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Knihovny současnosti „se otevřely“ Olomouci
Andrea Součková
Největší knihovnická událost v roce? Akce, kde lze získat v ucelené podobě informace o aktuálních trendech nejen
v českých knihovnách, ale i v zahraničí? Věřím, že většině knihovníků při položení obou otázek ihned naskočí
v hlavě slovo Seč a těm nejmladším ročníkům už možná „pouze“ Olomouc. Ano, tušíte správně, řeč bude o
Knihovnách současnosti, konferenci, o níž se vás zpravodaj U nás snaží pravidelně informovat. Ve dnech 8.–10.
9. 2015 se uskutečnil již 23. ročník této tradiční akce, který nesl podtitul Otevřená knihovna.
První den byl tradičně zahájen slavnostním předáním medailí Z. V. Tobolky; mezi oceněnými byli pan Bohdan
Roule (ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana), Ing. Petr Žabička (náměstek Moravské zemské
knihovny), Mgr. Ivo Kareš (ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích), Mgr. Jaroslava Šterbová
(hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze) a PhDr. Helena Bouzková (ředitelka Národní lékařské knihovny).
V odborné části, příznačně nazvané Nové vlny, vystoupili zahraniční hosté – Knud Schulz, ředitel knihovny
v Aarhusu, a Jakob Heide Petersen, ředitel knihovny v Kodani, a hovořili nejen o aktuálních trendech v dánském
knihovnictví, ale i o novinkách, které zavedli ve svých knihovnách.
Program druhého dne konference byl složen z několika bloků, které se navzájem překrývaly. Ačkoliv se nejednalo
o vůbec jednoduché rozhodování, účastníci si předem museli zvolit z nabízených témat: Lidé se věnovali
problematice českého knihovnického vzdělávání. Hovořilo se nejen o celoživotním vzdělávání a získávání
kvalifikace, ale i o knihovnických školách, řízení pracovních týmů a jednotlivců v knihovnách… V rámci Infoboxu
zazněly přednášky věnované online katalogům, problematice analytického zpracování článků, ukládání e-knih a
jejich zpřístupňování, využití WikiMedia při vnitřní komunikaci v knihovně, zkušeností se systémem KOHA… Blok
Služby v akci byl zaměřen na seznámení s konkrétními úspěšnými a v praxi ověřenými příklady netradičních
služeb poskytovaných knihovnami. Kreativní knihovny se zamýšlely nad pojmy, jako je hravost, aktivní přístup a
tvořivost v knihovnách. Knihovníci se dozvěděli např. to, co obnáší práce muzejního pedagoga, co je to kreativní
průmysl, s jakými problémy se potýkají vývojáři počítačových her…
Poslední den konference byl věnován zásadním tématům českého knihovnictví. PhDr. Vít Richter, ředitel
Knihovnického institutu NK ČR, seznámil přítomné se stavem přípravy nové celostátní koncepce knihoven na léta
2016-2020. Ing. Petr Žabička shrnul hlavní milníky a výsledky projektu Centrální portál knihoven od počátku až do
současnosti a nastínil, jaké jsou plány do roku 2016; součástí příspěvku byly i ukázky praktické realizace. Ing.
Martin Lhoták, ředitel Knihovny Akademie věd ČR, uvedl přehled výsledků hlavních digitalizačních projektů
v českých knihovnách a jejich agregace v rámci projektu Česká digitální knihovna včetně jejich zpřístupnění
v CPK. Došlo také k předání prvních certifikátů standardu pro rovný přístup Handicap Friendly. Po třech dnech
nabitých mnoha a mnoha informacemi byla jistě pro všechny účastníky milou a vítanou tečkou na závěr
rekapitulace a zhodnocení jednotlivých programových bloků zástupci sekcí.
Každý z příspěvků by si zasloužil jistě nejméně jeden samostatný článek. Některá z témat však v dalších číslech
zpravodaje naleznou své místo a možná se i s ohledem na jejich důležitost budou zařazovat opakovaně. Aktuálně
bych však všem, kteří se konference neúčastnili a mají zájem o další informace, chtěla doporučit web SDRUK, kde
naleznou podrobnější informace k programu, prezentace od jednotlivých přednášejících a volně ke stažení bude i
sborník v elektronické verzi.
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