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Na kongresu IFLA v Berlíně byli z České republiky registrováni:  

Ivana Anděrová, Vojtěch Balík, Marie Balíková, Lenka Bělohoubková, Aleš Brožek, Ivo Brožek, Jarmila Burgetová, Stanislav Kalkus, Adolf Knoll, Blanka Konvalinková, Pavel Krbec, Edita Lichtenbergová, Anna Machová, Lenka Maixnerová, Richard Papík, Hana Pessrová, Jindřiška Pospíšilová, Eliška Reitspiesová, Dagmar Růžičková, Petra Šedinová, Libuše Simandlová, Jindřiška  Syllová, Zdeněk Uhlíř, Věra Vohlídalová, Marie Votýpková, Darina Zanášková



Jarmila Burgetová

Světový knihovnický a informační kongres v Berlíně
69. výroční konference IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) se konala letos poprvé pod novým názvem jako Světový knihovnický a informační kongres ve dnech 1. – 9.srpna 2003 v Berlíně. 
Hlavním téma kongresu „Access Point Library: Media - Information –Culture“  tedy „Knihovna jako místo zpřístupňující média, informace a kulturu“ reflektovalo i logo kongresu – berlínská Brandenburská brána  - jako symbol základní role knihoven všech typů - bran k informacím, vědění a kultuře. Subtémata kongresu byla svoboda a rovnost přístupu k informacím a svoboda vyjadřování, ta zaznívala v mnoha jednáních kongresu. 
Hlavní obecné náměty  - vrcholné body (higlights) kongresu byly tři: 
	Destrukce knihoven v Iráku v důsledku války v Iráku 

Anti-terorismus ve vztahu ke svobodě informací a lidským právům
Světový summit o informační společnosti  (Ženeva, prosinec 2003) 
K poslednímu uvedenému tématu promluvil v plénu pan Adama Samassékou, předseda přípravného výboru Světového summitu o informační společnosti, který pojal zboření berlínské zdi jako historickou oslavu svobody a solidarity. Připomněl, že existuje mnoho dalších zdí, které rozdělují lidské bytosti, jsou tu ti, kteří umí číst a kteří neumí, jsou tu na informace bohatí a na informace chudí. Mluvíme o naší planetě jako globalizované, tvořící celek, ale ve skutečnosti je roztrhána mnoha dělítky, a to nejen tím, co nazýváme „digitálním rozdělením“ (digital divide). 
V debatě o transformaci směřující k informační společnosti A.Samassékou  uvedl: "Jsem hluboce přesvědčen o tom, že úloha knihoven a informačních služeb při tvorbě a šíření znalostí a formálním i neformálním vzdělání bude nejen považována za nepostradatelnou, ale stane se v budoucnu ještě důležitější.“ 
Národní členové IFLA – národní asociace - byly požádány, aby ve svých zemích podpořily přípravu Světového summitu o informační společnosti, který se bude konat v prosinci 2003 v Ženevě, konkrétně, aby kontaktovaly národní delegáty na Summit s žádostí o zdůraznění významu knihoven pro informační společnost. 

Berlínský kongres byl završením šestiletého období předsednictví paní Christine Deschamps z Francie. Na kongresu se rozloučila s funkcí předsedkyně IFLA. Při slavnostním ceremoniálu jí bylo mimo jiné předáno 400 čestných čtenářských legitimací z celého světa (50 z českých knihoven). Nová předsedkyně IFLA paní Ray Raseroka z Botswany si vybrala za své „prezidentské téma" na nebližší dva roky „roli  knihoven v celoživotním vzdělávání“. Do funkce budoucího předsedy IFLA („president-elect“) byl zvolen na základě „poštovních“ voleb pan Alex Byrne z Austrálie, dosavadní předseda komise FAIFE (Free Access to Information and Freedom of Expression). 
 
Je velice obtížné podat výstižný a vyčerpávající obraz toho, co vše se na kongresu projednávalo, odehrávalo, uskutečnilo. Proto se omezím na uvedení základních fakt, která vypovídají o jeho rozsahu, a na odkazy na webové stránky IFLA, kde najdou případní zájemci všechny podrobnosti. 
Základní údaje o berlínském kongresu: 
Počet účastníků: 4 582 účastníků 
Z toho 1123 osob bylo na konferenci IFLA poprvé, 80 účastníkům byl pobyt hrazen z grantů, které poskytly zejména Německo (BII  pro 25 osob), Francie (pro 32 osob z frankofonních zemí)  a USA ( knihovnické spolky pro 15 osob). 
Zastoupení zemí: 131 ze všech světadílů
Počet přednášejících: 486
Počet výtisků kongresového bulletinu: 10 625 výtisků „IFLA Express“ ( vydáno sedm čísel ve čtyřech jazykových mutacích)
Počet vystavovatelů : 159 na ploše celkem 2 542 m2
Uskutečněno:  234 akcí – zasedání, workshopů (35), posterových prezentací (78)
Publikováno:  197 přednášek a prezentací, z toho 160 v angličtině, 15 v němčině, 13 ve francouzštině, další ve španělštině a ruštině
V průběhu kongresu se do IFLA přihlásilo 21 nových členů, z toho dva národní spolky (Gabun a Guinea), jeden institucionální člen, 14 přidružených osob a 4 přidružení členové z řad studentů.  
Na webu IFLA http://www.ifla.org/IV/ifla69/index.htm je k dispozici jak kompletní program kongresu, tak většinu plných textů z 197 přednesených příspěvků, většinou v angličtině, ale také v němčině, francouzštině a ruštině. 
Souhrnné údaje je možné  nalézt na adrese: http://www.ifla.org/IV/ifla69/finalpr03.htm. 

Kolegům, kteří dají přednost fotodokumentaci, doporučuji adresu 
http://jib-info.cuni.cz/foto/ifla2003/, kde jsou zveřejněny mimo jiné také snímky ze společné česko-slovenské večeře. Ta se uskutečnila se ve středu 6.srpna za účasti 33 českých a slovenských účastníků kongresu IFLA. Číslo 33 nepředstavuje celkový počet účastníků z Česka a Slovenska, bylo nás tam ještě víc. Vyplnilo se tak moje velké přání, aby této mimořádné příležitosti –možnosti účasti na setkání knihovníků z celého světa – využil co největší počet kolegyň a kolegů.  Jistě najdou příležitost, jak se  svými poznatky a dojmy seznámit co nejširší knihovnickou veřejnost. Zatím tak učinila PhDr.Bohdana Stoklasová, předsedkyně bibliografické sekce IFLA, v obsáhlém článku v časopise IKAROS. http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200308011" http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200308011
Činí tak i tato souhrnná zpráva. 

V této souvislosti bych se ráda zmínila o tom, že české knihovníky reprezentuje v IFLA v současné době několik osobností – kolegyň a kolegů. Uvedu jmenovitě (kromě zmíněné Bohdany Stoklasové) alespoň PhDr. Karla Sosnu, člena sekce parlamentních knihoven, který se letos zasloužil o uspořádání velice úspěšné „předkonference“ parlamentních knihoven v Praze. Významně tak přispěl k dobrému jménu, které ve světě české knihovnictví má. 


V souladu s „hlavními otázkami“, které byly v centru pozornosti plenárních zasedání a také jednání Rady IFLA (nejvyšší orgán této federace, složený z oficiálních zástupců knihovnických asociací a institucí – členů IFLA), byly v Berlíně přijaty tři zásadní rezoluce:

	World Summit for the Information Society
Světový summit o informační společnosti je mimořádnou příležitostí, aby byly knihovny všeobecně uznány za „srdce“ informační společnosti. Knihovnické asociace a instituce mají vejít ve styk s vládními reprezentanty – delegáty na WSIS a žádat je, aby v materiálech a závěrech summitu byly knihovny zmíněny jakožto instituce sloužící  „globálnímu veřejnému blahu“. 

http://www.ifla.org/III/wsis/wsis051103.html" http://www.ifla.org/III/wsis/wsis051103.html


National Security Legislation
IFLA připomíná Všeobecnou deklaraci lidských práv  a vyzývá vlády, aby v souvislosti s bojem proti terorismu neomezovaly občanské práva, zejména svobodný přístup k informacím. 
http://www.ifla.org/IV/ifla69/resolutions.htm" http://www.ifla.org/IV/ifla69/resolutions.htm
	Libraries in Iraq

Knihovnické asociace a instituce mají usilovat o to, aby vlády ratifikovaly Haagskou konvenci UNESCO z roku 1954 a její novější protokoly o ochraně kulturního dědictví v případě válečného konfliktu, vytvářet a všestranně podporovat národní komise „Modrého štítu“.
http://www.ifla.org/IV/ifla69/resolutions.htm" http://www.ifla.org/IV/ifla69/resolutions.htm

Stálý výbor pro veřejné knihovny (SCPL), jehož jsem členkou, se v rámci kongresu sešel dvakrát. Kromě zajištění vlastní akce na kongresu „Public Libraries Open Forum“ ( 4.8.) na téma“ „Inovace ve veřejných knihovnách“ se výbor podílel na Open Forum IFLA divize III, kde byly prezentovány výsledky projektů „Celoživotní vzdělávání, UNET, Směrnice pro rozvoj veřejných knihoven, Manifest o veřejných knihovnách, Knihovny a demokracie.  Členové výboru se jako každoročně zúčastnili vyhlášení vítěze Gates Foundation „Access to Learning Award“. Výbor uspořádal (7.8) samostatný workshop o celoživotním vzdělávání (viz http://www.ifla.org/IV/ifla69/prog03.htm#7" http://www.ifla.org/IV/ifla69/prog03.htm#7). 
Podrobně byl projednán nový strategický plán SCPL na léta 2004 – 2005, v němž je zahrnuto pět hlavních úkolů: 

	Lifelong Learning – continue by promotion of the work completed.

Networking amongst library staff
Encouraging the Public Library to be a stronger lobbying organisation.
Encouraging the involvement of political members/elected members in the work of IFLA
Marketing the Public Library Guidelines

Členové výboru předložili své zprávy o veřejných knihovnách (country reports) v zemích, které zastupují. Zprávy jsou zveřejňovány na webu IFLA. 

Velice inspirativní pro mne byla účast na workshopu  „Library Theory and Research & FAIFE“, který se ve své první části věnoval problematice knihovnické etiky, resp. posouzení etických knihovnických kodexů v jednotlivých částech světa. Podaný přehled a hodnocení kodexů renomovanými kolegy, kteří se problematikou etiky profesně zabývají, byly nesmírně zajímavé. Ukázaly, že etické kodexy přijal velký počet knihovnických 
spolků jak v Evropě, tak v Latinské Americe a Africe.    


Aleš Brožek 
Neděle 3. srpna
Odcestoval jsem přímým vlakem do Berlína – ZOO z hl. nádraží v Ústí n.L. v 8:22 s plánovaným příjezdem ve 12:31. Ubytoval jsem se v hostelu na Meiningerstr. 10 a poté jsem odjel metrem do místa konání kongresu do ICC Berlin, kde jsem si vyzvedl kongresové materiály. Od 17:00 do ca 19:00 jsem se zúčastnil otevření výstavy knihovnické techniky v místě kongresu (170 vystavovatelů z celého světa) a prohlédl si část expozice.
Pondělí 4. srpna
Zúčastnil jsem se bloku přednášek v sekci nazvané „Inovace ve veřejných knihovnách“, kde její první přednášející Bettina Windau z Bertelsmannovy nadace položila provokatovní otázku, zda není inovace nepřátelská pro uživatele knihoven, a  přiznala, že pro mnohé ano. Bertelsmannova nadace v současné době je řízena 15 osobnostmi z 11 zemí. V SRN provádějí SWOT analýzy před rozhodováním, využívají zkušeností z nejvyspělejších knihovnických zemí, mezi něž počítají Dánsko, Finsko, Singapur, Velkou Británii a USA. Doporučila stanovit si jasnou definici role knihovny a úkolů, které má řešit, zakotvit knihovnu ve vzdělávacím systému, chápat nutnost spolupráce a prosíťování s partnery. V další přednášce seznámil publikum se svými poznatky Hans-Christian Wirtz z dortmundské Městské a krajské knihovny, kde má na starost digitální knihovnu umožňující uživatelům přístup z domova po 24 hodin. Ukazuje se, že uživatelé chtějí unifikovaný přístup, aby nemuseli znát rozdíly v přístupu do tří OPACů, souborného katalogu a k plným textům (systém Pygmalion), tedy něco, jako je naše Jednotná informační brána. Předvedl zalogování se k odborným databázím, ukázal MVS prováděnou online z domovů, připomněl přínos spolupráce s Hochschulbibliothekszentrum v Kolíně, kde šetří finance nákupem bází v konsorciu. 
Barbara Lisonová z brémské veřejné knihovny zahájila přednášku kresleným vtipem, kde v prostoru mezi dvěma budovami drží muž v ruce CD-ROM a někdo se ho ptá: To je ta nová veřejná knihovna? Přítomné seznámila se situací v Brémách, kdy v knihovnách během 22 let poklesl počet pracovníků z 228 na 124 a přitom uživatelé chtějí více informací než před 22 lety. Proto převzali total quality management, vyžadují, aby pracovníci mysleli, byli kreativní, orientovali se na uživatele (v přednášce užívala termín „zákazník“), aby se neusilovalo o maximum médií, ale jen o potřebná média v dostatečném počtu. Dále představila projekt deutsche.internet.bibliothek. Vystoupení šanghajského knihovníka Jianzhonga Wu (http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/040e/Wu_Chen_Zhao.pdf) se týkalo pořádání přednášek pro uživatele i neuživatele knihovny v prostorách knihovny, do nichž se vejde až 800 lidí. Za 25 let zorganizovali 700 akcí pro 700 000 návštěvníků (o ekonomickém vývoji, kultuře apod., na nichž přednášeli starostové, univerzitní profesoři, herci, sportovci). Někdy kombinují přednášku s výstavou, texty přednášek vydávají v brožurách i na CD-ROM. Pro ty účely mají „videoroom“ se 40 místy a speciální webovou stránku. Poslední vystoupení v této sekci měla Lek Čohová ze Singapuru. Protože před několika lety byl v singapurských knihovnách takový zájem o půjčování knih, vytvářely se fronty až o 200 osobách a 10 až 15 osob muselo přes noc zařazovat zpátky knihy (přes den se to nedalo zvládnout). Intenzivně zavedli nové technologie (včetně systému čipů a třídících zařízení používaných na letištích) a vybudovali informační kiosky, kde se čtenáři mohou sami přihlásit do knihovny a v případě nesnází zatelefonovat bibliografovi v knihovně (zpočátku to byly videotelefony, ale protože čtenáři a knihovníci nechtěli, aby byl vidět jejich obličej, od r. 2002 mají normální telefony). Do budoucna plánují rozšíření provozu v knihovně do půlnoci a později na 24 hodin denně a instalaci kiosků do všech míst (nevýhoda – knihovník neví, kolik lidí ho ještě potřebuje, a zbytečně dlouho se vybavuje s jedním čtenářem…) .  Tato přednáška patřila mezi to nejzajímavější, co jsem v Berlíně vyslechl, a proto zájemcům doporučuji seznámit se s jejím zněním na http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/050e-Ngian-Lek-Choh.pdf.
Pochopitelně, že taková přednáška vyvolala velký ohlas na kongresu a především afričtí knihovníci žádali o pomoc od vyspělejších zemí. Zambijský knihovník přitom poukázal na skutečnost, že počítače jsou pouze v jejich národní knihovně a jen dva. Dostal odpověď v tom smyslu, že samotné rozvojové země musí propagovat rozvoj knihoven, vytvořit si konkrétní plány a teprve pak se měly obracet na IFLA. Určitou pomocí by mohla být Bertelsmannova nadace, která v Egyptě postupně vytváří síť knihoven.
	Dále jsem vyslechl přednášky v sekci „Knihovny pro děti a mládež“. Zaujalo mne sdělení dánské knihovnice Buchhave o práci koordinátorů pro práci s dětmi (http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/002e-Buchhave.pdf). Milé bylo i vystoupení egyptských knihovnic z nově postavené Alexandrijské knihovny. Vedle hlavní studovny pro čtenáře od 18 let jsou tu i oddělení pro 12-18leté a 6-12leté. Darem dostali od Američanů archiv tisíce PowerPointových prezentací (lékařské kurzy) a od Švédů získali sbírku publikací napsaných nositeli Nobelovy ceny, vybudovali sbírku Shadi Abdel Salam a slepeckou knihovnu Taka Hussein  (Taka Hussein byl slepý, přesto vystudoval pařížskou Sorbonnu a v padesátých letech minulého století byl ministrem egyptské vlády).  Blíže pohovořily o projektu „Reading for all“ sponzorovaném Suzanne Mubarakovou. Na dotaz, zda nejsou znevýhodňováni obyvatelé žijící mimo Alexandrii, jsme dostali odpověď, že pro ně byl vytvořen interaktivní web.
V sekci Bibliographic Control jsem si poslechl zprávy o činnosti od předsedkyň  jednotlivých divizí (McIlwane, Pia Leth, B. Tillett, B. Stoklasová a další), pak jsem se zúčastnil závěru akce č. 101 Your library (akce singapurských a dalších knihovníků pro přiblížení práce s elektronickou poštou).
V sekci věnované uměleckým knihovnám jsem vyslechl  přednášku o tzv. veřejném umění v Los Angeles (knihovna vytváří databázi soch, graffitti a jiných uměleckých předmětů ve městě včetně jeho fotodokumentace.
Kratší dobu jsem strávil na plenárním zasedání IFLA nazvaném „Světový summit – první krok ke společnosti sdílené expertizy a znalostí“, ale pro přílišnou političnost této akce jsem se přesunul do sálu 81, kde probíhaly prezentace vystavovatelů. Zde jsem vyslechl přednášku R. Lachnitta z fy Glomas Deutschland o programu Cuadra Star. Tyto přednášky sice byly součástí konference IFLA, ale jako doprovodný program byly bohužel málo propagovány. Přitom zde bylo možné získat ucelenější informace než při dotazech na výstavě vystavovatelů.
Vyvrcholením pondělí bylo zahájení kongresu, kde na mne udělal největší dojem moderátor, vnuk světoznámého knihovníka Ranganathana, novinář Ranga Yogeshwar (mladý, inteligentní, šarmantní muž mj. prohlásil, že byl v knihovně a kolegové byli překvapeni, proč tam chodí, když si může dovolit koupit knihy, tj. na knihovnu se někde stále pohlíží jako na místo pro chudé) a dr. Klaus G. Saur, ředitel nakladatelství Saur and Co. (na jedné straně varoval, že by se nemělo stát, že něco nevyjde, protože knihovny budou mít příliš široké možnosti rozšiřování díla a nikdo si publikaci pak nekoupí, na druhé straně připomněl, že ve Schweinfurtu byla velká nezaměstnanost, která se snížila po uzavření půjčovny videokazet a otevření knihovny).
Po slavnostním otevření jsme odešli do Palais am Funkturm, kde proběhla slavnostní recepce spojená s hudbou.
Úterý 5. srpna
Dopoledne jsem se zúčastnil doprovodného programu konference – dvouhodinové projížďky autokarem po Berlíně s anglicky hovořícím průvodcem (seděl jsem s africkým knihovníkem z Namibie a vyměnili jsme si informace o knihovnictví v obou zemích). Byli jsme seznámeni s pamětihodnostmi Berlína a zastavili jsme na chvíli u radnice, kde jsme si prohlédli výstavu o historii berlínské radnice. I po spojení Berlína je vidět, že stále ještě jsou rozdíly mezi bývalým východním a západním sektorem, zejména v místech, kde se sektory stýkaly, je stále ještě množství volného prostoru pro stavební činnost.
Odpoledne jsem využil možnosti zúčastnit se exkurzí v knihovnách. Nejprve jsem si s průvodkyní pracovnicí katalogizace v objektu 1 Státní knihovny (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz), Potsdamer Str.33  prohlédl budovu vystavenou v letech 1967-1977 v západní zóně. Ač je to poměrně nová budova, trpí nedostatkem místa pro studium fondů, čtenáři stojí fronty na volná místa (lístky do studovny za 0,5 EUR). Roč. popl. 15 Eur. Diskuse o OPAC a CIPAC, klasický katalog má 6,5 mil. lístků od r. 1909, před r. 1909 na MFŠ. Zpětně rekatalogizují, na CIPAC nepomýšlejí (špatně čitelné lístky). Počítadlo na počet návštěvníků, pneumatická pošta, využití katalogizátorů ve službách pro poskytování informací čtenářům u katalogů (výhodné pro obě strany).
Poté jsem odešel do objektu 2 Státní knihovny (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz), Unter den Linden 8, která oproti předchozí knihovně existovala ve východním sektoru a sídlí v historické budově z r. 1913. Má 10 mil. kn.j. V současné době se místo skladů vybudovaných v podobě 4 věží místo vybombardované studovny v r. 1944 chystá významná rekonstrukce budovy. Celkově jsem měl z ní horší dojem než z knihovny v Potsdamer Str., ale ocenil jsem, že jsem si mohl prohlédnout Atlas velkého kurfürsta, jehož faksimile máme v studovně výtvarného umění. Originál je kromě Berlína i v Rostokách a Londýně, faksimile je cca 8x menší. Největším zážitkem pro mne byla ukázka dětských knih z 19. stol., protože jsme si je mohli vzít do rukou a  mohli si prohlédnout i omalovánky z r. 1846.
Večer jsem se zúčastnil party v Goethe-institutu (Neue Schönhauser Strasse 20) uspořádaného na počest IFLA konference. Na programu bylo autorské čtení z povídkových knih – jeden autor byl mladý „východní“ Němec, druhý autor pak emigrant z Ruska.
Středa 6. srpna
Dopoledne jsem využil na podrobnou prohlídku stánků vystavovatelů knihovnické techniky. Největší dojem na mne udělali vystavovatelé třídících zařízení vracených knih a čipová technologie od fy 3M. Je využívána již v knihovnách v Aarhusu a Stockholmu, v řadě německých knihoven. Technologie umožňuje snazší vyhledání publikace, snazší zařazení, nevýhodou je cena čipu kolem 1 dolaru. Se zástupcem ing. Vacenovským z ČR jsem dohodl vystoupení o čipové technologii na konferenci v Seči. 
Odpoledne jsem navštívil sekci přednášek o marketingu a managementu. J. Amorós z Barcelony vyzdvihl význam veřejných knihoven pro budování informační společnosti. Připomněl, že uživatele však více zajímá než fráze o virtuální knihovně informace, kdy dostane žádanou publikaci. Mezi stavou nové knihovny a pomocí starým lidem vložil rovnítko. D. McAdam z Ženevy připomněl, že ředitel knihovny musí věnovat hodně času komunikaci s veřejností. Upozornil, že švýcarští knihovníci vytvořili manuál pro lobování (SKIP by se měl pokusit tento manuál získat a přeložit do češtiny). Osvědčil se jim tzv. bibliopas umožňující přístup do 6 tisíc švýcarských knihoven. Ch.Koontz z floridské knihovny vysvětlil pojem stakeholders (=ti, co se zajímají o knihovnu) a doporučil vytvořit si jejich seznam a poté se s nimi zkontaktovat a udržovat s nimi stálé kontakty. T. Giappiconi z francouzského Fresnes upozornil na nutnost, abychom při zavádění nových služeb si vždy uvědomovali, proč ji zavádíme a pro koho, na jaké úrovni, v jaké formě a kolik to bude stát.
Večer jsem se zúčastnil společné večeře českých a slovenských účastníků IFLA-konference.
 
Čtvrtek 7. srpna
Dopoledne jsem se zúčastnil exkurze do knihovny brandenburgské  Akademie věd – oddělení společenských věd. Nachází se rovněž na Unter den Linden v budově národní knihovny, ale má zvláštní vchod (Unter den Linden 8, 10117 Berlin). Knihovna na mne udělala slabý dojem. Počet pracovníků, zdá se, je poddimenzován, i když spravuje 650 tisíc svazků knihovních jednotek (velkou část z toho tvoří dizertace a výzkumné zprávy). V současné době zde probíhá retrokonverze fondu, najali 11 pracovníků – brigádníků. Pro účastníky exkurze bylo pamětihodností prohlídka tabule, na níž údajně Einstein psal rovnice své teorie relativity. Poté jsem se přemístil do čtvrti zvané Reinickendorf, abych si prohlédl pobočku berlínské veřejné knihovny (Karolinenstrasse 19, 13507 Berlin Tegel). Knihovna sídlí v moderní budově navržené architektem Charlesem Moorem, který ji stylizoval do podoby lodě. Nachází se totiž poblíž Tegelského jezera, oblíbeného rekreačního místa Berlíňanů. Knihovna byla otevřena pro veřejnost v r. 1989, krátce poté však vykoupil okolní pozemky Číňan a bude zde stavět hotel pro Číňany, takže jsou knihovníci zvědavi, jak to ovlivní chod jejich instituce. Již nyní mají velké problémy s graffitti. Knihovna pečuje o 135 tisíc knih. jednotek, má 5 poboček a jednu mobilní knihovnu pro oblast, v níž žije 235 tisíc obyvatel. najednou si čtenáři mohou půjčit 60 knihovních jednotek, a to buď v jedné knihovně nebo ve více pobočkách dohromady. Mají uzavřenou smlouvu s firmou, která knihy rozváží čtenářům do bytů (placená služba). Mají společnou legitimaci za 10 Eur na rok, která platí pro 100 berlínských poboček. Děti do 16 let neplatí za legitimaci nic. V knihovně je zaměstnáno 14 knihovníků a deset pomocných pracovníků. Pořádají autorská čtení, ale nakladatelé je nutí, aby autorům za tyto akce platili. Internet v knihovně pracovníci hlavně užívají, aby zjistili cenu starých knih, které jim čtenáři věnují. Tyto knihy pak buď dávají do fondu nebo prodávají.
Odpoledne jsem se zúčastnil exkurze do Zentralbibliothek – Amerika Gedenkbibliothek (Blücherplatz 1, 10961 Berlin), kterou vybudovali Američané po 2. světové válce v americké zóně a byla to hlavní městská veřejná knihovna. Po spojení Berlína dochází ke slučování fondů s druhou největší veřejnou knihovnou (Breite Str. 30-36, 10178 Berlin) v bývalé sovětské zóně, což je velmi obtížné. Se zajímavostí, kterých jsem si všiml, lze uvést: umístění automatů na prezervativy na záchodech knihovny. dvě stanice s internetem ve vestibulu, artotéka s originálními obrazy, piano k dispozici pro čtenáře, venkovní prostory se slunečníky, kde si děti mohou hrát stolní hry.
Pátek 8. srpna
Dopoledne jsem využil na cestu do Postupimi do Albert Einstein Wissenschaftspark (Telegrafenberg A17, 14473 Potsdam), kde jsme si nejprve prohlédli  výzkumný areál Telegrafenberg a poté i odbornou knihovnu. Jedna z jejích místností je velmi pěkná z architektonického hlediska, je celá ve dřevě a je využívána i k zasedáním vědeckých rad a přijímání zahraničních hostů.
Odpoledne jsem se zúčastnil závěrečného slavnostního aktu IFLA konference. Dozvěděl jsem se, že se jí zúčastnilo 4500 osob ze 150 zemí a 1200 tzv. flying visitors, tj. osob, které zde byly jen jeden nebo dva dny. Během slavnostního ceremoniálu byla předána „štafeta“ argentinským knihovníkům, protože příští kongres bude v Buenos Aires. Řada předních funkcionářů převzala ocenění.
Ve večerních hodinách jsem odcestoval rychlíkem EC 179 Carl Maria von Weber do Ústí nad Labem (odjezd z Berlina ve 17:32, příjezd ve 21:27).

Závěr:
Služební cesta splnila mé očekávání. Podařilo se mi navázat řadu kontaktů ( např. Curley C. Jones, J. Willard Mariott Library, Salt Lake City, Utah, Kerstin Assarsson-Rizzi, Vitterhetsakademiens bibliotek, Stockholm, Dorothy Bakó, Medea Services Ltd, Budapest, Joy Fajardo-Nera, Assumption College, Makati City aj.), získat mnoho materiálu, který bude zčásti uložen do fondu Severočeské vědecké knihovny, zčásti do fondu odboru knihovnictví Národní knihovny ČR. Z exkurzí do berlínských knihoven jsem získal řadu poznatků, které se budu snažit uplatnit při řízení Severočeské vědecké knihovny.


Ivo Brožek

Byl jsem poprvé na takové velké knihovnické akci (účast 4500 účastníků ze 150 zemí, velká, prestižní akce).
Z bohatého programu a překrývajících se akcí jsem stačil absolvovat jen část toho, co by mne zajímalo.

Zahájení – moderoval R. Yogeshwar, vnuk významného knihovníka Ranganathana, vystoupení prezidentky IFLA Ch. Deschamps (výroční zpráva o činnosti IFLA), přednáška prof. K. G. Saura (ze stejnojmenného nakladatelství)
Zakončení – předání funkce nové prezidentce IFLA K. Raseroka 

Plenární zasedání:
téma: světový kongres – první krok směrem ke společnosti všeobecně sdílených zkušeností a znalostí
téma: demokracie a globalizace

Otevřená zasedání odborných výborů, sekcí:
bibliografie – téma: elektronické národní bibliografie (současný stav, kritéria hodnocení, předpokládané trendy – zaujalo mne, že v mnohých státech papírová verze přetrvává) 
katalogizace – téma: zpráva o setkání expertů na mezinárodní katalogizační pravidla (v návaznosti na Mezinárodní konferenci o katalogizačních principech (Paříž 1961) byl posuzován současný stav standardizace katalogizačních pravidel; práce budou pokračovat do roku 2007; jako první zásada má být vhodnost z hlediska uživatele)
bibliografická kontrola – téma: současné trendy v bibliografické kontrole
svobodný přístup k informacím a svoboda projevu –  téma: informační společnost po 11. září 2001 (debata k rozporu mezi svobodným přístupem k informacím a omezeními z důvodu bezpečnosti, ke kontrole přístupu ke zdrojům na Internetu)
problematika copyrightu - téma: management autorských práv a technické prostředky ochrany u digitálních zdrojů
bibliografická kontrola – téma: oborové informační brány
Výstava knihovnické techniky, software a dalších produktů pro knihovny – seznámil jsem se s novými trendy (nahrazování čárových kódů v knihách mikročipy, jejich použití v přístrojích pro automatické půjčování knih a pro vracení knih včetně rozřazování; široký výběr skenovacích zařízení i pro velkoformátové předlohy, design knihovnického nábytku), na stáncích národních knihovnických sdružení a velkých knihoven s jejich informačními materiály, odkazy na www stránky

Exkurze do významných berlínských knihoven: navštívil jsem  Deutsche Staasbibliothek – budova Unter dem Linden, budova Potsdamer Strasse, Zentral- und Landesbibliothek Berlin, budova America-Gedenkbibliothek, knihovnu Humboldt Universität – ústřední knihovnu, knihovnu historie; individuální návštěva knihoven Deutsche historische Museum a Kunstbibliothek; v těchto knihovnách jsem mohl porovnat jejich situaci se stavem knihoven v České republice, v čem jsou stejné a v čem se liší

Večerní společenské akce:
4. 8. zahajovací recepce na výstavišti
5. 8. recepce v Goethe Institutu
6. 8. setkání českých a slovenských účastníků
7. 8. kulturní večer ve Státní knihovně

Celkové zhodnocení: 
Účast na kongresu mi umožnila seznámit se se současnou situací ve světovém knihovnickém dění, v teorii i praxi. Získal jsem CD-ROM s referáty, písemné materiály rozdávané v některých sekcích, materiály z výstavy (ze stánků firem, knihoven, knihovnických sdružení). Seznámil jsem se s několika významnými berlínskými knihovnami.
Měl jsem možnost si všimnout i významné role, kterou v orgánech IFLA zastávají čeští zástupci (dr. Stoklasová, dr. Balík, dr. Sosna, dr. Burgetová).
Blanka Konvalinková 

Na světové konferenci knihovníků a informačních pracovníků jsem byla poprvé. Ačkoliv jsem v předchozích letech absolvovala několik mezinárodních knihovnických konferencí, rozsah a velikost této mě ohromil. Účast 4 000 knihovníků ze všech zemí světa, exoticky vyhlížející účastníci, systém a program konference – stejně jako způsob organizace byl pro mne zcela novým zážitkem. Konference se konala v obrovském paláci ICC (International Congress Centre) – naštěstí klimatizovaném – neboť v letním Berlíně neklesla denní teplota během konference pod 30ºC.

Organizace dle mého soudu fungovala bezvadně – kdo někdy pořádal a organizoval nějakou konferenci, určitě dokáže ocenit, že organizátoři se chovali ke všem někdy nervózním či netrpělivým účastníkům velmi mile a s úsměvem. Dvě internetové kavárny a také „vnitřní“ pošta fungovaly jistě k naprosté spokojenosti všech. 

Konference se pořádají nejenom kvůli přednáškám, workshopům, doprovodným výstavám  nebo jednáním v sekcích… Pro knihovníka běžné knihovny je důležité i navazování kontaktů nebo využití některých postřehů a nápadů v praxi – v provozu mateřské knihovny.
Jednacími jazyky konference byla angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Dlužno ale říci, že velká část příspěvků i jednání v kuloárech se odehrávalo v angličtině, ač na německé půdě.

Protože není možné obsáhnout všechny  přednášky (nebylo to možné ani časově), zaměřím se ve své zprávě pouze na ty z mého pohledu nejzajímavější, a to hlavně na téma veřejné knihovny.  Poprvé na této konferenci jsem cítila z přednášek, jak obrovské mohou být rozdíly mezi vyspělými zeměmi a Afrikou, nebo jak markantní jsou odlišnosti asijských zemí – prakticky ležících vedle sebe, ale v naprosto jiné ekonomické a politické situaci.

Tradičně vynikající příspěvek paní Barbary Lison, ředitelky Brémské veřejné knihovny. Každá knihovna by měla být institucí změn – tj. není nic dogmatického, vše se mění společně se změnami ve společnosti – není možné stát na jednom místě, ustrnout…
Městská knihovna Brémy měla dříve 220 zaměstnanců, v roce 2002 už pouze 124. Aby mohla knihovna fungovat, byla nutná nová strategie – od hierarchie ke kvalitě. Stanovili si heslo: Mysli, když pracuješ!
Knihovna by měla být k uživateli přátelská a vstřícná, ovšem musí mít také kvalifikovaný personál, knihovníci by se měli rozloučit s konzervativismem ve službách (předvedla ilustrativní obrázek, kdy nadšený uživatel přichází do knihovny a nahlas řekne: „To je ale krásná knihovna!“ – a v ten moment ho nerudný knihovník okřikne, protože v knihovně přece musí být ticho! V Brémách se řídí se zásadou – just in case, just in time. Jen rychle dodaná a  kvalifikovaná  informace má pro uživatele cenu. Vedení směruje knihovnu od přebytečné administrativy ke kreativitě. Snaží se odstraňovat zákonitou paniku z inovací (procesy změn) tím, že se snaží působit na myšlení zaměstnanců.
Knihovna v Šanghaji – Čína – Jianzhong Wu
V mnohamilionovém městě Šanghaji proběhla inovace knihovny v roce 1996, v současné době navštěvuje knihovnu 9000 uživatelů denně. V knihovně se provádí řada školení na různá témata pro veřejnost, mají tam 7 přednáškových sálů, velký sál pro 800 lidí. Kurzy vysílají i v televizi – mají speciální kanál, kde tyto kurzy běží. Celý styl i obsah přednášky trochu připomínal minulé časy, kdy masivní propaganda a ovlivňování velkého množství lidí byly na denním pořádku, nějak se z toho vytrácela demokracie.

Naprostým protikladem byl příspěvek paní Ngian Lek Choh ze Singapuru – Singapur.
Samoobslužná knihovna bez knihovníka
Od prosince r. 2002 (návrh na tento projekt už v roce 2000) běží v singapurské veřejné knihovně experimentální projekt na úplně samoobslužnou knihovnu.
Důvodem pro tento projekt bylo:
 v minulosti měli v knihovně dlouhé fronty čtenářů, kteří museli čekat na provedení výpůjčky nebo vrácení knihy, personál knihovny byl mnohdy ve stresových situacích nepříjemný k uživatelům, nemožnost vyřídit požadavky čtenářů mimo otvírací dobu…
Proto byly instalovány samoobslužné přístroje na návrat knih nejen v budově, ale i venku, tím umožňují knihy vracet třeba v noci.
Vše funguje na elektronické čipové karty, na kterých probíhají veškeré knihovní operace včetně poplatků. Knihy zvenku se dávají do „schránky“ – na zasunuté kartě (jako v bankomatu) se odečtou z konta čtenáře.
Placení poplatků a případných pokut probíhá přes Internet, elektronicky, stejně jako registrace nových čtenářů.
V knihovně jsou instalovány dotykové obrazovky, na kterých se uživatel dozví, jak jsou dokumenty v knihovně uspořádány, jak se má vůbec v knihovně orientovat,  na kterém regále konkrétní knihu najde. Police jsou systematicky očíslovány tak, aby orientace byla co nejjednodušší. Dokumenty do regálů mohou doplňovat nekvalifikovaní pracovníci.
Pokud ale potřebuje uživatel přece jenom nějakou radu, může komunikovat s knihovníkem přes videotelefon (knihovník tedy nemusí být fyzicky přítomen v knihovně!).
V knihovně mají samozřejmě i učební místa s počítačem, uživatelé se mohou učit třeba cizí jazyky nebo prohlížet CD-ROMy. 
Výsledek: - prosinec 2002 - červen 2003: 1,2 mil. výpůjček, 7.000 nových uživatelů, 25% redukce nákladů, 53 000 zodpovězených dotazů.
Ohlasy čtenářů jsou kladné i záporné – jsou rádi, že nemusí čekat fronty, že mají stálý přístup ke knihám – musí být ovšem velmi samostatní. Záporem je to, že nemají skutečný kontakt s živým člověkem, který se na ně usměje a poradí jim.

Další představy a plány:
Otevření 24 hodin denně
Tzv.„kyberkiosky“ – tedy informační elektronické panely všude ve městě – nejen v knihovně.
Knihovníci (jako poradenský personál) pracující z domova.
Singapurskou samoobslužnou knihovnu lze najít na adrese www.elibraryhub.com.
Vzdělávání knihovníků
„Celoživotní „ vzdělávání knihovníků je termín, který byl mnohokrát použit. V souvislosti s rozvojem počítačových technologií už nemusí být vzdělávací kurzy pouze s učitelem, ale existuje spousta programů, které umožňují vlastní sebevzdělávání. Odpadají tím problémy s organizováním kurzů pro knihovníky, časové omezení, nutnost dojíždění apod.

Soubor knihovnických lekcí a systém otázek a odpovědí v e-learningovém programu umožňuje jak na školách, tak potom v knihovnické praxi naučit zájemce jak teorii, tak i praktické znalosti a novinky z oboru.
Např. kurzy a cvičení – jak se sestavuje bibliografie, jak se vyhledávají informace, jak organizovat a používat informace.
Kurzy slouží i pro studenty běžných vysokých škol – naučí se v nich základním dovednostem, které potřebují při vlastním studiu.
On-line vzdělávání: všeobecné znalosti, praktické znalosti, jak organizovat a používat informace
Několik lekcí: 1. zdroje informací, 2. strategie získávání, 3. informační odpovědi – třeba pomocí hry, 4. virtuální návštěva knihoven
Rozvoj  hledání: 1. hledání po krocích – řízené učitelem
		    2. pouze pomoc při hledání (jen malá pomoc učitele)
		    3. volné hledání	

Příspěvek paní Phyllis B. Spies (OCLC, Dublin, USA):
OCLC vytváří a poskytuje až 700 různých druhů kurzů pro knihovníky
79% uživatelů stále hledá tradiční způsob školení – s lektorem a jeho pomocí školení na webu se ale může stát pro knihovníky důležitým
respondenti brzy vidí výhody distančního vzdělávání (úspora času, místa,…)
distanční vzdělávání je finančně efektivní
Kurzy OCLC jsou finančně příznivé (cca 100 US dolarů ročně)
Podrobné informace o kurzech OCLC lze najít na adrese:
http://www.oclc.org/institute/elearning/oll/index.htm 
Kurzy zahrnují mnoho oblastí – od známého ECDL až po katalogizační kurz MARC 21 a AACR2.
	Možná by stálo za to popřemýšlet o těchto kurzech a kontaktovat OCLC, zda by byla možnost překladu do češtiny…

Situace v Africe – pan Adama Samassékou
Afrika je obrovský kontinent a rozdíly mezi zeměmi jsou rovněž obrovské. Přístup k internetu funguje pouze v severní části Afriky a v Jihoafrické republice, v celé Africe je pouze 6% internetových serverů. Pan Samassékou zdůraznil několik bodů:
	Rozvoj technologií je úplně nová etapa pro lidi v Africe

Nejlepší programy nestačí, když chybí vybavení
Základní problém – alfabetizace - 50% obyvatelstva neumí číst a psát – nové technologie pro ně vůbec nic neznamenají
Malá hospodářská produktivita – další základní problém (prostě nejsou peníze)
	Vzdělávání – oproti Evropě, kde je průměrně 42% vysokoškoláků, je to celkově v Africe 10%, v zemích jižní Sahary dokonce 3,8%
	Počítače jsou zatím v Africe chápány hlavně jako přístroje k ukládání dat – ale měly by sloužit i jako zdroj informací.
Důležité: přístup k informacím by měl být univerzální a bezplatný i přes geografické problémy.
Knihovny by měly umět rozlišit kvalitu zdrojů pro získávání informací a tok informací k uživateli usměrňovat.
Uživatel musí v první řadě umět číst a psát, musí vědět, co potřebuje.
Je nutný dostatek přístupného učebního materiálu na různých úrovních a v různých jazycích, protože potřebu rozdílných informací determinují i rozdílné kulturní kořeny jednotlivých afrických národů.

Dvě rozdílné přednášky – Mexiko a Írán:
Paní Elsa Ramirez – Universita v hl. městě Mexico
Výzkum mezi VŠ studenty v Mexiku na téma používání internetu jako zdroje informací versus knihovny jako zdroje informací
Výzkum se zaměřil na studenty různých ročníků a objevily se zajímavé rozdíly mezi vnímáním mladších a starších studentů.
77% studentů dává přednost tištěným dokumentům, ať už primárně nebo sekundárně z počítače…
Výhody internetu, jak je vidí studenti:
	Rychlost
	Svoboda přístupu k informacím
	Nabízí vysokou profesionalitu technologií
	Velmi rychle se změnilo médium – od tištěné informace k digitální
	Další a další skupiny lidí komunikují přes internet  - tedy způsob vzájemné pohodlné komunikace – rovněž v elektronických studentských konferencích

Začátek hledání v internetu studenti stanovují na střední školu, na vysoké škole už podle nich nepotřebují žádné instrukce ke hledání. Na internetu tráví průměrně 1-2 hodiny denně.
Více než 50% studentů se domnívá, že nebudou závislí na knihovnách, protože budou používat pouze digitální formy textu (kromě fotokopií).
Zajímavý je přístup studentů 1. ročníku ke knihovně a knihovníkům - téměř všichni si myslí, že se bez pomoci a rady knihovníka obejdou, že si vše najdou sami. Možná si také myslí, že knihovníci jsou protivní a nekompetentní. Naopak v posledním ročníku školy se obracejí na knihovnu jako zdroj informací častěji – jde právě o to, že potřebují přesně rozlišit potřebné informace od nepotřebných (což knihovna může umožnit) a poučili se během studia, že ne všechny zdroje na internetu jsou úplně spolehlivé. 
Pro knihovny z toho vyplývá následující:
	Knihovníci musí pracovat stále sami na sobě, zdokonalovat se, aby uměli nejen zprostředkovat zdroje, ale i fundovaně poradit. Měli by studentům dát možnost výběru – propagovat různé druhy médií – nejen internet, aby se student mohl svobodně rozhodnout, kde si informace najde.


Paní Zahra Seifkashani (Alameh Tabatabai University Teheran) - Írán
Jak internet ovlivňuje íránské čtenáře:
Opět zdůraznění toho, že veškerý rozvoj technologií záleží na ekonomické situaci země. Rozdíl mezi rozvojovými a vyspělými zeměmi – na rozvoji země závisí i počet uživatelů knihoven a internetu. (Skandinávie x Asie, Írán, africké země)
Situace v Íránu: V Íránu žije 66 mil. obyvatel, pouze 82% je gramotných
Většímu přístupu a využívání internetu brání:
	jazyková bariéra, většina obyvatelstva neumí anglicky

čtenářská způsobilost – základní znalosti čtení a psaní
kulturní a vzdělanostní úroveň čtenářů
úroveň on-line publikování – stránek na internetu
Internet ovšem využívají v první řadě vědečtí pracovníci,  VŠ profesoři a studenti. Vláda se snaží vytvářet internetová centra, soukromý sektor někde podporuje internet na středních školách, ale většina středních škol není připojena. 
V Íránu jsou problémy i se základním čtením – klasických knih a časopisů – vše záleží na vzdělání – proto se tam snaží podpořit hlavně úroveň základního vzdělání od dětství a také výuku angličtiny.
Dobrý vzdělávací systém je základem pro využívání internetu. Ten pak hraje velkou roli při hledání práce, nabízí možnosti pro ženy, vzdělání, obchod, zdravotnické informace… Řešení íránského problému pak je v národním plánu gramotnosti, vzdělávání a výuky angličtiny, kde univerzity hrají velkou roli.
Blok dětských knihoven

Paní Brigit Dankert hovořila o mezinárodních projektech a projektu  PULMAN, o informačních technologiích pro děti. Dále jsem vybrala některé zkušenosti ze Švédska.
Důležité:
	možnost pochopení – například dětem přizpůsobené vyhledávání v on-line katalozích

možnost očekávání – děti mají rády napětí – očekávají, co přijde
	navigace a orientace v knihovnách – na srozumitelné a pochopitelné úrovni
	děti by měly dostávat přiměřené informace věku a úrovni, knihovny by se měly snažit děti vychovávat, nenechat je topit se ve volném toku informací

volný přístup k informačním zdrojům – žádná diskriminace
	snažit se o atraktivitu knihovny – přilákat co nejvíce čtenářů zvenku, neustále o sobě dávat na veřejnosti vědět – navrhovat zajímavé akce – čtení, testy, soutěže, kvízy – vše, co děti baví (divadlo, hry)…..ne jen půjčovat knihy!
	věnovat se dětem bez ohledu na národnost – podporovat menšiny – umožnit jim naučit se jazyk a zároveň si zachovat svůj původní 
	čím více se o přečtených knihách s dětmi mluví (čtenářské besedy pro děti), tím výše mohou postoupit vždy na vyšší úroveň literatury, je to základ pro celý život.

A jeden krásný příklad zájmu o čtenáře nakonec:
Pan Daniel Dorner – Nový Zéland

Stavba knihovny v oblasti  Otara
Otara je nejchudší oblastí na Novém Zélandu. Obyvatelé této oblasti mají mnohonárodnostní složení, je tam 154 různých komunit, velkou část obyvatel tvoří Maorové (původní obyvatelé). Je tam složitá sociální situace, velké rodiny žijí pohromadě v malých domcích,
děti nemají kde psát úkoly, problematická mládež, kterou nic nebaví.
Knihovna se v oblasti stavěla v letech 1996-2001, její stavbě však předcházel podrobný průzkum – anketa, jak by měla knihovna vypadat a co by měla lidem poskytovat.
Respondenty ankety byli hlavně studenti a mládež – jejich představa tradiční knihovny byla tato: 
Nic se tam neděje, je tam nuda, musí tam být ticho, jsou tam jenom staré nezajímavé knihy, knihovníci jsou nepříjemní, je tam šero a smutno…
To ale v nové knihovně nechtěli – zdůrazňovali hlavně: 
Barevnost a průhlednost prostor, možnost potkat se s přáteli, popovídat si, poslechnout si hudbu, podívat se na film, půjčit si knihu, zúčastnit se nějaké akce – divadla, apod.
Na základě tohoto průzkumu se pak vytvořila knihovna, která je už dva roky opravdu využívána. Nabízí:
	klidná studijní místa
	počítačovou místnost
	čas a místo pro odpočinek – třeba na lehátkách nebo i aktivní odpočinek poblíž, kde je sportovní hřiště
	kavárnu

je v blízkosti nákupního centra – aby tam chodilo co nejvíce lidí
	místo pro malé děti na hraní, čtení, zábavu

barevné stěny, prosklené zdi, hodně světla, výzdoba tradičními předměty
	k dispozici jsou nejen knihy, ale i CD, video, televize


V oblasti Otara na Novém Zélandu se prostě podařilo vytvořit veřejnou knihovnu pro LIDI. 

Jindřiška Pospíšilová
Sekce dodávání dokumentů a meziknihovních služeb (Document Delivery and Interlending)  se podílela na organizování dvou programových bloků a to za prvé společně se sekcí pro katalogizaci  dopoledního semináře v úterý 5.8.2003 na téma: „Centralised  or  decentralized – which way to go?“, kde byly prezentovány příspěvky k problematice budování souborných katalogů, a dále  ve čtvrtek 7.8.2003 organizováním workshopu k problematice dodávání dokumentů a meziknihovních služeb. Tato služba je plně závislá na kvalitním souborném katalogu a praxe jednotlivých zemí vždy odráží konkrétní podmínky a možnosti. Dodávání dokumentů a meziknihovní služby jsou ve většině zemí službami placenými, kdy uživatel se částečně podílí na nákladech vzniklých  zprostředkováním těch dokumentů, které nejsou ve fondech dané knihovny. 

Na uzavřených jednáních členů sekce byl připraven „Strategický plán 2003-2004“, který odráží současné problematické otázky v dodávání dokumentů a poskytování meziknihovních služeb, především v oblasti standardizace, elektronického  publikování a autorského práva. 
Plný text plánu a závěry z dalších jednání budou uveřejněny v bulletinu sekce ke konci roku 2003 (Newsletter  of the IFLA Document Delivery and Interlending Section, ISSN 1016-281X).

Nejbližší akce sekce:

„Breaking barriers: reaching users in a digital world“ – je tématem 8. mezinárodní  IFLA konference pro dodávání dokumentů a meziknihovní služby, která se bude konat 28.-31. října 2003 v Austrálii, Canberra, informace o programu konference jsou k dispozici na adrese
http://www.nla.gov.au/ilds/index.html .


Petra Šedinová


Celosvětová knihovnická konference IFLA není jen jedna z největších odborných světových knihovnických konferencí, ale i kulturní, společenská a politická akce. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 4500 účastníků ze 133 zemí světa. 
Konference jsem se zúčastnila od pondělí 4.8. do pátku 8.8. 2003. Denně program začínal cca od 8:30 hod a končil v 18 hod. Paralelně běželo v místě konání (Kongresové centrum -ICC  Berlin) denně cca 20 tématických sekcí, pracovní semináře, prezentace vystavovatelů, posterů, prohlídky knihoven a Berlína. Bezchybná organizace konference, mozaika knihovníků z celého světa, podrobné diskuse a ohlasy na jednotlivé příspěvky byly zajímavou zkušeností a po profesní stránce shrnutí soudobých knihovnických témat na světě.
V celkově nabitém programu se našel prostor pro malá (obsazení postů v IFLA, nová prezidentka IFLA) i velká politická témata – svět po 11. září, nová legislativní opatření proti terorismu, válka v Iráku. 

Pondělí 4.8.
Zúčastnila jsem se sekcí:
Audiovizuální technika a multimedia
Sekce byla zaměřena především na prezentaci audiovizuální a multimediální techniky v knihovnických školách a knihovnickém vzdělávání
	zaujala mě prezentace  projektu MetaMap<http://mapageweb.umontreal.ca/turner > v příspěvku Jamese M. Turnera – Teaching the use of publicy available formats for multimedia as part of a library school curriculum : the vision and reality. MetaMap je schéma, které připomíná interaktivní plánek metra a snaží se grafickou formou komplexně zachytit všechny komponenty v elektronickém prostředí metadat (standarty; procesy informačního systému – tvorba, organizace, šíření, uložení; informační instituce;typy dokumentů resp. typy dat)
	další přednášející prezentovali své studijní programy knihovnictví s ohledem na moderní technologie na University of Mexico a University of León 

poněkud exotický nádech  jiného světa byla prezentace poměrů v knihovnách v Jižním Pacifiku. P.H.Jones prezentovala vzdělávací záměry univerzitní knihovny na Fiji. Chudoba, zaostalé vybavení knihoven odráží celkovou situaci v zemi. 

Výchova a vzdělávání
Sekce volně navazovala na příspěvky v sekci audiovizuální a multimediální techniky. Příspěvky se zaměřovaly na moderní formy knihovnického vzdělávání, informační výchovu, distanční on-line vzdělávání.
	Alan Poulter z  University of Strathclyde v Glasgow představoval 2 kursy  na podporu informačních dovedností pro postgraduální studenty knihovnictví a informační vědy

* FICT [Fundamentals of Information and Communications Technology]
* FIBT [Fundamentals of Business Information Technology]. Osnova známých ECDL kursů jim byla spíše doplňkem. Výuka trvající 10 týdnů obsahovala např.: www- vyhledávání, jazyk html, java, multimédia – formáty, práce se soubory , zabezpečení PC při práci na Internetu … Vyučující dbali na zpětnou vazbu, kurs byl po týdnu hodnocen formou ankety s příznivým ohlasem.
- Další zajímavý kurs CALIS představila Veronique Hadengue ze School of Business Administration, Ženeva. 
Slavnostní zahájení a následný raut v Palais am Funkturm.
	
Úterý 5.8.
Architektura, vybavení knihoven
Velmi zajímavá sekce s jasně vymezeným obsahem, kde byly prezentovány pouze 2 příspěvky:
	R. Hapela z Dánska, který v zobecňující rovině shrnul proměnu knihoven v Dánsku v souvislosti s moderními technologiemi a službami (virtuální, hybridní knihovny, portály, platby elektronickou formou – např. princip pay per view)

A. Pfosera z nové veřejné knihovny ve Vídni – velmi neobvyklý projekt nové knihovny, která byla otevřena v r. 2003. Architektonicky výjimečná stavba ve formě mostové konstrukce na dopravní tepně v předměstské části Vídně (dělnické, imigrantské obyvatelstvo). Díky výstavbě knihovny se podařilo výrazně pozitivní vliv v sociální oblasti – (příliv nových lidí, zapojení imigrantů, změna ve vnímání čtvrti)  

Informační technologie (část)
Všechny příspěvky v sekci byly zaměřeny na představení jediné nové technologie RFID [Radio Frequency Identification]. 
	Zaujali mě 2 příspěvky o této technologii, které  přednesly zástupci firem, které se zabývají vývojem (Tagsys, Francie-A. McArthur) a implementací do knihovnického systému  (VLTS, Ic.V. Chachra). 
	Princip technologie – štítek čárového kódu obsahuje zároveň chip, na který lze zapisovat a lze z něj číst informace o knihovní jednotce, na kterou se nalepí. Štítek čárového kódu, tak přesahuje pouze funkci přírůstkového čísla. S dalším HW a SW (selfcheck, třídící systém, ruční čtecí zařízení, bezpečnostní brána) prvky je možné RFID tag využít při výpůjčkách (samostatné vracení i půjčování), kontrole správného zařazení knihy na regál, inventuře (ruční čtečka), automatizované zařazení knihy (třídící systém), zabezpečení fondu před krádeží.. 


Knihovnická teorie a výzkum (část)
Sekce se zabývala nekonzistentními tématy z knihovnické teorie. Od teoretického modelu životního cyklu metadat v digitálních knihovnách po čtenářské výzkumy ve Francii, výzkumy kvality referenčních služeb ve veřejných knihovnách v Norsku.
Referenční práce
Sekce se v příspěvcích zabývala hlavně proměnou referenčních služeb směrem k virtuálním referenčním službám.
	Digitální referenční služby  v Německu představil H. Rösch - E-Mail reference, webovské formy – výběr odpovědí na otázky podle určitých kategorií, chat reference – rozhovor, předání informací v reálném čase, Web Contact Center, Voice over IP (přenos hlasu přes Internet), Video Conferencing

Projekt integrace informační výchovy do výuky postgraduálních studentů na Univerzitě v Melbourne prezentovala S. Robertson
Zajímavý dánský projekt vědeckých i veřejných knihoven  Net Librarian prezentovala V. Daugaard – jedná se o virtuální službu „zeptej se svého knihovníka“ s tím, že odpovědi  (zodpovězeny do 24 hod. od dotazu) na otázky byly sdílené prostřednictvím speciálního SW a mailing listu všemi zúčastněnými knihovnami.

Literární večer v Goethe Institutu
 
Středa 6.8.
Univerzitní knihovny a další vědecké knihovny & informační výchova
Příspěvky se zabývaly možností uvést do praxe mezinárodně platné certifikáty za kursy informační gramotnosti.
	CH. P. Urena z univerzity v Granadě ve své přednášce navrhoval zavedení certifikátu za absolvování kursů informační gramotnosti (IILC-International Information Literacy Certificate) na základní a pokročilé úrovni. Obsahy kursu by měly být zcela nezávislé na ECDL. Standardizaci, základní teze, testy by měla zaštiťovat IFLA – IILC Foundation ve spolupráci s Unesco. Více viz. <>

Druhý příspěvek S. Weber z Univerzity of Sheffield byl zcela opačného názoru – proti zavedení mezinárodních certifikátů IILC. Hlavním důvodem proč nezavádět mezinárodní standard je různý přístup knihoven k výuce informační výchovy, různé potřeby a kontexty knihoven. V britském prostředí se zabývá návrhem zásad a osnov informační výchovy sdružení ACRL, projekt SCONUL
Praktickou ukázku výuky informační výchovy prezentovala Ch. Sai-noi z University of Malaya  http://www.umlib.um.edu.my

Knihovny se zaměřením na sociální vědy
Sekce se zabývala nekonzistentními příspěvky z oblasti knihoven pro sociální vědy. Od představení projektu INFROS a Centre for the Advanced Study of Social Sciences Library po teoretické reflexe, výzkumy informačních potřeb vědců se specializací na sociální vědy, obsahovou analýzou v digitálních knihovnách.  

Čtvrtek 7.8.
Workshop – Výchova a vzdělávání & Školní knihovny a informační centra
Pracovní seminář se konal v prostorách Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliothekswissenschaft. Cílem semináře bylo seznámení s trendy ve vysokoškolském studiu knihovnictví v Německu a v dalších státech světa.
	B. Lorenz z Beamtenfachhochschule München shrnul nabídku VŠ studia knihovnictví v Německu v zaměřeních - studia archivnictví, knihovní vědy, knihovnictví a informační vědy.Zajímavým trendem v německém prostředí je typ distančního postgraduálního a on-line studia.

P. Vodosek z Hochschule der Medien, Stuttgart prezentoval progresivní směry knihovnictví – mediální informatika, média-management, informační design, informační průmysl…
M. Seissl z Univerzitní knihovny ve Vídni představila reformovaný rakouský model knihovnického vzdělávání. Studium je daleko více spjaté s praxí. Efektivně cílené pro knihovníky veřejných, akademických knihoven, profesionály z praxí a kontaktní hodiny jsou zredukované. Nový VŠ zákon umožnil zakotvení univerzitních knihovníků jako školících specialistů oboru knihovnictví a informační věda.
V závěru diskuse byla zmíněna publikace IFLA „Woorld guide to library archive and Information Science Education“ (3. vyd.), které připravuje do tisku E. Daniel ze School of Information and Library Science University of North Carolina-Chapel Hill.

Exkurze Humboldt Universität zu Berlin – Universitätsbibliothek
http://www.ub.hu-berlin.de

Poněkud ošuntělá budova, architektura klasických univerzitních budov 19. stol. Také systém centrální univerzitní knihovny a 50 dílčích či ústavních knihoven je klasický model. Po stránce zabezpečení relevantní literatury a služeb knihovna odpovídá univerzitním potřebám.

	Pátek 8.8.
Staatsbibliothek zu Berlin  http://www.sbb.spk-berlin.de" http://www.sbb.spk-berlin.de
Státní knihovna Berlin je univerzální knihovna s cca 10 mil. svazků knih, časopisů, dalších druhů médií a dokumentů. Knihovna má 2 hlavní sídla a 2 archivy pro časopisy a obrazové dokumenty.
Exkurze Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz – Unter den Linden - Starší ze sídel  Státní knihovny.
Exkurze Staatsbibliothek zu Berlin – Haus Potsdamer Strasse. Nová budova Státní knihovny v moderní čtvrti „Nový Berlín“.Architektonicky zajímavá stavba rozlehlých „otevřených“ dvou poschodí
Slavnostní zakončení.


Zdeněk Uhlíř


	Kongresu IFLA jsem se zúčastnil vůbec poprvé, takže je můj dojem poměrně výrazný a dosud neotřelý. Byl jsem překvapen kolosálností akce, která způsobovala, že bylo někdy obtížné vybrat si program: tematicky blízké sekce byly zhusta zařazeny simultánně, což je škoda, na druhé straně však nejspíše nelze nalézt naprosto uspokojivé řešení. Především však mě překvapila byrokratičnosti IFLA jako instituce. Z ní pak plyne nejenom jistá těžkopádnost, ale zejména jakýsi skrytě, ale o to úporněji konzervativní duch, který neladí s takřka ustavičnými proklamacemi o informační a znalostní společnosti. V tomto ohledu mi připadá, že celá organizace (na rozdíl např. od LIBER či CERL, s nimiž mám bližší zkušenosti) zdaleka není na výši doby. To je možná hlavní důvod, proč se knihovny a knihovnictví nepodařilo výrazněji prosadit do programu Světového summitu o informační společnosti, který se bude brzy konat. Bylo by asi dobré se vážně otázat, jaké to bude mít bližší a vzdálenější následky. Můj celkový názor je, že IFLA jako instituce a organizace by potřebovala transformaci.
	
K tomu několik konkrétnějších poznámek týkajících se programového obsahu:

	Osobně mě překvapil značně politický či spíše ideologický ráz IFLA jakožto organizace. Ačkoli se čistě formálně viděno řadí mezi organizace nevládní, v diskursu oficiálních řečníků vykazuje shodné rysy s duchem politických organizací vládních, jako jsou OSN nebo UNESCO. Obvyklá terminologická hantýrka (např. la fracture numérique: Adama Samassékou) pak plynule přechází v ideologické slogany (např. Liberté – Fraternité – Solidarité. Adama Samassékou i moderátor Opening Session). Je potom poněkud osobivé, že IFLA sama sebe ve svých dokumentech považuje za představitele občanské společnosti, a to tím spíše, když v diskusích často užívaný termín public je v tomto kontextu používán jak ve významu „státní“, tak „veřejný“, ale i „národní“. Zdá se mi, že takovýto diskurs a jeho kontext je beznadějně archaický a že diskredituje celý obor v globálním měřítku. Knihovnictví tak totiž o sobě implicitně říká, že nechce společnost, která není etatistická, protože do takové společnosti se nedovede smysluplně zařadit. Myslím, že neblaze působí i na záležitosti čistě odborné.

	Plyne z toho totiž znepokojivě jednoznačné a jednostranné pojetí knihovnictví jako byrokraticko-institucionálního oboru, jakož i explicitní tvrzení, že nejde o obor povahy znalostní, nýbrž praktické (Tord Hǿivik). V tom se však projevuje naprostá terminologická a metodická konfúze: „znalosti“ se tak rozumí výhradně jako domněle objektivně dané „vědomosti“, nikoli jako dodatečné informaci zprostředkovávající (nebo dokonce vytvářející) nové poznání, ani jako schopnosti kombinovat existující informace a tím dospívat k novým zjištěním. Takže právě ono pojetí, které v přítomnosti např. školství (byť obtížně a se skřípěním zubů) opouští jako překonané a dnes už jasně nežádoucí, knihovnictví opětovně proklamuje jako platné a vhodné. Profiluje se tedy jako důsledně konzervativní obor v negativním smyslu. Zdá se ovšem, že takovéto pojetí bude jen obtížně hledat opodstatnění v informační či znalostní společnosti. Klade se tak kruciální otázka: Stalo by se vůbec něco, kdyby toto byrokraticko-institucionální knihovnictví zaniklo a nebylo? Je tudíž spíše třeba myslet na to, co knihovnictví podle požadavků globální společnosti být má, nikoli na to, co stále ještě je.

	Spory o pojetí autorských práv jsou v současnosti na denním pořádku, poněvadž změny v chápání autorství a díla jsou podstatným rysem přechodu od tištěného k elektronickému prostředí. Snahou o posílení autorských práv se tak nakladatelská lobby prozrazuje jako tonoucí chytající se stébla. Ještě před několika lety se zdálo, že nakladatelé a knihovny stojí – z důvodu protikladného vztahu k ceně nakladatelských produktů, které jsou předmětem knihovnického zájmu – ostře proti sobě. Nyní však přišla výzva k partnerství (Klaus G. Saur). Poněvadž zazněla v keynote speech celého kongresu, evidentně znamená oficiální názor organizace a dominantní názor jejího členstva. To znamená, že nakladatelé a knihovny hodlají zastávat pozice rigidního konzervatismu, že programově hodlají hledět spíše do minulosti než do budoucnosti. Je to alarmující: oba typy institucí ztrácejí v nově se utvářející společnosti půdu pod nohama a ještě pod sebou řežou větev, když vůbec nepomýšlejí na jakoukoli transformaci. Ztrácejí přitom ze zřetele, že nebezpečí konce bez náhrady je o to bližší a naléhavější.

	S tím pak souvisí naprosto jednostranné pojetí čtení jako čtení lineárního (Klaus Ring). Ačkoli lineární způsob čtení zajisté stále, jak svědčí průzkumy, existuje (a bude existovat i nadále), podstatně se mění jeho sociokulturní význam, poněvadž přestává být standardem a začíná být záležitostí exkluzivní Stavět na tom, že přece stále existuje, naději, že z něj vycházející masivně organizované a institucionalizované knihovnictví zůstane nedotčeno, je tedy vysloveně nerozumné. Je třeba se zamyslet nad novou skutečností, totiž že lineární čtení, čtení a kultura přestávají být totožné. Bohužel však se knihovníci nechávají ukolébat tím, že se stále čte a že někteří jedinci dokonce čtou více než dříve. A to klade další otázky či výzvy: průzkumy (Klaus Ring) a evidence based librarianship (Tord Hǿivik) by neměly sloužit potvrzování toho, co jejich autoři chtějí, aby bylo, ale zjišťovat nové a nepředpokládané skutečnosti, umožňovat vytváření variantních strategií apod. Avšak právě variant se v tradici pevně zakořenění knihovníci bojí ze všeho nejvíce, takže svými průzkumy sami sebe klamou. 

	„Bibliotheca Alexandrina“ je dnes velkým tématem. Je to zajisté pozoruhodný a velký počin, takže její prezentace na globálním fóru je oprávněná a velmi žádoucí. Nicméně se mi zdá, že její propagace je vzhledem k předvedené realitě až příliš bombastická. Chybí naopak výraznější prezentace rukopisného centra, jež je nesporně žádoucím projektem. Pokud mohu soudit z ukázek digitalizace, příliš podléhá vnímání závislému na originálních nosičích (vizualizace listování rukopisnou knihou) a naopak se málo soustřeďuje na informační aparát, který by umožnil takový způsob studia, který je v tradičním prostředí obtížný nebo dokonce nemožný. Zdá se mi tedy, že využití informačně komunikačních technologií nedosahuje po metodické stránce stávajících možností, třebaže po materiálně technické stránce je impozantní. „Bibliotheca Alexandrina“ tak, jak je provozována je tudíž součástí konzervativní hry nynějšího knihovnictví: odvolává se především na tradici, ale pomíjí její rozvíjení a inovaci. Rozdílné ceny pro Egypťany na jedné a cizince na druhé straně lze považovat za protiklad otevřenosti, k níž se „Bibliotheca Alexandrina“ verbálně hlásí.

	Blok sekce „Rare Books and Manuscripts“ byl koncipován v pevném tematickém vymezení: soustředil se na počátky tištěné knihy ve střední Evropě. Organizátorům šlo o to, aby seznámili účastníky přicházející z jiných civilizačních okruhů nebo i historických kulturních regionů s dobovou situací v jednom specifickém historickém kulturním regionu. To je zajisté dobrý nápad, vyvstávají tu však otázky, které pohříchu nebyly reflektovány. Všechny přednášky (Monika Linder, Krzysztof Migoń, Inara Klekere) se nesly ve faktografickém duchu. Ukázalo se však, že fakta – ač se tak obvykle domníváme – nelze chápat jako objektivní, nýbrž že mají platnost a jsou vůbec fakty jen v určitém referenčním rámci daném právě civilizačním okruhem, resp. na hlubší úrovni historickým kulturním regionem a že bez tohoto rámce jsou takřka nesrozumitelná. Jestliže tedy má historické knihovnictví vstoupit do globální dimenze ještě jinak, než že se lidé prostě setkají na konferenci, je nutné, aby změnilo svůj přístup k faktografii, aby se důsledněji věnovalo jednak metodologickým otázkám, jednak interdisciplinárním apod. studiím, tzn. aby transformovalo tradiční knihovědu. Kromě jediného náznaku v diskusi však na to nikdo jiný nepřipadl. I v tomto případě tedy naprosto jasně dominoval výrazně konzervativní duch, naprosto odlišný od ducha např. organizace LIBER (kde si mohu dovolit srovnání). Myslím, že se zde ukázala hlavní výzva, která nyní stojí před historickým knihovnictvím, která však nebyla v plné míře rozpoznána a přijata: je třeba naučit se simultánně pracovat s různými faktografickými referenčními rámci, což znamená přejít od důrazu na jednotlivostní faktografii vlastního dosavadní knihovědě k dimenzionální a typologické faktografii hromadného jevu. Domnívám se, že „česká škola“ tvorby elektronicko-digitálního prostředí pro práci s historickými fondy by tu mohla přinést leccos nového. Pohříchu se mi však nepodařilo navázat vhodné kontakty na oficiální úrovni; uvítal bych v tomto smyslu podporu.

	Různost referenčních rámců typických pro historické knihovnictví se jasně ukázala i v bloku posterů. Jediná in situ existující koloniální knihovna v Mexiku (prezentovala Elvis Velázquez Carreño) má v domácí perspektivě obrovský význam, který je naproti tomu v perspektivě evropských zemí takřka nicotný. Ukazuje se tedy znovu, že význam není nižším objektivním, nýbrž že je dán sociokulturním kontextem. Ten však nemůže postihnout deskriptivně faktografické= knihovnictví, a tak je třeba hledat nové, dosavadní tradici a nynější zvyklosti překračující cesty. Zdá se mi však, že knihovníci ve své většině k tomu nejsou och.otni, že se nechtějí vzdát starých způsobů. A to vůbec není ovlivněno informačnětechnologickou vyspělostí, jak by se snad mohlo zdát. Kulturní dědictví Texasu (prezentoval Donald G. Davis) by jistě mohlo být podrobeno komparativnímu digitálnímu zpracování, překvapivě však nepřekračuje úroveň tištěné publikace bibliografie a chronologie. Možná, že se tak projevuje idea „texaského separatismu“. Ukazuje se tak, že tištěná kniha a nacionalismus spolu velice těsně souvisí a že nástup postnacionální globální epochy vyžaduje přehodnocení funkce právě tištěné knihy. Tak se vracíme k souvislostem lineárního čtení: jeví se jako problém z několikerého hlediska, přece však je duchu většiny účastníků IFLA obtížné přiznat to. Jinde je digitalizace módou, protože je módou informační společnost, např. v Turecku (prezentovala Selenay Aytaç): Zdá se však, že vpravdě spíše než o digitalizaci samu jde o mluvení o digitalizaci. V tom se duch IFLA projevuje snad nejpříznačněji – mnohomluvní o informační společnosti, ale vlastní práce je zcela tradiční a konzervativní. Jsou ale i světlé výjimky, např. úspěšná spolupráce severodánských knihoven, archivů a muzeí při integrované prezentaci kulturního dědictví (prezentovala Ruth Hedegaard). Program dosáhl úspěchu tím, že překonal institucionální a byrokratické bariéry a soustředil se v první řadě na informační funkčnost. Myslím, že by si byl zasloužil významnější zařazení než jako pouhý poster. Úhrnem si myslím, že celek prezentací (právě tak jako přednášek a workshopů) předvedl sice mnoho píle, ale málo invence. Vzhledem k tomu, že procházíme „turbulentní dobou“, považuji to za neblahé a výstražné.

	Při dominantním byrokraticko-institucionálním a konzervativním přístupu považuji za inspirativní názor, který zazněl v diskusi (Janine Schmidt), že nelze vše nechávat na státu a že nelze počítat s tím, že všichni budou dělat věci na stejný způsob. I za dodržování standardů je totiž nejefektivnější postupovat se samostatnou odvahou a nečekat na schválení shůry. Pokud se věc začne dařit, zajisté se někdo přidá. To je i moje přesvědčení, bohužel však se mi zdá, že jak v českém, tak v globálním knihovnictví, s nímž jsem se seznámil i na kongresu IFLA, jde ke škodě věci o naprostou výjimku.




*     *     *    *     *







Světový kongres IFLA v roce 2004 se bude konat v Argentině v Buenos Aires a v roce 2005 v norském Oslu. 
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