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• Zastupování NK na jednání ředitelů a top 

managementu malých národních knihoven – Small 
& Smart Libraries 

• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro 
digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění 
digitálních dokumentů 

• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice 
digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění 
digitálních dokumentů 

• Upevnění a rozvoj existujících odborných kontaktů 
a navázání kontaktů nových, vyjednání návštěv 
zejména pro oblast digitálních knihoven  

Místo – město Jeteborg 
Místo – země Švédsko 
Datum (od-do) 9.8.2010-16.8.2010 
Podrobný časový harmonogram Odlet: 9.8.2010 

Konference IFLA + související aktivity: 10.8.2010-
15.8.2010 
Návrat: 16.8.2010 

Spolucestující z NK M. Balíková, J. Pospíšilová, A. Knoll, E. Lichtenbergová(s 
ohledem na odlišnost programu předloží vlastní cestovní 
zprávy) 

Finanční zajištění Výzkumný záměr – vav.0131 
Cíle cesty • Světový knihovnický a informační kongres IFLA 2010 

– návštěva kongresu – především  akcí zaměřených na 
oblast digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění 
digitálních dokumentů 

• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro 
digitilizaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění 
digitálních dokumentů 

• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice 
digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění 
digitálních dokumentů digitálních repozitářů – 
kuloárové diskuse, získání nejnovějších informací, 
informace o situaci v ČR 

• Upevnění a rozvoj existujících odborných kontaktů a 
navázání kontaktů nových – vyjednání návštěv zejména 
pro oblast digitálních knihoven 

• Zastupování NK na jednání ředitelů a top managementu 
malých národních knihoven – Small & Smart Libraries 

Plnění cílů cesty Všechny cíle cesty byly splněny:  
• Světový knihovnický a informační kongres IFLA 



2010 – návštěva kongresu – především  akcí 
zaměřených na oblast digitalizace, dlouhodobé 
ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů. Dle 
časových možností (na kongresu IFLA lze s ohledem na 
množství zastoupených příspěvků i témat stihnout vždy 
pouze část odborného programu i společenských akcí). 
Soustředila jsem se především na prezentace, 
workshopy a diskuse vztahující se k digitalizaci, 
dlouhodobé ochraně digitálních dokumentů knihovnám, 
portálům a věcnému zpřístupnění dokumentů. 

• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro 
digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění 
digitálních dokumentů. Návštěva výstavy je 
příležitostí pro shlédnutí nových trendů, porovnání 
různých řešení a diskusi se zástupci vystavujících firem. 

• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice 
digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění 
digitálních dokumentů. Příspěvky a diskuse k oběma 
výše uvedeným tématům bývají velmi často zařazeny 
do stejného bloku – digitální dokumenty uložené 
v repozitářích je třeba zpřístupnit pro uživatele co 
nejjednodušším a nejpříjemnějším způsobem, což 
ovšem vyžaduje velké množství práce a kvalitní 
systémy „v pozadí“. Evidentním trendem je pokračující 
integrace heterogenních zdrojů, velkým tématem 
současných konferencí je agregace na národní i 
mezinárodní úrovni. 

• Upevnění a rozvoj existujících odborných kontaktů 
a navázání kontaktů nových – vyjednání návštěv 
zejména pro oblast digitálních knihoven. Konference 
IFLA je jedinečnou příležitostí pro kontakt s kolegy 
skutečně z celého světa a dojednání spolupráce i 
návštěv. 

• Zastupování NK na jednání ředitelů a top 
managementu malých národních knihoven – Small 
& Smart Libraries. Původní neformální brainstorming 
ředitelů a top managementu malých knihoven zaměřený 
na „horká“ témata dneška i budoucí trendy rozvoje 
knihoven se stal velmi populární akcí, kterou s oblibou 
navštěvují i ředitelé další zástupci i těch největších 
knihoven. Ukazuje se, že malé knihovny jsou 
v mnohem operativnější než knihovny velké a 
v reakcích na naléhavé výzvy a změny jsou pružnější 
než knihovny velké.  

Program a další podrobnější 
informace 

Úplný program konference je v elektronické podobě 
k dispozici na  
http://www.ifla.org/en/conferences-sessions/216 
v tištěné podobě (včetně seznamu účastníků) ve studovně 
knihovnické literatury. Přivezla jsem řadu materiálů interní 
povahy, které nemohu být zveřejněny, ale budou užitečné 



zejména pro přípravu výběru systému pro digitální 
repozitář.  

Přivezené materiály Všechny materiály jsou k dispozici ve studovně 
knihovnické literatury NK ČR 
• Tištěný program kongresu IFLA 2010 
• CD s úplným programem a referáty kongresu IFLA 

2010 
Tištěné přílohy a elektronické 
dokumenty 

• Zpráva je k dispozici ve studovně knihovnické 
literatury a na intranetu NK ČR 

• Elektronické dokumenty – viz navigace výše v textu. 
Datum předložení zprávy 29.11.2010 
Podpis předkladatele zprávy  

 
 


