
OtvOrený PríStuP/PODujAtiAOtvOrený PríStuP/PODujAtiA

66

values
Openness, i.e. the personal and professional commitment in favor of open access to information and knowledge, is part of the
fundamental values of information professionals. Clause 4 of the IFLA Code of Ethics says that “librarians and other 
information workers’ interest is to provide the best possible access for library users to information and ideas in any media or
format. This includes support for the principles of open access, open source, and open licenses”.

Worldwide
Open science is usually considered as universal, as a global way to do better science. However, some people think that open
science may confirm the dominant position of Western science. In the past, researchers of the Global South had problems to
access scientific information, because of subscriptions; in the future, they may have problems to publish their results, because
of APC. Some people think, too, that researchers from the Global South should not give away their results for free, and that
they should retain control about their data, information and knowledge. 

arXiv
The mother of all open repositories; the one who rules them all. Launched by the global high energy physics community in
1991, initially hosted by Los Alamos, now at Cornell. Its central purpose is to enable direct communication of research results
between researchers. Requires the deposit of preprints (or e-prints); no records without the full paper. In October 2019, arXiv
contains more than 1.6 million papers, mainly in physics, mathematics and computer science. 

you
I.e. knowledge producer, information professional, academic librarian, data officer, archivist or other: you are partners and 
support of researchers, and essential stakeholders in the ecosystem, for the promotion and achievement of open science.

zenodo
Open repository from CERN. Contains in October 2019 more than 1.4 million items, mostly publications but also datasets,
image files and software, from CERN and nearly 3,700 other scientific communities. Zenodo is a model of a public, sustainable,
open software (Invenio), multidisciplinary and multi-resource research repository. Zenodotus was the first librarian of the 
Library of Alexandria.

zika
A dangerous viral disease. Along with Ebola and climate change, one of the main arguments of politicians during the prepa-
ration of the Amsterdam Call in 2016. The idea is that open science will help to discover better and faster solutions for 
crucial societal problems, especially by providing access to the most recent scientific knowledge for a broad group of 
potential contributors, including new or unknown users of knowledge.
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Motto síce vychádzalo aj z minulosti, uvažovalo však
o budúcnosti. Dvadsiaty siedmy ročník podujatia Kni-
hovny současnosti reflektoval storočnicu vzniku kni-
hovníckeho zákona z roku 1919. 1919 – 2019 =
KNIHOVNY ...   aký má tento vzťah pokračovanie?

Knihovny současnosti každoročne reagujú na aktuálne
trendy knihovníckej profesie. V tomto ročníku výrazne za-
rezonovalo sté výročie prijatia takzvaného Masarykovho
knihovníckeho zákona v roku 1919, ktorý ovplyvnil ďalší
vývoj nielen českého, ale aj česko-slovenského knihov-
níctva.  

V tematických blokoch jednotlivých konferenčných dní sa tak
spájal určitý historický odkaz s aktivitami, ktorým sa venujú
knižnice dnes. Hovorilo sa napríklad o kľúčových projektoch
českého knihovníctva, o význame knižníc v oblasti vzdelá-
vania, ale aj o ich prepojení s regionálnou históriou. 

1919 – 2019 = kniHOvny ...   aký má tento
vzťah pokračovanie?
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Konkrétne otázky si organizátori
položili v záverečný deň poduja-
tia: Minulosť knižníc ... a čo 
s ňou dnes? Knižnice ako sú-
časť spoločnosti ... A čo s ňou
a čo s nimi?         

Otázky sme položili i my z redak-
cie. Napríklad k programovej prí-
prave podujatia: „Aké trendy
organizátori postrehli počas
jednotlivých rokov tvorby prog-
ramu podujatia? Akým spôso-
bom ovplyvňovalo dianie 
v knižnično-informačnej vede
a praxi ponuku konferencie?“

Odpovedá Blanka konvalin-
ková z Krajskej vedeckej kniž-
nice v Liberci:

„Konference se koná každoročně
a její program se vždy  pečlivě
připravuje na poradách SDRUK.
Hned po skončení konference, na
první následující poradě Rady
SDRUK se konference vyhodnocuje a začíná příprava konference nové. Vyhodnocení probíhá jak přímo garanty jednotlivých
bloků, tak i na základě dotazníků, které vyplnili běžní účastníci konference. Z dotazníků získáme zajímavou zpětnou vazbu 
a snažíme se na ni reagovat.

Program vždy zohledňuje současné trendy v knihovnictví. Například při výběru zahraničních hostů Rada vychází z osobních
návštěv výborných zahraničních knihoven na studijních cestách, vybírá osobnosti, které mají za sebou třeba stavbu nové kni-
hovny (Stuttgart v Německu, Aarhus v Dánsku) nebo takové osobnosti, které mají co říci o knihovnictví obecně (Barbara Lison
nebo Andrew Lass).

Nekolik let už se při přípravě programu opíráme o Koncepci rozvoje českých knihoven. Snažíme se do programu včlenit pří-
spěvky, které koncepci a její úkoly přibližují, např. příspěvky (nebo celé bloky příspěvků) zaměřené na Centrální portál kni-

hoven, Celoživotní koncepci vzdělávání
pracovníků knihoven, práci s handicapo-
vanými apod.

V posledních dvou – třech letech sledu-
jeme postupný a žádoucí přerod veřej-
ných knihoven v centre celoživotního
vzdělávání veřejnosti. Od akcí pro malé
děti a jejich rodiče přes přednášky 
a workshopy, výstavy pro dospělé až ke
vzdělávání seniorů v oblasti IT nebo 
v rámci Virtuální univerzity třetího věku.
Proto byl např. na programu letošní kon-
ference celodenni blok o vzdělávání uži-
vatelů.

Aktuálním tématům věnujeme velkou
pozornost – což ostatně zase bylo pa-
trné letos, kdy čeští knihovníci slaví sto
let od vzniku prvního Knihovního zákona
v roce 1919.“

Knihovny současnosti tak naozaj odrážajú súčasnosť dnešných knižníc. V aktuálnom ročníku takéto „zrkadlo“ nastavilo 70
prezentujúcich odborníkov, ktorých si vypočulo viac ako tristo účastníkov. Ponuku svojich produktov a služieb predstavilo 15
spoločností. 

Silná odborná zostava potrebovala silný tím z radov organizátorov, ktorí vtipne spomínajú, že taká organizácia podujatia ich
popri ďalších aktivitách stála aj minimálne 500 prenesených kíl. 
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A s čím si spájajú podujatie Knihovny sou-
časnosti jeho účastníci? Reakcie zhŕňa eva 
měřinská, riaditeľka Mestskej knižnice Tábor: 

„Při dotazování ředitelé a ředitelky knihoven zmi-
ňovali především: setkání s kolegy, inspirativní
prostředí, sdílení zkušeností, zahraniční inspi-
race. Dále: překvapení nebo nadšení, co se 
v různých knihovnách řeší a jakým způsobem. 
Z konference je možné  odvézt si podněty pro
inovaci vlastních služeb a postupů.“

Organizačný tím je tak každoročne postavený
pred jasnú úlohu, ktorej vyriešenie preverí vždy
až priamo podujatie.  

Podujatie Knihovny současnosti pripravuje Sdru-
žení knihoven ČR a Ústřední knihovnická
rada ČR v spolupráci s jednotlivými odbornými
garantmi z rôznych knižníc a ďalších inštitúcií. 

No, a keďže tento rok sa premýšľalo aj o budúc-
nosti knižníc, my sme sa tiež opýtali na budúcnosť, na budúcnosť konferencie. veronika chruščová z Mestskej knižnice v
Prahe sa ako jedna z členov organizačného tímu na ňu díva optimisticky: Aká budúcnosť čaká KNIHOVNY SOUČASNOSTI? Čím
chce byť táto konferencia jedinečnou?

„Věříme, že růžová. Je to unikátní platforma pro sdílení problémů, ale i úspěchů a dobré praxe v českém knihovnictví. Konfe-
rence se neustále vyvíjí a její formát se proměňuje a snaží se reagovat na podněty účastníků. Samozřejmě, už je to jiná kon-
ference než kterou mohli knihovníci navštívit v roce 1992, kdy se akce poprvé konala, ale svůj účel, tedy propojování lidí,
přinášení nových podnětů a projektů a hledání ideálního prostoru (i metaforicky řečeno) pro české knihovnictví, plní stále. Bu-
deme se těšit na příští rok ve dnech 8. – 10. září 2020.“

Podrobný program konferencie so všetkými oficiálnymi informáciami nájdete na stránke Sdružení knihoven ČR –
www.sdruk.cz

Za redakciu nášho časopisu si ale dovolíme doplniť jednu, pre nás významnú informáciu. Súčasťou podujatia bol aj sprievodný
program. Účastníci si mohli napríklad zabehnúť takzvaný InfoRun či zoznámiť sa s úlohou robotov a digitálnych technológií 
v knižniciach, v Laboratóriu. 

Redaktori odborných časopisov venovaných či už knižniciam, ale napríklad aj ďalším pamäťovým a fondovým inštitúciám sa
stretli pri tejto príležitosti v diskusii „Jsme v pressu.“ So svojimi kolegami sme tak mohli zdieľať skúsenosti na platforme vý-
znamného podujatia: „Význam diskusie Jsme v pressu vidíme v dvoch rovinách. Išlo o jedinečnú možnosť zdieľať navzájom
skúsenosti medzi kolegami z tak špecifickej redaktorskej práce, akej sa jednotliví redaktori venujú. Na druhej strane to, že 
sa diskusia stala súčasťou sprievodného programu stabilnej odbornej konferencie Knihovny současnosti, podčiarklo význam
takejto práce, ale predovšetkým periodík, ktoré sú jej výsledkom. 

Prepojil sa tak fakt, že daná redaktorská práca je špecifickou odbornou prácou a jej výsledok v podobe časopisu je určený pre
špecifickú odbornú komunitu, akou boli napríklad i účastníci konferencie Knihovny současnosti.“

V aktuálnom čísle si môžete prečítať dva články, ktoré tematicky nadväzujú na dve konkrétne prezentácie z podujatia Knihovny
současnosti 2019.

Poradenské a edukační  entrum (PEC), ako novú služba v českých knižniciach, predstavuje jana linhartová zo Severočes-
kej vedeckej knižnice v Liberci. 

Inšpiráciu, v podobe on-line kurzu pre deti Digitálna stopa, zameraného na výchovu v oblasti informačnej bezpečnosti, po-
núka David kudrna z Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť ČR.   
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