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disappear afterwards, therefore licenses for digital media can be much more expensive for libraries than analogue media.
Often, copyright exceptions are not reflected in terms of the licenses, and the long-term availability of E-media is not
guaranteed.
According to the Federal Government Commissioner for Culture and the Media, this contradicts the cultural policy interest
in broad, comprehensive access to cultural assets. 11 The widespread accusation within the publishing world, that libraries
would offer free flat-rate services that compete with the publishing houses, is simply not true. Because access to e-books
in public libraries is, as shown above only possible to a limited extent: consecutive loans make simultaneous access by
many readers impossible, because as soon as an e-book is borrowed, it is no longer available to anyone else. There can
still be no talk of supplying the entire population with e-books from a single library, as public libraries are funded by
municipalities and their services is only provided for their registered citizens.
Book shops, publishers and libraries all advocate the equality of book prices and VAT. Whilst there is already draft legislation
for controlling book prices, politicians also criticize the unequal treatment of VAT: “Be it digital or analogue – it is the content
that distinguishes a book and not the format in which it is made available to the reader. A book is a book, regardless of
how it is supplied.”12

6. Next legislative steps on EU level?

At the moment, there are no serious steps taken towards EU legislative on E-lending. The Commission´s Communication
“Towards a modern, more European copyright framework”13, from 9th December 2015 includes altering and harmonization
of exceptions for research and libraries. It does not promise anything about e-lending. However, the EU Parlament´s
Resolution on Copyright, adopted on 9th July 201514, in its Art. 53, “Recognizes the importance of libraries for access to
knowledge and calls upon the Commission to assess the adoption of an exception allowing public and research libraries
to legally lend works to the public in digital formats for personal use, for a limited duration through the internet or libraries’
networks, …”. This proposal has the function of an opinion and is not binding in any case, though.
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Knihovna je stabilní jistota
v nestabilním světě
Mezinárodní konferenci Kniha ve 21. století organizovala ve dnech 16. – 18. února 2016 Slezská univerzita
v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví – oddělení knihovnictví,
které již jedenáctým rokem šíří celostátní osvětovou kampaň o důležitosti knihy, knihoven a čtení. Tématem jednání letošního ročníku bylo Redefinování role knihoven ve 21. století.
Úvodní referát přednesl profesor Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. Zamýšlel
se nad základními a neměnnými funkcemi knihovny. Svět se mění – knihovna ne. Knihovna je stabilní
jistota v nestabilním světě. Upozornil na tradiční hodnoty knihoven, na kterých bychom měli stavět.
Síla knihoven je možná i v tom, že se celá staletí nezměnily.

Cílem konference bylo propojit teorii s praxí. Na konferenci vystoupila řada renomovaných odborníků nejen z oblasti knihovnictví. Ve dvou dnech zaznělo celkem dvacet referátů, z toho dvanáct zahraničních. Netradičně o boření mýtů v kariéře
a o mezilidských vztazích pohovořil Pavel Vosoba, spisovatel a spolumajitel poradenské firmy M. C. Triton. Hlavními tématy
byly digitální služby, kyberprostor knihoven a trendy a směry vysokoškolského vzdělávání knihovníků. Ale i role knihoven jako
center znalostí pro 21. století, jak by mohly a měly prospět ke zmenšování „digitální přehrady“ mezi lidmi. Jakou roli hrají
a chtějí hrát v budování místních komunit a další.

Zahraniční sekci zahájil profesor Dušan Katuščák z Katedry mediamatiky a kulturního dědictví Fakulty humanitních věd Žilinské univerzity v Žilině. Zamýšlel se nad fragmentací vzdělávání v oboru LIS (Library and Information Studies/Science) v Evropě a v USA. Snahou knihovnické komunity na Slovensku a v České republice by mělo být sbližování a standardizace
vzdělávání v oboru LIS v Evropě, ale i v součinnosti s USA tak, aby naši absolventi našli uplatnění i v zahraničí.

12
13
14

The Culture Secretaries of France, Poland, Italy and Germany in a press release dated 19.3.2015

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12526
“Reda Report”, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0273&language=EN
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Profese knihovník je v zahraničí daleko lépe finančně ohodnocena. A také, aby se nevytratilo z kurikula LIS/ISK (studijní program Informační studia a knihovnictví) to hlavní, a to je práce s dokumenty ve všech možných směrech. Je potřeba si uvědomit, že práce s dokumenty je ve všech zemích stejná. V Evropě neexistuje žádný de iure standard vzdělávání v LIS. Určité
usměrňování v této oblasti můžeme najít v pravidlech a doporučeních EUCLID, v pravidlech IFLA pro LIS a ve School. Existuje terminologická kompatibilita, pokud jde o názvy a obsahy předmětů. Výzva pro knihovnickou komunitu zní: zaměstnávejte na odborné činnosti v knihovnách kvalifikované knihovníky.

O důležitosti propagace knihoven informovala nezávislá konzultantka knihovnictví ze Švédska paní Zuzana Helinsky. Představila mezinárodní zkušenosti s marketingem v různých knihovnách, popsala metodiku marketingu a zdůraznila význam praktického přístupu. Abychom uspěli, je třeba vycházet z toho, jak nás vidí naši zákazníci, veřejnost i naši zřizovatelé a snažit se
průběžně najít odpovědi např.: jaké služby a produkty si naši zákazníci přejí nejvíce; jak nastavit mix služeb na všech místech tak, aby byl uživatel co nejvíce spokojen; ukázat, jak knihovnické služby, zdroje a sbírky pomáhají vytvářet hodnoty pro
jejich mateřské instituce, a to jak okamžitě, tak i v delší perspektivě; jak průběžně, levně a efektivně propagovat naše služby,
jak maximalizovat užitečnost jednotlivých výdajů atd.

Zajímavý vhled do polského knihovnictví zprostředkovali kolegové z velkých polských univerzit z Krakova, Katovic, Toruně
a Lodže. Přednesli celkem 7 referátů, ve kterých představili zajímavosti z polských veřejných knihoven. Dotkli se i knižního
trhu v Polsku, architektury knihoven, zakládání mediaték pro mládež a komunitního knihovnictví.
Závěr konference, na kterou se sjeli knihovníci, vedoucí knihovníci z celé republiky a pedagogové z různých českých i zahraničních univerzit (175 účastníků), patřil paní ředitelce Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Topľou Mgr. Emílii Antolíkové,
která se pokusila srovnat slovenské a české knihovny a odpovědět na otázku, zda jsou slovenské knihovny TOP. Všichni řečníci zmínili obrovský potenciál knihoven ve znalostní společnosti 21. století.

Spolupořadatelé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků 10; Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Moravská
zemská knihovna v Brně
Sponzoři: Ceiba spol. s r. o.; KP-SYS spol. s r. o.; Cosmotron Bohemia s. r. o.

Mediální partneři: Národní knihovna ČR – Knihovna plus, Knihovna knihovnická revue, Bulletin SKIP
Partneři: město Opava, Moravskoslezský kraj

Více informací (prezentace, sborníky atd.) na http://K21.fpf.slu.cz
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libuse.foberova@fpf.slu.cz

(Oddelenie knihovníctva, Ústav bohemistiky a knihovníctva,
Filozoficko-prírodovedecká fakulta v Opave, Slezská univerzita v Opave)



Činnosť Stáleho výboru IFLA: Seriály a iné
pokračujúce pramene (IFLA SOCR) 2015 – 2016
Sekcia IFLA – Seriály a iné pokračujúce pramene sa zaoberá všetkým, čo robí seriálové publikácie jedinečnými v oboch prostrediach, tlačenom a elektronickom. Patria sem: bibliografické normy a kontrola, holdingy, národná a medzinárodná knižničnú spolupráca, prístup a dostupnosť, ochrana a archivácia, manažment a rozvoj zbierok, otázky ceny, copyrightu a vzťahy
medzi vydavateľmi seriálov, dodávateľmi seriálov a ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa seriálmi. Zosilňujúci sa vplyv
technologického rozvoja na procesy v oblasti seriálov, zmluvy s dodávateľmi a vydavateľský priemysel spadajú tiež do kompetencie sekcie.

Stály výbor Sekcie IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene zavŕšil svoje celoročné aktivity na 81. kongrese IFLA v Kapskom meste (15. – 21. august 2015) Počas kongresu sa členovia výboru stretli na svojich dvoch uzavretých zasadaniach.
Prvé zasadanie sa zaoberalo voľbou zástupcov sekcie. Sharon Dias Correia, pracovníčka pre stratégiu v oblasti seriálov a akvizíciu titulov typu Open Access na Univerzite v Toronte (Kanada) bola opätovne zvolená za predsedníčku výboru a Margaret Mering, koordinátorka katalogizácie a metadát v Nebraske, Lincoln, USA, za tajomníčku. Hovorilo sa o novom strategickom
pláne IFLA, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2016 – 2021. V rámci IFLA sa stanovili 4 strategické ciele: knižnice v spoločnosti, informácie a znalosti, kultúrne dedičstvo a rozvoj ľudských a inštitucionálnych zdrojov. Sekcia bola požiadaná o rozpracovanie svojho akčného plánu a o jeho postupnú implementáciu. Druhé uzavreté zasadanie bolo prevažne venované
diskusii o programe verejného zasadania pre 82. kongres IFLA WLIC Connections, Collaboration, Community, ktorý sa bude
konať v Kolumbuse (Ohio) 13. – 19. augusta 2016./1/ Na verejnom zasadnutí sekcie, ktoré sa konalo pod názvom Dynamické
transformácie a rozvoj vo svete seriálov a iných pokračujúcich prameňov sa zúčastnilo 125 ľudí. Program bol skvelo prijatý,
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