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EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

V letošním  roce  proběhl  již  18.  mezinárodní  seminář  CASLIN,  na  kterém  jsou 
diskutovány aktuální témata a novinky z oblasti  knihovnictví a informační vědy. 
Projekt CASLIN - Czech and Slovak Library Information Network vznikl počátkem  
90. let a byl primárně zaměřen na automatizaci a spolupráci největších českých a  
slovenských  knihoven.  Přestože  financování  projektu  CASLIN  i  projektů 
návazných  bylo  postupně  ukončeno,  zůstal  seminář  pojmenovaný  po  projektu 
živou  platformou  pro  komunikaci  a  setkání  odborných  pracovníků  a 
managementu.

Nosné téma roku 2011 bylo svázáno s realizací  Koncepce rozvoje knihoven v ČR 
pro  roky  2011  –  2014  připravované  Ministerstvem  kultury  ČR  a  znělo 
„Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu“. Právě podpora silných 
centralizovaných služeb (národních, federativních či konsorciálních), které umožní  
efektivním způsobem pokrýt informační potřeby širokého okruhu uživatelů, tvoří  
klíčovou část Koncepce, jejíž motto ve zkratce zní „Snadno a rychle získat cokoliv,  
odkudkoliv, kdekoliv“.

Jako člen programového výboru semináře CASLIN jsem velmi rád, že se podařilo 
navázat  spolupráci  s novým  ambiciózním  odborným  časopisem  ProInflow.  Jeho 
čtenáři mají nyní k dispozici vybrané příspěvky. V recenzované části  časopisu se 
prezentují  především  texty  zvaných  přednášejících.  Pozváni  byli  zástupci 
společností nabízející tzv. „discovery systems“, které umožní sjednotit vyhledávání 
nad mnoha typy informačních zdrojů. Tamar Sadeh nabízí ve svém článku pohled 
společnosti ExLibris, Matthew R. Goldner zastupuje OCLC.  Ari Rouvari a Mikael 
Vakkari  z Národní knihovny z Finska popisují  implementaci nového centrálního 
rozhraní ve finské Národní knihovně, která má již z minulosti bohaté zkušenosti 
s centralizovanými  řešeními.  Volně  dostupnou  platformu  pro  integraci 
heterogenních  zdrojů  Xerxes  ve  svém článku  přestavují  Ondřej  Fabián  a  Lukáš  
Budínský.  Článek „How to Offer More to Users“,  který je  společným dílem více  
autorů (na semináři CASLIN byl prezentován Naděždou Andrejčíkovou), popisuje 
možnosti  zajištění  interoperability  mezi  různými  typy  paměťových  institucí,  
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přičemž důsledkem je širší  nabídka informačních zdrojů a typů dokumentů pro  
koncové  uživatele.  Nové  číslo  ProInflow nabízí  i  dva  recenzované  články,  které 
nezazněly v rámci semináře CASLIN. Michaela Beitlová se věnuje systémům ERM 
a  jejich  vlivu  na  změny  v  knihovnách,  Aleš  Pekárek  popisuje  současný  stav  a 
výhledy  v  oblasti  vývoje  centralizovaného  katalogu  informací  veřejného  sektoru 
ČR.

V nerecenzované části jsou mimo jiné další články od přednášejících ze semináře 
CASLIN. Juraj Noge popisuje Centrální registr tezí a dizertací na Slovensku. Nad 
budoucností  bibliografického  informačního  systému  v knihovnách  a  potřebou 
změny se zamýšlí  Maja Žumer ze Sloviska a změnu, která přichází  do knihoven 
v podobě  otevřeného  přístupu  a  digitálních  repozitářů  rozebírá  ve  svém  článku 
Abby Clobridge z USA.

Závěrem  bych  chtěl  zmínit  medailonek  věnovaný  k  životnímu  jubileu  paní  dr.  
Jarmily Burgetové, významné osobnosti českého knihovnictví, která svůj profesní 
život  věnovala  spolupráci  a  spolkové činnosti.  Bez  spolupráce  by centralizované 
služby nemohly být zajištěny, a proto je obsah tohoto vydání ProInflow s osobou 
paní dr. Burgetové příhodně propojen.

Přeji všem čtenářkám a čtenářům zajímavé a přínosné čtení!

Martin Lhoták
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