INFOMIX
INFOMIX
pre hospodársku súťaž a s lehotou preferenčného obchodného používania alebo využívania nie dlhšou ako sedem
rokov. Pri uzatváraní dohôd o spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom pri digitalizácii zbierok v kultúrnych inštitúciách treba dbať na zásady transparentného výberového konania. Veľmi dôležitou podmienkou pri uzatváraní týchto dohôd by mala byť dohoda o dostupnosti digitalizovaného materiálu prostredníctvom Europeany
s prednosťou bezplatného prístupu k výsledkom digitalizácie.
V „Odporúčaní“ je aj orientačná tabuľka s počtom minimálneho príspevku, ktorý sa očakáva od jednotlivých členských štátov EÚ. Slovensko, ktoré do októbra 2011 do fondu Europeany prispelo 84 858 digitálnymi objektmi, by
malo podľa odporúčania EK prispieť do konca roku 2015 minimálne 243 000 digitálnymi objektmi pri predpokladanom objeme celkového fondu Europeany 30 miliónov objektov.
Celý text Odporúčania je na webovej stránke: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/sk.pdf
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Jubilejná konferencia „Knihovny současnosti“
Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a Ústřední knihovnická rada ČR pripravili
na 11. – 13. septembra 2012 20. ročník konferencie Knihovny současnosti 2012.

Jubilejný ročník sa bude niesť v duchu novej Koncepcie rozvoja knižníc ČR na roky
2011 – 2015. Cieľom je upozorniť na problematické oblasti, ktoré sa vynárajú pri
plnení jej čiastkových cieľov, a predovšetkým na problém podmienok knižníc pri zabezpečovaní služieb verejnosti.

Prezentácie zúčastnených budú počas troch konferenčných dní rozdelené do týchto
tematických okruhov:

Prístup k informačným zdrojom a služby knižníc

Tu napríklad odznie príspevok týkajúci sa jednotného rozhrania systému knižníc, t. j. otázka centrálneho
portálu, ďalej príspevok venujúci sa marketingu knižníc či otázke digitálnych dokumentov v knižniciach.
Vzdelávanie používateľov knižníc

V tomto prípade možno spomenúť napríklad CEINVE, nový projekt na podporu informačného vzdelávania, ktorý predstaví PhDr. Iva Zadražilová z Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva na Filozofickej
fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Interiéry a bezbariérové knižnice

Príspevky v rámci tohto tematického okruhu sa budú venovať napr. sluchovo či zrakovo znevýhodneným
používateľom knižnice, ale predstaví sa tiež Krajská knižnica Karlove Vary, ako inšpirácia ostatným knižniciam v rámci používateľskej prívetivosti pre handicapovaných.

Odznejú aj ďalšie zaujímavé témy, ako napr. Design služieb v knižniciah, Knižnice a e-knihy či záverečná
prezentácia venujúca sa konkrétne spomínanej koncepcii rozvoja knižníc – Koncepcia rozvoja knižníc – Aktuální stav a realizace, ktorej odborným garantom je PhDr. Vít Richter z Národnej knižnice ČR.
Na konferencii sa uskutoční aj workshop venovaný úspešným marketingovým kampaniam.

Konferencia „Knihovny současnosti 2012“ sa uskutoční v priestoroch areálu univerzity v Pardubiciach.

Bližšie informácie o pripravovanej konferencii, ako aj o predchádzajúcich ročníkoch, nájdete na:

http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/.
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