
Zpráva ze studijní cesty 
po vybraných knihovnách Dánska, Švédska a Norska
ve dnech 20. 7. 2003 – 29. 7. 2003


		Studiní cesty jsem se zúčastnila spolu se skupinou knihovníků Masarykovy univerzity v Brně, kteří veškerou organizaci cesty a jednání se zahraničními knihovnami zajistili. Cesta byla pečlivě připravena a její program byl plně dodržen. V průběhu studijní cesty jsme navštívili následující zahraniční knihovny.

21. 7. 2003  Kodaň

	Copenhagen Business School (CBS) - je největší obchodní školou v severní Evropě. Byla založena v roce 1917 jako soukromá instituce, od roku 1965 byla integrována do národního systému vysokých škol. V současné době má 14 000 studentů a 770 zaměstnanců.

	Ekonomická knihovna

	Je umístěna v prostorné budově o čtyřech podlažích (suterén, přízemí, 1. poschodí, 2. poschodí), jejichž vnitřní prostor je otevřený, takže je z 2. poschodí pohled až do suterénu. Ve volném prostoru mezi podlažími byla instalována monumentální umělecká plastika Steffen Jorgansena,  který byl při jejím návrhu inspirován matematikem Girardem Desarguesem a jeho geometrickými teoriemi.
	Veškerá literatura, včetně časopisů, je umístěna ve volném výběru podle oborů. Jedná se o 47 000 titulů knih a 200 titulů časopisů v tištěné podobě. Knihovní fond zahrnuje i 1 800 titulů audiovizuálních nahrávek a asi 4 600 doktorský disertací, výzkumných zpráv, vystoupení na konferencích  atd.
V knihovně je instalován knihovní systém Hermes, jehož modul Hermes-Cat je online katalogem knihovny, modul Research@CBS obsahuje vědeckou produkci pracovníků CBS.
Ve studovně jsou knihy umístěny na kovových regálech, po jejichž boku jsou namontované odkládací koše na knihy. Každý regál je osvětlen samostatnou rampou. Jednotlivé police jsou vybaveny praktickými posuvnými zarážkami na knihy. Boční regály jsou určeny pro studijní literaturu, která je tam po jednom výtisku a nepůjčuje se. Časopisy jsou uloženy v kompaktních regálech v suterénu. V současné době knihovna značně omezuje předplatné tištěných časopisů a upřednostňuje jejich elektronickou podobu.
V prostorách studovny je k dispozici 140 studijních míst a 8 sedačkových posezení. Na online Hermes-Cat slouží 50 počítačů, dalších 155 terminálů je určeno pro přístup do informačních zdrojů. Kromě toho je ve studovně je 150 přípojek na laptop.
Vzhledem k tomu, že je řada programů založena na skupinové výuce, kterou volný prostor studovny nedovoluje,  byly zřízeny čtyři separované studijní místnosti pro výuku, kde je přibližně 6-8 míst a PC.
Původní arachitekty navržený dlouhý výpůjční pult se ukázal po zakoupení čtyř samoobslužných výpůjčních přístrojů jako zbytečný. Stabilně jsou na něm knihovníky využívány jen dvě pracovní místa. Původně bylo na všechna poschodí systemizováno 1 místo pro informačního pracovníka. Praxe ukázala, že to na požadavky studentů nedostačuje. Dnes jsou na každém podlaží (mimo suterén) u samostatného pultu 2 informační pracovníci.
	V přilehlých chodbách jsou umístěny menší prosklené boxy na zamykání, které slouží k ukládání studované literatury. Knihy si v nich mohou uživatelé ponechat po dobu 1 měsíce. K dispozici je 6 černobílých a 1 barevná kopírka.
	Kvalitní technické vybavení knihovny považuje vedení knihovny za prvořadé při získávání dobré pověsti mezi uživateli.

The Royal Library

	
	The Royal Library je Národní knihovnou Dánska. Současně slouží jako Univerzitní knihovna University of Copenhagen. Je umístěna v historické části Kodaně, na ploše více než 40 000 m2. 
	Architektonicky je složena ze tří částí. K původní budově z roku 1906, jejímž architektem byl H. J. Holm, byla v roce 1968 přistavěna budova další, která je podle jejího architekta nazývána „Preben Hansen´s building“. Třetí, nejnovější část „The Black Diamond“, byla dokončena v roce 1999 a její projekt navrhla firma Schmidt, Hammer & Lassen K/S. Mezi Holmovou budovou a Hansenovou budovou je ve výši třetího poschodí vybudován spojovací průchodní můstek.
	Exteriér prostřední části tj. „Preben Hansen´s Building“ byl adaptován tak, aby fasádou a geometrickým vzhledem ladila s novým Diamondem. 
	Vzhledově je The Royal Library kontrastem starého a nového, matných červených cihel a zářivé fasády černé žuly a skla, symetrie a asymetrie.
	Knihovna vlastní 4,7 mil. knih a časopisů a 155 000 rukopisů. Kromě tisíců dalších typů dokumentů (map, mikrofiší, mikrofilmů aj.) umožňuje přístup i k 15 000 elektronických fulltextových dokumentů. Má asi 22 000 registrovaných čtenářů a pracuje zde 324 zaměstnanců. Přístavbou Diamondu se knihovní prostory zdvojnásobily. Zatímco dříve bylo ve volném výběru 40 000 knih, dnes je jich na volně přístupných regálech 200 000.
	Ve vstupní hale je umístěno knihkupectví, umělecká galerie, kruhový informační pult, toalety a šatny (zajímavé pro nás byly uzamykatelné věšáky, které ušetří pracovní sílu i prostor). Veřejně přístupné jsou sbírky v síních C, E a F, kde je zachován překrásný původní interiér. Tyto sály jsme měli možnost navštívit. Jsou zde umístěny sbírky novin a časopisů, hudební a divadelní centrum pro orientalistiku a judaika, sbírky map a fotografií, sbírka rukopisů a vzácných knih.
	The Royal Library využívá online katalog REX.

22. 7. 2003  Göteborg

Göteborg Universitet – je jedna z největších a nejpopulárnějších univerzit. Studují se zde lékařské, přírodovědní i společenskovědní obory.

Göteborgs universitetsbibliotek – patří mezi největší knihovny ve Švédsku. Má sedm knihoven – biomedicinskou, pedagogickou, botanickou, ekonomickou, geografickou žurnalistickou a ústřední, kterou jsme navštívili.

Centralbiblioteket

Ústřední knihovna obsahuje knihovní fond především humanitních a společensko-vědních oborů. Knihovna slouží Göteborgské univerzitě, ale je otevřena i veřejnosti, která má také možnost absenční výpůjčky. Požadavky na výpůjčku z ostatních šesti knihoven jsou zajišťovány autem.Limit pro pro počet výpůjček pro studenty je 75 knih.
Ve vstupní hale je umístěn výpůjční pult (jehož výšku lze automaticky nastavit dle potřeby knihovníka), informační služby, lístkové katalogy a počítače pro OPAC. Od roku 1958 jsou katalogizační záznamy v elektronické podobě, katalogizační lístky z dřívějších let jsou naskenované.
Ve studovně je k dispozici 400 studijních míst. Volně přístupná literatura je uložena na 35 000 metrech regálů. Knihovna předplácí 1500 zahraničních časopisů a má asi 5000 švédských periodik. Poslední čísla asi 2000 časopisů jsou vystavena v časopisecké studovně a  nemohou se půjčovat mimo knihovnu. Vedle tištěných materiálů má knihovna i digitální zdroje – asi 6300 elektronických časopisů, 700 knih v elekronické podobě a přibližně 200 databázových zdrojů. Pro vyučující jsou vymezená studijní místa, která je možno si předem rezervovat.
V oddělení manuskript je uloženo 800 metrů regálů rukopisů. Součástí knihovního fondu je  i Women´s History Collections, kterou shromáždilo Dokumentační centrum pro výzkum žen ve Švédsku.
Knihy jsou stavěny dle vlasního švédského systému, který není tak podrobně strukturován jako MDT. 
Knihovna si před třemi lety pořídila knihovnický software VTLS.


23. 7. 2003  Oslo


	University of Oslo – byla založena v roce 1811. Je to nejstarší a největší norská univerzita. Má přibližně 32 000 studentů a 2 500 zaměstnanců. Výuka probíhá na 8 fakultách – teologické, právnické, lékařské, uměnovědné, matematicko-přírodovědné, stomatologické, společenských věd a pedagogické.

	University of Oslo Library

	Knihovna Univerzity v Oslu je největší vědeckou knihovnou v Norsku. Skládá se ze čtyř knihoven: Knihovny matematiky a přírodních věd, Lékařské knihovny, Právnické knihovny a Knihovny humanitních a společenských věd. Všechny čtyři mají jednoho ředitele a další administrativní složky, včetně oddělení informačních technologií.

	Knihovna humanitních a společenských věd


Současná moderní budova Knihovny humanitních a společenských věd byla dostavěna v roce 1999 a byla pojmenována po prvním řediteli knihovny Georg Swerdrups hus. Rozprostírá se na ploše 24 000 m2 a má přibližně 2 mil. svazků knih v šesti podlažích. 
Knihovna je určena především pro studenty humanitních a společenskovědních oborů. Navštěvují ji však často i studenti dalších fakult a veřejnost, která však může studovat jen prezenčně. 
Hlavní vchod do centrální haly služeb je opatřen bezpečnostním zařízením firmy 3M. Zde je umístěn výpůjční pult a základní informační služby. Kromě samoobslužných strojů na půjčování knih mají i automaticku vracečku knih, která vrácené knihy třídí dle signatury k dalšímu zařazení na regálu. Kolem 75 % knihovního fondu je uloženo ve skladech, které nejsou pro uživatele přístupné. Knihy ve volném výběru jsou umístěny ve strukturovaných otevřených podlažích. Interiér je vyroben ze dřeva (světlá bříza), která dodává prostorám více světla a zárověň je odolnější proti požáru než kov(ten se teplotou rychle roztaví).
V prostorách knihovny je 500 studijních míst, individuálně osvětlené lampičkami a 90 PC napojených na síť. 
Flexibilita vybavení těchto prostor je zajištěna prokabelováním elektrickými a telefonními přípojkami pod linoleem v podlahách. Knihovna je vybavena i počítači pro zrakově postižené. Asi 25 % knih, tj. asi 500 000, je uloženo ve volném výběru podle Dewey třídění. V průběhu využívání knihovny se ukázalo, že mají studenti pocit přílišného naplnění 
Ročně je vypůjčeno přibližně 400 000 knih. Běžná výpůční doba je 1 týden. Knihy vydané před rokem 1950 se absenčně nepůjčují. Je však možné si vyžádat naskenování vybraných stránek.
Pro vyučující a vědecké pracovníky je vybudováno 25 malých studijních místností s nejnutnějším vybavením, kde mohou vědecky pracovat a využívat přitom knihovní fond.



 V Olomouci dne  30. 7. 2003                                            PhDr. Ludmila Slezáková
															                                                       												
		
	

	





	
	

