Minden cseh könyvtárban lesz Internet?
Az új könyvtári törvény előkészítése óta kérdés,
hogy vajon sikerül-e 2006-ig a Cseh köztársaság
minden könyvtárában biztosítani az Internet csatlakozást, ami a könyvtárak törvény szerinti kötelező feladata. A 6000 nyilvános könyvtárból eddig
2500-ban sikerült az Internet elérést megvalósítani.
A könyvtárak Internetes csatlakoztatása az informatikai minisztérium keretében bekerült a nemzeti
informatikai stratégiai fejlesztésekbe is. A tervek
szerint 2005–2006-ban 4000 könyvtárban biztosítanák a korszerű Internetes csatlakozást, erre
2009-ig 432 millió koronát szán a kormány. A fejlesztést egy – az informatikai, kulturális, oktatási
minisztérium, a nemzeti könyvtár, a regionális
könyvtárak, a településszövetség, a regionális
szövetség és a Cseh Telecom képviselőiből álló –
projektcsapat irányítja.
A projektben fontos koordináló és oktatási szerepet kapnak a regionális feladatkörű könyvtárak. A
projekt megvalósításához az EU Regionális felzárkóztató programja nyújt támogatást, amelynek
fontos eleme a régiók információs és kommunikációs fejlesztése, melyre 22 millió eurót biztosítanak, 25% önrész mellett. A programhoz 7 térség
csatlakozik, 7 másikban egyéb programok részeként, illetve önrész hiányában vagy már kiépített
Internet elérés miatt nem veszik igénybe az EU
programját.
A könyvtárak a program keretében 512/128 kbit/sos ADSL elérést, az installálást követő 36 hónapban (és valószínűleg azt követően is) havi támogatást kapnak az informatikai minisztériumtól. Ha a
könyvtár gyorsabb (1024/256 kbit/s) elérést óhajt,
ezt saját költségéből fedezheti. Egy központi kap-

csolaton keresztül a biztonságos Internet eléréshez (kettős tűzfalú védelem, vírusvédelem, IDS
szondák) és a virtuális csatlakozáshoz folyamatos
támogatást kapnak a könyvtárak a szolgáltatási
problémáik megoldásához.
A programhoz csatlakozhat valamennyi a 2001-es
könyvtári törvényben érintett könyvtár, amely hivatalosan benyújtja csatlakozási szándékát. A csatlakozó biztosítja az installáláshoz szükséges technikai feltételeket a csatlakozás kiépítéséig,
együttműködni köteles az installálásban, garantálja
az installálást követő 3 hónapon belül a személyzet oktatását, a nyilvános Internet állomások elérését legalább a nyitva tartási ideje alatt. 36 hónap után is nyújtja az Internet elérést, amelyet
elsősorban könyvtári és információs szolgáltatások
alkalmazására használ. Nem használhatja az Internetet kereskedelmi célokra, nem kérhet ellenszolgáltatást a használatért, a haszon nélküli
amortizációs és személyzeti költségeket kivéve.
Minden egyéb csatlakozással kapcsolatos kérdésben a számítástechnikai törvény előírásai irányadóak.
A program rendkívüli lehetőséget kínál főként a
kisebb könyvtárak számára, hogy esélyt szerezzenek a korszerű információs technológiák alkalmazására szolgáltatásaikban. A csatlakozás önkéntes, a könyvtárak és fenntartóik döntésétől függ.
Az ingyenes Internet csatlakozás lehetőségét nem
csak a települési, hanem más típusú könyvtárak is
kérhetik.
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