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     Deštivé a mlhavé počasí přivítalo na Seči účastníky konference Knihovny současnosti 
2005. Na 13. ročníku se prezentovalo 293 účastníků a 22 firem. Za organizátory zahájil 
konferenci dr. Kubíček. Po uvítání nastínil průběh a organizační záležitosti programu. 
 
      Prvním a čestným bodem bylo předání Medaile Z.V. Tobolky. Ocenění převzalo deset 
významných osobností našeho oboru (B. Ramajzlová, A. Knoll, H. Slezáková, I. 
Horáková, R. Vlasák, Z. Houšková, L. Kurka, E. Ryšavá, H. Jirkalová). Mezi oceněnými 
byla i ředitelka hradecké Studijní a vědecké knihovny paní Eva Svobodová – srdečně 
blahopřejeme. 
 
      Úvodní blok programu Knihovny v digitálním světě moderovala A. Stöcklová. Sondou 
do knihovnického zázemí byl první příspěvek, který vyhodnotil mzdovou, věkovou a 
vzdělanostní strukturu pracovníků knihoven ČR v roce 2003-04. Typický knihovník podle 
této studie je žena se středoškolským vzděláním, ve středních letech, pracující v knihovně 
více než 10 let. V bloku příspěvků Ústavu informačních studií a knihovnictví vystoupil R. 
Vlasák, R. Papík a E. Bratková. J. Cejpek se pro nemoc omluvil. Představily se zde také 
mladé tváře a naděje knihovnictví (H. Landová, M. Krsek, J. Tomášek, P. Očko, I. Bartoš). 
Osvěžením v nabitém programu byl příspěvek J. Tomáška (Roboti mezi námi), který 
ozvláštnil konferenci jednak hravým pojetím příspěvku, jednak použitím Open Office pro 
prezentaci. Velmi kvalitní vystoupení I. Bartoše se zabývalo budoucností sdílení informací 
pomocí metadat (Z 39.50 versus OAI). Do trendů nově formované vědy - informační 
ekonomiky - nás na příkladu několika příběhů uvedl P. Očko. 
 
      Program druhého dne byl na přání účastníků rozdělen na dvě sekce: Nové možnosti 
internetu a Internet ve službách knihovny. Mohu se podělit o dojmy ze sekce moderované 
A. Brožkem – Nové možnosti internetu.  
 
      Blok věnovaný propojení konkrétních knihovnických systémů s internetem zahájila N. 
Andrejčíková (ARL) a I. Celbová (Daimon). M. Krsek přiblížil vyhledávání multimediálních 
záznamů v heterogenních sítích a internetu – projekt představuje „Google“ pro audio a 
video na internetu. Progresivní firma LANius představila další vylepšení systému 
rozšířeného hlavně ve veřejných knihovnách - Clavius-REKS (regionální knihovnický 
systém). Po krátké přestávce a prohlídce prezentací firem v předsálí začala druhá část 
dopoledního programu. E. Svobodová z Národní knihovny nás seznámila s novinkami v 
Souborném katalogu ČR v roce 2005. Velkou odezvu z publika zaznamenalo vystoupení 
L. Machačové, pojednávající o sdílené katalogizaci v systému Aleph-Cluster. 
 
      V odpolední části představil právní informace na internetu J. Effler (Aspi). Pro 
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knihovny nic nového, většina tento systém přístupu k právním informacím používá, nový 
je pouze přístup přes internet. Následoval jediný zahraniční účastník (tlumočený českým 
překladatelem) - představil program pro správu elektronických časopisů TDNet e-resource 
manager. Blok referátů nezveřejněných ve sborníku obsahoval několik různorodých 
příspěvků. J. Rydlo z Ústavu zemědělských informací popsal systém Agronavigátor pro 
vyhledávání informací z oblasti zemědělství na internetu, V. Kroftová ze stejné instituce 
přidala postřehy z americké konference o budování elektronických fondů a služeb pro 
rozvojový svět. Kolegyně A. Kmeťová přednesla zkušenosti z implementace systému 
Virtua ve Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica. Zakončil I. Bartoš opakováním 
příspěvku z předešlého dne o sdílení informací pomocí metadat. 
 
      Odpoledne vrcholilo čilým a podnětným workshopem, moderovaným H. Hemolou, ke 
službám typu Ptejte se knihovny.  
 
      Poslední den konference byl věnován tématu Knihovny a paragrafy. Sekci moderoval 
V. erudovaný úvodní referát o knihovnických licencích v rámci autorského práva, přednesl 
D. Štros. Na problematiku autorských práv z pohledu autorů navázal J. Srstka. Zasvěceně 
informoval o ochraně autorských práv, resp. licencích při půjčování děl literárních a 
vědeckých v ČR a EU. O aktuálním stavu projednávání novely autorského zákona 
informovaly zástupkyně Ministerstva kultury ČR. Jelikož většina přednášejících dorazila 
se zpožděním, nesla se druhá polovina bloku ve znamení časového presu. J. Maštalka 
kvapně shrnul pravidla ochrany osobních údajů v knihovnách. Po několika dotazech 
rovněž zodpovězených v rychlosti nabídl A. Pejchal v zajímavém, ale krátkém referátu 
možnost, jak se prostřednictvím knihovního řádu vyrovnat s těmi uživateli knihoven, kteří 
nerespektují ani základní pravidla slušného chování. 
 
      Rychlým závěrečným slovem dohnali V. Ježek a Z. Houšková celou konferenci ke 
zdárnému konci. Paní Houšková pozvala účastníky na další ročník konference, který se 
bude konat 12. – 14. září příštího roku. 
 
      Průběh konference byl dobře organizován, příspěvky byly pečlivě vybrány a seřazeny 
do logických bloků tak, aby usnadnily orientaci posluchačů v tématu. Organizátorům 
letošního 13. ročníku konference děkujeme za skvěle odvedenou práci. 
 
      Zájemce o podrobnější informace odkazujeme na sborník Knihovny současnosti 2005 
a odborný tisk. 
 
       
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Hana Hornychová: Konference Knihovny současnosti 2...

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=616


