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Elektronická konference

Kateřina Hubertová 

Elektronická konference je druh komunikace mezi uživateli, které spojuje zájem o jistou oblast/problematiku či jistý 

obor. Komunikace je uskutečňována pomocí e-mailu. V praxi to znamená, že příspěvek/e-mail zaslaný na adresu 

konference je doručen na adresy všech přihlášených účastníků konference. Libovolný účastník konference může 

(ale nemusí) na příspěvek reagovat. Tato reakce může být rozeslána buď pouze pisateli původního příspěvku, 

nebo opět všem účastníkům konference! Proto pozor, jak se rozhodnete odepisovat!

Pravidla příspěvků v e-konferencích jsou stejná jako pro psaní samotných e-mailů. Zachovávejte slušnost –

v konferenci máme stejné cíle a většina účastníků je přátelská a ochotná. Je potřebná jistá tolerance vůči 

konferenčním nováčkům a jejich nezkušenosti – všichni jsme nějak začínali…

Jak komunikovat v elektronické konferenci[1]

1. Před položením dotazu se ujistěte, že jste vyzkoušeli všechny způsoby, jak problém vyřešit vlastními silami –

internet k tomu nabízí dostatek informačních zdrojů. 

2. Pokud s problémem opravdu "nehnete", pak se nebojte zeptat. Váš dotaz by měl co nejpřesněji vystihovat 

problém, aby nevyvolal spoustu doplňujících a upřesňujících otázek. 

3. K příspěvkům do konference přidávejte vždy subject/předmět/věc ve stručné, ale výstižné formě. 

4. Když odpovídáte na dotaz v konferenci, vždy zvažte, jestli je odpověď určena opět všem v konferenci, nebo 

pouze původnímu tazateli. 

5. Reagujete-li na dotaz nebo příspěvek a chcete ocitovat jeho část, citujte vždy pouze tu část, na kterou

reagujete. 

6. Vyvarujte se jakýchkoliv sdělení, která potenciálně vyvolávají konflikt. 

7. Než odešlete jakýkoliv příspěvek do konference, přečtěte si ho po sobě a zkontrolujte adresu, na kterou ho 

posíláte. 

8. Pokud to pravidla konkrétní konference výslovně nepovolují, pak do ní nikdy neposílejte žádnou komerční 

reklamu. 

9. Chcete-li konferenci sdělit nějakou "objemnější" informaci, nedávejte tuto informaci jako přílohu ke svému 

dopisu. Raději informaci někde vystavte a do konference pošlete pouze krátkou zprávu, že informace leží tam 

a tam (např. odkaz na umístění dané informace). 

10. Uvedený seznam rozhodně není úplný a jako v každé mezilidské komunikaci se účastníci diskusních 

konferencí musí řídit hlavně vlastním citem a zkušeností.

Přehled aktuálních knihovnických e-konferencí (spolu s  informací, jak se do nich přihlásit) je k dispozici na webu 

NK ČR Informace pro knihovny: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_diskusni_konference.htm. V 

případě komplikací při přihlašování do jakékoliv knihovnické elektronické konference kontaktujte předsedu SKIP 

ČR Mgr. Romana Giebische, Ph.D. - Roman.Giebisch@nkp.cz.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
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