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Možnosti komunikace v
elektronických konferencích          

Alena Sou čková          

     Internet a jeho prostřednictvím poskytované poštovní služby nabízejí možnost přihlásit se do
elektronických konferencí, diskusních skupin, diskusních klubů atd. Většinou jsou organizovány
oborově a i v oblasti knihovnictví tyto konference již řadu let fungují. Aby se předešlo chaosu,
musí mít konference svého správce a alespoň základní pravidla. Seznam dostupných
elektronických knihovnických konferencí je vystaven na webových stránkách Národní knihovny v
sekci Knihovnám – Adresáře, kontakty, E-konference – Diskusní konference. 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_diskusni_konference.htm 
Jak je již patrno ze základního členění, některé z konferencí jsou přístupny jen členům
odborných pracovních skupin (staré tisky, účastníci projektů, uživatelé konkrétních
knihovnických systémů apod.) nebo pro určité typy knihoven (Klub vysokoškolských knihovníků
atd.). 
V seznamu jsou k dispozici jména kontaktních osob za danou konferenci.

      Diskusní konference KNIHOVNA
Tato konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí. Zájemce se
musí přihlásit ze svého počítače na adresu: mailto:listserv@cesnet.cz  a napsat text:
subscribe knihovna – po ověření údajů odesilatele dostanete přidělený kód, který musíte
potvrdit. 
Kontaktní osoba (správce konference) je Petr Vandrovec, mailto:vandrovec@vc.cvut.cz  
Diskusní konference REGION
Je určena zástupcům krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí –
zabývá se problematikou regionálních funkcí a poskytováním regionálních služeb. 
Kontaktní osobou je PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR, mailto:vit.richter@nkp.cz  
Diskusní konference ANDERSEN
Je určena pracovníkům dětských oddělení. Pro přihlášení je nutné na adresu: 
mailto:majordomo@nkp.cz  napsat text: subscribe andersen
Kontaktní osobou je Zlata Houšková z Národní knihovny ČR, mailto:zlata.houskova@nkp.cz  

      Pro menší knihovny, které nejsou účastníky odborných konferencí, doporučujeme sledování
webových stránek Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V sekci Informace pro knihovny
pravidelně přinášíme důležité informace o dění v knihovnictví.
http://www.svkhk.cz/knihovny.asp . 
Další zajímavé zprávy, nabídky a informace z knihovnických konferencí (zejména z konference
Andersen) jsou aktuálně i přeposílány metodikům pověřených knihoven. 
Malou konferenci si lze zřídit i pomocí elektronické pošty v programu Outlook s využitím funkce
Kontakty – zprávu lze poslat najednou určené skupině.

      Pravidla komunikace v elektronické diskusní konfere nci
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V konferenci musí být dodržována a respektována pravidla pro mezilidskou komunikaci a
specifická pravidla pro tento typ konference, tzv. síťová etiketa. 
Před položením dotazu se ujistěte, že jste vyzkoušeli všechny způsoby, jak problém vyřešit
(informační zdroje, manuály, konzultace atd.). 
Konference by měla přinášet užitek i vyspělejším uživatelům, nezahlcujte ji triviálními dotazy. 
Svůj dotaz co nejpřesněji formulujte – stručně a výstižně, vyvarujte se sdělení, která mohou
vyvolat konflikt. 
Neposílejte do konference komerční reklamu a v žádném případě nevěrohodné dopisy typu
pyramidových her.
Před odesláním zprávy si zkontrolujte, zda chcete příspěvek skutečně odeslat do konference,
nebo odpovědět konkrétní osobě – platí i pro zaregistrování účasti na nabízené akci. 
Chcete-li odeslat objemnější informaci (několikastránkový dokument, obrázky, fotografie atd.),
nedávejte ji jako přílohu dopisu. Informaci vystavte na internetu a do konference pošlete jenom
stručnou zprávu s aktivní adresou pro otevření. Posílání příloh k dopisům by mělo být používáno
pouze při komunikaci mezi dvěma subjekty, v konferenci je to považováno za vážný prohřešek. 
Řádky v dopisech zalamujte pod 80 znaků na řádek. Ne každý příjemce je schopen přečíst
dlouhé řádky. V textu nepoužívejte znaky, které se jinému poštovnímu klientu nemusí správně
zobrazit. 
Na závěr ještě malá prosba všem, kteří využívají elektronické konference a elektronickou poštu.
Internet, jako kterýkoliv jiný mocný nástroj, je třeba užívat s rozumem. Než jedním kliknutím bez
rozmyšlení přepošlete naléhavou prosebnou zprávu, kterou jste právě obdrželi, podívejte se
prosím nejprve na stránky http://www.hoax.cz . Hezky česky si zde můžete přečíst, že anglické
slovo HOAX (:houks:) v překladu znamená falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu,
podvod, poplašnou zprávu, smyšlenku, výmysl, žert, kanadský žertík; ale také, jak je šíření
takových mailů škodlivé, či dokonce nebezpečné. Nejdůležitějším cílem všech dopisů, které mají
zajistit rozesílání na nové a nové adresy, je dostat se k dalším a dalším elektronickým adresám,
na něž je pak možno šířit spam a viry. O šíření internet zbytečně zatěžujících mailů je možné se
dočíst i v článku Radky Páleníkové Pomáháme myší:
http://www.adam.cz/view.php?cisloclanku=2004121302 .
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