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Jedno kliknutí otevírá svět

Hana Hornychová

Tak zní motto letošní krajské knihovnické kampaně. Co se za ním skrývá? Elektronické zdroje a služby v knihovnách - 

téma na první pohled zajímavé a aktuální, ale také velice široké a abstraktní. Můžeme si pod ním představit e-knihy, 

e-časopisy, plné texty článků, databáze, katalogy knihoven, digitální knihovny, oborové brány. Bylo těžké rozhodnout, 

co z této pestré palety nabídnout knihovníkům v regionu, aby informace využili v každodenní práci. Nakonec zvítězily 

čtyři okruhy, které se během roku postupně objeví v rubrice Naše téma zpravodaje U nás.

První číslo, které držíte v ruce, je věnováno elektronickým zdrojům, a to volně dostupným i placeným databázím. 

V následujícím čísle se můžete těšit na informace kolem e-knih, což je téma v poslední době hojně probírané. Třetí 

číslo přinese zajímavosti a novinky z portálu Knihovny.cz - výchozího bodu pro vyhledávání ve zdrojích mnoha 

zapojených knihoven. Poslední číslo roku se zaměří na oblast služeb knihoven v prostředí internetu. Do rubriky Naše 

téma budou zařazovány články odborníků na danou problematiku. Setkáme se zde se jmény, jako jsou Karolína 

Košťálová (Národní knihovna ČR), Vojtěch Vojtíšek (Městská knihovna v Praze), Petr Novák nebo Jiří Pavlík (oba 

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze).

A proč vůbec téma elektronické zdroje a služby?

Google a další vyhledávače představují pro knihovnu a její služby obrovskou konkurenci. Jsou továrnou na informace, 

která je vždy k dispozici, nemá nikdy zavřeno a – bohužel – vždycky z ní něco „vypadne“. Uživatelé, zvláště ti mladší, 

nemají snahu výsledky vyhledávání jakkoliv hodnotit. Nepátrají po tom, zda nalezené informace jsou opravdu ty 

nejlepší, a především důvěryhodné. Jak se může knihovna konkurenci vyhledávačů bránit? Jak zařídit, aby nás 

naši uživatelé potřebovali?

Určitou možností je - NABÍZET VÍCE. To znamená, rozšířit spektrum dokumentů ve fondu, zpřístupnit nejen tradiční – 

vonící tiskařskou barvou a šustící papírem, ale i ty elektronické.

JENŽE. Knihovna potřebuje vykazovat návštěvnost a počty výpůjček. Stojí především o uživatele, kteří osobně zavítají 

do knihovny. Knihovna potřebuje čtenáře - lidi. Neztratí je, pokud jim umožní přístup ke zdrojům přímo 

z domova?

PRAVDĚPODOBNĚ NE. Statistiky posledních let ukazují pokles výpůjček tradičních dokumentů. Knihovníci si na svých 

profesních konferencích a fórech vyměňují nápady a náměty, jak tento celosvětový trend zastavit.

Knihovny začínají nabízet doplňkový sortiment: elektronické čtečky (jasně), deskové hry (městská knihovna klidně), 

deštníky (ještě možná), brýle (budiž), nabíječky na mobil (proč ne), optické myši (cože?), polštáře a frisbee (jsme snad 

knihovna!).

Není lepší nabídnout uživatelům informace, po kterých pátrají jinde, ale mohli by je získat v knihovně?

SAMOZŘEJMĚ. Je však také potřeba vzít v úvahu překážky, na které mohou uživatelé narazit při práci s elektronickými 

zdroji. Ty vyžadují znalost informačních technologií, často je nutná instalace pomocných programů (např. pro čtení 

e-knih z nabídky EBSCOhost), u zahraničních zdrojů hraje roli jazyková bariéra. S většinou problémů je knihovna 



schopna pomoci: zveřejněním návodů na stránkách knihovny, školením, asistencí informační služby.

VÝSLEDEK STOJÍ ZA TO. Elektronické zdroje jsou jednou z cest k aktuálním, ověřeným a vždy dostupným informacím. 

Má smysl otevřít svět e-zdrojů, byť víc než jedním kliknutím.

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
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