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     Letošní, již 12., ro�ník konference Knihovny sou�asnosti se v Se�i u Chrudimi uskute�nil 
14.-16. zá�í. Po�et p�ihlášených op�t p�esáhl t�i stovky. Konferen�ní program tvo�ilo n�kolik 
blok�. Op�t se p�edstavilo n�kolik desítek firem se svými nejnov�jšími produkty – 
knihovnickými programy a databázemi, zabezpe�ovacími systémy, knihovnickým nábytkem 
atd. 
Jedenáct osobností p�evzalo Cenu Z.V.Tobolky za p�ínos knihovnictví. 
Tematický blok prvního dne byl zam��en na téma „Knihovní zákon – systém knihoven.“ Po 
úvodním referátu Víta Richtera z Národní knihovny, který seznámil p�ítomné s nedávno 
p�ijatým vládním dokumentem Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004-2010, následovalo 
n�kolik vystoupení, která hodnotila dosavadní dvouleté fungování knihovního zákona a 
perspektivy dalšího vývoje knihoven. P�edstavitelé r�zných oblastí knihovnictví (Národní 
knihovna, vysokoškolské knihovny, knihovny Akademie v�d, muzejní knihovny, léka�ské 
knihovny, školní knihovny) se shodli, že je nutné p�ipravovat novelu knihovního zákona a 
jeho propojení s další legislativou a koncep�ními dokumenty. 
Tradi�n� za�azovaná sekce druhého dne „Internet pomáhá knihovnám a jejich uživatel�m“ 
probíhala po celý den, nebo� se sešlo 25 hodnotných p�ísp�vk�. N�kolik p�ednášejících se 
zam��ilo na problematiku sdílené katalogizace a možnosti p�ebírání záznam�, další 
p�ísp�vky se v�novaly zkušenostem z poskytování referen�ních služeb nejširší ve�ejnosti a 
informa�ním portál�m knihoven. Tematika je skute�n� široká, neustále se rozvíjí, proto se 
po�ítá s jejím za�azením i v p�íštím ro�níku konference, a to ve dvou blocích: internet a 
zpracování dat a internet a využívání dat. 
Soub�žn� probíhala druhý jednací den sekce „Regionální funkce ve�ejných knihoven“. I zde 
bylo co probírat. Na úvod p�edstavila Ladislava Zemánková z Národní knihovny statistické 
tabulky a grafy vypovídající o pln�ní programu regionálních funkcí za dva roky jeho 
existence. Pak následovaly p�ísp�vky zástupc� krajských i pov��ených knihoven o konkrétní 
realizaci jednotlivých standard�, o vztazích mezi knihovnami a jejich z�izovateli, o osobnosti 
knihovníka a metodika i o p�ipravovaném doporu�ení standardu ve�ejných knihovnických a 
informa�ních služeb. Jednání shrnul Jaroslav Vy�ichlo, p�edseda Sekce pro regionální 
funkce: „Regionální funkce pozvedly úrove� �eských knihoven, realizují se hlavn� v 
nejmenších knihovnách, roste zájem o poskytování služeb v rámci regionálních funkcí, 
knihovníci se intenzivn�ji vzd�lávají, roste informovanost a dovednosti knihovník�, zvyšuje se 
aktuálnost a pestrost knihovních fond�, pomoc knihovnám oce�ují i p�edstavitelé a 
samosprávy obcí.“ 
Dodate�n� byl za�azen tematický okruh „Služby amerických knihoven“. Marilyn K. Parrová – 



vedoucí sekce digitálních služeb v americké Kongresové knihovn� - se zabývala tradi�ními i 
digitálními referen�ními službami z pohledu, že stále více uživatel� vyžaduje informace co 
nejrychleji a pokud možno online. Druhou p�ednášející byla Sally G. Reedová, výkonná 
�editelka Friends of Libraries U.S.A. – to je asociace sdružující dobrovolnické knihovnické 
spolky z celých Spojených stát�. Sv�j p�ísp�vek zam��ila na �innost dobrovolník� v 
knihovnách a jejich efektivního využití ve prosp�ch knihovnických institucí. Referáty byly 
za�azeny díky podpo�e americké ambasády, která zajistila jejich tlumo�ení. 
Tematický blok posledního jednacího dne se nesl ve znamení t�í P „Programy – projekty – 
peníze.“ V n�kolika p�ísp�vcích byly zhodnoceny dosud probíhající programy a nastín�ny 
jejich další perspektivy. Programy podporované státem (VISK, Projekt internetizace knihoven, 
programy MŠMT aj.) jsou a budou pro knihovny významnou složkou jejich vícezdrojového 
financování. 
Mimo oficiální program probíhala mnohá další formální, neformální i p�átelská jednání, bylo 
stále o �em debatovat, vym��ovat si zkušenosti, navazovat nové kontakty. P�ísp�vky jsou 
d�kazem, že se v knihovnictví stále n�co d�je, a to je pozitivní. Nov� p�ijaté vládní 
dokumenty zaru�ují, že státu není rozvoj knihoven lhostejný a že budou uvoln�ny i pot�ebné 
finan�ní prost�edky. Na druhé stran� je nezbytné i úsilí knihoven a informa�ních pracoviš� o 
zajiš�ování co nejkvalitn�jších a komplexních služeb pro vzd�lanostní a kulturní rozvoj 
obyvatelstva. 
P�ísp�vky z konference jsou otišt�ny ve sborníku. Sborníky z konferencí jsou ve fondu SVK 
(signatura 686 143) a také jsou v kancelá�i odd�lení služeb knihovnám k dispozici k 
prezen�nímu studiu. 
Podrobný obsah p�ísp�vk� letošní konference také vyšel v �íjnovém a listopadovém �ísle 
elektronického periodika Ikaros. http://www.ikaros.cz /> 
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