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1. Účel cesty
Účast na 83. výroční konferenci mezinárodní organizace IFLA (The International
Federation of Library Associations and Institutions) s podtitulem „Libraries.
Solidarity. Society“, jejíž cílem je posilovat mezinárodní spolupráci mezi knihovnami
a sdílet příklady dobré praxe při zpřístupňování tištěných, multimediálních a
elektronických informačních zdrojů, poskytování informačních, poradenských a
vzdělávacích služeb nejširší veřejnosti i akademické komunitě.
2. Časový průběh cesty
20. 8. 2017

autobus Praha – Wrocław

21. – 24. 8. 2017

účast na mezinárodní konferenci

21. 8. 2017

prezentace příspěvku „Before and Beyond Embedding: A

Reference Fable from the National Library of Technology in
Prague“
25. 8. 2017

autobus Wrocław – Praha

3. Průběh navštívené akce
Od pondělí 20. 8. do čtvrtka 24. 8. probíhala hlavní část programu věnujícího se roli
knihoven ve společnosti a vzdělávání. Speciální důraz byl kladen na mezinárodní
spolupráci a diskuzi o situaci a poslání knihoven v různých částech světa. Některé ze
sekcí se skládaly z části věnované prezentaci čtyř až pěti příspěvků a z diskuze u
kulatých stolů, během níž si mohli účastníci vyměňovat osobní zkušenosti, získávat
nové kontakty a navazovat spolupráci. Další se věnovaly tématům formou příspěvků
a diskuze sestávala z kladení otázek přednášejícím.
Kongres sloužil také k setkání jednotlivých skupin IFLA, které se věnovaly revizi
existujících doporučení a standardů a sběru zpětné vazby na tyto materiály.
Navštívené sekce:










Libraries: A Call to Action – IFLA President’s Session
Bridging the Gap from School to Library: Best Practices for Planning,
Participation and Assessment of Internships, Practicums, Field Experiences
and Mentorships in LIS Education – School Libraries Section, Education and
Training Section, Continuing Professional Development and Workplace
Learning Section
Storytelling for Sustainability and Solidarity – Reference and Information
Services
Hot Topics – Academic & Research Libraries
Flash Session: Can we be neutral about neutrality?
Information Inequality – FAIFE
Engaged Communities – Transforming the Librarian Role – Library Theory and
Research with New Professionals Special Interest Group
Branding, Bridging, Building: Telling and Selling the Space Story – Library









Buildings and Equipment with Management & Marketing
Revised Guidelines and Best Practice – Section Libraries for Children and
Young Adults
Being Open About Open – Academic & Research Libraries, FAIFE and
Copyright and Other Legal Matters
Staff Development & CPDWL Guidelines: Rapid Fire Cases & Discussion –
Continuing Professional Development and Workplace Learning
LinkedUp: Connecting Users and Libraries Around the World – Document
Delivery and Resource Sharing
Media is the Message: Critical Use of Video in the Digital Age – Information
Literacy and School Libraries
Document Delivery and Resource Sharing (Business Meeting)
Challenging Society and Naming Identity: Subject Access and Bibliography in
a Multicultural World – Bibliography Section and Subject Analysis and Access
Section

V pondělí 21. 8. přednesli pracovníci NTK Martin Stehlík a Sasha Skenderija
příspěvek „Before and Beyond Embedding: A Reference Fable from the National
Library of Technology in Prague“ který byl zařazen do sekce „Storytelling for
Sustainability and Solidarity – Reference and Information Services“.

4. Dokumentace
Program konference je dostupný na adrese:
http://www.professionalabstracts.com/iflawlic2017/programme-iflawlic2017.pdf
Plné texty konferenčních příspěvků jsou dostupné v repositáři IFLA:
http://library.ifla.org/view/conferences/2017/
5. Anotace
Konference pomohla s vyjasněním potřeb cílových skupin NTK i projektu CzechElib
tj. studentů, vědců a knihovníků, a to v globálním měřítku a globálních trendů
v oblasti knihovnictví a zpřístupňování informací. Během prezentací i diskuzí se často
opakovala témata týkající se zajištění rovného, rychlého a demokratického přístupu
k důvěryhodným informací a role, jakou by v tomto měly sehrát knihovny. Velmi
aktuálním tématem zůstává problematika efektivního sdílení zdrojů napříč hranicemi
tak, aby knihovny při poskytování svých služeb využívaly nástroje dostupné
v globálním síťovém prostředí a jejich služby tak zůstaly použitelné pro uživatele
internetu. Stále důležitějším tématem se stává Research Data Management a služby,
které by knihovny mohly a měly výzkumníkům nabízet při správě jejich dat.
Přínos akce spočívá nejen ve vyměňování zkušeností a identifikaci trendů, ale i
navázání cenných kontaktů s informačními profesionály z různých částí světa.
Zároveň bylo možno s knihovníky z celého světa prodiskutovat modely zpřístupnění
odborných elektronických zdrojů fungující v jejich zemích a představit jim cíle
projektu CzechElib.

