KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN
ČTVRTEK 8. 9., 8:30–11:30, AULA
V bloku závěrečného dne konference se podíváme na aktuality, které hýbou celým českým
knihovnictvím, ať už je to ROI či Centrální portál knihoven. Blok uzavře panel ke Koncepci
rozvoje knihoven.
Moderátor a garant: PhDr. Vít Richter
Vít Richter je ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, předseda Ústřední
knihovnické rady, výkonný tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR,
koordinátor dotačního programu VISK, vedoucí projektu Benchmarking knihoven,
spolupracuje na řadě celostátních průzkumů zaměřených na problematiku knihoven,
čtenářství dospělé a dětské populace.
8:30–8:45 – ZAHÁJENÍ
8: 45–9:05
KNIHOVNY.CZ – ZAČÍNÁME / Ing. Petr Žabička, Mgr. Petra Žabičková, Mgr. Martin Kravec
– Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna vyvíjí od roku 2015 Centrální portál knihoven, který poběží
na adrese www.knihovny.cz. Příspěvek představí aktuální stav portálu a plány na jeho další
provoz a rozvoj.
Petr Žabička je náměstkem ředitele Moravské zemské knihovny v Brně, kde vede Sekci
vývoje, výzkumu, inovací a digitalizace, je členem různých komisí programu VISK
a odborných pracovních skupin a řešitelem projektů, výzkumu a vývoje.
Petra Žabičková vystudovala Masarykovu univerzitu – Fakultu filozofie, obor Informační
studia a knihovnictví. Od 1995 pracuje v MZK nejprve jako knihovnice, od roku 2004 jako
správce knihovního systému. Od 2014 vede programátorský tým, vyvíjející portál Centrální
portál knihoven.
Martin Kravec se jako softwarový vývojář a student magisterského studia v Kabinetu
informačních studií a knihovnictví podílí na vývoji Centrálního portálu knihoven. V rámci open
source vývoje aktivně participuje na vývoji otevřeného integrovaného knihovního systému
Koha.
9:05–9:20
CzechELib žije – Ing. Martin Svoboda, Národní technická knihovna
Příspěvek informuje o aktuálním stavu přípravy projektu, jehož Projektový záměr schválila
26.7. Porada vedení MŠMT. Poskytne informace o finančním, personálním i systémovém
zabezpečení projektu, který nastartuje na konci tohoto roku.

9:20–9:40
PROSTOROVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ČR / PhDr. Vít
Richter – Národní knihovna ČR

Výsledky celostátního průzkumu prostorového a technického vybavení knihoven
provozovaných obcí, městem a krajem. Průzkum se uskutečnil v průběhu května 2016
ve více než 2000 knihovnách. Charakteristika současného stavu, perspektivy a limity rozvoje
knihoven z hlediska prostorového a technického vybavení.
9:40–10:00
UŽ ZNÁTE SVÉ ŠŤASTNÉ ČÍSLO? / RNDr. Tomáš Řehák – Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Univerzitou Pardubice se dlouhodobě věnují
projektu, který pomáhá změřit efektivitu vynaložených prostředků ve veřejné knihovně. Jak
se daňovým poplatníkům vyplácí investice do instituce a veřejných služeb, které z podstaty
negenerují žádný ekonomický zisk? Jak si to má spočítat ředitel/ka knihovny, a jak
knihovník/knihovnice? A komu se svým výsledkem pochlubit?
10:00–10:20 – PŘESTÁVKA
10:20–11:45
KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2016–2020
S VÝHLEDEM DO ROKU 2025
Diskusní panel k hlavním prioritám budoucího rozvoje knihoven v České republice.

ZÁVĚR
11:45–12:30
VÝSLEDKY PRÁCE DÍLEN
PROGRAMOVÝCH BLOKŮ

A SEKCÍ

12:30–12:45 – ZAKONČENÍ
12:45 – ZÁVĚR KONFERENCE
Moderátor: RNDr. Tomáš Řehák
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