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K čemu je dobrá knihovna a
internet?          

Lenka Málková          

     Onehdy jsem slyšela z rozhlasu svižnou skladbičku, která se mi velmi líbila. I zatoužila jsem
zahrát si ji vlastníma rukama na klavír. Kde ale sehnat noty, když z hlasatelova ohlášení jsem
zachytila pouze, že je to pochod od Smetany a ještě slovo studentské?
Jsem knihovnice, a proto jsem na to šla po knihovnicku. A tak se mi skladbu podařilo sehnat,
aniž bych se zvedla od počítače. Nejdříve jsem na internetu zjistila, jaký je celý název skladby.
To bylo velmi jednoduché, stačilo zadat do internetového vyhledávače Google slova Smetana,
pochod a studentské. Výsledkem hledání byl Pochod studentské legie. Ve Studijní a vědecké
knihovně hudebniny nemáme, ale vím, že hudební oddělení je při Knihovně města Hradce
Králové. Jejich katalog je vystaven na internetu a není nic jednoduššího, než se do něho
podívat. A hle, úspěch! Název je sice Pochod pražské studentské legie z r. 1848, ale dá se
předpokládat, že se jedná o tentýž pochod. Avšak poznámka v záznamu mi napovídá, že se
jedná o zvukový dokument, nikoli o notový zápis. Navíc nejsem registrovaným čtenářem
uvedené knihovny, a tak by mi domů určitě nic nepůjčili. Musí přece existovat jiná cesta. Ano,
samozřejmě, meziknihovní výpůjční služba! Nejdříve se ale pokusím zjistit, kde požadované noty
mají. K tomu dobře poslouží souborné katalogy, tedy jakási sdružení katalogů různých knihoven.
Při jednom zadání názvu dokumentu se zobrazí záznamy ze všech knihoven, které dokument
mají. Moje námaha byla korunována úspěchem, noty vlastní knihovna v Písku. Vím, že
prohledávání souborných katalogů by za mě udělala pracovnice v oddělení meziknihovních
výpůjčních služeb, ale zvědavost mi prostě nedala. A světe div se, do týdne mám noty na stole.
Nezbývá než začít pilně cvičit.
Ve větších knihovnám je výše uvedené běžnou praxí, ale co malé obecní knihovny s
neprofesionálním knihovníkem? Stačí mít připojení k internetu a vědět, jak na to. A pak může být
svým čtenářům „k službám“ i ta nejmenší knihovna.
Spoustu potíží dokáže způsobit i neodbytný kantor, u kterého nestačí nabiflovat se látku ze
sešitu, ale požaduje něco víc. Považte, chce po chudáku studentovi najít si informace vlastními
silami! A takový student nemá času nazbyt. Co udělá? Nejdřív pravděpodobně zkusí všemocný
a vševědoucí internet. Co když ale zažije zklamání a odpověď nenalezne? Dejme tomu, že
napíše svůj dotaz do formuláře v sekci Ptejte se knihovny na http://www.svkhk.cz . Knihovnice,
pro kterou je hledání odpovědí i na ty nejpodivnější dotazy denním chlebem, téměř obratem
odpoví. Nebo nabídne jiná řešení, o kterých nemá studentík nejmenší potuchy.
Ale informace potřebuje čas od času každý z nás, i ti ze školních lavic odrostlí. Zařizujete si
topení, upravujete zahradu, potřebujete zhubnout a já nevím co ještě a kolega v práci Vám
poradil, že kdysi kdesi o tom četl článek. Ví dokonce přibližně, kdy a kde to bylo. Jak se ale
dostat k hledanému článku, když bydlíte v malém městě nebo vesnici a místní knihovna
požadovaný titul neodebírá? I zde má knihovna nástroje, jak pomoci. Jsou to nejrůznější
databáze, ve kterých lze dohledat přesnou citaci článku, a pak si jej můžete prostřednictvím Vaší
knihovny objednat v jiné knihovně. Největší šance na úspěch je tam, kde dostávají povinný
výtisk všech vycházejících periodik. V Královéhradeckém kraji je to Studijní a vědecká knihovna
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v Hradci Králové. Ta dokonce dodává články elektronicky, což je rychlejší a levnější než tradiční
posílání papírových kopií poštou (viz – http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=270 ).
V příkladech dokazujících užitečnost knihovny a internetu bych mohla pokračovat téměř
donekonečna. Škoda, že mnozí lidé si myslí, že na volně přístupném internetu lze najít vše. Lze
toho najít jistě hodně, zvláště pro běžné praktické využití. Ale internet nabízí i další možnosti a
právě knihovny jsou zprostředkovatelem přístupu k nim.
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