
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 15.12.2009 
Číslo: Ročník 19 (2009), Číslo 4 
Sekce: Naše téma 
Název článku: Svět je on-line aneb Škyřík "live" 
Autor: Božena Blažková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=1100 

Svět je on-line aneb Šky řík "live"           

Božena Blažková           
 

     Vztah lidí k počítačům je silně ovlivněn tím, kolik jim bylo let, když se s nimi poprvé setkali. Většina z nás se 
se světem počítačů setkala až v dospělém věku, a ať si to přiznáváme, nebo ne, vnitřně k nim zachováváme 
určitý odstup, protože jsme většinu svého života prožili bez nich. Musíme se smířit s tím, že mladší generace je 
na tom jinak. Lidé narození v osmdesátých letech se nazývají "netgeneration", k moderním technologiím mají 
kladný vztah, protože jejich život začaly ovlivňovat už během školní docházky, v paměti si však uchovávají 
vědomí, že tomu tak nebylo vždycky. Děti narozené o deset let později jsou už generací "milénia", což znamená, 
že počítače a veškerý jejich další rozvoj považují za samozřejmou součást světa, do kterého se narodily. 
 
      Způsob života a svět kolem nás se během posledních dvaceti let změnil. Přesto však podléhá určitým 
zákonitostem, které je dobré si uvědomovat. Je zapotřebí vědět, jak fungují společnosti, reklama a marketing. Mít 
alespoň základní orientaci v politice, filosofii a psychologii. Orientovat se v nových technologiích a naučit se je 
efektivně využívat. Zrychlená doba požaduje rychlé odpovědi na své výzvy. Svět kolem nás je turbulentní a k 
výkyvům dochází skokově. Co platilo včera, už dneska nic neznamená, a nic není stabilní a věčné. Svět je on-
line, a co se nedá "vygůglovat", není. Optimalizace (i knihoven) přichází nečekaně a rychle. Je zapotřebí s tím 
počítat a mít připravená náhradní řešení. 
 
      Jak je možné, že se některé změny ve společnosti odehrávají neuvěřitelně rychle? Jak a proč se z nějakého 
výrobku nebo knihy stane módní hit? Americký novinář Malcolm Gladwell se na takové změny dívá optikou 
epidemií. Některé změny se šíří společností jako virus, pokud k tomu najdou vhodné prostředí a nositele. V knize 
nabité pozoruhodnými výsledky psychologických a sociologických výzkumů autor vysvětluje, proč jsou některé 
nápady a myšlenky nakažlivé, a popisuje typy lidí, díky nimž se mohou rozšířit rychlostí sociální epidemie. Jeho 
kniha Bod zlomu - o malých příčinách s velkými následky vyšla v nakladatelství Dokořán již ve 3.vydání, a pokud 
ji neznáte, bude dobré se s ní seznámit. Lépe pak budeme chápat souvislosti i zmatky současného světa. 
 
      Pochopíme, že naše knihovny nejsou středem vesmíru. Zákonitosti vývoje společnosti platí i pro nás. Existují 
i jiné, stejně důležité světy - např. instituce kolem nás. Je dobré mít přehled o tom, co a jak dělají. Vzájemná 
spolupráce a inspirace nám může pomoci. Znát se, pomáhat si, vytvářet sítě informací o naší spolupráci a 
aktivitách a nezapomenout si navzájem poskytovat zpětnou vazbu. 
 
      Tolik pokus o stručný záznam z přednášky Knihovna, Adam a Aida: od Boha k Verdimu, kterou 30.září 
přednesl v Knihovně města Hradce Králové PhDr. Petr Škyřík, vedoucí Kabinetu informačních studií Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
 
      Každá pronesená věta byla výzvou k zamyšlení a diskusi. Určitě bude dobré se s přednášejícím znovu setkat 
- buď na další přednášce nebo alespoň virtuálně: 
 
      http://www.inflow.cz/blogs/petr-skyrik  
 
      http://www.facebook.com/PetrSkyrik  
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