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INFORUM 2014

Hana Hornychová

Jubilejní 20. ročník konference nesl motto „Inspirovat a být inspirován“. Byl zaměřen hlavně na elektronické zdroje,

jejich akvizici a správu, projekty v oblasti digitalizace, open access, cloudové služby a jejich využití. Nechyběla ani 

posterová sekce a Infomejdan.

Zahájení konference patří vždy k těm nejsledovanějším událostem. Nápady se zdají být nevyčerpatelné. Letos se 

chvíli zdálo, že organizátorům došel dech. Úvodní přednáška „Velikáni na Inforu v průběhu věků“ mapovala účast 

významných osobností za uplynulých dvacet let konání konference. Byla zmíněna účast takových velikánů, jako 

Eugena Garfielda, Víta Richtera, nebo Richarda Papíka. Přednáška však nesplňovala očekávání zábavné show…

dokud nebyla narušena příchodem dvou bíle oděných ozbrojenců. Dále se výstup odehrával ve znamení 

Hvězdných válek. Na konferenci dorazili klony a temný pán Darth Vader (generální nadnárodní majestát a ředitel 

nadnárodní taucetijské knihovny), který se na akci dostavil díky tomu, že “informace o dobrých akcích se šíří 

rychleji než světlo”. V taucetijské nadnárodní knihovně mají šest nezávislých studoven pro jednotlivé rasy, místo 

vzdáleného přístupu používají teleportaci, čtenáři navštěvují historické oddělení, kde si prohlížejí makety knih, 

jejich pobočka bohemistiky je ve čtvrtém rozměru, a tedy neviditelná, aby jim do ní nikdo nechodil.

Mezi nejsledovanější a nejlépe hodnocené příspěvky[1] patří prezentace Viléma Sklenáka. Vedoucí Katedry 

informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze se zajímá o problémy vyhledávání informací a věnuje 

tomu i své příspěvky na Inforu. Letos se přítomných zeptal, zda „Vyhledávání na webu stagnuje?“ Na první 

poslech se zdálo, že vyhledávače opravdu nic nového nenabízejí. Ale nakonec nás V. Sklenák ujistil, že se rýsují

nové trendy. Dříve platilo, že informace je nutné hledat a najít jako houby. Dnes už „Chuck Norris na houby 

nechodí, vycvičil si je, aby se samy hlásily u dveří jeho domu“.[2]

K velmi inspirativním příspěvkům patřila prezentace Lukáše Budínského z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve 

svém příspěvku se věnoval nasazování mobilních aplikací v knihovně a zkušenostem z provozu takové instalace. 

Knihovna se na jednu stranu snaží poskytnout co nejmodernější technologie, na druhou stranu nutí uživatele, aby 

běhali s papírkem v ruce mezi regály. V knihovně UTB si uvědomili potenciál mobilních telefonů, které má většina

studentů v kapse. Nasadili dva systémy, které uživateli orientaci v knihovně usnadní: mapu fondu a aplikaci 

mKatalog. Mapa fondu je služba, která u každého titulu v katalogu zobrazí jeho přesné umístění v patře i v části 

regálu, a tak uživatel může jít „najisto“ pro hledaný dokument. Aplikace mKatalog je na zakázku vyvinutý program 

pro mobilní přístup k elektronickému katalogu. Umožňuje vyhledat požadovanou knihu, zjistit její dostupnost a 

nabízí přístup ke čtenářskému kontu včetně možnosti prodlužování výpůjček. Spojením těchto dvou systémů 

získává uživatel dokonalý přístup ke knihovnímu fondu. Ve svém chytrém telefonu si vyhledá knihu, zjistí, zda je 

dostupná, a okamžitě si může zobrazit její pozici na přehledné mapě.

Zástupci knihoven, které používají systém Kramerius, s napětím očekávali příspěvek Pavla Kocourka z firmy 

Incad. Představil aktuální informace z vývojových prací na tomto projektu a chystanou novinku - uživatelské 

rozhraní systému Kramerius. Stávající K4 v budoucnu zůstane administrativním rozhraním pro knihovníky, jako 

uživatelské rozhraní bude sloužit samostatná instalace Krameria - K5. Funkcí nového uživatelského rozhraní bude 

nalezení dokumentu (procházení, vyhledávání a doporučování) a čtení (plné zobrazení, listování). Nasazení K5

nebude vyžadovat migraci dat, protože neobsahuje změny v datové struktuře.

Stálicí konference se stává Jiří Pavlík z Univerzity Karlovy v Praze. Jeho vystoupení „České e-knihy pro knihovny,

zkušenosti z UK“ (velmi příznivě hodnocené v anketě Přednášející Top 9[3]) představilo aktuální nabídku českých 

e-knih a poslední aktuality z vývoje českých e-knih pro knihovny. Podrobně byla popsána nová platforma Levná

knihovna, která je momentálně v testovacím provozu právě na UK.



Jednotlivé přednášky i prezentace z konference jsou k dispozici v elektronické podobě.[4]

Hodnoceni byli nejen přednášející, ale také nejvýznamnější produkt spojený s elektronickými informačními zdroji. 

Cenu INFORUM 2014 získala evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví Manuscriptorium 3 a 

rozhraní pro digitální knihovny Gulliver.

Celkově byl jubilejní ročník konference INFORUM 2014 velmi povedený. Obsahově přínosnější byl asi druhý den, 

kdy se více ukázal smysl zavedení nových technologií do praxe a jejich využití pro knihovníky i uživatele.
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Web konference: http://www.inforum.cz/cs/
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