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Mladá generácia knižnično-
informačných pracovníkov a 

moderná knižnica           
Ivana Novotná           

 
     S kolegyní Klárou Fialovou jsme se za SVK HK zúčastnily semináře Mladá generácia knižnično-
informačných pracovníkov a moderná knižnica, který proběhl v partnerské Štátne vedecké knižnici v 
Banské Bystrici 28.3.2007. 
 
      Téma semináře bylo - jak je vidět z názvu - hodně široké. Nejednalo se (nemělo se jednat) o 
teoretickou problematiku, ale přímo o osobu a osobnost moderního knihovníka a o jeho činnost. 
Proto byly náměty příspěvků velice různorodé, podle oboru působnosti jednotlivých účastníků.  
 
      Viktoria Dolinská z Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a především její 
úvodní neknihovnická přednáška o sociálních vztazích uvnitř i vně knihovny nepůsobila zpočátku 
příliš přesvědčivě. To je možná trochu silné slovo, zkrátka vypadalo to pouze na další dlouhou a 
trochu příliš odbornou přednášku. Avšak zdání někdy klame a první dojem nemusí být správný, jak 
jsme se záhy přesvědčili. Dr. Dolinská byla domluvena s knihovnicemi z ŠVK BB, které předvedly 
účastníkům krátké drama znázorňující konflikt dvou kolegyň. Přednášející ale předem neznala 
podrobnosti - tzn. o co se bude jednat, jak bude konflikt probíhat, zkrátka věděla jen to, že scénka 
bude představovat konflikt. Na přehrané scénce pak vysvětlila, o jaký typ konfliktu se jednalo 
(destruktivní nebo konstruktivní atd.) a jak by se dal vyřešit. Vystoupení dr. Dolinské znamenalo 
především inspirativní příklad toho, jak lze předávat informace mozku přátelskou formou. 
 
      Ačkoliv zaznělo mnoho odborných prezentací (za cca 5,5 hodiny 14 příspěvků), více mě zaujaly 
pouze dva z nich. Nejzajímavějším - nejen pro mě, jak vyplynulo i s diskuze po semináři - se ukázal 
příspěvek o účasti Univerzitní knihovny v Bratislavě na projektu EU - programu eTEN. Jedná se o 
novou službu EoD (Electronic Books on Demand - Elektronické knihy na vyžádání), kterou 
představila Mgr. Jaroslava Pírová z UK v Bratislavě. Jedná se o digitalizaci celých knih na 
objednávku. Dosud knihovna převáděla na vyžádání do elektronické podoby pouze články z 
časopisů nebo statě ze sborníků, popř. části monografií, teď nabízí digitalizaci celých monografií, 
samozřejmě pouze těch, které již nepodléhají ochraně podle autorského zákona (tj. knihy z 
vlastních fondů knihovny, u kterých uplynula doba 70 let od smrti autora; jedná se o dokumenty cca 
do roku 1936). Kniha je po digitalizaci zaslána e-mailem (příp. odkazem na link) nebo na fyzickém 
digitálním nosiči objednateli a poté vystavena na webu. Používají se formáty PDF a PDF+OCR. 
Podle druhu formátu je služba odlišně zpoplatněna tak, aby ceny odpovídaly mezinárodnímu 
ceníku: za formát v PDF zaplatí uživatel EUR 10 za 50 stran + EUR 0,1 za každou další stranu, což 
v přepočtu činí asi 300 Kč + 3 Kč za každou další stranu, za formáty PDF+OCR zaplatí uživatel 450 
Kč za 50 stran + 4,50 Kč za každou další stranu (viz. http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2297 ). 
Zajímavé je, že cenu za digitalizaci dokumentu zaplatí pouze první objednatel, každý další už 
službu hradit nemusí a může si knihu prohlédnout na webu. Je otázkou, zda by současná česká 
autorskoprávní úprava dovolila podobnou službu i v našich zemích.  
 
      Podnětný byl také příspěvek Mgr. Michaely Mrázikové z Verejné knižnice Mikuláša Kováča v 
Banské Bystrici o časopisu Džúsik, který je originální ani ne v tom, že jej vytvářejí dětští uživatelé 



knihovny sami, ale hlavně v tom, že je prodejný. Možnost časopis prodávat si vyžádaly samy děti. 
Možná vás to také překvapuje, ale časy se mění a s nimi i děti... Na Džúsiku spolupracuje 12 dětí 
(převážně dívek) ve věku 9-15 let, šéfredaktorkou je knihovnice Michaela Mráziková, tvůrcem webu 
časopisu je Martin Pisák. Projekt by mohl být inspirací pro další knihovny pracující s dětskými 
uživateli.  
 
      (Více informací http://wwww.vkmk.sk/dzusik/index.html .) 
 
      Další příspěvky se týkaly tzv. e-knihovnictví, elektronických informačních zdrojů a jejich 
využívání, informačního vzdělávání uživatelů knihoven, blogů a moderních komunikačních 
internetových prostředků, úlohy knih v průběhu času nebo úvodní motivace knihovnických 
pracovníků. Pokud by vás zajímaly blíže, měl by být v blízké době vystaven na webu ŠVK BB 
sborník z tohoto semináře. ( http://www.svkbb.sk ) 
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