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Jak bylo letos na Seči?
Alena Součková
S otázkou "Tak jaké to bylo letos na Seči?" se na mě před několika dny obrátily
kolegyně, když jsem vybalila objemný sborník, zajímavé publikace a propagační materiály.
Z toho je zřejmé, že můj pobyt na Seči nebyl spojen ani s koupáním v přehradě ani se
sbíráním hub v místních lesích, ale s celostátní knihovnickou konferencí. Pokusím se
nastínit průběh a atmosféru již 15. ročníku konference Knihovny současnosti (11.-13. září
2007).
Po úvodním slavnostním ceremoniálu předávání medailí Z.V. Tobolky (B. Smejkal z
Olomouce a T. Spunarová z Knihovny Národního muzea byli vyznamenáni za celoživotní
přínos knihovnictví, dalšími držiteli se stali Z. Uhlíř z Národní knihovny ČR, J. Schejbalová
z Moravské zemské knihovny v Brně a Z. Bornová z Knihovny Petra Bezruče v Opavě) a
po vzpomínce na osobnosti, které nás před nedávnem opustily navždy (např. PhDr. Mirjam
Bohatcová +22.8.2007 - významná badatelka v oblasti dějin knižní kultury) začal pro více
než tři stovky účastníků odborný program.
První jednací den byl na programu blok Koncepce českého knihovnictví. Pro pracovní
povinnosti byl omluven generální ředitel Národní knihovny ČR Mgr. V. Ježek, který měl
původně tento blok moderovat. Zazněly příspěvky od historicko-literárního pojetí
knihovnictví přes podrobnou analýzu knihovnických procesů v kontextu světových trendů
až k vyhodnocování a aktualizaci koncepčních materiálů, převážně k problematice
uchovávání tradičních i elektronických knihovních sbírek. * Byla představena koncepce
služeb Krajské knihovny Karlovy Vary a dnešek a zítřek Knihovny Univerzity Palackého v
Olomouci.
Vyvrcholením dne byl křest knihy Na houpačce nejen s knihovnou, kde bývalá ředitelka
liberecké knihovny Věra Vohlídalová přibližuje složitosti s výstavbou nové knihovny v
kontextu se svým nelehkým životním osudem.
Druhý jednací den probíhal ve třech odborných sekcích. Mezi účastníky konference
byla skupina kolegyň ze Slovenska a většina z nich přednesla své příspěvky.
Bylo tomu tak i na sekci Školní knihovny, kde v úvodu zazněly referáty o stavu a
legislativě tohoto typu knihoven na Slovensku, ale i v USA a Španělsku. Průřezovým
referátem této sekce byl příspěvek Mgr. L. Čumplové (Národní pedagogická knihovna
Komenského) o úkolech a funkcích školních knihoven. Rovněž přítomné seznámila s
projektem Centrum pro školní knihovny a aktualizovanou webovou stránkou
http://www.npkk.cz/csk , s činností Klubu školních knihoven a elektronickou konferencí
Drtina. O konkurenci a partnerství školních a veřejných knihoven se zmínila B. Blažková
(SVK Hradec Králové). Další příspěvky byly zaměřeny na problematiku čtenářství,
informační výchovy a informační gramotnosti. V průběhu konference se sešla ke schůzce i
pracovní skupina, která se bude problematikou podrobněji zabývat - blíže vás budeme
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informovat v dalších číslech našeho zpravodaje.
Ve stejnou dobu probíhala sekce Technical services aneb Akvizice a katalogizace jsou
služba? Příspěvky byly zajímavé - od poslání a cílů akvizice a katalogizace k využívání
moderních nástrojů a technologií. Představen byl e-learningový kurz katalogizace a v
neposlední řadě se hovořilo o personální politice v knihovnách.
Další, hojně navštívený, tematický blok byl věnován informačním technologiím informační portály, on-line zdroje, elektronické knihy, moderní digitální knihovna atd.
Třetí jednací den se ve společném jednání zaměřil na vzdělávání knihovníků a z velké
části navázal na problematiku probíranou v předcházejících sekcích. K zajištění kvalitních
služeb v knihovnách a k pochopení nových pracovních procesů a technologií se musí
knihovník - informační pracovník neustále vzdělávat. Na školní (formální) vzdělání musí
nutně navazovat vzdělání celoživotní (neformální, informální). Možnosti a nabídky studia
představili zástupci Vyšší odborné školy informačních služeb (VOŠIS) Praha, Slezské
univerzity Opava, Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Karlovy. Rozšiřuje se počet
přijímaných studentů, zvláště v bakalářském stupni, inovuje se výuka, prosazují se
alternativní přístupy a aplikační semináře.
Novinkou letošního jubilejního ročníku konference je i příprava sborníku příspěvků a
prezentací v elektronické formě.
Kulturní program konference zajistili sourozenci Hana a Petr Ulrichovi a skupina Javory
s průřezem své čtyřicetileté umělecké činnosti (od bigbeatu přes zhudebněné literární texty
a muzikál po známé a stále oblíbené písně).
Konference Knihovny současnosti se neztrácí v nabídce akcí pro knihovnickou
veřejnost, její význam stále roste a určitě i nadále bude největší možností seznámení se s
trendy v knihovnicko-informační oblasti a setkáním na vysoké odborné úrovni.
* Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010.
Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v
knihovnách ČR. Etapa 1: do roku 2010.
Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010.

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

http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=852

20.10.2007

