SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR
Prokešovo nám. 9
728 00 Ostrava

Návrh programu na konferenci Knihovny současnosti 2015
OTEVŘENÁ KNIHOVNA – téma Konference Knihovny současnosti 2015 v Olomouci, má
několik tezí a myšlenek, které se budou prolínat celým programem. Základní myšlenkou je
fakt, že pouze knihovna dobře připravená může reagovat na společenskou poptávku po
svých službách a dokonce ji aktivně formovat a služby proaktivně nabízet. Proto jsou důležité
soudobé poznatky společenských věd a jejich relevance pro knihovny, proto roste význam
knihovny jako instituce plné kvalifikovaných lidí, kteří jsou schopni měnit metody své práce a
nabízet služby knihoven jako vzdělávacích institucí, proto se budeme zabývat koncepčními
otázkami uchování a zpřístupnění informačních obsahů v kontextu a napříč celým státem.
Na této konferenci zaznamenáme i změny v její vlastní organizaci: nejvýznamnější změnou
bude jistě větší počet aktivit – dílen a workshopů, které nabídnou účastníkům konference
možnost aktivnější účasti na konferenci. Počítáme i s tím, že výsledky dílen a workshopů
zazní ve stručnosti v závěrečný den konference tak, aby se se závěry mohli seznámit i
ostatní účastníci. Dále: po mnoha letech nebudeme vydávat tištěný sborník příspěvků,
dostupný v den zahájení konference, ale přistupujeme k vydání sborníku=e-knihy na podzim
letošního roku. Máme za to, že tato změna významně a pozitivně ovlivní rozšíření příspěvků
konference pro všechny zájemce.
Drobnější změnou bude zavedení „místenkového systému“ pro účast v sekcích. Zůstane
zachovaný princip přihlašování se do sekcí podle zájmu posluchačů. Z přihlášek vytvoříme
seznam a podle něj budou posluchači vpouštěni do místností a sálů, kde se sekce budou
konat. Pokud budou v sále ještě volná místa, budou těsně před zahájením sekce vpuštěni do
sálu i nezapsaní zájemci.
Do organizace konference bychom také rádi zapojili studenty, kterým nabídneme
zvýhodněné podmínky účasti.

Úterý 8. 9.
Zahájení, zdravice…
Zaslouží si to – předání medailí Z. V. Tobolky (A. Brožek?)
13.00 – 14.25
Nové vlny
14.30 – 18.00 moderátor/garant T. Řehák (1,5 hodiny na řečníka, diskuse)
1. ředitel knihovny Aarhus (Dánsko)
2. ředitel knihovny Kodaň (Dánsko)

Středa 9. 9.
Lidé
Cíl: Odpovědět na otázku jak na to, aby knihovníci stačili měnícímu se světu, tedy co, jak,
kdo a kdy (koho) učit
Témata:
Řízení lidských zdrojů, NSP a NSK, odborné knihovnické vzdělávání vysoké, středoškolské,
rekvalifikační, informační vzdělávání uživatelů, proměna vzdělávacího VISKu směrem
k potřebám knihoven
Průběh:
Dopolední delší přednášky, odpoledne VISK a skupinová práce
8.00 – 17.00 moderátor/garant xxxx
(celodenní téma,)
Skupina: xxx lidí

Infobox
Cíl: Sdílet informace a ověřit, zda vize a vývoj „užitných“ technologií a jejich nasazení
v knihovnách sleduje hlavní cíl: spokojeného koncového uživatele
Témata: Proměna katalogů k 3.0 a zapojení uživatelů do obsahu i vývoje, FRBR a jeho
praktické užití, RDA, ANL, centrální zpracování české beletrie, zpracování s přesahem,
připravenost knihovních systémů, opensource / aplikace, Ptejte se knihovny, postavení
uživatele a jeho práva v on-line prostředí, služby čtenářského konta
Průběh: Dopoledne zaměřené na východiska pro knihovny, odpoledne na to, k čemu je to
čtenářům dobré
8.15 – 17.15 moderátor/garant xxxx
(celodenní sekce)
Kreativní knihovny – workshopy
Cíl: ukázat, jak mohou knihovny využívat kreativitu svou, i svých uživatelů a pokusit se
vymezit místo knihovny v kreativním průmyslu. Nastínit rozdíl mezi tvořeníčkem a cílenou
podporou kreativity.
Témata: literární, divadelní, hudební, fotografické workshopy, využití výsledků, příprava akcí,
cílové skupiny, senioři píší wikipedii…
Průběh: 1-2 přednášky na úvod, workshopy s výsledkem po dobu celého odpoledne
8.30 – 17.30 moderátor/garant xxxx
(dopolední teorie, odpolední kontinuální workshop,)
Služby v akci
Cíl: na základě příkladů dobré praxe kreativně formulovat možné produkty služeb pro
konkrétní cílové skupiny uživatel/neuživatelů knihoven
Téma: Služby šité na míru uživatelským skupinám a vítaná pomoc partnerství (proč, pro
koho, jak, s kým, kdy)
Průběh do přestávky: inspirativní přednášky s příklady dobré praxe,
Průběh po přestávce: určení cílových skupin a služeb s úkolem provést ve skupině design
služby tak, aby byla úspěšná
8.45 – 12.45 moderátor/garant xxxx
Knihovna viděná zvnějšku
Cíl: sdílet informace a návody na efektivní postupy zviditelnění knihovny jako specifické
služby veřejnosti
Téma: Na to, co máme poskytovat čtenářům, máme standardy VKIS, na to, co z nás je vidět
prvním pohledem standard není… biblioboxy, virtuální prohlídky, adresář knihoven,
spolupráce se Seznam.cz, označení knihovna
Průběh: Příklady dobré práce, práce na případové studii
13.30 – 17.30 moderátor/garant xxxx

Čtvrtek 10. 9.
Koncepce rozvoje knihoven - Z papíru do cloudů
8.00 – 12.00 moderátor/garant Vít Richter
Výsledky práce dílen a sekcí - diskuse (1,5 hod)
Přestávka (30 min)
Shrnutí aktuálního dění kolem koncepce rozvoje knihoven s přihlédnutím k apelaci na
zapojení (30 min)
Přiblížení českých digitalizačních projektů a jejich výsledků v roce 2014/2015 – NDK, ČDK,
PRALIT (30 min)
12.00 – 12.15 shrnutí a závěr
ROZCHOD!

