CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET
VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH
Vladimír Karen
1. Veřejné knihovny v informačním věku
V poslední době se to v našem i zahraničním tisku hemží rozhovory, polemikami a anketami na téma „jaké opodstatnění mají knihovny v době Internetu, kabelové televize a dalších elektronických médií?“ Jisté je, že k jistému
posunu dojít musí. Knihovna, která bude pouhým archívem a půjčovnou,
těžko obhájí své místo na slunci. Žádná knihovna na světě si nemůže dovolit
nakupovat veškeré materiály, které by ocenili její čtenáři, ani nemůže ignorovat nástup elektronických informací. Knihovník se bude muset stát tím, kdo
bude tyto zdroje znát a kdo dovede pomoci nalézt odpovědi na otázky svých
čtenářů.
Samozřejmě netvrdím, že tištěným informacím odzvonilo. Představa práce
s elektronickými novinami v tramvaji je pro mne stejně nereálná jako odpočinek s elektronickou sbírkou poezie. Na druhou stranu, pro celou řadu
publikací je elektronická podoba mnohem vhodnější, nežli podoba tištěná.
Jaké zdroje elektronických informací bude veřejná knihovna nejčastěji zpřístupňovat?
a) vlastní katalog
Asi mne nebudete přesvědčovat, že listování tradičním katalogem je pohodlnější, než práce s knihovnickým programem. Díky práci tuzemských výrobců
knihovnického software si počítačovou katalogizaci mohla dovolit většina našich knihoven, včetně těch malých.
b) elektronické publikace
Tato kategorie, která se nejčastěji objevuje na CD-ROM, má nad tištěnou
knihou navrch v tom, že poskytuje něco navíc - tedy především multimediální obsah (obohacení o multimediální prvky - video, animace, zvuk), interaktivnost (výukové programy, testy ap.) a snadné vyhledávání (encyklopedie
a slovníky). Začínají se objevovat
c) plné texty
Tyto produkty jsou založeny opět na možnostech vyhledávání, ačkoliv jinak
zatím pouze kopírují obsah tradičních nosičů. Jedná se zejména o noviny
a časopisy (tuzemské i zahraniční) a legislativní informace.
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d) bibliografické informace
Obrovskou část rodiny elektronických produktů tvoří databáze typu „co kde
najít“, t.j. především bibliografické databáze se záznamy o vydávané literatuře. Existuje celá řada produktů, od databází s velmi širokým záběrem
(např. Česká národní bibliografie) až po velmi specializovanou odbornou problematiku. V návaznosti na tyto služby bude potřeba fungující meziknihovní
výpůjční služba nebo vazba na firmy dodávající primární dokumenty.
e) adresáře a katalogy
Tyto nesmírně užitečné informační zdroje zpřístupňují zejména obchodní a firemní informace. Pomohou najít komukoli z čtenářů odpovědi na otázky typu
„kdo co dodává“, „kde koho naleznu“ apod.
f) Internet
Internet tvoří samostatnou kapitolu, protože - jak známo - najít se na něm dá
téměř cokoliv nebo také vůbec nic, záleží jen na zkušenosti a také trpělivosti.
Právě zde je pro knihovníky a knihovny obrovský prostor. Za prvé Internet
doslova čeká na precizní třídící a katalogizační přístup, který je knihovníkům
vlastní.
Za druhé, i přes jeho obrovský nástup, lze těžko předpokládat, že by v našich
podmínkách v dohledné době byl Internet k dispozici ve většině domácností.
Zde vidím obrovskou šanci veřejných knihoven, jak zvýšit svou atraktivitu
a kredit v očích veřejnosti tím, že by jí umožnily přístup k elektronické
poště a k informacím na WWW.
veřejná knihovna = přístupové místo k Internetu ... PROČ NE ?
2. „Otazníky“ kolem elektronických informací
Ačkoliv si celá řada lidí myslí, že Internet dává všechno hned a zadarmo,
praxe je (a zcela jistě také bude) jiná. Za skutečně hodnotné a spolehlivé informace je třeba platit, rychlost Internetu zase závisí na investici do napojení
a na propustnosti linek globálně. Proto dávají knihovny přednost nákupu důležitých informací na CD-ROM a jejich zpřístupnění ve studovně. Optimální
je, když je navíc možno tuto nabídku rozšířit i na Internet, bez kterého si již
budoucnost dokážeme představit jen těžko.
Pokud se knihovna pustí do provozování elektronických informačních zdrojů
na CD-ROM ve studovně, většinou začne nejprve půjčovat disky k prezenčnímu studiu. Brzy však narazí na potřebu nalézt odpovědi na některé základní otázky:
* Jak eliminovat fronty u nejoblíbenějších titulů?
* Jak uchránit své drahocenné CD-ROM před poškozením
nebo odcizením?
Odpověď je zdánlivě prajednoduchá: knihovna může dát své CD-ROM do
sítě. Pokud jste však již někdy zkusili provozovat nějaký titul na CD-ROM
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obr.1
v lokální síti, mohli jste dospět ke značně rozdílným závěrům. Jestliže jste
měli štěstí, proběhlo vše bez problému. Jestli jste štěstí neměli, tak se Vám
asi vůbec nepodařilo titul zprovoznit anebo byla výsledkem sice fungující
aplikace, ale podstatně pomalejší, než jste očekávali.
Protože pravděpodobnost, že narazíte na problémy, je poměrně vysoká, je
potřeba dát si při výběru řešení pro knihovnu pozor na to, aby vybraný
systém splňoval skutečně všechny požadavky, které na něj budoucí provoz
navalí. Takže další otázky, na které potřebujete nalézt odpovědi, jsou např.:
* Jak zajistit co nejširší kompatibilitu s CD-ROM na trhu?
* Jak zajistit přijatelnou rychlost práce s CD-ROM
více uživatelům současně?
V následujícím kroku se vynoří otázky související s koncepcí celé počítačové
studovny, např.:
* Jak prakticky integrovat všechny elektronické informační
zdroje v knihovně, aby byly přehledně a pohodlně přístupné,
odkud je potřeba?
* Jak udržet přehled o skutečném využití informačních zdrojů
jednotlivými uživateli nebo odděleními?
Jak se budete hlouběji nořit do problému, otázek bude přibývat. Zkusme
hledat odpověď „z druhé strany“ - podívejme se, jak to celé může fungovat.
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3. V „imaginární studovně“
Přenesme se na okamžik do imaginární studovny naší pomyslné knihovny,
usedněme k počítači a podívejme se, jak to může být zařízeno.
Na obrazovce počítače je zobrazena nabídka, která umožňuje přístup ke všem
dostupným informačním zdrojům. Hlavní menu je uspořádáno do několika
sekcí (viz. obr.1):
informace o knihovně
knihovní katalogy (OPAC) - vlastní i dalších knihoven
informační zdroje podle oborů
abecední seznam informačních zdrojů
multimediální tituly
WWW, elektronická pošta a ostatní služby Internetu

obr.2
V těchto sekcích jsou hierarchicky uvedeny jednotlivé konkrétní informační
zdroje - nezávisle na způsobu, jakým jsou zpřístupňovány (z CD-ROM, katalogy ze serveru knihovny, po Internetu). V hierarchickém menu je možno
také vyhledávat pomocí tlačítka „Hledej“ (obr. 2). Ke každé položce menu databázi - je k dispozici stručný popis (nápověda - obr. 3).
Po stisknutí tlačítka v menu se automaticky spustí potřebný software (ať už
OPAC, vyhledávací software pro CD-ROM, Netscape pro práci na Internetu
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apod.) a můžeme začít pracovat. K jednotlivým vyhledávacím programům
nám knihovna poskytne stručné tištěné průvodce (tzv. „Quick-Start Guide“),
takže pomoc personálu studovny budeme potřebovat jen ve velmi speciálních
případech. Po ukončení práce se automaticky vrátíme zpět do menu
a můžeme pokračovat s jinou databází.
Není nutno dodávat, že stejné menu je dostupné na všech počítačích ve studovně, takže uživatel nemusí stát ve frontě, pokud s žádanou databází již

obr.3
před ním někdo pracuje. Co víc, podobné menu může být k dispozici komukoli, kdo je připojen k lokální síti knihovny a dokonce i po Internetu pochopitelně za předpokladu dodržení licenčních podmínek vydavatelů databází a za předpokladu dostatečné přenosové rychlosti. Pro textové produkty
je možno zřídit i tzv. telnet - službu pro čtenáře připojující se modemem
nebo po pomalých linkách.
4. Co je „za tím“?
Všechno, o čem bylo výše pojednáno, není jen pouhá představa, vize z budoucnosti. Obrázky použité během přednášky jsou skutečnými kopiemi z obrazovky počítače - a navíc - vše je možno vidět v provozu na našem předváděcím serveru. „Za tím“ je technologie Ultra*Net CD-ROM server.
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Základem CD-ROM serveru je jedno- nebo víceprocesorový PC server s operačním systémem Windows NT. Vlastní software Ultra*Net vyvinula rakouská firma R+R Messtechnik z Grazu. Je to v současnosti jediný evropský
výrobek svého druhu na trhu, zároveň však patří k nejmodernějším a nejvýkonnějším na světě. Jak vidíte, lze tento produkt prakticky použít ke skutečné
integraci všech nabízených informačních služeb knihovny.
A je to možné i v případě, že program, který knihovna používá (např. konkrétní knihovní katalog) není přizpůsoben pro práci v síti a na Internetu.
Takový program dokáže Ultra*Net server zpřístupnit vzdáleným uživatelům
stejně, jako databázi na CD-ROM. K tomu slouží program MakeCD, který
vytvoří „virtuální“ CD z kteréhokoliv programu.
K základním vlastnostem systému Ultra*Net patří zejména kompatibilita.
Originální technologie zaručuje kompatibilitu s produkty na CD-ROM
a řešení podporuje síťové protokoly TCP/IP, NetBios, NetBEUI, NetWare
IPX/SPX a další. Důležitým parametrem je výkon systému, který díky technologii precaching umožňuje sdílení CD-ROM desítkám uživatelů současně
a to dokonce i v případě sdílení multimediálních titulů po síti. Flexibilita
znamená, že konkrétní řešení lze přizpůsobit „na míru“ individuálním požadavkům, systém lze postupně rozšiřovat podle požadavků zákazníka a navíc
rozšíření licence Ultra*Net je garantováno za rozdílovou cenu.
Ultra*Net nabízí také odpověď na otázku, jak udržet přehled o skutečném
využití informačních zdrojů jednotlivými uživateli. Součástí celého systému
je program Account Manager, který eviduje činnosti jednotlivých uživatelů
nebo stanic a umožňuje jejich grafické zobrazení (obr. 4).
Vzhledem k použití operačního systému Windows NT může CD-ROM server
sloužit v menší knihovně i k dalším účelům - jako souborový nebo tiskový
server, jako server pro katalogizaci nebo pro Internet a WWW atd.
Bližší technické podrobnosti jsou k dispozici na požádání, stejně jako předvedení celého systému. CD-ROM servery Ultra*Net již u nás používá řada
institucí: Národní knihovna ČR, 1. lékařská fakulta UK, Lékařská fakulta
Plzeň, VUT Brno, VŠCHT, Knihovna Akademie věd ČR a ÚVT Univerzity
Karlovy v Praze. Nadešel čas, kdy se elektronická média objevují i v menších
knihovnách a některé z nich již uvažují i o jejich provozu v síti. Malým
městským knihovnám a středním školám nabízíme Ultra*Net s výraznou
slevou. K dodávce serveru zajišťujeme pochopitelně i všechny navazující
služby - od instalace celého systému i databází, přes vyškolení administrátora až po hotline a pomoc na místě v případě problémů.
5. Závěr
Jak víte, specializujeme se na oblast externích informačních zdrojů již od
roku 1991. Řadě knihovnám dodáváme přední informační zdroje ze zahraničí
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a připravili jsme pro Vás řadu tuzemských titulů na CD-ROM. S integrací
CD-ROM do sítí jsme začali již v roce 1992.
Dnes jsme oficiálním distributorem technologie Ultra*Net v České republice
a na Slovensku. Nabízíme Vám své letité zkušenosti s CD-ROM a jejich provozem v sítích. Úvodní konzultaci a cenovou nabídku poskytneme kterémukoli zájemci nezávazně a zdarma. Zákazníkům, kteří se rozhodnou pro námi
nabízené řešení, zajišťujeme veškerý potřebný servis od instalace a zaškolení
Ultra*Netu až po pomoc s výběrem vhodných informačních zdrojů, které je
navíc většinou možno poskytnout na omezenou dobu k vyzkoušení zdarma.
Společně postavíme skutečnou „imaginární studovnu“ také u Vás.

obr.4
Kontakt:
Albertina icome Praha s.r.o., Revoluční 13, 110 00 Praha 1 tel. (02) 2480
3303, fax: (02) 2480 3296, e-mail: aip@login.cz, WWW: http://www.aip.cz
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