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Dobrý sluha, špatný pán 
          Blažková Božena 

 
     Už op�t sedím u po�íta�e a p�ipravuji podzimní �íslo zpravodaje a mám pocit, že bez 
internetu nemohu existovat – hledám dopl�kové informace, kontroluji poštu, zda kone�n� 
došly slíbené p�ísp�vky atd… 
 
      V lét� jsem však m�la p�íležitost ov��it si sama na sob�, že lze existovat bez internetu. 
Byla jsem v lázních a po dobu p�ti týdn� jsem cílen� vymazala internet v�etn� elektronické 
pošty ze svého života. Vzhledem k tomu, že v�tšinu dne trávím p�ed monitorem po�íta�e, byl 
pro mne první týden docela obtížný. Stále jsem m�la pocit, že mi n�co d�ležitého uniká, a to 
mne vedlo k zamyšlení nad vlastní závislostí na informacích a internetu.  
 
      Po letní zkušenosti se snažím sv�j vztah k internetu a po�íta�i více korigovat. Pozbyla 
jsem pocit, že mi n�co d�ležitého unikne, když se denn� nepodívám na své oblíbené 
internetové stránky. Za�ínám pe�liv� rozlišovat, co je zapot�ebí sledovat každý den, kam se 
sta�í podívat jednou týdn� �i m�sí�n�. Nezat�žuji elektronickou poštu a knihovnické 
konference zbyte�nými dotazy jen proto, že zrovna nemohu najít, co pot�ebuji. Po�íta� se pro 
mne stal jednou z pracovních pom�cek, které mi usnad�ují vyhledávání pot�ebných informací 
a umož�ují mi snadn�jší a rychlejší komunikaci. Ale p�ece jenom je to jen technika a ta ob�as 
selhává stejn� jako lidský faktor… 
 
      Tolik malá úvaha ur�ená t�m, kte�í prošli nebo práv� procházejí (stejn� jako já) malou 
nenápadnou závislostí na internetu. Sta�í p�ekonat opojení technickými možnostmi a nau�it 
se p�emýšlet d�íve, než se za�nu proklikávat myší z jedné stránky na druhou. P�i hledání 
informací v klasické encyklopedii si také nejprve dob�e rozmyslím, co hledám a k �emu to 
pot�ebuji, protože nechci ztrácet �as zbyte�ným a chaotickým hledáním �i ne�ízeným 
nabalováním nových informací. Stejným zp�sobem lze p�istupovat k internetu. Je zapot�ebí 
nau�it se rozlišovat, kdy nám technika slouží a pomáhá, a kdy nás naopak okrádá o �as. 
 
      Obdobným zp�sobem m�žeme p�emýšlet i tehdy, když nás p�ipojení knihovny na internet 
teprve �eká a zvažujeme, kde bude po�íta� umíst�n, jaká bude jeho provozní doba atd. Vždy 
je v první �ad� d�ležité si uv�domit, co od po�íta�e s internetem o�ekáváme, jaké informace 
budeme nej�ast�ji využívat, kdo k n�mu bude mít p�ístup apod.  
 
      Jakou zm�nu vlastn� p�ináší p�ipojení knihovny na internet knihovník�m? V první �ad� je 
to rychlé spojení s ostatními kolegy, které umož�uje postupné smazání rozdíl� mezi 
knihovníky profesionály a knihovníky dobrovolnými. Knihovník neprofesionál se m�že díky 
elektronické pošt� velice snadno domluvit s kolegou v jiné knihovn� a získat od n�ho 



pot�ebnou informaci nejen pro sebe, ale i pro své �tená�e. Napsat a odeslat e mail s dotazem 
m�že knihovník ihned b�hem své provozní doby a nemusí jít následující den na poštu ani k 
telefonu, jak tomu bylo d�íve.  
 
      Prvním krokem zm�ny tedy m�že být zvládnutí elektronické pošty a vytvo�ení adresá�e 
pomocník� a informátor� nap�. z nejbližší profesionální �i pov��ené knihovny. �ada knihoven 
v�etn� SVK – http://www.svkhk.cz - nabízí p�ímo rubriku Ptejte se knihovny.  
 
      Dalším krokem m�že být seznámení s webovými stránkami knihoven. Je užite�né 
prohlédnout si jejich strukturu a zjistit si, jaké informace z nich mohou knihovníci pro sebe, 
ale i pro své �tená�e získat. V minulých �íslech zpravodaje jsme nap�. psali o meziknihovní 
výp�j�ní služb�, v tomto �ísle jsme se pro Vás v rubrikách Naše téma a Tipy a nám�ty snažili 
p�ipravit další informace. Adresy všech knihoven našeho regionu naleznete na adrese 
http://www.svkhk.cz/regfunkce/adresar.asp . 
 
      Mistrovským kouskem je cílené vyhledávání informací. Internet v knihovn� totiž umož�uje 
p�ístup k nejnov�jším informacím ze všech obor� lidské �innosti. Pomocníky jsou osv�d�ené 
vyhledáva�e, jako je nap�. Seznam �i Google. P�i vyhledávání informací na internetu však 
musíme po�ítat s tím, že tato svým zp�sobem nejv�tší encyklopedie sou�asného sv�ta 
vzniká živeln� a bez pravidel. Informace do ní m�že vkládat kdokoliv a s jakýmkoliv úmyslem. 
Je tedy vhodné nau�it se rozlišovat oficiální odborné stránky od stránek amatérských �i 
náhodn� vytvo�ených. �adu osv�d�ených a prov��ených internetových adres najdete p�i 
listování našimi zpravodaji, zejména v rubrice Tipy a nám�ty, na webových stránkách v�tších 
knihoven �i na školeních uživatel� t�chto knihoven. N�které pov��ené knihovny také 
pravideln� po�ádají pro knihovníky burzy internetových zkušeností a další zajímavé akce, na 
kterých je možné se s internetem blíže seznámit.  
 
      A i když máte pocit, že Vaši návšt�vníci (zejména ti mladí) si s po�íta�em rozumí lépe 
než Vy, nebojte se nabídnout jim své služby. Nemusíte mít obavy, že na n�kterou z jejich 
otázek nebudete znát rychle odpov��. D�ležité je v�d�t, kde lze požadovanou informaci 
nalézt, p�ípadn� kam se obrátit o pomoc. Knihovník nemusí být chodící encyklopedií, ale 
spíše by m�l p�sobit jako záchytný bod �i rozcestník v lavin� informací a v tom mu m�že být 
internet velmi dobrým pomocníkem.  
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