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Konference INFORUM 2017

Olga Pitašová

Ve dnech 30.–31. 5. 2017 se uskutečnil 23. ročník v ČR ojedinělé konference o profesionálních informačních 

zdrojích INFORUM. Konference se konala v Praze, v areálu Vysoké školy ekonomické, účastnilo se jí 

420 účastníků, přednášejících a vystavovatelů. Hlavním pořadatelem byla jako každoročně firma Albertina icome 

Praha, s. r. o.

Konference je určena pro pracovníky akademických, odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a 

výzkumné pracovníky, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty i další 

zájemce o tuto problematiku. Orientuje se nejenom na odborníky z České republiky, ale i ze Slovenska a ostatních 

zemí střední a východní Evropy. Jednacím jazykem je čeština a angličtina.

V roli zvaných řečníků letos vystoupili Carl Grant z USA s tématem přeměny univerzitní knihovny na intelektuální 

křižovatku a centrum inovací nebo Yvonne Ng (taktéž USA), která se zabývala archivací videozáznamů a 

sociálních médií. Dalšími zahraničními přednášejícími byly např. Fiona Greig z Velké Británie, která analyzovala 

význam dizertací v elektronické podobě, či Kai Karin Geschuhn z Německa, jež se věnovala tématu Open 

Access 2020.

Kromě výše uvedených témat byly příspěvky na letošní konferenci věnovány např. projektům CzechELib a 

knihovny.cz, otevřenému přístupu k vědeckým informacím, trendům v akvizici tištěných a elektronických knih, 

videozdrojům, tématu digital humanities, problematice sledování využití e-zdrojů a alternativním metrikám, 

nástrojům pro vyhledávání nebo informačním potřebám mladých vědců. Součástí konference byla i posterová 

sekce. Během druhého dne jednání pak proběhla panelová diskuse Open Access – hledání rovnováhy.

Nedílnou součástí konference je vždy společenský večer, který je vítanou příležitostí pro neformální výměnu 

zkušeností účastníků, a výstava, kterou letos pro prezentaci svých služeb a produktů využilo 22 převážně 

zahraničních firem z oblasti elektronického zpracování dat, online informačních služeb, knihovních informačních 

systémů a dodavatelů dalších technických řešení vč. hardwaru a softwaru pro všechny druhy knihoven, 

akademický sektor a další instituce.

Konferenci předcházely dva workshopy (v angličtině), které byly 29. 5. 2017 přístupné nejenom účastníkům 

konference, na téma: Chce to změnu! Jak rozvinout dovednosti potřebné k proměně vaší knihovny a Archivace 

sociálních médií.

Příspěvky a prezentace z konference jsou dostupné ve sborníku na http://www.inforum.cz/cs/sbornik.

Příští ročník konference proběhne v Praze ve dnech 29.–30. 5. 2018.
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