
Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno účastníka cesty PhDr. Zdeněk Bartl (Odd. národních jmenných autorit) 
Mgr. Karolína Košťálová (Odd. referenčních a 
meziknihovních služeb) 
Mgr. Jindřiška Pospíšilová (Odd. referenčních a 
meziknihovních služeb) 
PhDr. Vít Richter (Knihovnický institut) 
PhDr. Petra Šťastná (Odd. periodik) 
PhDr. Františka Vrbenská (Odd. digitalizace) 

Pracoviště – instituce, adresa Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 
Důvod cesty 33. mezinárodní informatické sympózium Infos 2005 
Místo – město Stará Lesná, Vysoké Tatry 
Místo – země Slovensko 
Datum (od-do) 25.-28.4.2005 
Podrobný časový harmonogram 24.-25.4.2005 – příjezd do Staré Lesné 

25.-28.4.2005 – program sympózia 
28.4.2005 – návrat do Prahy 

Finanční zajištění Pořadatelé sympózia, NK ČR 
Cíle cesty Účast na sympóziu Infos 2005, přednesení příspěvků 
Plnění cílů cesty Cíl cesty byl splněn.  
Program a další podrobnější 
informace 

Program uveden na webové stránce sympózia 
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1098
 
Hlavním tématem Infosu 2005 byl Elektronický svět 
informací. 
 
Program rozdělen do tematických sekcí:  

 spolupráce paměťových institucí,  
 vzdělávání,  
 digitalizace kulturního dědictví,  
 organizace vědeckých poznatků a přístup k nim,  
 nové knihovnické a informační technologie 

 
Témata přednesených příspěvků účastníků z NK ČR: 

 Internetizace českých knihoven (dr. Richter) 
 Vzdělání, věk a platové podmínky v českých 

knihovnách (dr. Richter) 
 Program ochranného reformátování Kramerius (dr. 

Vrbenská) 
 Národní autority – statistiky a spolupráce 

s paměťovými institucemi (dr. Bartl) 
 Jednotná informační brána (JIB) (mgr. Pospíšilová, 

mgr. Košťálová) 
 Portál Knihovny.cz (mgr. Pospíšilová, mgr. Košťálová) 
 Elektronická knihovna časopisů (EZB) – konsorciální 

konto (dr. Šťastná) 
 
V průběhu sympózia jednání o možnostech spolupráce: 

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1098


 Na projektech JIB a EZB se slovenskými kolegy 
 Národní knihovny ČR s Univerzitní knihovnou v 

Bratislavě v rámci meziknihovních služeb  
 
Zpráva o sympóziu v časopise Ikaros (květen 2005) – viz 
http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200504021  
 

Přivezené materiály Sborník příspěvků bude dostupný v Knihovně knihovnické 
literatury 

Datum předložení zprávy 18.5.2005 
Podpis předkladatele zprávy  
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