (+). a) nemůže e) samozřejmě nijak překážet (0).
Symbióza tradičních knihoven s jinými informačními institucemi
Zkusme provést podobné srovnání z hlediska tradičních knihoven. Ponecháme označení
subjektů, jak je uvedené v předchozí kapitole. Symbiotické vztahy tradičních knihoven
a dalších informačních institucí vyjádříme touto tabulkou:

b)

a)

c)

d)

e)

0/+

0/+

0/+

-/0

Vzhledem k tomu, že vztah b) a a) byl již popsán v předchozí kapitole a vzah b) a c) je jemu
analogický, zaměříme se pouze na vztah b)-d) a b)-e).
Vztah b) a d) je komenzálismem s výhodou pro d), což je dáno tím, že b) jsou pro d) zdrojem
dokumentů pro digitalizaci (+). Může se sice zdát, že d) konkuruje b), ale domníváme se, že
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tomu tak zatím není. d) spíše shromažďují to, co v b) buď vůbec není, nebo je v podobě
nedostupné. Dokumenty v b) jsou však stále ze čtenářského hlediska komfortnější, takže
čtenář, pokud je to možné sáhne spíše po dokumentu tištěném než digitálním, i když jsou mu
k dispozici obě verze. Proto d) nepřekáží b) (0).
Vztah b) a e) je amenzálismem, protože ačkoliv e) poskytuje b) užitečnou platformu pro
zpřístupňování sekundárních dokumentů a informací o sobě, konkuruje b) tím, že odvádí
čtenáře (-). Lidé dávají přednost rychlým, i když povrchním a neověřeným informacím z e),
před pomalejšími, leč kvalitnějšími a ověřenějšími informacemi z b). Existence b) pak e) nijak
nepřekáží (0).
Závěr
Z výše uvedeného vyplynulo, že pro digitální knihovny pro zrakově postižené představuje
internet výhodu, která umožňuje jejich existenci a fungování, tradiční knihovny existence
internetu spíše staví do nevýhodné pozice, kdy internet přebírá roli, která dříve náležela jim.
Úsilím tradičních knihoven by měla být změna vztahu k internetu z amenzálismu
v komenzálismus, tzn. bylo by třeba dosáhnout toho, aby internet pro tradiční knihovny
představoval spíše výhodu než nevýhodu. K tomu je dle našeho názoru třeba následující:
1) uchovat výhodu proti internetu, kterou je kvalita informací;
2) využívat platformy internetu k podpoře zprostředkování kvalitních informací, kterými
disponuje;
3) učinit své informační zdroje dostupnější.
Ad 1. Není možné se pokoušet konkurovat internetu v tom, v čem je silný
a nepřekonatelný, ale zaměřit se spíše na rozvoj vlastních předností, které naopak internetu
chybí.
Ad 2. Je třeba maximálně využít toho, co internet nabízí a umožňuje, ve vlastní prospěch.
Ad 3. Je třeba také to, čím knihovny disponují, uživatelům nabídnout a zpřístupnit
v největší možné míře, aby se nemuseli obracet k internetu jako k náhražce toho, co jim
knihovny neposkytly, i když tím disponují.
Domníváme se, že pokud tyto podmínky budou naplněny může představovat soužití
s internetem pro knihovny výhodu.
Poděkování:
Příspěvek vznikl s podporou projektu GA ČR č. 406/09/0374.
102

Literatura:
33. HANOUSKOVÁ, Michaela - STODOLA, Jiří. Vysokoškolské knihovny pro zrakově
postižené. Vysokoškolské poradenství [online]. 2009, [cit. 2010-02-26]. Dostupné
z WWW: <http://www.vsporadenstvi.cz/cs/node/86>.
34. JESENSKÝ, J. Tyflologické minimum a základy komplexního zabezpečení zrakově
postižených. 1. vyd. Praha : Horizont, 1988. 208 s. (Učební texty Ústřední školy Svazu
invalidů ; Sv. 7).
35. STODOLA, Jiří. Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené.
Inforum 2009 [online]. Praha : Albertina income, 2009. [cit. 2010-02-26]. Dostupné
z: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/17/>.
THE SYMBIOSIS BETWEEN INTERNET AND DIGITAL LIBRARIES FOR BLIND
Summary
The purpose of the article is to reflect relationship between the Internet and libraries for
visually impaired readers and also beetwen Internet and conventional libraries. To achieve
the purpose are used terms comming from biology such symbios and so on. The result is that
relationship between digital libraries for blind and internet we can call commensalism and
relationship between conventional libraries and Internet we can cal amensalism. It is
nessesary to change the amensalism between the libraries and Internet to commensalism.
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14.

Ingrid Tornáryová

Knižnice jako uzol sociálnych sietí
Abstrakt
Sociálne siete ako novodobý fenomén pre knižnice alebo len nové prostredie pre už existujúcu
komunitu? Knižnice, v tradičnom ponímaní, ako súčasť fyzickej sociálnej siete a ich
konfrontácia s novými požiadavkami čitateľov/ používateľov na komunikáciu ako takú.
Princíp komunít vo virtuálnych sociálnych sieťach. Potreba adaptácie knižníc na nové
podmienky v záujme uspokojenia informačných požiadaviek vybraných skupín – tínedžerov.
Integrácia knižníc do existujúcich sociálnych sietí na Slovensku, úroveň ich využívania
a porovnanie so zahraničím.
Klíčová slova: sociálna sieť, uzly sociálnej siete., knižnice, Pokec, Facebook.
Význam a úloha knižníc v sociálnych sieťach
„Knižnica je viac ako len nábytok“, hovorí poľský spisovateľ Stanislav Lec. Starovekí Gréci
ju nazývali chrámom ducha, dnes o nej primárne hovoríme ako o hlavnej informačnej
a vzdelávacej inštitúcií, ktorá dokumentuje a sprostredkúva kultúrne dedičstvo spoločnosti.
Knižnice však bezpochyby tvorili (a tvoria) počas tisícročí ľudského vývoja aj inštitúciu
spoločenskú, ktorá plne reflektuje sociálne potreby jednotlivcov, a to na formálnej
i neformálnej úrovni.
Inštinkt združovania sa v skupinách je pre človeka charakteristický. Tvorbu komunít a ich
prepájanie na fyzickej úrovni môžeme pozorovať oddávna a netýkajú sa len človeka. Etológia
20. storočia poukazuje na výraznú podobnosť chovania sa niektorých zvierat žijúcich
v spoločenstvách so spoločenstvami ľudí (najmä významná uniformita u mravcov či včiel)7.
Po dlhú dobu bola inštancia knižnice uzatvorenou komunitou, ktorá existovala výhradne sama
pre seba (knižnice pri kláštoroch a pod.). S vznikom knižníc verejných sa však vytvára
ideálna platforma pre budovanie skutočne otvorenej siete, ktorá prepája množstvo
individuálnych komunít. Vďaka tomu sa knižnice stali dejiskom historických udalostí
a smerovateľmi ďalšieho vývoja spoločnosti.
Tradičná kamenná knižnica je dnes čoraz častejšie v odbornej i laickej diskusii konfrontovaná
s novou, turbulentne sa vyvíjajúcou sieťou, internetom. Koncepcia Webu 2.0 a rozmach
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fenoménu sociálnych sietí sa podpísali pod to, že pojem komunita akoby nanovo vznikol vo
virtuálnom prostredí. Internetová sieť sa modifikuje na sociálnu sieť, resp. na sieť sociálnych
sietí. Sociálna sieť sa stáva sieťou komunít. Internetové (mobilné) pripojenie sa stáva
sociálnym spojením. Informatizácia je podmienkou socializácie.
Virtuálna sociálna sieť sa od fyzickej sociálnej siete diferencuje okrem iného teoreticky
absolútnym odbúraním geografických bariér. Spoločenská sieť, ktorú doposiaľ budovali
knižnice sa relatívne zmenšuje. Mení sa samotná podstata knižničnej komunity a komunikácie
ako takej. Do popredia sa posúva význam spolupráce jednotlivých knižníc ako základ pre
vytvorenie všeobecnej knižničnej komunity. Reflektujú však knižnice na nové potreby
spoločnosti a na nové modely správania? Vzniká knižniciam na reflexiu vôbec priestor?
Virtuálne sociálne siete skúmali podrobne Dan Braha a Yaneer Bar-Yam z Massachusettskej
univerzity, ktorí vypracovali prieskum s názvom Dynamický centralizmus v komplexných
sieťach. Braha a Bar-Yam sledovali e-mailovú komunikáciu posielanú prostredníctvom
univerzitného servera počas štyroch mesiacov (113 dní). Pre maximalizáciu objektívnosti
vylúčili z prieskumu nevyžiadanú komunikáciu (spam). Sledovali pritom nie obsah
komunikácie, ale jej frekvenciu a iné kvantitatívne zložky, za účelom kvalitatívnej
charakteristiky správania sa sociálnych sietí2.
Prieskum sa zameral na odhalenie podstaty uzlov v sociálnych sieťach. Uzly sú prvky siete,
ktoré sa vyznačujú niekoľkonásobne väčším počtom spojení na iné prvky siete ako je
obyčajné. Pre ilustráciu si predstavme používateľa sociálnej siete Facebook alebo Pokec.
Štandardne jeden kontakt v takejto sieti vytvára niekoľko desiatok spojení na iné kontakty
(prvky). Uzly oproti tomu spájajú tisíce až státisíce kontaktov. Za základe čoho však uzly
vznikajú? Ide o popularitu? Vplyv? Atraktivitu? Marketing?
Sieťové uzly nie sú ničím novým. Sú súčasťou všetkých druhov sietí, nielen sociálnych,
ale aj technologických či biologických. Ich majoritný význam spočíva v tom, že umožňujú
rýchly prenos informácii. Teória sietí pozná statické modely, ktoré hovoria o tom, že uzly
zastávajú stabilné miesto – t.j. nemenia sa v čase, resp. zmena vyvolaná vplyvom času je
minimálna. Prieskum Brahu a Bar-Yama prináša iné výsledky. Podľa nich sa uzly v čase
dynamicky menia, pričom pre to, aby sa určitý prvok siete stal uzlom nie je dôležité, koľko
kontaktov má ten ktorý prvok v adresári, ale to, koľko z týchto kontaktov je „živých“.
Podstatná je komunikácia medzi prvkami siete a jej frekvencia. V reálnej praxi teda dochádza
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k tomu, že uzly v sieti sa neustále menia, čo autori asociujú s tzv. 15-timi minútami slávy - t.j.
časom, kedy sa stávame uzlom v sieti2.
Udržanie pozície uzla v sieti si vyžaduje neustálu cielenú aktivitu. Práve tu sa naskytá priestor
pre knižnice, ktoré majú najlepšie predpoklady stať sa stabilným uzlom v inak dynamicky
meniacej sa sieti. Doposiaľ predsa tvorili takýto uzol na fyzickej úrovni. Fyzická sieť taktiež
obsahuje nestabilné (dočasné) uzly, ktorými sú napr. médiá, názorové organizácie, tvorcovia
verejnej mienky či celebrity. Ich pôsobenie na mieste uzla je časovo obmedzené, naproti tomu
stabilita knižničnej komunity je preverená históriou. Knižnice sa teda nielenže môžu stať
stabilným uzlom sociálnych sietí,
ale aj tvorcom celkovej informačnej ekológie vo virtuálnom priestore ako takom. Takýmto
spôsobom už nie je potrebné hovoriť o knižniciach vs. sociálnych sieťach, ale o knižniciach
v sociálnych sieťach.

Obrázok 1: Model fyzickej sociálnej siete, kde je veľkosť uzla závisí od počtu spojení
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Obrázok 2: Model virtuálnej sociálnej siete, kde veľkosť uzla závisí od počtu aktívnych
spojení
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Obrázok 3: Úloha knižníc ako uzla vo virtuálnej sociálnej sieti (potrebná aktivácia kontaktov)
Potreba integrácie knižníc do virtuálnych sociálnych sietí
Zmena spôsobu komunikácie ovplyvňuje samotné správanie človeka. Najviac modifikovaná
skupina je tá, ktorá prijíma nové sociálne návyky ako svoje vlastné, pretože doposiaľ nemala
vypestované žiadne iné. Ide o mládež vo veku do 18 rokov. Štatistiky poukazujú na neustály
pokles čítania mládeže, čo môže mať z dlhodobého hľadiska výrazný dopad na existenciu
knižníc5. Ak knižnice nie sú schopné v terajšej mládeži vypestovať návyky čítania
a využívania knižničných služieb, nemôžeme očakávať, že sa ich preferencia alternatívnych
zdrojov informácií (existujúcich vo virtuálnom priestore) v budúcnosti zmení.
Literárne informačné centrum SR uskutočňuje pravidelné prieskumy zamerané na vývoj
čítania u jednotlivých sociodemografických skupín. Z výsledkov jednoznačne vyplýva, že
medziročne dochádza k neustálemu poklesu pravidelných čitateľov beletrie, pričom na tomto
poklese má najväčší podiel skupina vo veku 15 -17 rokov. Podľa prieskumu táto skupina
v roku 2008 vôbec nepovažovala čítanie beletrie za svoju dennú potrebu, zatiaľ, čo v roku
2004 malo túto potrebu takmer 10% z nich. Absolútny nezáujem o beletriu sa od roku 2004
zvýšil takmer dvojnásobne, keď za rok 2008 dosiahol hranicu viac ako 32% 5.
Pokles čítania mládeže môžeme spájať s nárastom internetizácie na Slovensku. Počet
domácností s pripojením na internet medziročne stúpa dvojnásobne, v roku 2008 dosiahol
takmer 50% zo všetkých domácností na Slovensku. Skupina vo veku 15-17 rokov pritom
disponuje počítačom s pripojením na internet až v miere 80%. Mládež najčastejšie na
internete vyhľadáva zábavné, športové a odborné informácie a taktiež reklamu. V roku 2008
čítalo takmer 2,5% z nich na internete aj beletriu, pričom tento ukazovateľ dosahoval
v predchádzajúcich rokoch nulové hodnoty5.
Z pohľadu sociálnych sietí predstavuje mládež nosnú skupinu pravidelných návštevníkov.
Podľa prieskumu LIC oproti ostatným skupinám využíva mládež služby sociálnych sietí ako
napríklad chat dvoj až trojnásobne častejšie. Táto skupina je taktiež najčastejším tvorcom
obsahu v sociálnych sieťach – pravidelne na internet vkladá obsah až 22% z nich, pričom
u skupiny vo veku 18-29 rokov je to 15% a u statných skupín menej ako 5%5.
Pokles aktívneho čítania kníh sprevádza nárast využívania internetu u mládeže. Vzniká
potreba adaptácie knižníc na nové modely správania a komunikácie potenciálnych (ale aj
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existujúcich) čitateľov. Integráciou do sociálnych sietí v podobe stabilného uzla majú
knižnice možnosť vypestovať sociálne návyky čítania. Podobne ako kamenné knižnice vo
fyzickej sieti sa môžu aj vo virtuálnej sieti stať tvorcom a zastrešovateľom vzdelanostnej
internetovej kultúry.
Do akej miery sa knižnice na Slovensku integrujú do virtuálnych sietí?
Na Slovensku existuje v súčasnosti viac ako 8000 knižníc. Tento počet zahŕňa knižnice
vedecké, akademické, verejné, špeciálne a školské. Ak vylúčime obecné neprofesionálne
knižnice, ostáva 5800 knižníc4. Do akej miery sa knižnice na Slovensku integrujú do
sociálnych sietí, aké nástroje využívajú a aké majú možnosti?
Pokec.sk
Pokec je najstaršou a jednou z najvyužívanejších sociálnych sietí na Slovensku – je vlajkovou
loďou spoločnosti Azet.sk. Vznikol v roku 1999 a dnes ho denne navštívi až pol milióna
používateľov. Mesačne využije jeho služby až 80% z celkovej internetovej populácie na
Slovensku. Registrovaní používatelia Pokecu môžu pod svojím prihlasovacím menom okrem
komunitných služieb využívať
aj iné služby Azet.sk, napríklad e-mail, ktorý je v súčasnosti využívaný rovnako ako e-mail od
spoločnosti Google (Gmail). Až 80% zaregistrovaných používateľov má uvedený vek nad 18
rokov, avšak až 2/3 z každodenných návštevníkov služby Pokec má menej ako 18 rokov, teda
spadá do skupiny mládeže1.
V súčasnosti je na Pokeci zaregistrovaných 8 používateľov – knižníc. Z celkového počtu
slovenských knižníc je to len zanedbateľné percento (menej ako 0,2%):
 Miestna knižnica Bratislava Lamač
Profil registrovaný od 29.10.2009, kedy bol používateľ aj naposledy prihlásený.
Nevyplnené profilové informácie, žiadne kontakty ani priatelia. Knižnica nevyužíva
služby Pokecu ani Azet.sk - je to neaktívny kontakt v sieti.
 Mestská knižnica Kolárovo
Profil registrovaný od 2.9.2008, naposledy prihlásený 21.12.2009. Nevyplnené
profilové informácie, žiadne kontakty ani priatelia. Knižnica využíva službu iba službu
e-mailu. Je to neaktívny kontakt v sieti Pokec.
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 Mestská knižnica Šahy
Profil registrovaný od 8.12.2008, naposledy prihlásený 27.3.2009. Nevyplnené
profilové informácie, žiadne kontakty ani priatelia. Knižnica v minulosti využívala
službu e-mailu, v súčasnosti nevyužíva už žiadne služby Azet.sk a Pokec (ako
e-mailový kontakt využíva Post.sk). Je to neaktívny kontakt v sieti.
 Miestna knižnica Farná, okres Štúrovo
Profil registrovaný od 2.9.2008, prihlásený denne. Nevyplnené profilové informácie,
žiadne kontakty ani priatelia. Knižnica využíva iba službu e-mailu. Neaktívny kontakt
v sieti Pokec.
 Mestská knižnica v Detve
Profil registrovaný od 18.12.2009, naposledy prihlásený 18.12.2009. Nový kontakt
v sieti. Nevyplnené profilové informácie, žiadne kontakty ani priatelia. Možný zámer
využívania služieb v budúcnosti. Zatiaľ neaktívny kontakt.
 Knižnica Józsefa Szinnyeiho Komárne
Profil registrovaný od 3.9.2008, prihlásený denne. Nevyplnené profilové informácie,
žiadne kontakty, jedna výzva na priateľstvo. Knižnica využíva zatiaľ iba službu
e-mailu, do budúcnosti možný rozvoj využívania aj komunitných služieb. Zatiaľ
neaktívny kontakt v sieti Pokec.
 Mestská knižnica v Spišskej Starej Vsi
Profil registrovaný od 10.6.2009, prihlásený denne. Nevyplnené profilové informácie,
žiadne kontakty ani priatelia. Knižnica využíva iba službu e-mailu. Neaktívny kontakt
v sieti Pokec.
 Obecná knižnica Vištuk, okres Modra
Profil registrovaný od 26.11.2008, prihlásený pravidelne (týždenne). Nevyplnené
profilové informácie, žiadne kontakty ani priatelia. Knižnica využíva iba službu
e-mailu. Neaktívny kontakt v sieti Pokec.
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Služby Azet.sk využívajú iba verejné mestské alebo obecné knižnice. Ani jedna z nich
nevyužíva komunitné služby sociálnej siete Pokec, nie je sociálnym uzlom a dokonca ani
živým kontaktom v sieti. Dôvod registrácie bol pravdepodobne za účelom využívania e-mailu.
Výsledok z hľadiska skúmania aktivity a budúcej perspektívy môžeme vidieť v nasledujúcej
matici:
Tabuľka 1: Matica úrovne integrácie slovenských knižníc do siete Pokec.sk
Perspektíva budúceho vývoja

aktivity

Úroveň

Aktívne kontakty

Bez

Stagnujúce

perspektívy

perspektíva

perspektívou

perspektívou

otázna

rozvoja

stať sa uzlom

Čiastočne aktívne kontakty rozvoja
Neaktívne kontakty

2 (25%)

- S

6 (75%)

S

siete

Existujúci
uzol siete

Facebook.com
Facebook predstavuje v súčasnosti celosvetovo najrozšírenejšiu virtuálnu sociálnu sieť, ktorá
vznikla v roku 2004 ako univerzitný projekt. Presné štatistiky návštevnosti pre jednotlivé
krajiny nie sú k dispozícii. Podľa odhadu uvedenom na samotnom Facebooku je na Slovensku
zaregistrovaných približne 1 100 000 ľudí, z čoho 314 000 má menej ako 18 rokov, čo je
takmer 29%. Koľko ľudí a v akej vekovej skupine patrí medzi denne aktívnych používateľov
môžeme len odhadovať. Facebook uvádza, že približne polovica z celosvetovo registrovaných
používateľov sa k nemu prihlási denne.
Ak túto analógiu použijeme na slovenskú komunitu, tak denne využije služby Facebooku
približne pol milióna Slovákov, čo je porovnateľné s Pokecom. Koľko z toho tvorí skupina
mládeže sa však nedá ani odhadovať3.
Na Facebooku je možné registrovať sa ako Používateľ, Skupina alebo Stránka.
Registrovaných je 13 unikátnych knižníc (menej ako 0,23% z celkového počtu knižníc),
pričom niektoré existujú zároveň
aj ako stránky aj ako používatelia, resp. ako skupiny:
 Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Registrovaná ako stránka, prvá aktivita zaznamenaná v novembri 2009, posledná
aktivita 4. Januára 2010. Vyplnené profilové informácie – adresa, výpožičné hodiny,
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kontakty, fotografie. Uverejňuje aktuality a informácie o plánovaných podujatiach.
Stránka má 16 fanúšikov, je to aktívny kontakt.


Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Registrovaná ako stránka, prvé aktivity zaznamenané v januári 2010. Vyplnené
profilové informácie – adresa, kontakty, výpožičné hodiny, popis hlavnej činnosti,
fotografie, odkazy na doplnkové informácie na v externom zdroji. Nemá uverejnené
aktuality a informácie o podujatiach – zrejme kvôli krátkej dobe využívania služby.
Stránka má 36 fanúšikov, je to aktívny kontakt s možnou perspektívou do budúcnosti.


Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Registrovaná ako stránka, prvé aktivity zaznamenané v januári 2010. Vyplnené
profilové informácie – adresa, kontakty, výpožičné hodiny, profilová fotografia.
Knižnica nemá okrem založenia profilu iné aktivity, zrejme kvôli krátkej dobe
využívania služby. Stránka má 5 fanúšikov, je to čiastočne aktívny kontakt.


Knižnica Bratislava - Nové Mesto

Registrovaná ako stránka, prvé aktivity zaznamenaná v septembri 2009, posledná
aktivita 15. decembra 2009. Vyplnené profilové informácie – adresa, kontakty,
výpožičné hodiny, popis hlavnej činnosti, odkazy na externé zdroje súvisiace
s knižnicou, fotografie. Knižnica informuje čiastočne o novinkách a podujatiach.
Stránka má iba 1 fanúšika. Je to čiastočne aktívny kontakt.


Univerzitná knižnica v Bratislave

Registrovaná ako používateľ aj ako stránka, prvé aktivity zaznamenané v júni 2009,
posledná aktivita 13. januára 2010. Vyplnené profilové informácie – adresa, kontakty,
výpožičné hodiny, popis hlavnej činnosti, odkazy na externé zdroje, fotografie.
Knižnica informuje o aktivitách a udalostiach. Má 38 fanúšikov, je to aktívny kontakt
s možnou perspektívou do budúcnosti.


Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
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Registrovaná ako stránka, prvá aktivita v máji 2009, ďalšie aktivity takmer na dennej
báze. Vyplnené profilové informácie – adresa, kontakt, výpožičné hodiny, popis
hlavnej činnosti, fotografie, odkazy na externé zdroje. Knižnica aktívne informuje
o novinkách a udalostiach, využíva aj diskusie. Má 138 fanúšikov, je to aktívny
kontakt s perspektívou do budúcnosti.


MangaClub - Slovenská manga knižnica

Registrovaná ako stránka, prvá aktivita v októbri 2009, bohaté aktivity na dennej báze.
Vyplnené profilové informácie – adresa, kontakty, výpožičné hodiny, odkazy na
externé zdroje, fotografie. Knižnica informuje o novinkách a využíva diskusie. Má
323 fanúšikov, ktorí sa zapájajú do diania. Je to aktívny kontakt s perspektívou stať sa
uzlom siete.


Obecná knižnica Koškovce

Registrovaná ako používateľ aj ako stránka v januári 2010. Vyplnené profilové
informácie – adresa, kontakty, výpožičné hodiny, fotografie. Knižnica nemá
evidované takmer žiadne aktivity – zrejme kvôli krátkej dobe využívania služby. Má 9
fanúšikov, je to čiastočne aktívny kontakt.


Miestna knižnica Petržalka

Je registrovaná ako stránka od októbra 2010. Vyplnené profilové informácie –
adresa, kontakty, výpožičné hodiny, fotografia, odkaz na externý zdroj. Okrem
vytvorenia profilu žiadne iné aktivity. Knižnica má 6 fanúšikov, je to čiastočne
aktívny, ale stagnujúci kontakt.


Akademická knižnica AOS

Registrovaná ako skupina od mája 2009 – podľa používateľov je to prvá knižnica
zaregistrovaná v sieti Facebook na Slovensku. Profilové informácie obmedzené kvôli
tomu,
že ide o typ registrácie ako skupina. Uvedené sú len čiastočne kontakty a profilová
fotografia. Knižnica neinformuje o svojich aktivitách ani podujatiach. Má 6 členov. Je
to čiastočne aktívny, ale stagnujúci kontakt.
113



Mestská knižnica Mesta Piešťany

Registrovaná iba ako používateľ. Bližšie informácie sú dostupné iba potvrdeným
priateľom. Má 5 priateľov. Nevhodný typ registrácie, vysoká neprístupnosť, čiastočne
aktívny kontakt s minimálnou perspektívou rastu v danej podobe.


Podduklianska Knižnica Svidník

Registrovaná iba ako používateľ. Časť informácii je dostupná iba pre priateľov, časť je
verejná (výpožičné hodiny a informácie o aktivitách). Takmer žiadne aktivity, má 25
priateľov. Nevhodný typ registrácie, vysoká neprístupnosť, čiastočne aktívny kontakt
s malou perspektívou rastu v danej podobe.


Verejná Knižnica Jána Bocatia

Registrovaná ako požívateľ aj ako skupina pravdepodobne od januára 2010.
Informácie rozdelené medzi oba profily a niektoré sú dostupné iba pre potvrdených
priateľov, čo znižuje informačnú hodnotu. Uvedené iba čiastočné kontakty a aktivity.
Nesúrodosť a nejednotnosť v tom, ktorý profil sa využíva na budovanie komunity.
Skupina má 16 členov, používateľský profil 68 priateľov. Je to aktívny kontakt
s obmedzenou použiteľnosťou a perspektívou rozvoja.
Služby siete Facebook.com využívajú 3 univerzitné knižnice (23%), 9 verejných (69%, z toho
6 mestských alebo obecných a 3 krajské) a 1 špecializovaná knižnica (8%, MagnaClub).
Podľa aktivít a perspektívy rastu do budúcnosti ich môžeme rozdeliť na niekoľko skupín:
Tabuľka 2: Matica úrovne integrácie slovenských knižníc do siete Facebook.com
Perspektíva budúceho vývoja

aktivity

Úroveň

Aktívne kontakty

Bez

Stagnujúce

perspektívy

perspektíva

4 (31%)
perspektívou

1 (8%)
perspektívou

2 (15%)
otázna

3 (23%)
rozvoja

stať sa uzlom

Čiastočne aktívne kontakty rozvoja
3 (23%)
Neaktívne kontakty

- S

S

siete
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Existujúci
uzol siete

Zhodnotenie integrácie knižníc do sociálnych sietí na Slovensku
Úroveň využívania virtuálnych sociálnych sietí knižnicami na Slovensku je veľmi nízka, a to
v oboch prípadoch – Pokec.sk aj Facebook.com. Môžeme však povedať, že v prípade Pokecu
nie sú v súčasnosti vytvorené ani optimálne podmienky na integráciu knižníc. Základným
problémom je, že táto sieť poskytuje možnosť registrácie iba ako Používateľ (t.j. ako osoba),
a to so sebou prináša množstvo nevýhod a obmedzení, ktoré existujú v rovnakom type
registrácie aj na Facebooku. Sú nimi najmä:


Zameranie profilu na osobu - výzor a osobnostné charakteristiky.



Obmedzené (môžeme povedať dokonca minimálne) možnosti uvedenia
špecifických

informácii

potrebných

pre

existenciu

plnohodnotného

knižničného
(resp. aj firemného) profilu – napr. výpožičné hodiny, štruktúrovaná adresa
a kontakty.


Obmedzená prístupnosť tým, že profilové údaje sú väčšinou dostupné len pre
potvrdených priateľov, čo výrazne znižuje perspektívu rastu a možné
situovanie sa do pozície uzla.

Facebook v tomto prípade poskytuje knižniciam oveľa väčší priestor na ich integráciu do
sociálnej siete. Najvhodnejšia je registrácia typu Stránka, ktorá umožňuje vytvoriť
štruktúrovanú vizitku knižnice, byť prístupná verejnosti a zároveň udržiavať kontakt so
svojou komunitou. Knižnice majú naviac dostatočné množstvo nástrojov na rozvoj
a budovanie komunity s možnosťou situovania sa až do pozície uzla v tejto sieti. Významné
sú najmä nástroje:


Profil – vyhovujúci potrebám knižnice.



Nástenka s aktuálnymi informáciami, na ktoré môžu členovia komunity
reagovať.



Samostatný modul podujatia, kde knižnica môže informovať o budúcich
podujatiach, a kde sa zároveň archivuje už uskutočnené podujatia spolu
s komentármi.



Modul pre diskusie.
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Možnosť

zdieľania

informácií

–

textových,

vizuálnych,

video,

aj

multimediálnych.


Odkazy na iné zdroje – iné stránky, iné knižničné profily a pod.



Fanúšikovia – informácie sú fanúšikom automaticky distribuované, no sú
dostupné aj verejne (na rozdiel od funkcie priateľov).

Stručne o situácii v iných krajinách
Úroveň integrácie slovenských knižníc do sociálnych sietí môžeme z hľadiska príbuznosti
kultúry a požívateľského správania najoptimálnejšie porovnať s Českou republikou. Okrem
toho môžeme porovnanie uskutočniť na rovnakej sociálnej sieti, v tomto prípade Facebook,
ktorý je v súčasnosti v Čechách jednoznačne najvyužívanejšou virtuálnou sieťou.
Celkový počet knižníc v tejto krajine je podľa Centra informácií a štatistík kultúry ČR 54006.
Z tohto počtu má na Facebooku vytvorený profil 92 z nich, čo je približne 1,7%. Podobne ako
na Slovensku, ide o veľmi nízku mieru využívania sociálnych sietí, no napriek tomu je
niekoľkonásobne vyššia ako u nás. Najčastejšie túto sieť využívajú verejné knižnice (až 71%),
potom špecializované knižnice, ktoré sú tematicky zamerané (19%) a napokon akademické
knižnice (8%).
Na rozdiel od Slovenska má na Facebooku profil aj Česká národní knihovna, ktorá je
registrovaná ako stránka a v súčasnosti má 5700 fanúšikov. Môžeme ju teda z tohto hľadiska
jednoznačne považovať za uzol siete. Okrem nej môžeme takto označiť ešte Mestskú knižnicu
v Prahe s 2700 fanúšikmi a taktiež Študijnú a vedeckú knižnicu v Hradci Králové s 1500
fanúšikmi.
Tabuľka 3: Matica úrovne integrácie českých knižníc do siete Facebook.com
Perspektíva budúceho vývoja

aktivity

Úroveň

Aktívne kontakty

Bez

Stagnujúce

perspektívy

perspektíva

- S

S

10 (11%) perspektívou
19 (21%)
perspektívou

3
Existujúci
Čiastočne aktívne kontakty rozvoja
13 (14%) otázna
17 (18%) rozvoja
28 (30%) stať sa uzlom (3%)
uzol siete
Neaktívne kontakty
3 (3%)
siete
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Práve existencia uzlov, ktoré vo virtuálnej sociálnej sieti tvoria knižnice, potvrdzuje
diametrálny rozdiel medzi úrovňou integrácie knižníc do sociálnych sieti na Slovensku
a v Českej republike. Pre definitívne potvrdenie existencie uzlov by sme potrebovali dlhšie
skúmať ich aktivitu a frekvenciu komunikácie, no operujeme minimálne s oprávneným
predpokladom, že vyššie uvedené knižnice sú skutočne uzlami v sieti. Podobným príkladom
pre efektívnu integráciu knižnice do sociálnej siete môže byť profil British Library na
Facebooku, ktorá je zaregistrovaná ako stránka, využíva všetky vyššie uvedené nástroje
a v súčasnosti má takmer 9000 fanúšikov. Ak vezmeme do úvahy potenciálne cieľové
publikom British Library a České narodní knihovny, tak skutočnosť, že práve česká knižnica
zastrešuje len o tretinu menej kontaktov ako tá britská, dáva váhu tvrdeniu, že sa skutočne
stretávame s knižničným relatívne stabilným uzlom vo virtuálnej sociálnej sieti.
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LIBRARIES AS A SOCIAL NETWORK HUBS
Summary
Social networks as a modern-day phenomenon for the library, or just a new environment for
the existing community? Libraries in the traditional sense, as a natural part of social networks
and their confrontation with the new requirements of readers / users to communicate as such.
Principle of virtual communities in social networks. Libraries need of adaptation to new
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conditions in order to meet the information requirements of the selected group (teenagers).
Integrating libraries into existing social networks in Slovakia, the level of their use
and comparison with foreign countries.
Key words
social network, social network hubs, Libraries, Pokec. Facebook.
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PROGRAM
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav bohemistiky a knihovnictví
a Regionální výbor Moravskoslezského a Olomouckého kraje SKIP 10
vás srdečně zvou na 7. ročník knihovnické konference
PROGRAM KONFERENCE
středa 3. února 2010
8:30 – 9:30

prezence

9:30 – 9:40

zahájení konference

vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě doc. PhDr. Eva
Höflerová, Ph.D.
vedoucí oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU v Opavě prof. Ing. Milan Konvit,
Ph.D.
předsedkyně SKIP 10 Jana Galášová
9:40 – 13:00 jednání konference
9:40 – 10:25 PhDr. Jaroslav Císař
Grand Biblio – aktuální dění a zahraniční inspirace pro knihovny
10:25 – 11:10 Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna ČR)
Knihovnické spolky a jejich činnost
11:10 – 11:30 PhDr. Halina Molinová (Regionální knihovna Karviná)
Druhý život knihovny
11:30 – 11:50 Bc. Markéta Kukrechtová (Regionální knihovna Karviná)
Knihovna na Facebooku
11:50 – 12:10 PhDr. Aleš Hrazdil (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě)
Internet pro knihovníky, internet pro uživatele, internet pro změnu
12:10 – 13:00 diskuse
13:00 – 14:00

přestávka na oběd

14:00 – 19:00

jednání konference
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14:00 – 15:05 Mgr. Jiří Stodola (Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky MU)
Symbióza knihoven pro zrakově postižené s internetem
15:05 – 15:25 Bc. Barbora Buchtová (KISK FF Masarykovy univerzity v Brně)
Mluvené slovo – dědictví minulosti, médium budoucnosti: možnosti pro
knihovny
15:25 – 15:45 Mgr. Rostislav Krušinský (Vědecká knihovna v Olomouci)
EOD – starý tisk jako elektronická kniha na objednávku
15:45 – 16:05 Mgr. Lubomír Novotný, Radka Vítková (Vědecká knihovna v Olomouci)
Digimon–Digitalizace a mikrofilmování moravských novin
16:05 – 16:25 Mgr. Dagmar Magincová (Univerzita Hradec Králové)
K otázce copyrightu a technologie
16:25 – 17:00 přestávka na kávu a občerstvení
17:00 – 17:20 Mgr. Hana Bartošová, Bc.Zuzana Kocurková
ART – oborová informační brána pro obor umění a architektura v rámci
Jednotné informační brány – souborný katalog může fungovat i jako virtuální
komunitní centrum
17:20 – 17:40 Mgr. Ingrid Tornáryová (Žilinská univerzita v Žiline)
Knižnice jako uzol sociálnych sietí
17:40 – 18:00 PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Komunitní knihovna: přání a vize
18:00 – 18:20 PaedDr. Lenka Müllerová, Ph.D., MBA (Univerzita Hradec Králové)
Knihovna a internetové paratexty
18:20 – 18:40 PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Alter ego čtenář
Diskuse
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čtvrtek 4. února 2010
9:00 – 12:00 jednání konference
9:00 – 9:20

Ing. Lea Prchalová (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě)
Vliv proměn Moravskoslezského kraje na služby krajské knihovny

9:20 – 9:40

Bc. Pavel Zajíc (Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm)
téma upřesní

9:40 – 10:20 PhDr. Jindra Planková, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Možnosti „Open Access“ v odborných knihovnách
10:20 – 11:00 Mgr. Eva Kozoková (Žilinská univerzita v Žiline)
Projektová činnost Slovenskej národnej knižnice
11:00 – 11:20 PhDr. Libuše Foberová, PhD.
Knihovny jsou marketingovým snem
11:20 – 11:40 Prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
závěr konference
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