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Abstrakt
Bakalářská práce analyzuje a hodnotí současnou situaci kanadských univerzitních
knihoven, se zvláštním zaměřením na jejich informační služby. V úvodní části je
popsán historický vývoj kanadských univerzitních knihoven a jejich současná situace je
zasazena do společenského kontextu. Další část se věnuje spolupráci kanadských
univerzitních knihoven v rámci významné celonárodní Kanadské asociace vědeckých
knihoven a v rámci silných regionálních asociací. Uvedeny jsou konkrétní příklady
spolupráce. Jádrem práce je analýza a popis čtyř vybraných univerzitních knihoven:
Knihovny Britskokolumbijské univerzity (University of British Columbia Library,
http://www.library.ubc.ca/), Knihovny Univerzity Simona Frasera (Simon Fraser
University Library, http://www.lib.sfu.ca/), Knihovny McGillovy univerzity (McGill
University Library, http://www.mcgill.ca/library/) a Knihovny Albertské univerzity
(University of Alberta. Library, http://www.library.ualberta.ca/). V závěru jsou shrnuty
poznatky získané analýzou vybraných knihoven a situace kanadských univerzitních
knihoven je stručně srovnána se situací v ČR.
Klíčová slova
univerzitní knihovny, Kanada, Kanadská asociace vědeckých knihoven (Canadian
Association of Research Libraries, http://www.carl-abrc.ca/), informační služby,
příprava uživatelů, spolupráce knihoven
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Předmluva
Bakalářská práce pojednává o kanadských univerzitních knihovnách a jejich
informačních službách. K výběru tohoto tématu mě vedly mé osobní zkušenosti
z několikaměsíčního pobytu v Kanadě, v univerzitním městě Edmonton v provincii
Alberta, v létě 2005 a 2006. Během pobytu jsem měla možnost seznámit se s tamější
univerzitou a její knihovnou. Zaujala mě nabídka služeb, které knihovna studentům
poskytuje, a prestiž, které se v rámci univerzity těší. Knihovna zde představuje
podstatnou součást univerzity a ústřední místo pro vzdělávání a výzkum. Tato
skutečnost se odráží v bohatosti fondů a služeb, které knihovna poskytuje akademické
komunitě i širší veřejnosti. Knihovna na mě velmi zapůsobila, a tak jsem se rozhodla
věnovat kanadským univerzitním knihovnám podrobněji ve své bakalářské práci.
Zaměřila jsem se především na informační služby, které knihovna poskytuje svým
primárním uživatelům, vyučujícím a studentům. Tento stručný přehled služeb
kanadských univerzitních knihoven by mohl vést k zamyšlení nad současným stavem
univerzitních knihoven v České republice.
Hlavním cílem mé práce je představit nejvýznamnější typy služeb, které kanadské
univerzitní knihovny poskytují svým uživatelům, a analyzovat a vyhodnotit služby
vybraných kanadských univerzitních knihoven.
Zpracování bakalářské práce probíhalo v několika fázích. Během zimního semestru
2006/2007 jsem v rámci předmětu Bibliografické rešeršní služby, který se vyučuje na
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, provedla předběžnou

informační přípravu k tématu [ŠTOROVÁ, 2007]. Zjistila jsem, že problematika
kanadských univerzitních knihoven je předmětem jen malého počtu odborných
publikací. V českém a dokonce ani v kanadském prostředí jsem nenalezla souhrnnější
pojednání o kanadských univerzitních knihovnách a jejich službách. Při další práci jsem
tedy vycházela především z dokumentů dostupných na internetu (webová sídla
knihoven), které mají vedle aktuálního obsahu také tu výhodu, že jsou volně dostupné
i českému zájemci o tuto problematiku. Vzhledem k tématu práce je všechna použitá
literatura v anglickém jazyce. Důležité podklady pro mou práci přestavují také moje
osobní zkušenosti s Knihovnou Albertské univerzity a rozhovory s jejími zaměstnanci,
především referenčními knihovníky.
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Při psaní práce jsem se setkala z řadou problémů hlavně terminologické povahy.
Některé termíny, jako jsou např. termíny „undergraduate“ a „graduate“ student nebo
„reserve collection“, nemají v českém prostředí ekvivalent. Tato skutečnost vyplývá
z historicko-společenských rozdílů mezi českým a kanadským prostředím univerzitního
vzdělávání a univerzitních knihoven. Překlad termínů jsem po návratu do České
republiky konzultovala se Stanley Kalkusem, PhD., kterému bych za to ráda
poděkovala.
Z důvodu vymezeného rozsahu jsem se ve své práci zaměřila pouze na několik
vybraných knihoven anglofonní části Kanady (Knihovna McGillovy univerzity se sice
nachází v Montrealu ve frankofonní části Kanady, avšak hlavním jazykem výuky na
univerzitě je zde angličtina) a určité typy jejich služeb. Podrobněji jsem se věnovala
čtyřem významným univerzitním knihovnám, které slouží předním kanadským
univerzitám s širokou nabídkou studijních programů a intenzivním zaměřením na
výzkum a jsou proto také knihovnami vědeckými. Všechny vybrané knihovny jsou
členy významné Kanadské asociace vědeckých knihoven a v hodnocení univerzitních
knihoven zaujímají přední místa. Jedná se o knihovnu Britskokolumbijské univerzity,
Univerzity Simona Frasera, Albertské a McGillovy univerzity. U těchto knihoven jsem
popsala zejména knihovní fondy, výpůjční a referenční služby, podporu informační
gramotnosti a přípravu uživatelů, rezervování materiálů pro potřeby kurzů a další
služby, které slouží výuce a výzkumu na univerzitách. Do své práce jsem nezařadila
knihovnu Torontské univerzity, která je sice největší a nejvýznamnější univerzitní
knihovnou v Kanadě, avšak její popis by byl natolik rozsáhlý, že by mohl být
předmětem samostatné bakalářské práce. Z rozsahových důvodů a také kvůli nedostatku
vlastních znalostí jsem v závěru práce uvedla pouze stručné srovnání kanadských
univerzitních knihoven s českým prostředím. Vycházela jsem především z aktivit
Asociace knihoven vysokých škol České republiky (http://www.akvs.cz/), které
asociace prezentuje na své internetové stránce.
Práce je rozdělena do tří kapitol. V první části práce je představen historický vývoj
univerzitních knihoven v Kanadě. Problematika současného stavu knihoven je zasazena
do společenského kontextu. Úvodní kapitola také stručně představuje některé základní
charakteristiky, kterými se současné kanadské univerzitní knihovny vyznačují.
Druhá kapitola se věnuje spolupráci kanadských univerzitních knihoven v rámci
významné celonárodní Kanadské asociace vědeckých knihoven a v rámci silných
2

regionálních asociací. Kanadské univerzitní knihovny spolupracují v mnoha oblastech
své činnosti, zejména při nákupu elektronických zdrojů, poskytování výpůjčních
a referenčních služeb a digitalizaci vzácných dokumentů. V kapitole jsou uvedeny
konkrétní příklady spolupráce.
Třetí část práce je nejrozsáhlejší a obsahuje popis a analýzu čtyř vybraných
univerzitních knihoven a jejich služeb tak, jak je knihovny prezentují na svých
internetových stránkách. Každá knihovna je popsána v kontextu univerzity, které slouží,
a jsou popsány informační služby, které knihovna poskytuje svým uživatelům, a její
internetová stránka. Text je doplněn obrázky webových sídel knihoven a online
oborových průvodců.
Závěrečná část práce je shrnutím a vyhodnocením získaných poznatků o kanadských
univerzitních knihovnách a jejich informačních službách a obsahuje stručné srovnání
s českým prostředím.
Citace v textu jsou zapsány pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv.
Harvardský systém. Uvedeny jsou vždy v hranaté závorce, ve které je na prvním místě
příjmení autora, nebo jméno korporace. U zdrojů, u kterých není možné určit
odpovědnost, jsou uvedena první slova z názvu. Bibliografické citace a citace v textu
byly zhotoveny podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat PhDr. Evě Bratkové, vedoucí své bakalářské
práce, za přínosné konzultace, rady a podněty při vytváření práce.
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1 Úvod
1.1 Vývoj kanadských univerzitních knihoven
Prvními knihovnami v Kanadě byly soukromé sbírky přistěhovalců z Evropy, které se
začaly objevovat počátkem 17. století. Nejstarší známá knihovna patřila francouzskému
spisovateli a právníkovi Marcu Lescarbotovi, který přišel do Port Royalu, první
francouzské osady na kanadském území, v roce 1606. Během 17. a 18. století byly
s prvním trvalým osídlením zakládány také knihovny, většinou jako součást institucí
římskokatolické církve. Teprve koncem 18. století vznikly první veřejně přístupné
knihovny, Quebecká knihovna v r. 1779 a Montrealská knihovna v r. 1796. Byly to tzv.
předplatitelské knihovny (subscription libraries), které měly dvojjazyčné fondy ve
francouzském a anglickém jazyce. Počet veřejných knihoven potom vzrostl v 19. století
[MCNALLY, 2002].
Spolu s prvními institucemi vyššího vzdělávání byly zakládány také akademické
knihovny. Ačkoliv se řada univerzit hlásí ke starší historické tradici, počátek rozvoje
vyššího vzdělávání v Kanadě spadá do první poloviny 19. století. Mezi nejstarší
významné univerzity patří Torontská univerzita (University of Toronto), založená roku
1827 jako Anglikánská vysoká škola krále z Yorku, a McGillova univerzita (McGill
University), která byla založena roku 1821.
Během 19. století vznikla v Kanadě celá řada dalších univerzit, z nichž jmenujme
alespoň některé: V tzv. Přímořských provinciích východního pobřeží Kanady to byly
univerzity Memorial a Dalhousie. V Ontariu, nejlidnatější provincii Kanady, vznikly
vedle zmiňované Torontské univerzity další významné vzdělávací instituce, jako např.
Královská univerzita (Queen’s University), Ottawská univerzita (University of Ottawa),
Západoontarijská univerzita (University of Western Ontario) aj. Ve francouzsky mluvící
provincii Quebec vznikly vedle McGillovy univerzity např. Lavalská univerzita
(Université Laval) nebo Montrealská univerzita (University of Montreal). V západní
Kanadě vznikla Albertská univerzita (University of Alberta) [GROEN, 2003].
Při těchto institucích byly zřízeny knihovny, které měly sloužit potřebám výuky a studia
na příslušné univerzitě. Vývoj kanadských univerzitních knihoven byl vždy úzce spjat
s rozvojem mateřských univerzit. Když měla univerzita dostatek finančních prostředků
a rozšiřovala programy výzkumu a studia, prosperovala také její knihovna. Naopak
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v dobách nepříznivé situace ve vyšším vzdělávání byly výdaje na univerzitní knihovny
snižovány mezi prvními a některým knihovnám hrozilo dokonce zrušení.
Univerzitní knihovny se v průběhu 19. století rozvíjely jen zvolna a jejich fondy
dosáhly úctyhodných rozměrů až v 2. polovině 20. století. Např. Knihovna McGillovy
univerzity měla v roce 1876 kolem 5 200 titulů, respektive 11 000 svazků. Knihovna
Torontské univerzity měla v roce 1885 ve svých fondech 27 000 svazků. Nejrozsáhlejší
fondy patřily Knihovně Lavalské univerzity, která měla v roce 1888 celých 100 000
svazků. První knihovny také většinou neměly samostatnou budovu a potýkaly se
s prostorovými a technickými problémy. Např. Knihovny McGillovy a Torontské
univerzity dostaly první samostatné knihovní budovy až koncem 19. století
[MCNALLY, 2002].
Během ekonomické krize 30. let 20. století a druhé světové války knihovny trpěly
knihovny nedostatkem finančních prostředků. Až 2. polovina 20. století byla zlatým
věkem kanadských knihoven a dobou jejich nebývalého rozvoje a růstu. V roce 1953
zahájila svou činnost Národní knihovna Kanady (National Library of Canada, dnešní
Library and Archives Canada, http://www.collectionscanada.ca/). Období 60. let
přineslo výjimečný rozvoj vyššího vzdělávání, rostl počet studentů, vyučujících
i studijních programů. Vznikaly nové univerzity. Tento vývoj měl také pozitivní dopady
na univerzitní knihovny, které se staly ústředními součástmi akademického a vědeckého
života na kanadských univerzitách. Knihovny dostávaly finanční podporu od různých
vládních organizací. Zvýšená finanční podpora umožnila velký růst knihovních fondů,
stavbu nových budov a rozšiřování služeb. Během této doby vznikly také nové studijní
programy oboru informačních studií a knihovnictví.
60. léta byla počátkem spolupráce univerzitních knihoven. V roce 1967 vznikla Rada
univerzitních knihoven provincie Ontario (Ontario Council of University Libraries, dále
OCUL, http://www.ocul.on.ca/). Tato asociace vytvořila síť spolupráce knihoven, která
zahrnovala meziknihovní výpůjční službu, službu dodávání dokumentů, automatizovaný
souborný katalog seriálů a vládních publikací a dohody o vzájemných výpůjčních
službách mezi členskými knihovnami. Ve stejném roce vznikla také Rada univerzitních
knihovníků západní Kanady (Coucil of Western Canadian University Librarians,
COWCUL), která se později rozdělila na dvě samostatné asociace a nakonec dala roku
1989 vzniknout současnému sdružení knihoven západních provincií, nazvanému Rada
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prérijních a pacifických univerzitních knihoven (Council of Prairie and Pacific
University Libraries, dále COPPUL, http://www.coppul.ca/index.html).
Rozvoj knihoven pokračoval až do poloviny 70. let, kdy se knihovny opět začaly
potýkat s nedostatkem finančních zdrojů. Rostoucí ceny časopisů a dalších
informačních zdrojů, klesající kupní síla kanadského dolaru a celková nepříznivá
situace v systému vyššího vzdělávání měly za následek snižování rozpočtů knihoven.
Knihovny řešily tuto situaci především vzájemnou spoluprací v mnoha oblastech, která
jim umožnila zachovat úroveň služeb i velikost knihovních fondů za těchto obtížných
podmínek. Příchod informačních technologií a nárůst počtu elektronických zdrojů
koncem 20. století znamenal pro knihovny důležitý mezník. Knihovny byly nuceny
reagovat na změny v procesu vědeckého publikování a nové možnosti poskytování
knihovních služeb.
Ačkoliv jsou fondy a služby většiny kanadských univerzitních knihoven zaměřeny na
potřeby současné akademické komunity, mnohé z nich uchovávají ve svých fondech
materiály s bohatou historickou tradicí, často starší než univerzita sama. Například
knihovna Lavalské univerzity, založená r. 1852, obsahuje fondy bývalé jezuitské misijní
knihovny z roku 1632 [GROEN, 2003].

1.2 Politicko-společenský kontext
Kanadské univerzitní knihovny jsou ovlivňovány množstvím různých faktorů. Jedním
z těch nejvýznamnějších je charakter vyššího vzdělávání v Kanadě, jehož jsou knihovny
součástí. Podle kanadské Ústavy je vzdělávání odpovědností jednotlivých provincií.
Vzdělávací systém je proto značně decentralizovaný a neexistuje žádný mechanismus,
který by povahu vzdělávání určoval na celonárodní úrovni. Systém vyššího vzdělávání
je tvořen univerzitami, které nabízejí studijní programy vedoucí k udělení bakalářského,
magisterského a doktorského titulu, a vysokými školami zvanými „colleges“, které
nabízejí programy orientované spíše na praktický výcvik výkonu povolání a udělují jiné
druhy titulů, jako jsou např. diplomy a osvědčení. Studium na univerzitách má dva
stupně. První nižší stupeň, tzv. „undergraduate“ studia, odpovídá bakalářskému studiu
v Evropě a vede k udělení bakalářského titulu. Druhý stupeň, tzv. „graduate“ studia
zahrnuje pokročilé oborově specializované studijní programy a odpovídá našemu
magisterskému a doktorskému studiu. V práci uvádím volný překlad těchto termínů
jako „pregraduální“ a „graduální“ studia. Vyšší vzdělávání je v Kanadě téměř výhradně
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veřejné. Většina univerzit zodpovídá provinciálním vládám, z jejichž rozpočtu je z větší
části financována. Zbývající část příjmu univerzit představují poplatky za studium,
výzkumné granty a soukromé dary. Vzdělávací systém ovlivňují vedle místních vlád
různé formy federální spolupráce a silné nevládní asociace, jako je Asociace univerzit
a vysokých škol Kanady (Association of Universities and Colleges of Canada,
http://www.aucc.ca/). V současné době asociace sdružuje 92 univerzit a vysokých škol.
Vedle decentralizované vzdělávací politiky má na kanadské univerzitní knihovny vliv
další zvláštnost kanadského regionu a tou je dvojjazyčnost a přítomnost prvků kultury
původních národů (first nations). Kanada má dva oficiální jazyky, angličtinu
a francouzštinu, a jedna z jejích provincií zvaná Quebec je ze zákona francouzsky
mluvící. Dvojjazyčnost i zájem o kulturní památky původních národů má vliv na
skladbu fondů univerzitních knihoven i v zaměření jejich služeb. Ve fondech většiny
knihoven najdeme významnou část literatury ve francouzském jazyce. Mnoho knihoven
má také vzácné fondy v asijských jazycích a vztahujících se k asijským kulturám.
Významné fondy v asijských jazycích najdeme např. v Knihovně Britskokolumbijské
univerzity (University of British Columbia Library) nebo v Knihovně Torontské
univerzity. Velký počet univerzitních knihoven má ve svých fondech vzácné
dokumenty, které jsou součástí kanadského kulturního odkazu, a v posledních letech
vzrůstá úsilí o jejich převedení do digitální podoby [GROEN, 2003].

1.3 Kanadské univerzitní knihovny na počátku 3. tisíciletí
Vývoj univerzitních knihoven v Kanadě ovlivnilo množství různých faktorů a událostí.
Od skromných počátků po období velkého rozvoje 60. let až po desetiletí omezování
a finančního nedostatku konce 20. století knihovny vždy zůstaly především
akademickými knihovnami, jejichž hlavním posláním je sloužit výuce a výzkumu na
univerzitách. Významné univerzitní knihovny v Kanadě jsou ale zároveň předními
vědeckými knihovnami, které zprostředkují odborné poznání širší akademické
komunitě. Jaká je však situace kanadských univerzitních knihoven dnes, na počátku 21.
století? Na tuto otázku by mohla alespoň částečně odpovědět tato bakalářská práce,
která se snaží postihnout postavení knihoven v současné informační společnosti.
Výrazným

trendem

dnešní

doby

je

prudký

nárůst

elektronických

zdrojů

a zpřístupňování značné části knihovních služeb elektronickou cestou. Kanadské
univerzitní knihovny významně investují do informačních technologií a snaží se
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reagovat na změny v charakteru vědecké komunikace, které s sebou přinášejí nové
možnosti i problémy. Univerzitní knihovny se staly institucemi, které zpřístupňují
informační technologie studentům a učí je s nimi zacházet. V posledních letech dochází
ke stále větší integraci laboratoří výpočetní techniky a knihovních služeb, vzniká nový
model služeb zvaný „information commons“. Knihovny se také významně podílejí na
různých aktivitách, které využívají prostředky e-learningu k výuce na univerzitách.
Konsorciální spolupráce univerzitních knihoven se rozvíjí na regionální i národní
úrovni. Společný nákup elektronických zdrojů umožňuje knihovnám poskytovat
uživatelům velké množství databází, elektronických seriálů a jiných informačních
zdrojů. Díky projektům jako je Kanadská síť vědeckého poznání (Canadian Research
Knowledge Network, CRKN) mají k těmto zdrojům přístup i uživatelé malých
univerzitních knihoven, které by si jinak nákup drahých elektronických zdrojů nemohly
dovolit. Knihovny spolupracují také na úrovni služeb. Vedle kooperativní virtuální
referenční služby, služby dodávání dokumentů a meziknihovní výpůjční služby
knihovny např. zdarma poskytují výpůjční služby čtenářům ostatních univerzitních
knihoven.
Většina knihoven nabízí celou řadu různých online služeb, které dovolují uživatelům
využívat knihovních zdrojů, aniž by museli do knihovny fyzicky přijít. Ať se již jedná
o vyhledávání v knihovních katalozích, databázích a indexech článků, získání úplných
textů článků, prodloužení a rezervaci knih, objednání materiálů z jiných knihoven,
referenční služby nebo přípravu uživatelů, všechny tyto služby se dnes již odehrávají
elektronickou cestou.
Uživatelé mají v dnešní době přístup k obrovskému množství informačních zdrojů.
Stále více informací mohou získat sami, bez pomoci knihovníků. Webová sídla
knihoven představují bránu do světa informačních zdrojů, jakousi elektronickou vizitku
knihovny. Knihovny usilují o to, aby jejich internetové stránky byly přehledné a přitom
obsahovaly všechny podstatné informace. Avšak orientace ve světě informací je velice
obtížná, a tak musejí knihovníci uživatele především vzdělávat v tom, jak mají
informační zdroje využívat ke svému prospěchu. Role knihovníků jako pedagogů
v oblasti informací je v kanadských univerzitních knihovnách pociťována velmi
výrazně. Knihovníci připravují pro uživatele všeobecná i specializovaná školení,
spolupracují s vyučujícími, vytvářejí online výukové materiály a průvodce.
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Vedle získávání novodobých elektronických zdrojů knihovny udržují bohaté fondy
tradičních tištěných materiálů. Vznikají různé projekty digitalizace vzácných
dokumentů. Na svých internetových stránkách knihovny zpřístupňují vybrané
dokumenty převedené do digitální podoby. Knihovny jsou také hlavními aktéry
v procesu budování tzv. institucionálních repozitářů, které umožňují zpřístupňovat
výsledky vědecké práce akademické komunity příslušné univerzity.

2 Spolupráce kanadských univerzitních knihoven
Kanadské univerzitní knihovny spolupracují v mnoha oblastech své činnosti v rámci
národních i regionálních asociací a konsorcií (Termíny „asociace“ a „konsorcium“ jsou
v práci používány zaměnitelně.) Spolupráce univerzitních knihoven má již dlouholetou
tradici a přináší knihovnám výhody při plnění jejich důležitého poslání, kterým je
uchování a zpřístupnění obrovského kanadského i mezinárodního vědění a celková
podpora akademické komunity a výzkumu v Kanadě.
Spolupráce univerzitních knihoven může mít různou podobu. V minulosti knihovny
spolupracovaly při vytváření souborných katalogů, reprodukci a mikrofilmování
knihovních materiálů, zajišťování činnosti bibliografických center a depozitářů pro
málo využívané materiály, plánování, hodnocení a výzkumu knihovních zdrojů
a služeb, společné akvizici, katalogizaci a dalších činnostech [DOWNS, 1967].
V současné době je hlavní oblastí spolupráce knihoven společný nákup elektronických
zdrojů. Členství v asociacích knihovnám umožňuje získat lepší postavení při akvizici
nových zdrojů, které by si zvláště knihovny menších univerzit nemohly samy dovolit.
Knihovny však spolupracují v mnoha dalších oblastech. Jedná se např. o projekty
digitalizace vzácných dokumentů, spolupráci při poskytování virtuálních referenčních
služeb, výměnu dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, ale také
naprostou otevřenost vůči uživatelům jiných univerzitních knihoven, kterým knihovny
zdarma poskytují výpůjční služby.
Nejstarší a nejvýznamnější knihovnickou asociací v Kanadě je Kanadská knihovnická
asociace (Canadian Library Association, CLA, http://www.cla.ca/), která byla založena
roku 1946 a která je vedoucí organizací v oblastech propagace, rozvoje a podpory
knihoven v Kanadě. Jedním z jejích pěti oddělení je také Kanadská asociace
vysokoškolských a univerzitních knihoven (Canadian Association of College and
University Libraries, CACUL, http://www.cla.ca/divisions/cacul/index.htm), která
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reprezentuje zájmy kanadských akademických knihoven v souladu s celkovými principy
CLA. Členství v asociaci může být individuální, institucionální nebo čestné. CACUL
příležitostně publikuje standardy a zprávy týkající se kanadských akademických
knihoven, podporuje profesní vzdělávání knihovníků a usiluje o udržování vysoké
úrovně knihovnictví v institucích vyššího vzdělávání. Pro kanadské univerzitní
knihovny má však větší význam spolupráce na regionální úrovni a v rámci asociace
největších univerzitních a vědeckých knihoven Kanady, kterým jsou věnovány
následující podkapitoly.

2.1 Kanadská asociace vědeckých knihoven
Kanadská asociace vědeckých knihoven (Canadian Association of Research Libraries,
dále CARL, http://www.carl-abrc.ca/) je nevýznamnější asociací předních vědeckých
knihoven v Kanadě. Byla založena v roce 1976 a sdružuje 27 univerzitních knihoven,
Národní

knihovnu

a

archiv

Kanady

(Library

and

Archives

Canada,

http://www.collectionscanada.ca/), Parlamentní knihovnu (Library of Parliament,
http://www.parl.gc.ca/common/Library.asp)

a

Kanadský

institut

pro

vědecké

a technické informace (Canada Institute for Scientific and Technical Information, dále
CISTI, http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/).
Členem CARL se může stát knihovna kanadské univerzity, která nabízí doktorské
studium v humanitních, respektive společenských i přírodních vědách. Členské
knihovny CARL jsou nejvýznamnější univerzitní a vědecké knihovny v Kanadě
a soustřeďují ve svých fondech významnou část kanadského intelektuálního vlastnictví.
Jejich odpovědností je sloužit kanadské vědecké komunitě tím, že toto vlastnictví
získávají do svých fondů, uchovávají je a zpřístupňují.
Posláním CARL je zastávat vedoucí úlohu v komunitě kanadských vědeckých knihoven
a usilovat o zlepšení a posílení systému vědecké komunikace, jehož jsou knihovny
CARL klíčovou součástí. Tohoto poslání se CARL snaží dosáhnout ve spolupráci s širší
akademickou

komunitou

prostřednictvím

dlouhodobých

programů

v oblastech

informační politiky, sdílení zdrojů a vědecké komunikace.
Dlouhodobá činnost CARL se soustředí především na oblasti informační politiky,
sdílení zdrojů a vědecké komunikace. CARL pomáhá svým členům při rozvoji jejich
politiky a programů a prosazuje jejich zájmy při jednání se zákonodárnými
a politickými organizacemi. Oblasti zájmu CARL mimo jiné zahrnují novelizaci
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autorského zákona, společný nákup a sdílení zdrojů, ochranu knihovních fondů,
informační gramotnost, financování knihoven z federálních zdrojů, automatizaci,
projekty katalogizace aj. [MARK, 2004; Canadian Association, 2005b]
Současné otázky, kterými se CARL zabývá:
•

Reforma autorského zákona

CARL se už více než deset let zabývá otázkou reformy autorského zákona
v Kanadě. Asociace usiluje o ustanovení změn v autorském zákoně, které by
umožnily výjimky při využívání děl chráněných autorským zákonem pro vzdělávací
účely a zejména pro účely univerzitních a vědeckých knihoven. (Jedná se např.
o zasílání elektronických kopií článků při meziknihovní výpůjční službě, využívání
informačních technologií pro distanční vzdělávání aj.) CARL sleduje zájmy
kanadských univerzit a jejich knihoven, kterým má změna zákona usnadnit
postavení při poskytování přístupu k dílům chráněným autorským zákonem.
•

Vědecká komunikace

CARL hraje důležitou roli v procesu utváření systému vědecké komunikace
v Kanadě, jehož jsou knihovny CARL významnou součástí. Asociace snaží se
reagovat na změny, které nastaly v systému vědecké komunikace v posledních
desetiletích v souvislosti s využíváním informačních technologií. Za stěžejní
aktivity považuje získávání a zpřístupňování vědeckých poznatků, ale i jejich
uchovávání pro příští generace. Asociace ustanovila Komisi pro vědeckou
komunikaci a podílela se na řadě výzkumných studií této problematiky. Např. spolu
s Vědeckou radou Kanady pro sociální a humanitní vědy (Social Sciences and
Humanities Council of Canada) CARL financovala a realizovala výzkumnou studii
zaměřenou na výzkum šíření poznání v Kanadě. CARL je přidruženým členem
Mezinárodní koalice vědeckého publikování a akademických zdrojů SPARC
(Scholarly

Publishing

and

Academic

Resources

Coalition,

http://www.arl.org/sparc/), která sdružuje akademické a vědecké knihovny a jejímž
posláním je podpora nových modelů vědecké komunikace s cílem snížení
finančních tlaků na knihovny.
•

Podpora informační gramotnosti

CARL považuje podporu informační gramotnosti za stěžejní aktivitu svých
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členských knihoven a snaží se pomáhat svým členům při spolupráci v této oblasti.
V roce 2005 zpřístupnila CARL internetový portál věnovaný problematice
informační gramotnosti (Canadian Research Libraries Information Literacy Portal,
http://apps.medialab.uwindsor.ca/crlil/wiki/FrontPage/),

kde

si

knihovníci

zabývající se informační gramotností vyměňují svoje zkušenosti. CARL poskytuje
odborné vedení při provádění výzkumu informační gramotnosti a reprezentuje
kanadské vědecké knihovny v těchto záležitostech na národní i mezinárodní úrovni.
•

Ochrana a uchování informačních zdrojů

Asociace podporuje aktivity směřující k uchování kanadského vědeckého poznání
ve všech jeho podobách a usiluje o vytvoření národní politiky digitálního uchování
a archivace. Na své internetové stránce CARL zveřejňuje výběrové bibliografie
věnované digitalizaci dokumentů, organizuje konference a pomáhá členským
knihovnám formulovat strategie ochrany intelektuálního vlastnictví. Zvláštní
pozornost věnuje asociace uchování vládních dokumentů.
•

Podpora otevřeného přístupu k informacím: Projekt institucionálních
repozitářů

Další významnou činností CARL je podporování nového modelu vědecké
komunikace, tzv. otevřeného přístupu k informacím (Open Access). Asociace
podporuje budování institucionálních repozitářů členských knihoven (institutional
repositories, dále IR), které představují digitální sbírky materiálů produkovaných
příslušnou akademickou institucí. Jedná se o veřejně přístupné digitální sklady
informací, do kterých může autor sám uložit svůj článek a umožnit tak neomezený
přístup k výsledkům své práce. Koncept IR je novinkou posledních let a je
předmětem výzkumu CARL. V poslední době význam a počet těchto
institucionálních digitálních skladů vzrůstá.
CARL zahájila projekt budování institucionálních repozitářů kanadských univerzit
v roce 2002. Repozitáře byly budovány a organizačně zajištěny za vydatného
přispění univerzitních knihoven. Projekt zaznamenal velkou účast členských
knihoven CARL. V současné době má již19 z 27 členů CARL funkční
institucionální repozitář a projekty dalších jsou ve fázi vývoje.
CARL poskytuje účastnickým knihovnám velký počet různých zdrojů, z nichž
většina je dostupná na specializovaném online portálu. Kromě různých dokumentů
12

souvisejících se zaváděním IR se zde nacházejí hypertextové odkazy na IR
jednotlivých členů a na další digitální sklady v Kanadě i v zahraničí. CARL také
zřídila diskusní skupinu a publikovala průvodce zaváděním IR [Canadian
Association, 2005d].
Podle posledního průzkumu IR projektů členských knihoven z roku 2005 jsou do
repozitářů přijímány různorodé materiály, jako např. elektronické tisky, diplomové
a disertační práce, „výukové objekty“ (learning objects), data, digitalizované
materiály, celá čísla časopisů, elektronické knihy, sborníky z konferencí, obrázky,
technické zprávy aj. V praxi však převažují elektronické tisky a vysokoškolské
práce (Archivy, které shromažďují pouze vysokoškolské práce, nebyly za IR
považovány). Dva IR zpřístupňují také časopisy a jeden shromažďuje metadata, ale
bez úplných textů. Materiály obsažené v repozitářích pokrývají širokou škálu
různých vědních disciplín.
Množství materiálů uložených v repozitářích zvolna narůstá. Nejvíce záznamů
s úplnými texty měl IR Torontské univerzity, repozitář Calgarské univerzity
(University of Calgary) zahrnoval sice 14 000 záznamů, ale většině z nich chyběly
úplné texty. Ostatní IR měly mezi 30 a 400 záznamy. Ačkoliv se u všech repozitářů
počítalo s metodou auto-archivace, kdy autor sám svoji práci uloží do repozitáře, ve
většině knihoven se na ukládání podílí také knihovníci, protože to autoři sami
nedělají. Převažujícím softwarem pro IR je DSpace [SHEARER, 2003; SHEARER,
2005; Canadian Association, 2005a; Canadian Association, 2005c].

2.2 Regionální asociace
Kanadské akademické knihovny spolupracují v rámci silných regionálních asociací.
Asociace sdružují akademické knihovny různých oblastí Kanady a reprezentují jejich
zájmy v regionálním měřítku. Jejich činnost je zaměřena především na sdílení
a společný nákup zdrojů, spolupráci při zajišťování služby dodávání dokumentů
a meziknihovní výpůjční služby, digitalizaci, podporu distančního vzdělávání,
informační gramotnost, virtuální referenční služby aj. Asociace poskytují členským
knihovnám vedení a organizační podporu při realizaci jejich programů. Mezi
nejvýznamnější regionální asociace patří [GROEN, 2003]:
•

Rada prérijních a pacifických univerzitních knihoven (Council of Prairie and
Pacific University Libraries, dále COPPUL, http://www.coppul.ca/index.html) je
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konsorciem 20 univerzitních knihoven, které se nacházejí v západních
provinciích Kanady, v Manitobě, Saskatchevanu, Albertě a Britské Kolumbii.
•

Rada univerzitních knihoven provincie Ontario (Ontario Council of
University Libraries, dále OCUL, http://www.ocul.on.ca/) je konsorciem 20
univerzitních knihoven provincie Ontario.

•

Rada atlantických univerzitních knihoven (Council of Atlantic University
Libraries, CAUL, http://www.caul-cdbua.ca/) je tvořena 17 univerzitními
knihovnami východní Kanady, provincií Nové Skotsko, Nový Brunswick,
Ostrov Prince Edwarda a Newfoundland. Webové sídlo asociace nevykazuje
žádné zajímavé aktivity a není aktualizováno, avšak asociace se podílí na
projektech meziknihovní spolupráce jako je Dohoda kanadských univerzitních
knihoven o vzájemných výpůjčních službách (Canadian University Reciprocal
Borrowing Agreement, viz dále v textu).

•

Asociace správců a ředitelů univerzit provincie Quebec (Conference of
Rectors

and

Principals

of

Quebec

Universities,

CREPUQ,

http://www.crepuq.qc.ca/) je organizací, která sdružuje univerzity frankofonní
provincie Quebec. Součástí CREPUQ je sub-komise sdružující univerzitní
knihovny, tzv. „Sous-comité des bibliothèques“.

2.3 Příklady spolupráce kanadských univerzitních knihoven
2.3.1 Dohoda kanadských univerzit o vzájemných výpůjčních
službách
Vyučující, zaměstnanci a studenti kanadských univerzit mají díky dohodě kanadských
univerzitních knihoven z roku 2002 nazvané „Dohoda kanadských univerzit
o vzájemných výpůjčních službách“ (Canadian University Reciprocal Borrowing
Agreement, http://www.coppul.ca/rb/rbindex.html, CURBA) možnost získat výpůjční
privilegia na řadě univerzitních knihoven po celé Kanadě. Forma spolupráce, kterou
iniciovalo konsorcium univerzitních knihoven západních provincií COPPUL a která se
rozšířila na celou Kanadu, má zajistit studentům a vyučujícím možnost využívat
výpůjčních služeb univerzitních knihoven, které nejsou na jejich mateřské instituci.
Nejedná se o jistou obdobu meziknihovní výpůjční služby, ale o snahu umožnit cizím
čtenářům přijít do univerzitní knihovny a vypůjčit si z ní materiály. Tato služba je
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zvláště užitečná pro studenty a vyučující, kteří jsou na stáži na jiné univerzitě, nebo
kteří mají možnost navštěvovat knihovnu jiné, blízké vzdělávací instituce.
Uživatel potřebuje k tomu, aby si mohl půjčit materiály z jiné univerzitní knihovny,
platný průkaz čtenáře jeho mateřské knihovny, nebo průkaz regionálního konsorcia,
které se dohody účastní. Například studenti a zaměstnanci univerzit západních provincií
(Britská Kolumbie, Alberta, Saskatchewan, Manitoba) si musí ve své domovské
univerzitní knihovně zažádat o průkaz konsorcia COPPUL.
Službu jsou oprávněni využívat vyučující, zaměstnanci a studenti graduálního studia na
všech účastnických univerzitách, studenti pregraduálního studia na většině univerzit
(Studenti pregraduálního studia nebyli oprávněni službu využívat v některých
knihovnách provincie Quebec, avšak konsorcium CREPUQ v nedávné době rozšířilo
privilegia s omezenou platností i na ně).
Pravidla této výpůjční služby si vždy určuje každá knihovna, která materiály půjčuje,
sama. Některé materiály, jako periodika, videodokumenty a materiály rezervované pro
potřeby kurzu nemusejí být k výpůjčce poskytnuty. Knihovna dále stanovuje délku
výpůjční lhůty, možnosti prodloužení a odvolání výpůjčky a výši pokut. Nad rámec
dohody může knihovna poskytovat i další služby, za které může vybírat poplatky
[Council of Prairie, 2007].

2.3.2 Společné

licencování

elektronických

zdrojů:

Kanadská

výzkumná znalostní síť
Kanadská výzkumná znalostní síť (Canadian Research Knowledge Network, dále
CRKN, http://researchknowledge.ca/) je program spolupráce kanadských univerzit,
který je zaměřen na společný nákup licencovaných elektronických zdrojů. CRKN je
nezisková organizace, která byla založena v roce 2004 a je pokračováním předchozího
Kanadského projektu národního licencování (Canadian National Site Licensing Project,
CNSLP). CRKN je významnou iniciativou, která umožňuje studentům a výzkumným
pracovníkům na 72 účastnických univerzitách online přístup k elektronickým verzím
odborných časopisů a citačním databázím. V současné době je takto zpřístupněno přes
2 200 vědeckých časopisů. Součástí programu je také evaluace jeho dopadu na výzkum
v celonárodním měřítku, která zatím přinesla příznivé výsledky [Canadian Research,
2007 ].
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CNSLP vznikl roku 1999 na popud komunity kanadských vědeckých knihoven a byl
prvním celonárodní iniciativou konsorciálního nákupu elektronických zdrojů. Původně
byl zaměřen na nákup zdrojů z oblasti přírodních věd, technologie a medicíny. Postupně
byl rozsah licencovaných zdrojů rozšířen také na společenské a humanitní vědy
a projekt byl velkoryse financován nově založenou Kanadskou nadací pro inovace
(Canada Foundation for Innovation) Jeho obrovským přínosem bylo to, že umožnil
přístup k elektronickým zdrojům na více než šedesáti velkých i malých univerzitách.

2.3.3 Kooperativní virtuální referenční služba „AskAway“
AskAway (http://www.eln.bc.ca/view.php?id=1324) je kooperativní virtuální referenční
služba akademických knihoven Britské Kolumbie. Projekt koordinuje konsorcium
zvané Elektronická síť knihoven Britské Kolumbie (British Columbia Electronic
Library Network, dále BC ELN, http://www.eln.bc.ca/ ), které sdružuje akademické
knihovny Britské Kolumbie. Služba je určena především studentům, vyučujícím
a zaměstnancům akademických institucí Britské Kolumbie, ale i širší veřejnosti.
Hlavním posláním AskAway je pomáhat vysokoškolským studentům při řešení školních
úloh spojených s vyhledáváním informačních zdrojů apod. Služba, která je v provozu
během semestru sedm dní v týdnu (PO-ČT 10-19h, PÁ-SO 11-17h) je zajišťována
zaměstnanci z 27 akademických knihoven Britské Kolumbie. Uživatelé mohou ke
službě přistupovat z internetových stránek účastnických knihoven, nebo ze společného
webového sídla (http://askaway.org/). Pro zaslání dotazu není nutné ověření identity
uživatele. Služba při zodpovídání dotazů využívá technologie chatu a v době jeho
nedostupnosti e-mailu [British Columbia, 2007].

2.3.4 Vědecký portál konsorcia OCUL
Jedinečnou iniciativou konsorcia OCUL je plnotextová databáze nazvaná Vědecký
portál (Scholars Portal, http://www.scholarsportal.info/index.html), která poskytuje
uživatelům členských knihoven snadný a jednotný přístup k elektronickým informačním
zdrojům, jež má konsorcium licencovány. Z jednotného rozhraní „Scholars Portal
Search“ (software Illumina společnosti CSA) mohou uživatelé vyhledávat úplné texty
odborných článků z časopisů různých oborů. Portál je propojen na službu Refworks,
službu propojování bibliografických citací s úplnými texty dokumentů typu SFX a na
meziknihovní výpůjční službu [Ontario Council, 2005].
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2.3.5 Projekt digitalizace Multikulturní Kanada
Projekt

Multikulturní

Kanada

(Multicultural

Canada,

http://www.multiculturalcanada.ca/ ) je společným úsilím několika kanadských
univerzit a dalších kulturních institucí. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého
kulturního dědictví Kanady v digitální podobě prostřednictvím internetu. Výsledkem
projektu, který je ve stadiu vývoje, má být portál shromažďující online přístupné sbírky
kanadských kulturně významných materiálů na všech nosičích. Materiály mají
zahrnovat např. noviny, fotografie, dopisy, ale i příběhy a jiné památky ústní lidové
tradice. Sbírky materiálů dostupných v digitální podobě mají být opatřeny nástroji pro
vyhledávání a rozhraním v originálním, anglickém a francouzském jazyce. Součástí
budou také portály specializované pro určitý typ publika. Hlavními partnery projektu
jsou Univerzita Simona Frasera, Calgarská univerzita, Viktorijská univerzita
(University of Victoria) a Torontská univerzita. Portál obsahuje také odkazy na další
projekty digitalizace [Multicultural Canada, 2006].

3 Analýza vybraných univerzitních knihoven
3.1 Knihovna Univerzity Simona Frasera
Stručná charakteristika univerzity
Univerzita Simona Frasera (Simon Fraser University, http://www.sfu.ca/, dále SFU) je
jednou z mladších kanadských univerzit. Byla založena r. 1965 a pojmenována po
badateli Simonu Fraserovi, který na začátku 19. století zmapoval Britskou Kolumbii,
provincii, v níž se univerzita nachází, a založil zde první trvalé osídlení. V současné
době patří Univerzita Simona Frasera ke středně velkým všeobecně zaměřeným
univerzitám (ve školním roce 2004/5 zde bylo zapsáno 23 480 studentů pregraduálního
studia a 3 190 studentů graduálního studia) a je známa svými inovativními metodami
výuky, výzkumem a bohatým akademickým životem. Univerzita se nachází ve městě
Vancouveru v blízkosti slavnější Britskokolumbijské univerzity, s níž v mnoha
činnostech spolupracuje. Univerzitu tvoří 6 fakult, které se rozkládají na 3 rozlehlých
univerzitních areálech [Simon Fraser, 2007].
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Univerzitní knihovna
Knihovna Univerzity Simona Frasera1 (Simon Fraser University Library, dále Knihovna
SFU, http://www.lib.sfu.ca/) poskytuje svým primárním uživatelům, studentům
a vyučujícím SFU, širokou nabídku služeb, zdrojů a informačních technologií a aktivně
se podílí na procesu vzdělávání na univerzitě. Knihovna má pobočky na všech třech
univerzitních areálech a její součástí je také moderní vzdělávací centrum „Student
Learning Commons“.

3.1.1 Knihovní fondy
Za více než čtyřicet let existence knihovny dosáhly její fondy úctyhodných rozměrů
a jejich objem se stále zvětšuje. Výrazným trendem posledních let je narůstající počet
elektronických zdrojů, který je umožněn mimo jiné spoluúčastí knihovny v regionálních
a národních konsorciích. Nejvýznamnější z nich je Kanadská síť vědeckého poznání
(CRKN), díky níž knihovna v nedávné době rozšířila své fondy seriálů z oblasti
humanitních a sociálních věd. Knihovna SFU uchovává ve svých fondech přes
2,3 milionu tištěných titulů, 10 tisíc elektronických knih, 7 tisíc tištěných a 10 tisíc
elektronických časopisů, 9 tisíc zvukových nahrávek, 48 tisíc diapozitivů, 5 tisíc
dokumentárních, uměleckých a hraných filmů a velké množství dalších informačních
zdrojů [Simon Fraser, 2007b]. Výběr nových knih a budování fondů zajišťují oboroví
specialisté, a proto akvizice dobře odpovídá potřebám jednotlivých pracovišť a kateder.
Od roku 2003 probíhá v knihovně projekt postupného přechodu na elektronické verze
časopisů, tištěných má být zachováno co nejméně v souladu s celkovou politikou
narůstající akvizice elektronických zdrojů.
Mezi vzácné fondy knihovny SFU patří soubor díla anglického básníka Williama
Wordswortha, obsáhlá sbírka avantgardní literatury 20. století, publikace dokumentující
historii knihy a vývoj nakladatelství provincie a různé společenské, literární a vládní
publikace Britské Kolumbie. Některé vzácné dokumenty jsou dostupné v digitalizované
podobě a další čekají na zpracování.
Primární

odpovědnost

za

akvizici

nových

dokumentů

spočívá

na

oborově

specializovaných knihovnících, kteří jsou ve styku s jednotlivými katedrami a mohou
tak nejlépe reagovat na potřeby výzkumu a výuky na jednotlivých pracovištích. Při
1

Text podkapitoly 3.1 vychází z webového sídla Knihovny SFU: http://www.lib.sfu.ca/ a z výroční
zprávy Knihovny SFU [Simon Fraser, 2006].
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akreditaci nového studijního oboru se knihovna snaží co nejrychleji získat potřebnou
literaturu. Knihovna se také podílí na schvalování každého studijního kurzu. Kurz
nemůže být otevřen, dokud knihovna neudělá revizi potřebných studijních materiálů,
případně je nedokoupí.

3.1.2 Výpůjční služby
Pravidla využívání služeb a výpůjční lhůty se liší pro různé kategorie čtenářů. Nejdelší
výpůjční lhůty a nejvíce výpůjčních privilegií mají vyučující a studenti graduálního
studia, kteří si mohou materiály půjčovat na dobu jednoho semestru. Výpůjční lhůta se
u všech materiálů a u všech kategorií čtenářů automaticky zkracuje na 1 týden, pokud si
materiál rezervuje jiný čtenář. Pro studenty pregraduálního studia a externí čtenáře platí
kratší výpůjční lhůta, 3 týdny, avšak málo frekventované materiály si mohou také
půjčovat na celý semestr. Externí čtenáři nemají vzdálený přístup k elektronickým
zdrojům, nemohou si půjčovat videodokumenty, multimédia a materiály rezervované
pro potřeby kurzu a nejsou oprávněni využívat meziknihovní výpůjční službu a službu
dodávání dokumentů.
Pro některé typy materiálů platí zvláštní výpůjční předpisy. Časopisy jsou převážně
určeny k prezenčnímu studiu. Pokud se časopis nachází v jiné pobočce, může si čtenář
nechat poslat kopii vybraného článku prostřednictvím služby dodávání dokumentů.
Online žádosti o tuto službu jsou integrovány do knihovního OPACu. Služba je pro
vyučující, studenty a zaměstnance univerzity bezplatná.
Omezení platí také pro některá multimédia, která jsou určena pouze pro studenty
určitých oborů a ostatní čtenáři si je z důvodu nedostatku kopií nemohou vypůjčit.
Výpůjční pravidla pro tzv. „reserves“, neboli materiály rezervované pro potřeby kurzu,
viz dále v textu [Simon Fraser, 2007c].

3.1.3 Rezervace materiálů pro potřeby kurzů
Rezervované fondy (reserve collections) obsahují studijní materiály, které vyučující
nechali rezervovat pro potřeby konkrétního kurzu. Mezi rezervované materiály mohou
patřit knihy, články, video nahrávky, ukázkové testy, záznamy přednášek, vlastní
poznámky vyučujících, webové stránky a jiné typy informačních zdrojů. Pro potřeby
kurzu není možné rezervovat materiály z referenčního fondu, speciální a vzácné
dokumenty a celá čísla časopisů. Rezervované materiály jsou dostupné prostřednictvím
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knihovního katalogu, jejich záznamy jsou však z katalogu po skončení kurzu
odstraněny.
Materiály vyhrazené pro potřeby kurzů, tedy rezervované, se typicky nacházejí ve
vyhrazených prostorách akademické knihovny a podléhají zvláštním výpůjčním
předpisům. V pobočkách knihovny SFU v Burnaby a ve Vancouveru jsou rezervované
fondy ve volném výběru a uživatelé si mohou materiály sami vyhledat podle jména
vyučujícího nebo kódu kurzu. Pokud si chtějí materiály odnést z vyhrazeného prostoru,
musí si je nechat zaregistrovat u výpůjčního pultu. V pobočce v Surrey nemají uživatelé
do rezervovaných fondů volný přístup a musí o ně požádat u výpůjčního pultu.
Výpůjční lhůta rezervovaných materiálů lhůta je výrazně kratší než u klasické výpůjčky
knih, jedná se o prezenční výpůjčku na1 až 2 hodiny a krátkodobou výpůjčku na 3 dny
až 7 dnů. Také pokuty za pozdní vracení jsou vyšší, zvláště u prezenčních materiálů.
Cílem služby umístění materiálů na rezervu je zpřístupnění studijní literatury, která je
pro daný kurz povinná a přitom v knihovně není dostatek kopií, co největšímu počtu
studentů. Rezervované materiály je možné si prostřednictvím katalogu zablokovat, nebo
je prodloužit, pokud o ně neprojevil zájem jiný čtenář.
Elektronické rezervy
V dnešní době vzrůstá význam tzv. elektronických rezerv, tj. informačních zdrojů
určených pro studenty konkrétního kurzu a dostupných v elektronické podobě. Výhoda
elektronických rezerv spočívá v tom, že umožňují nepřetržitý přístup k materiálům
v podstatě neomezenému počtu studentů online prostřednictvím internetu. Knihovna
SFU zpřístupňuje touto cestou nahrávky vybraných přednášek v digitální podobě
(přístup k nim je omezen heslem pro studenty daného kurzu), poznámky a osobní
prezentace vyučujících, zadání testů a úkolů a v neposlední řadě plné texty článků
z elektronických časopisů a dokumenty a webové stránky volně dostupné na internetu.
Knihovna umožňuje převedení tištěných materiálů do elektronické podoby.
Knihovna SFU zahájila pilotní projekt budování elektronických rezerv v roce 2003.
V současné době je v elektronické podobě dostupné velké množství informačních
zdrojů a služba je hodně využívána. Jejím prostřednictvím si mohou vyučující nechat
hypertextově propojit seznam doporučené literatury na svých výukových stránkách na
úplné texty článků a jiných informačních zdrojů, které jsou v knihovně dostupné.
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Záznamy materiálů rezervovaných pro potřeby kurzu jsou dostupné prostřednictvím
knihovního katalogu [Simon Fraser, 2007d].

3.1.4 Služba dodávání dokumentů a meziknihovní výpůjční služba
S výjimkou materiálů rezervovaných pro potřeby kurzu, referenčního fondu a dalších
speciálních zdrojů mohou být knihovní materiály doručeny v rámci univerzity z jedné
knihovní pobočky do druhé. Tato služba je velmi užitečná, protože stejně jako UBC je
i SFU rozptýlena na několika od sebe vzdálených univerzitních areálech. Služba je
integrována do knihovního OPACu a probíhá prostřednictvím online žádosti. Doručení
trvá obvykle 2 dny, uživatel je poté vyrozuměn e-mailem a může si materiály
vyzvednout ve zvolené pobočce. Služba je pro vyučující, studenty a zaměstnance SFU
bezplatná.
Materiály, které nejsou v knihovně SFU dostupné, si mohou její uživatelé díky
meziknihovní výpůjční službě (MVS) vypůjčit z jiných knihoven. Knihovna SFU
nepatří k největším univerzitním knihovnám, a proto si více půjčuje z jiných knihoven,
zejména ze sousední Knihovny UBC, než sama do jiných knihoven posílá. Ve školním
roce 2005/6 si půjčila 29,5 tisíc knihovních jednotek, zatímco odeslala k vypůjčení o 10
tisíc méně [Simon Fraser, 2006].
Materiály dostupné prostřednictvím MVS zahrnují: knihy, články z časopisů, noviny na
mikrofilmech (mikrografických médiích), závěrečné vysokoškolské práce, vládní
dokumenty, konferenční sborníky, video, DVD aj. Celá čísla seriálů, vzácné knihy,
referenční materiály a nové knihy nebývají touto službou dostupné. Využívat službu
MVS jsou v knihovně SFU oprávněni vyučující, zaměstnanci a studenti graduálního
studia. Studenti pregraduálního studia si mohou objednat knihy z jiné knihovny pouze
v tom případě, kdy daná knihovna umožňuje přímé objednání dokumentů bez
prostřednictví knihovny SFU. Stejně jako služba dodávání dokumentů probíhá i žádost
o MVS vyplněním příslušného online formuláře na internetové stránce knihovny.
Doručení trvá podle možností dodavatele několik dnů až několik týdnů. Vyučujícím
a studentům graduálního studia jsou objednané dokumenty doručeny přímo na katedru,
ostatní uživatelé si je musí vyzvednout osobně.
Díky omezení Copyrightu je knihovna SFU oprávněna objednat kopii maximálně 10 %
publikovaného díla, nebo jednoho článku z každého čísla časopisu.
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3.1.5 Příprava uživatelů a podpora informační gramotnosti
Příprava uživatelů je jednou z nejdůležitějších činností univerzitní knihovny.
Informační gramotnost je nutná k plnému využití jejích služeb a k univerzitnímu studiu
jako takovému. Knihovna SFU si tuto skutečnost uvědomuje a snaží se svým
uživatelům poskytovat nejrůznější druhy výuky a podpory. Ve specializovaných
učebnách probíhá během roku řada různých školení a přednášek, obecně zaměřených, či
připravených speciálně pro konkrétní obor. Vedle toho knihovna SFU vyniká počtem
i propracovaností online průvodců a jiných pomůcek dostupných na internetové stránce
knihovny. Knihovna každoročně uvádí přípravu uživatelů jako součást svých služeb ve
výroční zprávě. Podle poslední zprávy ze školního roku 2005/6 se v knihovně W.A.C.
Bennetta, hlavní pobočce Knihovny SFU, výuky zúčastnilo 13 251 studentů. V dalších
dvou pobočkách je počet sice menší, ale zájem o výuku, především oborově zaměřenou,
stále roste.
1) Všeobecné přednášky na začátku semestru
Na začátku každého semestru knihovna pořádá všeobecně zaměřená školení, obdobu
orientace v knihovně zmiňovanou v kapitole o informační gramotnosti. Semináře zvané
„Dovednosti knihovního výzkumu“ (Library Research Skills) jsou volně otevřené všem
studentům a mají je seznámit se základy vyhledávání informačních zdrojů a se
službami, které knihovna studentům poskytuje. Školení sestává ze tří samostatných
přednášek, které na sebe tematicky navazují. První část je věnována internetové stránce
knihovny a knihovnímu OPACu. Studentům jsou zde představeny online služby
dostupné prostřednictvím internetové stránky, jako je virtuální referenční služba
AskAway, online oborové průvodce a jiné tutoriály, nebo služby oborových specialistů.
Dále jsou seznámeni s vyhledáváním tištěných i elektronických knih, časopisů a jiných
zdrojů v OPACu. Naučí se vyhledat materiály rezervované pro konkrétní kurz
a využívat online služby jako je rezervace a prodloužení knihy. Nakonec jsou
seznámeni s vyhledáváním v plnotextové databázi „Academic Search Elite“.
Druhá část školení je zaměřena na vyhledávání odborných článků k určité problematice.
Studenti se zde naučí identifikovat nejvhodnější indexy článků a plnotextové databáze,
formulovat strategii vyhledávání, zjistit, zda knihovna má požadovaný časopis
předplacen a pokud ne, tak si ho objednat. Naučí se využívat vzdáleného připojení při
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využívání knihovních služeb a ukládat citace do systému pro správu citací jakým je
např. Refworks.
Poslední část školení je spíše praktická a je věnována vyhledávacím strategiím, tvorbě
dotazů, rozšíření a zúžení dotazů, limitování rešerší a také pokročilému využití
vyhledávacích nástrojů typu Google.
V květnu 2007, tj. na začátku 3. semestru kanadských univerzit, nabízela knihovna SFU
celkem 5 těchto školení, přičemž každé trvá asi hodinu. Další možnosti výuky však
nabízí nově otevřené centrum akademické podpory „Student Learning Commons“ (viz
dále v textu).
2) Kurzy IG integrované do výuky a oborově zaměřené
V posledních letech roste zájem vyučujících o zařazení informačního vzdělávání do
jednotlivých kurzů. Tento druh podpory IG poskytují vyučujícím především oboroví
specialisté,

kteří

jsou

specializovanými

knihovníky

každé

katedry.

Vyučují

v počítačových laboratořích a pořádají přednášky v knihovně i mimo ni. Na žádost
vyučujících připravují pro dané studijní obory a kurzy specializované přednášky, online
materiály, webové průvodce a tutoriály.
Během těchto kurzů a prezentací se studenti učí analyzovat téma, formulovat strategie
vyhledávání a identifikovat nejlepší informační zdroje pro konkrétní obor či téma. Ve
školním roce 2005/2006 se výuky integrované do studijních kurzů zúčastnilo 18 000
vyučující objednají více než 400 přednášek pro více než 10 tisíc studentů. Oboroví
specialisté také pomáhají vyučujícím s navrhováním úkolů, jež jsou založeny na práci s
informačními zdroji a využití služeb knihovny.
3) Online průvodce
Silnou stránkou přípravy uživatel v knihovně SFU jsou různorodé online průvodce
a výukové materiály, které jsou volně k dispozici na internetové stránce knihovny. Patří
mezi ně například přehledné průvodce službami, které knihovna poskytuje jednotlivým
kategoriím čtenářů. Pro studenty pregraduálního studia je zde stručně představena
knihovna a základní způsoby jejího využívání, pro vyučující je zase zdůrazněny služby
podporující výuku jako jsou kurzy IG.
Online průvodce pokrývají např. tato témata:
•

Oborové průvodce (Subject Research Guides,
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http://www.lib.sfu.ca/researchhelp/subjectguides/index.htm)
Oborové průvodce slouží pro lepší orientaci uživatelů v informačních zdrojích
specifických pro daný studijní obor či disciplínu
•

Typy informačních zdrojů a jejich vyhledávání

•

Citování zdrojů a citační styly

•

Psaní odborného textu a závěrečných vysokoškolských prací

•

Základy výzkumu a informační zdroje

•

Plagiátorství

•

Hodnocení informačních zdrojů na internetu a vyhledávání na WWW

3.1.6 Webové sídlo Knihovny SFU
Webové sídlo knihovny SFU (http://www.lib.sfu.ca/, viz Obrázek 1) dostalo současnou
podobu na počátku roku 2007 v souvislosti se zavedením nového webového sídla
univerzity. Internetová stránka knihovny je velmi přehledná, obsahuje všechny
podstatné informace a umožňuje snadnou orientaci mezi jednotlivými oddíly. Hlavní
stránka je stránkou největší pobočky, Knihovny W.A.C. Bennetta, a obsahuje informace
o knihovně SFU, službách a informačních zdrojích, které knihovna poskytuje svým
uživatelům. V horní části obrazovky jsou odkazy na pobočky v Surrey a Vancouveru,
kde se nacházejí informace specifické pro tyto knihovny. Internetová stránka obsahuje
názorné průvodce knihovními službami pro jednotlivé kategorie uživatelů.
Kromě jednoduchého okna pro rychlé vyhledávání a nejnovějších událostí v knihovně
se na internetové stránce knihovny SFU nacházejí 4 hlavní kategorie odkazů (viz
Obrázek 1):
•

O knihovně (About): zahrnuje odkazy na informace o knihovně a její činnosti,
jednotlivé pobočky a otevírací dobu, kontakty a vzdělávací centrum „Student
Learning Commons“.

•

Moje knihovna (My Library): konto čtenáře, podrobný průvodce knihovními
službami pro různé kategorie čtenářů, služba Refworks, systém rezervace
studijního místa v knihovně, vyhledávání materiálů rezervovaných pro potřeby
kurzu v katalogu, nové přírůstky, online formuláře aj.
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•

Help: odkazy na službu „Ptejte se knihovny“ a jiné referenční služby, seznam
FAQ, školení a výuku informační gramotnosti, oborové online průvodce,
tutoriály citačních stylů a akademického psaní, výpůjční služby a mapy
jednotlivých knihoven.

•

Hledat (Find): Tento odkaz propojí uživatele do knihovního OPACu
(vyhledávání knih, časopisů, multimedií), databází dostupných na SFU, databáze
elektronických časopisů, katalogů jiných knihoven, na službu MVS, na vybrané
online referenční zdroje a do databáze atestací.

Obrázek 1: Webové sídlo Knihovny SFU

Vyhledávání v katalogu Knihovny SFU
Vyhledávání v aktuální verzi OPACu Knihovny SFU (http://troy.lib.sfu.ca/) je možné
v software Innovative Interfaces firmy Innovative Interfaces, Inc. Vedle rozhraní pro
jednoduché

a

pokročilé

vyhledávání

se

uživateli

nabízí

také

vyhledávání

prostřednictvím různých typů jednoduchého vyhledávání, které mají přednastaveno,
podle jakého selekčního údaje se má vyhledávat. Katalog je propojen s funkcí Moje
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knihovna, MVS a dalšími knihovními službami. Součástí katalogu je podrobná
nápověda.

3.1.7 Referenční služby
Referenční služby jsou základní formou pomoci čtenářům při využívání informačních
zdrojů knihovny. Vedle výuky IG a přípravy uživatel tvoří podstatnou část podpory
výzkumu a studia, kterou knihovna SFU poskytuje akademické komunitě.
Klasické referenční služby jsou dostupné ve všech třech pobočkách knihovny
i v počítačové laboratoři „Information commons“. Velmi významnou formou referenční
pomoci jsou služby oborových specialistů, kteří poskytují kvalifikované referenční
služby vyučujícím a studentům jednotlivých kateder. Zájemci si mohou domluvit
individuální konzultace, nebo požádat o pomoc telefonicky či e-mailem. Celkem je
v knihovně SFU 38 specialistů, jeden pro každý obor studia.
Velmi významnou formou referenční pomoci jsou také služby oborových specialistů,
kteří poskytují kvalifikované referenční služby vyučujícím a studentům jednotlivých
kateder. Zájemci si mohou domluvit individuální konzultace, nebo se jich zeptat
e-mailem či telefonicky. Celkem je v knihovně SFU 38 specialistů, jeden pro každý
obor studia.
Služba „AskAway“ představuje virtuální referenční službu provozovanou UBC
a 27 dalšími akademickými institucemi Britské Kolumbie, která je určena vyučujícím
a studentům těchto institucí. AskAway má primárně pomáhat studentům s výzkumem
při řešení školních úloh, psaní esejů a seminárních prací a s dalšími školními projekty.
AskAway probíhá v reálném čase za pomoci technologie chatu. Díky AskAway mohou
uživatelé komunikovat s referenčními knihovníky, obdržet nebo posílat dokumenty,
využívat „společného prohlížení“ webových stránek a databází, obdržet záznam
referenčního interview e-mailem aj. [British Columbia, 2007].
V rámci služby Ptejte se knihovny („Ask A Librarian“) je možné kontaktovat referenční
knihovníky také e-mailem. Na internetové stránce knihovny je k tomuto účelu
jednoduchý formulář, který uživatel vyplní a během jednoho pracovního dne dostane
odpověď na svůj dotaz. Doporučené typy dotazů pro tuto službu jsou: definice termínu,
ověření citace, knihovní řád, jednoduché věcné informace aj. Přednost při využívání
služby mají studenti, vyučující a zaměstnanci univerzity.
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Ask Us HERE!
Nový typem mobilní referenční služby je Ask Us HERE!, která byla uvedena do
provozu ve školním roce 2003/4. V rámci ní poskytují referenční knihovníci svoje
služby mimo budovy knihovny, přímo na vybraných katedrách univerzitního
areálu.Využívají k tomu notebook a bezdrátové připojení k internetu. Cílem Ask Us
HERE! je přiblížit referenční služby studentům a propagovat Knihovnu SFU. Služba,
kterou zajišťují oboroví specialisté, je dostupná na třech místech univerzity vždy jednou
týdně ve stanovenou dobu. Studenti tak mají k dispozici kvalifikovanou referenční
pomoc přímo v místě výuky. Služba zaznamenala velký ohlas mezi studenty a podle
průzkumu pomohla zviditelnit referenční služby jako takové [WONG, 2004].

3.1.8 Student Learning Commons (SLC)
V nedávné době vzniklo na SFU vzdělávací centrum zvané „Student Learning
Commons“ (http://learningcommons.sfu.ca/ ), které spojuje služby laboratoří výpočetní
techniky a knihovní služby, obvyklé v integrovaných učebnách zvaných „Information
Commons“, s širokou nabídkou vzdělávacích kurzů, které mají studentům pomoci při
studiu na univerzitě. SLC pomáhá studentům s psaním odborného textu, studijními
strategiemi a učením, informační gramotností, informačními technologiemi, studiem
anglického jazyka nebo úpravou závěrečných prací. Výuka je většinou určena
specifické skupině studentů. Jiné služby jsou připraveny pro studenty pregraduálního
studia a jiné pro studenty graduálního studia.
Centrum nabízí své služby prostřednictvím knihovny ve všech třech univerzitních
areálech. Každý student má právo se objednat na konzultace v celkové délce 4 hodiny
za semestr (půlhodinová či hodinová sezení) a musí si předem domluvit, jaký typ
konzultace potřebuje. Jinak je centrum otevřeno pro veřejnost v pracovní dny do 9 do
16:30. Činnost centra zajišťují vedle profesionálních lektorů také asistenti, kteří jsou
vybíráni z řad studentů s výbornými studijními schopnostmi a výsledky.
SLC nabízí své služby také vyučujícím, kteří si zde mohou objednat školení připravené
speciálně pro svůj kurz, případně si nechat najít vhodné zdroje odpovídající potřebám
daného kurzu, nebo připravit zadání písemného úkolu či eseje.
SLC nabízí studentům tyto služby:
•

Studijní poradna (Learning services)
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•

Pomoc s akademickým psaním (Writing Services)

•

Asistence s psaním závěrečných vysokoškolských prací

•

Online výukové materiály

•

Knihovní služby

•

Integrovaná počítačová učebna „Information Commons“

•

Výuka anglického jazyka pro zahraniční studenty

3.1.9 Činnost knihovny SFU
Vývoj volně přístupného software
Knihovna SFU podílí na celé řadě různých aktivit, z nichž vyniká zejména projektování
a podpora volně přístupného (open source) software pro knihovny. Mezi
nejvýznamnější patří reSearcher a PKP Suite.
Knihovna vyvinula „reSearcher“, integrovanou soupravu volně přístupných nástrojů pro
lokalizování a správu elektronických informačních zdrojů, určenou pro využití
v akademických knihovnách. Součástí reSearcheru je systém pro správu citací (Citation
Manager), software pro správu seriálů zvaný CUFTS, systém propojování citací na plné
texty v různých databázích (GODOT) a systém dbWiz, který umožňuje paralelní
vyhledávání v mnoha různých zdrojích, které má knihovna k dispozici, v jednotném
rozhraní. Knihovna SFU reSearcher sama využívá. Např. na internetové stránce
knihovny je pod odkazem Hledat (Find) možnost hledat články z databází různých
oborů zápisem do jediného aktivního okna. Uživatel si může zvolit prohledávání všech
databází, nebo databází určité disciplíny. Vedle toho může samozřejmě vyhledávat
v jediné konkrétní databázi, kterou si najde v abecedně seřazeném seznamu.
Knihovna SFU vyvinula reSearcher ve spolupráci s regionálním konsorciem COPPUL
a BC ELN (British Columbia Electronic Library Network).
Knihovna také spolupracuje s University of British Columbia na projektu „PKP Suite“.
Tento systém podporuje vědeckou komunikaci a publikování. OJS je celosvětově
používán jako online platforma pro publikování vědeckých online časopisů.
Knihovna SFU volně přístupný software, na jehož projektování se podílí, sama využívá
pro četné online služby.
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Digitalizace


Institucionální repozitář SFU uchovává a umožňuje přístup k vybraným
digitálním dokumentům, jejichž autoři jsou příslušníci akademické komunity
univerzity (vyučující a vědci). V současné době je v repozitáři 1 170 záznamů,
respektive úplných textů. Jedná se především o závěrečné práce studentů
s retrospektivou k roku 2002 (799 záznamů), dále např. o publikace
zaměstnanců knihovny (41 dokumentů) aj. SFU se účastní projektu CARL, který
podporuje budování institucionálních repozitářů univerzitních knihoven,
a v rámci tohoto projektu knihovna hostuje CARL harvester, který umožňuje
současné prohledávání repozitářů knihoven účastníků projektu.



Multicultural Canada je projekt digitalizace vzácných materiálů, které tvoří
historický odkaz různých kulturních menšin Kanady. Zahrnuje noviny, časopisy,
fotografie, zvukové nahrávky, dopisy, ústní slovesnost a další památky.
Dokumenty

jsou

zdarma

online

přístupné

na

WWW:

www.multiculturalcanada.ca.

3.2 Knihovna Britskokolumbijské univerzity
Stručná charakteristika univerzity
Britskokolumbijská

univerzita

(University

of

British

Columbia,

dále

UBC,

http://www.ubc.ca/ ) je jednou z předních kanadských univerzit. Univerzita se nachází
ve Vancouveru (metropole má přes 2,2 milionů obyvatel) na západním pobřeží Kanady
blízko hranice s USA. UBC má vedle hlavního univerzitního areálu, který se nachází
v centru města a kde probíhá většina výuky, další tři satelitní areály. Na 18 fakultách se
zde vyučuje celá řada studijních programů, včetně programů doktorských. Na podzim
roku 2006 zde bylo zapsáno téměř 48 tisíc studentů, z toho necelých 8 tisíc tvoří
studenti graduálních studií [University of British, 2007a]. Univerzita je centrem
vzdělanosti a výzkumu Britské Kolumbie. Na její akademické půdě se nachází množství
kulturních zajímavostí, které přitahují vědce a návštěvníky z celého světa. UBC je
poměrně mladou univerzitou, první studenty začala přijímat až v roce 1915.
Univerzitní knihovna
Knihovna Britskokolumbijské univerzity2 (University of British Columbia Library, dále
2

Text podkapitoly 3.2 vychází z webového sídla Knihovny UBC: http://www.library.ubc.ca/ a z výroční
zprávy Knihovny UBC [University of British, 2006a].
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Knihovna UBC, http://www.library.ubc.ca/ ) je druhou největší univerzitní a vědeckou
knihovnou v Kanadě. Její fondy a rozsáhlá síť služeb slouží především potřebám
univerzity a významně přispívají k jejím celkovým úspěchům. Knihovna je však také
hlavní vědeckou knihovnou provincie. V současné době má knihovna 22 poboček, které
se nacházejí ve dvou rozlehlých areálech univerzity, ve fakultních nemocnicích i jinde
ve městě Vancouveru. Knihovna je vybavena nejmodernějšími technologiemi. Online
služby a elektronické zdroje, které knihovna poskytuje uživatelům vedle služeb
tradičních, jsou na vynikající úrovni a jejich počet neustále narůstá. Uživatelé knihovny
mají k dispozici úplné texty odborných článků z tisíců elektronických časopisů,
elektronické knihy, indexy a databáze. Knihovna je však také zaměřena na ochranu
a uchování klasických tištěných zdrojů, které tvoří základ jejích fondů a mnohé z nich
jsou velmi cenné. Mezi tyto aktivity patří digitalizace historických památek nebo
zavedení automatizovaného systému skladování a vyhledávání dokumentů (ASRS),
který napomáhá chránit vzácné dokumenty a zároveň zlepšuje kvalitu výpůjčních
služeb. Významným projektem rozšíření služeb knihovny je také přestavba historické
hlavní budovy na vzdělávací a výzkumné centrum, které poskytuje informační zdroje
a služby uživatelům z UBC i z celé provincie.
Knihovna hledá nové způsoby, jak oslovit uživatele a zpřístupnit jim svoje služby.
Poskytuje uživatelům odbornou pomoc prostřednictvím virtuální referenční služby
AskAway, organizuje kurzy informační gramotnosti a spolupracuje s vyučujícími při
výuce a vytváření výukových materiálů včetně online kurzů. Knihovna podporuje
vědeckou komunitu také zcela novodobými způsoby, jako je např. hostování volně
přístupných časopisů a vytváření institucionálních repozitářů, které umožňují vědcům
sdílet výsledky jejich práce.

3.2.1 Knihovní fondy
Knihovní fondy jsou rozsáhlé a různorodé a přitahují pozornost vědců z celého světa.
Knihovna slouží významné univerzitě s velkým počtem studijních oborů, která je
orientována na výzkum. Tato skutečnost se odráží i ve skladbě jejích fondů, které
v současné době zahrnují 5,4 milionů monografií (včetně 260 tisíc elektronických knih),
56 tisíc předplacených titulů seriálů, 312 tisíc elektronických zdrojů, 5,2 milionů
mikrodokumentů a více než 800 tisíc map, zvukových a video nahrávek a grafických
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materiálů. Počet výpůjček za rok přesahuje 3 miliony transakcí. Výrazným trendem je
zvyšující se počet elektronických zdrojů [University of British, 2007b].
Knihovna UBC má nejrozsáhlejší biomedicínské fondy v západní Kanadě a největší
fondy materiálů v asijských jazycích v celé Kanadě. Mezi vzácné a neobvyklé fondy
patří například materiály dokumentující život a dílo ruského skladatele Igora
Stravinského, nebo materiály dokumentující objevení Britské Kolumbie, stavbu
pacifické železnice a čínskou imigraci do Kanady. Knihovna UBC také slouží jako
depozitní knihovna vládních publikací Britské Kolumbie, Kanady, Japonska
a Spojených národů [WHITEHEAD, 2003].

3.2.2 Výpůjční služby
Výpůjční privilegia a výpůjční lhůty se liší pro různé kategorie čtenářů. Studenti
pregraduálních studií, zaměstnanci a externí čtenáři si mohou půjčovat knihy na
2 týdny; studenti graduálních studií na 8 týdnů a vyučující na semestr. Většinu časopisů,
referenčních zdrojů a materiálů rezervovaných pro potřeby kurzu není možné absenčně
vypůjčit. Vypůjčené materiály je možné prodloužit, pokud si je nerezervuje další čtenář.
Vedle poskytování klasických i elektronických zdrojů půjčuje knihovna svým
uživatelům také přenosné počítače.
Knihovna UBC podepsala Dohodu kanadských univerzit o vzájemných výpůjčních
službách.

3.2.3 Služba dodávání dokumentů a meziknihovní výpůjční služba
Služba dodávání dokumentů je na tak rozlehlé univerzitě jako je UBC velmi žádaná
a využívaná. Uživatel si může prostřednictvím této služby objednat si knihu či jiný
materiál ze vzdálené pobočky a nechat si jej doručit do nejbližší knihovny, nebo poslat
poštou na zadanou adresu. Služba je pro vyučující, studenty a zaměstnance univerzity
bezplatná. Pokud materiál není možné doručit celý, může si uživatel nechat zaslat kopii
článku nebo části knihy omezeného rozsahu. Služba dodávání dokumentů je
integrována do katalogu knihovny UBC, takže si uživatel při prohlížení katalogu může
danou položku rovnou objednat.
Materiály, které nejsou v knihovně dostupné, si může čtenář objednat z jiné knihovny
prostřednictvím MVS. Objednání probíhá vyplněním příslušného online formuláře,
který je dostupný na internetové stránce knihovny. Pro studenty, vyučující
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a zaměstnance UBC je služba MVS bezplatná (platí se jen za rozsáhlejší kopie), externí
uživatelé musí uhradit odpovídající poplatek.
Knihovna UBC je ústřední vědeckou knihovnou Britské Kolumbie, a proto je nejvíce
žádostí o MVS směřováno z venku, z jiných knihoven a institucí. V roce 2005 touto
cestou odeslala do jiných knihoven více než 26 tisíc objednávek, o 2 tisíce výpůjček
méně si nechala poslat z jiných knihoven. Knihovna půjčuje knihy, kopie článků
z časopisů, noviny, vládní publikace, mikrodokumenty, diplomové a disertační práce
(kromě prací z posledních 2 let). Ceny za tuto službu se liší podle typu instituce, která si
je objednává.

3.2.4 Rezervace materiálů pro potřeby kurzu
Na žádost vyučujícího mohou být materiály, které představují povinnou literaturu pro
určitý kurz, umístěny na tzv. rezervu („reserve“). Takové materiály jsou půjčovány na
značně zkrácenou dobu, např. 1-2 dny, ale i na 1-2 hodiny prezenčně do studovny.
Účelem je zajistit přístup k materiálům, jejichž počet je limitován, co největšímu počtu
studentů. Služba rezervování materiálů pro potřeby kurzů je v kanadských univerzitních
knihovnách velmi rozšířená a představuje jeden z typů spolupráce mezi knihovnou
a vyučujícími. Materiály rezervované pro potřeby kurzů mohou být klasické tištěné
materiály, umístěné ve zvláštní části knihovny, ale i materiály dostupné online (většinou
je přístup na heslo). Rezervované materiály lze vyhledávat prostřednictvím zvláštního
rozhraní knihovního katalogu [University of British, 2006b].

3.2.5 Referenční služby
V každé pobočce Knihovny UBC je prostor vyhrazený referenčním službám, kde
mohou návštěvníci knihovny požádat o asistenci při využívání zdrojů a služeb
knihovny. V rámci služby „Ptejte se knihovny“ (Ask a Librarian) se mohou uživatelé
obracet se na referenční knihovníky také e-mailem nebo telefonicky.
Stejně jako na SFU je i na UBC dostupná virtuální referenční služba AskAway, kterou
společně zajišťují instituce vyššího vzdělávání v Britské Kolumbii. Služba, která je
během semestru v provozu 7 dní v týdnu. (Provozní doba: NE-ČT 10-21h, PÁ-SO 1117h), je určena především vysokoškolským studentům z Britské Kolumbie. Referenční
knihovníci pomáhají studentům prostřednictvím AskAway se školními studijními
úlohami, odpovídají na jejich dotazy týkající se knihovny a pomáhají jim nalézt
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informační zdroje v knihovně i na internetu.
Zvláštním typem referenčních služeb jsou služby oborově zaměřených specialistů.
Oboroví specialisté slouží jako prostředníci mezi knihovnou a jednotlivými katedrami.
Poskytují odborné konzultace v určité oblasti, stejně jako kvalifikované referenční
a informační služby. Oboroví specialisté také spolupracují s vyučujícími při plánování
kurzů a zajišťují, aby knihovna měla povědomí o současném vývoji výuky a výzkumu
daného oboru a reagovala nákupem vhodné literatury [University of British, 2006b].

3.2.6 Webové sídlo knihovny
Internetová stránka knihovny UBC (http://www.ubc.ca/) je vzorným příkladem toho,
jak by stránka univerzitní knihovny měla optimálně vypadat. Stránka je přehledná
a jednotlivé informace jsou navzájem dobře propojeny. Uživatel se zde dozví podstatné
informace o knihovně, jejích službách a obsahu jejích fondů. Množství online služeb je
dostupných právě prostřednictvím internetové stránky.
Webové sídlo knihovny UBC je přístupovým bodem k elektronickým časopisům
a knihám, databázím a indexům časopiseckých článků. Především je pak místem
přístupu do katalogu knihovny UBC a dalších knihoven. Všeobecné informace, jako je
provozní doba a umístění jednotlivých poboček, předpisy výpůjčního protokolu,
kontakty apod., jsou na internetové stránce rovněž zahrnuty.
Na internetové stránce univerzitní knihovny UBC se nachází 4 hlavní odkazy (viz
Obrázek 2):
•

Najít (Find) - odkaz umožňuje přístup do rozhraní katalogu (vyhledávání knih
a časopisů), vyhledávání v indexech časopiseckých článků, propojení na MVS
a katalogy jiných knihoven. Odkazy v pravém sloupci propojí uživatele na nové
knihovní přírůstky a materiály dostupné prostřednictvím automatizovaného
systému ASRS, informační zdroje rezervované pro potřeby kurzů, elektronické
knihy a referenční zdroje, numerické databáze a vládní publikace. Dále jsou zde
odkazy na další katalogy knihoven UBC, centrum přípravy uživatelů a virtuální
referenční službu AskAway.
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Obrázek 2: Webové sídlo Knihovny UBC

•

Zdroje podle oboru (Resources by subject)
Prohlížení a vyhledávání v oborových průvodcích je novým typem online
služby, která je pro kanadské univerzitní knihovny velmi charakteristická. Pro
jednotlivé obory, jež se na univerzitě vyučují, je vytvořen tzv. oborový průvodce
(subject guide), který soustřeďuje různé typy informačních zdrojů specifických
pro daný obor. Např. oborový průvodce pro Knihovnická, archivní a informační
studia

(Library,

Archival

and

Information

http://toby.library.ubc.ca/subjects/subjpage2.cfm?id=55,

viz

Studies,
Obrázek

3)

obsahuje tematicky rozdělené hyperlinky, které uživatele názorně dovedou např.
k abstraktovým a plnotextovým databázím oboru, k všeobecně zaměřeným
referenčním zdrojům tištěným i elektronickým, na webová sídla asociací
a konferencí oboru, souborným knihovním katalogům apod. Nalevo jsou pak
odkazy na nové zdroje oboru přístupné na UBC.
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•

Jak (How to...) - odkazy na informace o poskytovaných službách: jednotlivé
online průvodce informají uživatele o tom, jak se může se stát čtenářem
knihovny a využívat výpůjčních a dalších služeb (vzdáleného připojení, MVS,
blokování a objednání materiálů aj.). Obsahuje také odkazy na online výukové
materiály, centrum přípravy uživatel, nebo technickou podporu.

•

Můj účet čtenáře (My library account)
Personalizované rozhraní, které umožňuje čtenáři využívat online služby, jako je
rezervace, prodloužení nebo objednání knihovních materiálů, kontrola stavu
čtenářského konta apod.

Vyhledávání v katalogu
Vyhledávání v katalogu Knihovny UBC (http://webcat1.library.ubc.ca/) je možné
v software WebVoyage firmy Ex Libris (v nedávné době ho koupila od firmy Endeavor
Information Systems). Katalog je funkční a přehledný a integruje více typů služeb do
jednoho rozhraní.

3.2.7 Příprava uživatelů a podpora informační gramotnosti
Stěžejní aktivitou Knihovny UBC je příprava uživatelů a podpora informační
gramotnosti. Nejběžnějším školením je tzv. „orientace“ (orientation), které představuje
úvodní seznámení s knihovnou, určené zejména pro nové studenty. Speciálně vyškolení
knihovníci zde studenty učí vyhledávat informace pomocí internetové stránky
knihovny, vyhledávat v indexech odborných článků a na internetu. Během školního
roku probíhá celá řada dalších školení, většinou určených pro studenty konkrétního
oboru, či zaměřených na využívání specifického informačního zdroje či databáze. Jsou
to např. RefWorks, Web of Science, Ebsconet, Google scholar a prohledávání
hlubokého webu, Open Access publikování, citační styly aj. [University of British,
2006e].
Na specializovaných seminářích, které vedou oboroví specialisté ve spolupráci
s vyučujícími, jsou studenti seznámeni s nejdůležitějšími informačními zdroji daného
oboru s s technikami jejich využívání. Semináře jsou zaměřeny např. na pomoc při
řešení

konkrétních

úloh,

nalezení

relevantních

indexů

článků,

vyhledávání

v plnotextových databázích, lokalizování informací pro specifickou disciplínu. Oboroví
specialisté také spolupracují s vyučujícími při tvorbě osnov jednotlivých kurzů,
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pomáhají jim integrovat informační gramotnost do výuky a podílejí se na tvorbě online
kurzů, jejichž součástí jsou výzkumné úkoly založené na informačních zdrojích.
Výchova uživatelů probíhá dnes ve značné míře také elektronickou cestou. Na své
internetové stránce knihovna zpřístupňuje výukové manuály, z nichž většina je stejně
jako klasická školení zaměřena na určitou skupinu uživatelů či na konkrétní databázi.

Obrázek 3: Oborový průvodce-Knihovna UBC

3.2.8 Činnost Knihovny UBC
Ochrana a uchovávání vzácných fondů
Knihovna UBC se podílela na Projektu kanadské spolupráce ochrany fondů (Canadian
Cooperative Preservation Project) a založila vlastní program mikrofilmování vzácných
dokumentů. Po roce 1999 musel být program hlavně z finančních důvodů omezen pouze
na vlastní materiály UBC.
Oddělení digitálních fondů a služeb Knihovny UBC (Digital Collections and Services,
http://angel.library.ubc.ca/) realizuje řadu projektů digitalizace vzácných dokumentů
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a materiálů, které souvisejí s univerzitním výzkumem a výukou. Digitální fondy, které
jsou přístupné na internetové stránce knihovny, zahrnují různorodé materiály Oddělení
vzácných knih a speciálních fondů (rukopisy, fotografie, mapy, audiovizuální
materiály), úplné texty dalších dokumentů převedených do digitální podoby (právní
dokumenty Britské Kolumbie), které se vztahují k historii univerzity a provincie,
a výzkumné projekty vyučujících a studentů (volně přístupné časopisy, elektronické
diplomové a disertační práce).
Inovace služeb a podpora informačních technologií
Knihovna UBC byla mezi prvními knihovnami, které začaly s automatizací knihovních
procesů a s využíváním informačních technologií při zajišťování služeb. První online
veřejně přístupný katalog knihovna uvedla do provozu v roce 1988. Knihovna vždy
úzce spolupracovala s Oddělením informačních technologií UBC. V nedávné době se
např. podílela na rozvoji univerzitního portálu zvaného „mojeUBC“ (myUBC), jehož
součástí je i personalizované rozhraní přístupu k online knihovním zdrojům a službám.
UBC je také místem zrodu prostředí pro správu online kurzů zvaného „WebCT“ a její
knihovna tento systém využívá pro četné online výukové materiály [WHITEHEAD,
2003].
Mezi nejrozsáhlejší projekty inovace služeb posledních let patří přestavba historické
hlavní budovy knihovny v moderně koncipované Vzdělávací centrum Irvinga K.
Barbera

(Irving

K.

Barber

Learning

Centre,

http://www.ikebarberlearningcentre.ubc.ca/), které přináší bohatou nabídku služeb
akademické podpory, knihovních služeb a informačních technologií. Jeho součástí je
také integrovaná počítačová laboratoř zvaná „Learning Commons“.

3.3 Knihovna McGillovy univerzity
Stručná charakteristika univerzity
McGillova univerzita (McGill University, dále MGU, http://www.mcgill.ca/ )je jednou
z nejstarších a nejznámějších univerzit v Kanadě. Byla založena roku 1821 díky odkazu
skotského obchodníka a mecenáše Jamese McGilla. Univerzita je přední akademickou
a vědeckou institucí. Na podzim roku 2006 zde bylo zapsáno 33 258 studentů, z nichž
téměř 19 % přichází ze zahraničí. Na 11 fakultách a 10 školách se zde vyučuje přes 300
studijních programů, včetně programů doktorských. Univerzita se nachází v Montrealu
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ve francouzsky mluvící provincii Quebec ve východní části Kanady. Hlavním jazykem
výuky na univerzitě je angličtina, avšak příslušnost k frankofonní části Kanady se
odráží ve všech oblastech akademického života univerzity, včetně její knihovny.
Univerzita je známá vynikající úrovní výzkumu a studia v oborech lékařství, každý rok
zde ukončí studium přes 1000 studentů různých zdravotnických oborů [McGill
University, 2007a].
Univerzitní knihovna
Knihovna McGillovy univerzity3 (McGill University Library, dále Knihovna MGU,
http://www.mcgill.ca/library/ ) je největší univerzitní a vědeckou knihovnou provincie
Quebec a jednou z největších v Kanadě. Knihovna, které byla založena roku 1821 spolu
s univerzitou, patří také k nejstarším univerzitním knihovnám v Kanadě. Knihovní
fondy a služby, které knihovna poskytuje uživatelům prostřednictvím 13 oborově
zaměřených poboček, jsou na vynikající úrovni a odpovídají celkovému věhlasu
univerzity. Nejstarší pobočkou je Knihovna lékařství a biologie (Life Sciences Library,
http://www.health.library.mcgill.ca/ ), která poskytuje své služby nejen vyučujícím
a studentům lékařských oborů, ale také velkému počtu zaměstnanců přidružených
fakultních nemocnic.

3.3.1 Knihovní fondy
Knihovní fondy zahrnují přes 2 miliony tištěných a téměř 1 milion elektronických knih,
1,8 milionu mikrodokumentů, téměř 14 tisíc tištěných a více než 38 tisíc elektronických
časopisů a také velké množství multimédií, zvukových nahrávek, filmů a jiných
informačních zdrojů. Trendem posledních let je obrovský nárůst počtu elektronických
zdrojů, jejichž záznamy jsou doplňovány do knihovní katalogu. Uživatelé knihovny
mají přístup ke stovkám databází různých oborů. Knihovna ve svých fondech uchovává
také řadu vzácných knih a materiálů, které pokrývají např. problematiku osídlení
a historie Kanady nebo historii lékařství [McGill University, 2007b]. Některé z těchto
vzácných fondů byly převedeny do digitální podoby a jsou přístupné veřejnosti na
WWW (viz Činnost knihovny).

3

Text podkapitoly 3.3 vychází z webového sídla Knihovny MGU: http://www.mcgill.ca/library/
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3.3.2 Výpůjční služby
Výpůjční privilegia jsou různá pro jednotlivé skupiny čtenářů. Nejdelší výpůjční lhůty
poskytuje knihovna vyučujícím, kteří si mohou půjčovat v podstatě neomezený počet
materiálů až na dobu jednoho semestru. Pro studenty graduálního studia platí lhůta
6 týdnů. Nejkratší výpůjční lhůty platí pro studenty pregraduálních studií a pro externí
čtenáře. Výpůjční lhůta se u všech čtenářů zkracuje na 2 týdny, pokud si materiál
rezervuje jiný čtenář, případně vyprší okamžitě, pokud je materiál rezervován pro
potřeby kurzu. Externí čtenáři nemají přístup k materiálům rezervovaným pro potřeby
kurzu, časopisům a elektronickým zdrojům, jejichž licenční smlouvy to neumožňují.
Dále nemohou využívat MVS a službu dodávání dokumentů.

3.3.3 Služba dodávání dokumentů a meziknihovní výpůjční služba
Knihovna zajišťuje přepravu knihovních materiálů, knih a kopií článků, z jednoho
univerzitního areálu do druhého. Doručení trvá obvykle do tří pracovních dnů a pro
studenty, vyučující a zaměstnance univerzity je zdarma. Výpůjční lhůta je 2 týdny, ale
materiály je možné prodloužit, pokud si je nerezervoval jiný čtenář. Služba není
poskytována k doručení materiálů mezi jednotlivými pobočkami téhož univerzitního
areálu. Každá pobočka má vlastní postup žádosti o výpůjčku a slouží jen katedrám
spadajícím do její specializace.
Materiály, které knihovna nemá ve svých fondech, si mohou uživatelé objednat z jiných
knihoven prostřednictvím MVS. Služba je s výjimkou expresního doručení bezplatná.
Lhůta doručení materiálů je 2 dny až 3 týdny, podle typu materiálu a možností
dodavatele. Žádosti o výpůjčku se podávají online v novém elektronickém systému
MVS zvaném „COLOMBO“, který umožňuje současné prohledávání knihovních
katalogů jiných knihoven, online objednání vybraného materiálu a sledování průběhu
žádosti. Vyučující si mohou nechat poslat objednané materiály přímo na pracoviště,
ostatní uživatelé si je musí vyzvednout ve vybrané pobočce. Pravidla MVS (délka
výpůjční lhůty a typy poskytovaných materiálů) si určuje každá knihovna, která
materiály půjčuje, sama.
Knihovna McGillovy univerzity podepsala Dohody kanadských univerzitních knihoven
o vzájemných výpůjčních službách.
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3.3.4 Referenční služby
Referenční služby jsou součástí každé pobočky Knihovny MGU. Posláním referenčních
služeb je poskytovat čtenářům asistenci při získávání informací a využívání knihovních
fondů. Referenční knihovníci odpovídají na dotazy uživatelů, odkazují je na příslušné
informační zdroje a pomáhají jim s vyhledáváním v knihovním OPACu, databázích
a dalších zdrojích.
V rámci služby „Ptejte se knihovny“ (Ask a librarian) mohou uživatelé kontaktovat
referenčního knihovníka osobně v jednotlivých pobočkách, telefonicky, e-mailem, nebo
pomocí technologie chatu prostřednictvím virtuální referenční služby (VRS, služba je
k dispozici ve všední dny od 8:00 do 21:00, o víkendu od 12:00 do 18:00). Uživatelé,
zejména vyučující a studenti graduálních studií, si mohou domluvit odbornou konzultaci
s oborovým specialistou.

3.3.5 Příprava uživatelů a podpora informační gramotnosti
Příprava uživatelů je v Knihovně MGU, podobně jako v jiných univerzitních
knihovnách, stěžejní službou, kterou knihovna podporuje vzdělávání a výzkum na
univerzitě. Prostřednictvím jednotlivých poboček knihovna nabízí velké množství
různých školení, seminářů a exkurzí. Výuka má všeobecné zaměření, nebo je určena
specifické skupině uživatelů. Oboroví specialisté připravují přednášky začleněné do
studijních kurzů. Velký význam má také množství online průvodců a informačních
zdrojů, které knihovna zveřejňuje na své internetové stránce a na stránkách svých
poboček. Nejpropracovanější systém přípravy uživatelů nabízí Knihovna lékařství
a biologie [McGill University Library, 2007c].
Příprava uživatelů zahrnuje:
1. Všeobecná školení
Studenti se mohou zúčastnit tzv. orientace v knihovně, která probíhá na začátku
semestru a má studentům představit knihovnu, její fondy a služby. Knihovna také
organizuje praktická školení zaměřená na vyhledávání informací v katalogu, využívání
osobního účtu čtenáře, nebo vyhledávání informačních zdrojů pro seminární práce.
2. Tematicky zaměřená výuka
Knihovna poskytuje školení zaměřená např. na využívání software pro správu
bibliografických citací (např. EndNote), citování zdrojů, vyhledávání v databázích
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odborných článků, využívání MVS a jiných služeb. Výuku připravenou pro studenty
konkrétních oborů zajišťují oboroví specialisté v jednotlivých pobočkách, Velký
význam má výuka integrovaná do konkrétních kurzů studia. Vyučující si mohou
objednat školení zaměřená např. na strategie vyhledávání, nebo specifické informační
zdroje.

Obrázek 4: Oborový průvodce-Knihovna MGU

3. Oborové průvodce (Subject guides)
Na internetové stránce Knihovny MGU najdeme množství online výukových materiálů
a průvodců. Oborové průvodce slouží jako navigační nástroje, které uživatele vedou
k nejdůležitějším informačním zdrojům daného oboru. Obrázek 4 znázorňuje oborový
průvodce pro informační studia a knihovnictví (Library&Information Studies Subject
Guide, http://www.mcgill.ca/hssl/collections/links/subject/libstud/ ). Odkazy, respektive
informační zdroje, jsou v průvodci rozděleny do několika skupin:
Všeobecné slovníky a encyklopedie
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•

Stručný návod na vyhledávání oborové literatury v katalogu

•

Nejvýznamnější oborové databáze - LISA,LLIS,LISTA aj.

•

Vybrané internetové zdroje – webová sídla knihovnických asociací apod.

•

Další zdroje

Průvodce dále obsahuje odkaz na knihovnu humanitních a společenských věd, která
průvodce vytvořila, a kontakty na oborového specialistu a službu Ptejte se knihovny.

3.3.6 Webové sídlo Knihovny McGillovy univerzity
Internetová stránka Knihovny MGU (http://www.mcgill.ca/library/) je relativně
přehledná a obsahuje vedle přístupu do katalogu, databází a jiných informačních zdrojů
také všechny podstatné informace o knihovně a jejích službách.
Najdeme zde tyto hlavní kategorie odkazů (viz Obrázek 5):
•

Najít (Finding)

Odkaz propojí uživatele do rozhraní knihovního OPACu a do katalogů jiných
knihoven, databází a indexů odborných článků, rozhraní pro vyhledávání časopisů,
novin, nebo speciálních dokumentů, online referenčních zdrojů apod. Pod každým
odkazem se vždy skrývá zvláštní vyhledávací rozhraní, nebo samostatná webová
stránka, která slouží k navigaci při vyhledávání daného typu dokumentů.
•

Pomoc uživatelům (Seeking asisstence)

Zahrnuje odkazy na oborové a jiné online průvodce, informace o školení a přípravě
uživatelů, webové stránky věnované autorskému zákonu a plagiátorství a nakonec
odkaz na referenční službu „Ptejte se knihovny“ (Ask Us).
•

Využívání knihovny (Using the Library)

Obsahuje informace o knihovních pobočkách, otevírací době, výpůjční a jiných
službách.
•

O knihovně (About us)

Všeobecné informace o knihovně, její publikační a jiné činnosti. Součástí jsou
výroční zprávy knihovny, poslední z roku 2003/4.
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Obrázek 5: Webové sídlo Knihovny MGU

Vyhledávání v katalogu
Vyhledávání v katalogu Knihovny MGU (http://catalogue.mcgill.ca) je možné
v knihovním systému Aleph 500 v jednoduchém, pokročilém a expertním rozhraní.
vyhledávání. Systém umožňuje registraci vykonaných rešerší, zobrazování výsledků
rešerší a jejich ukládání do dočasných složek a jejich export e-mailem či na uložení na
přenosné médium. Samostatná část katalogu je určena pro vyhledávání materiálů
rezervovaných pro potřeby kurzu a „elektronických zkoušek“ (přístup pouze pro
uživatele přihlášené do univerzitní sítě). Součástí katalogu je velmi podrobná nápověda.

3.3.7 Činnost Knihovny McGillovy univerzity
•

Digitalizace

V roce 1997 byl v knihovně založen Program digitálních fondů (Digital Collections
Program, DCP, http://www.mcgill.ca/dcp/ ) s cílem digitálně uchovat a elektronicky
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zpřístupnit vzácné fondy Knihovny MGU. Materiály, které jsou převáděny do
digitální podoby a zveřejňovány na WWW, zahrnují vzácné knihy, mapy, rukopisy,
staré tisky, fotografie, zvukové nahrávky a další typy informačních zdrojů. Od
svého vzniku vedl program k úspěšnému dokončení digitalizace více než čtyřiceti
různých projektů, pokrývajících velké množství témat zahrnujících např. umění,
architekturu, historii, literaturu, strojírenství, medicínu, hudbu, mapy aj.
Digitální

fondy

Knihovny

MGU

zahrnují

archivní

inventáře

(soupisy),

bibliografické databáze, které umožňují přístup k dokumentům v jednotlivých
sbírkách, obrazové databáze, sbírky úplných textů a hybridní projekty. Většina
projektů umožňuje vyhledávání dokumentů.
Vedle digitalizace vzácných dokumentů jsou součástí programu také např. projekt
digitalizace starších textů zkoušek „eExam“, nebo projekt digitalizace závěrečných
vysokoškolských prací „eThesis“ ( http://digital.library.mcgill.ca/eThesis/ ), jehož
výsledkem

bylo

vytvoření

zkušebního

repozitáře

elektronických

textů

vysokoškolských prací. Knihovna McGillovy univerzity se tak zapojila do
společného projektu univerzitních knihoven provincie Quebec, který usiluje o
vytvoření databáze úplných textů vysokoškolských prací.
•

Insitucionální repozitář

Knihovna MGU se podobně jako knihovny UBC a SFU účastní projektu budování
institucionálních

repozitářů,

který

organizuje

CARL.

Repozitář

nazvaný

„eScholarship@McGill“ (http://digitool.library.mcgill.ca:8881/R/) je však dosud ve
fázi vývoje. Repozitář, který je využívá software Digitool verzi 3.0, v současné době
obsahuje 420 úplných textů ve formátu PDF (nejstarší z roku 1984, nejmladší z roku
2006).
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3.4 Knihovna Albertské univerzity
Stručná charakteristika univerzity
Albertská univerzita (University of Alberta, dále UA, http://www.ualberta.ca/ ) se
nachází v Edmontonu v provincii Alberta. Univerzita byla otevřena roku 1908 a za sto
let své existence se stala významnou výzkumnou a vzdělávací institucí, která nabízí přes
370 studijních programů přírodovědného, humanitního i společenskovědního zaměření,
včetně programů doktorských. V roce 2005/2006 zde bylo zapsáno 36 tisíc studentů.
Kromě hlavního univerzitního areálu je součástí UA také areál Saint-Jean, kde probíhá
výuka ve francouzštině, a malý univerzitní areál Augustana, který nabízí výuku
zaměřenou na svobodná umění. Vedle široké nabídky studijních programů je univerzita
známá vysokou úrovní studia a výzkumu v oblasti lékařství [University of Alberta,
2006a].
Univerzitní knihovna
Knihovna Albertské univerzity4 (University of Alberta Libraries, dále Knihovna UA,
http://www.library.ualberta.ca/ ) má 11 poboček, 9 z nich se nachází v hlavním areálu
univerzity a slouží potřebám jednotlivých fakult. Zbývající 2 pobočky poskytují
knihovní služby akademické komunitě areálu Saint-Jean a areálu Augustana.
Méně používané knihovní materiály jsou uloženy ve zvláštním depozitáři mimo areál
univerzity. Kromě hlavních poboček, které tvoří centrální knihovnu UA, má většina
akademických pracovišť vlastní knihovnu, která slouží výhradně potřebám vyučujících
a studentů graduálních studií ústavu a jejíž fondy jsou přístupné prostřednictvím
samostatného katalogu.

3.4.1 Knihovní fondy
Podle počtu svazků je Knihovna UA druhou největší vědeckou knihovnou v Kanadě
hned po Knihovně Torontské univerzity. Rozsáhlé knihovní fondy zahrnují přes
10,2 milionů knihovních jednotek, z toho je 5,7 milionů svazků knih a časopisů, téměř
4 miliony mikrodokumentů a 1,5 milionu map [University of Alberta, 2006b]. Uživatelé
knihovny mají k dispozici 410 tisíc elektronických časopisů a více než 600 databází.
Členství v konsorciích, zejména v konsorciu lékařských a akademických knihoven

4

Text podkapitoly 3.4 vychází z webového sídla Knihovny UA: http://www.library.ualberta.ca/
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centrální Alberty NEOS, umožňuje uživatelům knihovny přístup k fondům dalších
knihoven.
Knihovna UA má ve svých fondech řadu vzácných knih a speciálních dokumentů, které
se vztahují k historii a kulturní tradici provincie Alberta. Některé z těchto dokumentů
zpřístupňuje v digitální podobě na svých webová stránkách.

3.4.2 Výpůjční služby
Uživatelé Knihovny UA si mohou půjčovat materiály z rozsáhlé sítě knihoven, k nimž
patří vedle poboček univerzitní knihovny také členské knihovny konsorcia vládních,
lékařských

a

akademických

knihoven

centrální

Alberty

zvaného

NEOS

(http://www.neoslibraries.ca/). Prostřednictvím souborného katalogu konsorcia NEOS,
který je zároveň katalogem Knihovny UA, si mohou čtenáři bezplatně objednat
materiály z kterékoli z členských knihoven. Výpůjční privilegia se liší pro různé
skupiny čtenářů. Knihovna UA rozlišuje 3 skupiny uživatelů:
•

primární uživatelé: studenti, vyučující a zaměstnanci UA

•

čtenáři knihoven, které jsou členy regionálních konsorcií COPPUL, OCUL,
CAUL, CREPUQ, NEOS

•

externí čtenáři

Materiály rezervované pro potřeby kurzů se půjčují na 2 hodiny nebo na 1 den a jsou
určeny pouze pro primární uživatele knihovny. Výpůjční lhůta seriálů je 3 dny, bez
možnosti prodloužení. Některé specializované materiály, jako jsou audiovizuální
materiály, vládní dokumenty, nebo mapy se půjčují externím uživatelům pouze
k prezenčnímu studiu. Vzácné dokumenty z Oddělení vzácných sbírek jsou určeny
pouze k prezenčnímu studiu.
Pokud si materiály rezervuje jiný čtenář, není možné je prodloužit a i výpůjční lhůta již
prodloužených materiálů se v případě rezervace zkracuje.
Výpůjčky z knihovny UA je možné prodloužit čtyřikrát, výpůjčky z knihoven konsorcia
NEOS pouze dvakrát.Většinu materiálů je možné vrátit v kterékoli knihovní pobočce.

3.4.3 Meziknihovní výpůjční služba
Vyučující, studenti a zaměstnanci univerzity si mohou objednat materiály, které nejsou
v knihovně dostupné, prostřednictvím MVS. Služba je pro primární uživatele bezplatná,
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objednání materiálu probíhá online vyplněním příslušného webového formuláře.
Doručovací lhůta závisí na knihovně, ze které jsou materiály objednány. Obvykle se
pohybuje mezi několika dny až několika týdny. Kopie článků si mohou vyučující
a studenti graduálních studií nechat poslat na adresu svého pracoviště či katedry. Po
předchozí registraci mohou MVS využívat i externí čtenáři, ale za každou objednávku
musí uhradit příslušné poplatky.

3.4.4 Referenční služby
V každé pobočce Knihovny UA mohou uživatelé u referenčního pultu požádat o pomoc
s využíváním informačních zdrojů a vyhledáváním v knihovním katalogu, databázích
a indexech odborných článků. Referenční knihovníci jim také poradí s výzkumnými
projekty a pomohou jim vyhledat krátké faktické informace, zejména pokud se týkají
knihovny a jejích služeb. Individuální konzultace poskytují oboroví specialisté po
předchozím objednání e-mailem.
V rámci služby Ptejte se knihovny (Ask Us A Question), která je prezentována na
internetové stránce knihovny, se mohou uživatelé dotazovat referenčních knihovníků
také e-mailem (odpověď do 2 pracovních dnů), telefonicky, nebo pomocí technologie
okamžitých zpráv v rámci virtuální referenční služby.
Oboroví specialisté
Podobně jako v jiných univerzitních knihovnách se i v knihovně UA osvědčil model
oborových specialistů, kteří poskytují služby odpovídající potřebám jednotlivých
akademických pracovišť. Oboroví specialisté pomáhají vyučujícím integrovat
informační gramotnost do studijních osnov a zajišťují řadu specializovaných služeb
v tradičním i elektronickém prostředí. Služby zahrnují:
•

individuální konzultace a skupinová školení integrovaná do studijních osnov

•

referenční a odborné konzultace, včetně konzultací závěrečných
vysokoškolských prací

•

specializované informační služby a produkty, jako jsou např. online informační
průvodce nebo služby průběžného informování o aktuální odborné literatuře
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3.4.5 Příprava uživatelů a podpora informační gramotnosti
Začátkem akademického roku knihovna pořádá orientaci v knihovně a základní kurzy
přípravy

uživatelů.

Oborově

zaměřenou

výuku

zajišťují

oboroví

specialisté

v jednotlivých pobočkách v průběhu roku. Oboroví specialisté spolupracují při přípravě
školení s vyučujícími, pomáhají vyučujícím identifikovat relevantní informační zdroje
a integrovat je do online průvodců a výukových stránek. Školení integrovaná do výuky
zahrnují problematiku informačních zdrojů specifických pro daný obor, citování zdrojů
nebo využívání software pro správu citací typu Refworks.
Knihovna UA zveřejňuje na své internetové stránce řadu online výukových materiálů
a průvodců, které pokrývají témata vyhledávání v katalogu, využívání zdrojů a služeb
dostupných prostřednictvím webového sídla knihovny, citování zdrojů, akademického
psaní, kritického hodnocení zdrojů, software pro správu citací, plagiátorství apod.
Knihovna přírodních a technických věd umožňuje návštěvníkům internetové stránky
knihovny zhlédnout virtuální exkurzi, při které jim jsou během dvanáctiminutového
video-záznamu představeny služby, které pobočka uživatelům nabízí.
Příprava uživatelů má v každé pobočce Knihovny UA svá specifika. Výuka se liší nejen
obsahem, ale i metodami a hloubkou informací, které jednotlivá školení pokrývají.
Knihovna přírodních a technických věd poskytuje studentům exkurze a školení
zaměřené na základní orientaci v knihovně, vyhledávání v katalogu a práci
s informačními zdroji. V minulých letech byla výuka více zaměřena na komplexnější
aspekty využívání informačních zdrojů a na praktickou zkušenost v počítačové
laboratoři. Praxe však ukázala, že studenti potřebují znát především základní informace
o knihovně a jejích službách a se složitějšími dotazy se potom obracejí na knihovníky
individuálně. Knihovníci také na žádost vyučujících připravují specificky zaměřené
přednášky a praktická školení v jednotlivých kurzech. Velmi častý je také způsob
individuální výuky v rámci poskytování referenčních služeb. Knihovník při této
konzultaci uživateli představí internetovou stránku knihovny, ukáže mu, jaké informace
se zde nachází a jaké informační zdroje může prostřednictvím stránky využívat.
Následuje stručné představení knihovního OPACu a především oborově koncipovaných
online průvodců, které uživateli ukazují nejdůležitější zdroje daného studijního oboru,
či disciplíny. Pokud jsou dotazy uživatele odbornějšího rázu, referenční knihovník mu
doporučí konzultaci s oborovým specialistou.
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Pro uživatele je v knihovně k dispozici řada informačních a výukových letáků. Jsou to
např.: mapa univerzitního areálu a knihovních poboček, přehled základních služeb
knihovny, přehled klasifikace, podle níž jsou knihy řazeny v regálech, seznam
nejpoužívanějších databází pro určitý obor, obrazová nápověda k vyhledávání
v katalogu a oborových průvodcích, informace o službě dodávání dokumentů,
materiálech rezervovaných pro potřeby kurzů, službách počítačových laboratoří aj.
Jiný model výuky nabízí Knihovna humanitních a sociálních věd. Základní informační
příprava uživatelů je součástí osnov kurzu anglického jazyka, který absolvuje většina
studentů v prvním roce studia. Během kurzu musí studenti napsat esej a splnit další
úkoly založené na práci s informačními zdroji. Informační gramotnost je tak součástí
základního kurzu, který absolvuje většina studentů. Oborově zaměřenou výuku
a odborné konzultace zajišťují oboroví specialisté.

3.4.6 Webové sídlo Knihovny UA
Internetová stránka Knihovny UA (http://www.library.ualberta.ca/) je přehledná
a obsahuje základní informace o knihovně a jejích službách. Na hlavním stránce vlevo
se nachází odkaz „Prohlížet předměty“ (Browse by Subject), který umožňuje
vyhledávání v oborových průvodcích a dále odkaz na „Vybrané služby“ (Featured
Services), které knihovna poskytuje. V dolní části obrazovky jsou uveřejňovány
informace o nejnovějších událostech, školeních, výstavách a digitalizovaných sbírkách.
Dále se na stránce nachází jednoduché aktivní okno pro vyhledávání v katalogu,
databázích odborných článků a databázi materiálů rezervovaných pro potřeby kurzů.
V horní části obrazovky najdeme 6 hlavních odkazů:
•

Hledat (Search)-odkaz na jednotné rozhraní, které umožňuje vyhledávání
v knihovním OPACu a databázích odborných článků, hledání databází podle
názvu a oboru a hledání elektronických časopisů. Rozhraní také umožňuje
prohledávání internetového sídla knihovny nebo speciálních fondů.

•

Databáze (Databases)-vyhledávání databází podle oboru, názvu a typu

•

Časopisy (Journals)-vyhledávání tištěných i elektronických časopisů

•

Předmět (Subject)-odkazy na online průvodce, rozdělené podle jednotlivých
oborů a studijních disciplín
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Obrázek 6: Webové sídlo Knihovny UA

•

Nástroje (Tools)-odkazy na vybrané online služby, které knihovny poskytuje
svým uživatelům prostřednictvím své internetové stránky. Jedná se např.
o systém pro správu bibliografických citací Refworks; nástroj, který umožňuje
získání úplného textu odborného článku po zapsání citace do online formuláře
zvaný „Get It Citation Linker“; online žádost o umístění materiálu do
rezervovaného fondu; žádost o MVS a mnoho dalších služeb a online formulářů.

•

Ptejte se knihovny (Ask Us A Question)-referenční služby a seznam FAQ

3.4.7 Činnost Knihovny UA
Knihovna UA podporuje nový model vědeckého publikování, který umožňuje svobodný
přístup k informacím ( Open Access). Knihovna UA zahrnuje volně přístupné zdroje do
svých fondů a umožňuje vyučujícím a vědcům zveřejnit výsledky své práce podle
tohoto modelu v institucionálním repozitáři UA, nebo ve volně přístupných
elektronických časopisech členů akademické komunity, pro jejichž publikování
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knihovna poskytuje prostor na univerzitním serveru a přístup k software pro správu
a publikování časopisů OJS (Open Journal System, http://pkp.sfu.ca/?q=ojs ).
V současné době knihovna zajišťuje publikování dvou volně přístupných časopisů.
Knihovna UA je řádným členem mezinárodní aliance akademických a vědeckých
knihoven SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition,
http://www.arl.org/sparc/), která podporuje alternativní modely vědeckého publikování
v celosvětovém měřítku [University of Alberta Library, 2007b].

4 Závěr
Cílem bakalářské práce byla analýza a vyhodnocení současného stavu kanadských
univerzitních knihoven se zvláštním zaměřením na jejich informační služby.
Kanadské univerzitní knihovny se vyvinuly v kontextu svých mateřských univerzit
v průběhu 19. a 20. století. Vyšší vzdělávání v Kanadě je odpovědností jednotlivých
provincií, a tak zde existuje tzv. distribuovaný systém univerzitních knihoven. Analýza
čtyř vybraných reprezentantů však ukázala, že jednotlivé knihovny mají mnoho
společných rysů a poskytují svým uživatelům stejné typy služeb.
Nejvýznamnější univerzitní knihovny jsou knihovnami vědeckými a sdružují se v rámci
celonárodní Kanadské asociace vědeckých knihoven a v rámci silných regionálních
asociací. Knihovny spolupracují v mnoha oblastech své činnosti, zejména při nákupu
elektronických zdrojů, poskytování výpůjčních a referenčních služeb a digitalizaci
vzácných dokumentů [GROEN, 2003].
Kanadské univerzitní knihovny uchovávají a zpřístupňují velkou část kanadského
intelektuálního bohatství. Knihovny investují do informačních technologií a nabízejí
stále více služeb elektronickou cestou. Vedle online objednávání klasických služeb,
jako je meziknihovní výpůjční služba nebo služba dodávání dokumentů, knihovny také
nabízejí novodobé elektronické služby. Patří mezi ně např. virtuální referenční služba
nebo elektronické materiály rezervované pro potřeby kurzů, které slouží uživatelům na
všech popisovaných knihovnách.
Knihovny rovněž zpřístupňují informační technologie uživatelům. Model „information
commons“, který integruje knihovní služby se službami počítačových laboratoří, je na
většině kanadských univerzitních knihoven již plně zaveden a např. v Knihovně
Univerzity Simona Frasera byl rozšířen o řadu dalších služeb akademické podpory.
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Knihovní fondy se stávají stále více digitálními. Prostřednictvím svých internetových
stránek knihovny zpřístupňují velké množství elektronických časopisů, monografií,
databází a jiných informačních zdrojů. Tištěné časopisy jsou postupně nahrazovány
elektronickými, jejichž nákup je umožněn členstvím knihoven v různých konsorciích.
Nejvýznamnější projekt celonárodního nákupu elektronických zdrojů, Kanadská
výzkumná znalostní síť, umožnil přístup k více než 2 tisícům titulů elektronických
časopisů na více než 70 univerzitách. Přes velký důraz na elektronické zdroje knihovny
stále budují početné fondy mikrodokumentů. Např. Knihovna Britskokolumbijské
univerzity jich má v současné době ve svých fondech více než 5 milionů.
Kromě získávání elektronických zdrojů knihovny udržují bohaté fondy tradičních
materiálů. Významnou činností řady knihoven je digitalizace vzácných dokumentů
a jejich zpřístupňování na internetu. V posledních letech knihovny také budují digitální
sbírky vědeckých publikací mateřských univerzit, tzv. institucionální repozitáře.
Všechny popisované knihovny mají repozitář funkční, nebo ve fázi vývoje. Některé
knihovny podporují publikování volně přístupných časopisů a vývoj volně přístupného
software [Canadian Association, 2005e].
Vedle zajišťování tradičních služeb se knihovny staly institucemi, které se aktivně
účastní procesu vzdělávání na univerzitě. Stěžejní službou všech knihoven je příprava
uživatelů a podpora informační gramotnosti. Většina univerzitních knihoven poskytuje
svým uživatelům formální kurzy informačního vzdělávání i různé druhy neformální
výuky. Rozšířené metody jsou individuální výuka, oborově zaměřené přednášky
a nejvýznamněji výuka prováděná za pomoci počítače (jako např. online tutoriály)
a prakticky zaměřená výuka v počítačových laboratořích. Dalšími častými způsoby
výuky jsou online oborové informační brány a průvodce. Výuka zahrnuje širokou škálu
různých témat. Téměř všechny knihovny se zaměřují na vyhledávání v knihovním
katalogu, databázích a na internetu, citování zdrojů a všeobecné využívání knihovny
[JULIEN, 2005]. Oborově zaměřenou výuku zajišťují oboroví specialisté, kteří
spolupracují s vyučujícími při vytváření specializovaných přednášek a online
výukových materiálů.
Kanadské univerzitní knihovny představují významnou součást systému vyššího
vzdělávání v Kanadě. Knihovny svým uživatelům, příslušníkům akademické komunity
i širší odborné veřejnosti, zpřístupňují bohatou nabídku informačních zdrojů a služeb.
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Knihovny se také podílejí na řadě zajímavých aktivit, jako je digitalizace nebo budování
institucionálních repozitářů.
Pokud bychom měli krátce porovnat situaci kanadských univerzitních knihoven se
situací v České republice, nedopadla by pro nás příznivě. Pro stručné srovnání by mohl
posloužit náhled na webové sídlo Asociace knihoven vysokých škol české republiky
(AKVŠ, http://www.akvs.cz/ ), kde asociace prezentuje svou činnost.
AKVŠ vznikla v roce 2002 a v současné době sdružuje 23 vysokoškolských knihoven
České republiky. V rámci tří odborných komisí se asociace se zabývá především
problematikou

informační

gramotnosti,

elektronických

informačních

zdrojů

a elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací.
Podpora informační gramotnosti patří k hlavním aktivitám AKVŠ. Odborná komise pro
informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách zahájila svou
činnost v roce 2000. Na základě průzkumů informační gramotnosti a informačního
vzdělávání se snaží formulovat koncepci informačního vzdělávání na vysokých školách
v ČR. Mezi další otázky, kterými se AKVŠ zabývá, patří elektronické informační
zdroje, jejich využívání a zpřístupňování. Nově je pozornost věnována také
zpřístupňování závěrečných vysokoškolských prací. V roce 2006 asociace zveřejnila
různá doporučení týkající se publikování vysokoškolských, avšak tato otázka zůstává
v českém prostředí zatím nevyřešena [Asociace knihoven, 2007].
Celkově se dá říci, že zatímco na kanadských univerzitních knihovnách se podpora
informační gramotnosti řeší již dlouhou dobu a jednotlivé knihovny postupně vytvářejí
rozsáhlé a propracované programy informačního vzdělávání, v České republice je této
problematice věnována pozornost teprve několik let a informační vzdělávání zde zatím
není nedílnou součástí studia na univerzitě.
Otázka elektronických informačních zdrojů, jejich společného nákupu a zpřístupňování
je v Kanadě hlavní oblastí spolupráce univerzitních knihoven. Akvizice elektronických
zdrojů je výrazným trendem posledních let a jejich zpřístupňování se již na kanadských
univerzitách stalo samozřejmostí.
Publikování vysokoškolských závěrečných prací je v Kanadě předmětem pozornosti
jednotlivých univerzit, které experimentují s jejich zpřístupňováním v institucionálních
repozitářích. Na národní úrovni se touto otázkou zabývá také Národní knihovna a archiv
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Kanady, která v roce 2004 zpřístupnila internetový portál pro závěrečné vysokoškolské
práce [Library and Archives, 2005].
Také v poskytování novodobých služeb, jako jsou virtuální referenční služby,
elektronické materiály rezervované pro potřeby kurzů nebo oborové online průvodce,
české vysokoškolské knihovny zaostávají za kanadskými. Významný podíl na tom má
skutečnost, že univerzitní knihovny v Kanadě slouží jako centrální knihovny
významných univerzit a zároveň jako hlavní vědecké knihovny jednotlivých provincií.
Proto se těší odpovídající prestiži a finanční podpoře. Naproti tomu české univerzitní
knihovny se potýkají s řadou organizačních a finančních problémů a je pro ně proto
obtížné poskytovat služby na stejné úrovni jako v Kanadě.
Vzhledem k omezenému rozsahu práce nebylo možné pojednat o všech službách, které
kanadské univerzitní knihovny poskytují svým uživatelům. Problematika kanadských
univerzitních knihoven byla pouze stručně srovnána s českým prostředím. Další
studium kanadských univerzitních knihoven by mohlo být zajímavé pro české
odborníky oboru informační studia a knihovnictví i pro příslušníky akademické
komunity, české vědce a studenty. Bylo by jistě přínosné se této problematice věnovat
i nadále v další závěrečné vysokoškolské práci.
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Colleges of Canada
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Council of Atlantic University
Libraries
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Kolumbie
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univerzitních knihoven
Kanadská asociace vědeckých knihoven
Rada atlantických univerzitních
knihoven
Kanadský institut pro vědecké a
technické informace
Kanadská knihovnická asociace
Kanadský projekt národního
licencování
Rada prérijních a pacifických
univerzitních knihoven
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59

publikování a akademických zdrojů
Montrealská univerzita
Národní knihovna Kanady
Národní knihovna a archiv Kanady
Oboroví specialisté
Oborový průvodce
Ottawská univerzita
Pregraduální studia
Předplatitelské knihovny
Původní národy
Rada atlantických univerzitních knihoven
Rada prérijních a pacifických
univerzitních knihoven
Rada univerzitních knihoven provincie
Ontario
Rada univerzitních knihovníků západní
Kanady
Rezervované fondy
Torontská univerzita
Univerzita Simona Frasera
Vědecká rada Kanady pro sociální a
humanitní vědy
Viktorijská univerzita
Západoontarijská univerzita

Resources Coalition
University of Montreal
National Library of Canada
Library and Archives Canada
Subject/Liaison Librarians
Subject (Resource) Guide
University of Ottawa
Undergraduate studies
Subscription libraries
Firts nations
Council of Atlantic University Libraries
Council of Prairie and Pacific University
Libraries
Ontario Council of University Libraries
Council of Western University Librarians
Reserve collections
University of Toronto
Simon Fraser University
Social Sciences and Humanities Council
of Canada
University of Victoria
University of Western Ontario

Seznam obrazových materiálů
OBRÁZEK 1: WEBOVÉ SÍDLO KNIHOVNY SFU................................................ 25
OBRÁZEK 2: WEBOVÉ SÍDLO KNIHOVNY UBC................................................34
OBRÁZEK 3: OBOROVÝ PRŮVODCE-KNIHOVNA UBC.................................. 36
OBRÁZEK 4: OBOROVÝ PRŮVODCE-KNIHOVNA MGU................................. 41
OBRÁZEK 5: WEBOVÉ SÍDLO KNIHOVNY MGU.............................................. 43
OBRÁZEK 6: WEBOVÉ SÍDLO KNIHOVNY UA.................................................. 50

60

Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem,
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
V Praze, 20.7. 2007
Hana Štorová
Jméno

Katedra / Pracoviště

Datum

Podpis

