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8.30 – 9.00

Registrace účastníků

9.00 – 9.05

Úvodní slovo – ředitel NTK Ing. Martin Svoboda

9.05 - 10.00

O projektu „Efektivní informační služby NTK“ – PhDr. Radka Římanová, NTK

10.00 - 11.00

Visioning Studies: A socio-technical approach to designing the future – Professor
Diane Sonnenwald, DPhil MSc MSc, School of Information and Library Studies,
University College, Dublin
Za účelem zjištění dopadu technologií budoucnosti byla vyvinuta výzkumná metoda
nazvaná “visioning studies”. Cílem této metody je porozumět perspektivám
zúčastněných stran a díky tomuto porozumění vyvinout socio-technická konstrukční
doporučení ve spolupráci s vědci z oblasti počítačové vědy.

11.00 – 11.15

Přestávka

11.15 - 12.15

Electronic Resources in Libraries: Heaven on Earth? Putting together a jigsaw
puzzle - dhr. Drs. A.J.H.A. Verhagen, Universitet van Amsterdam
Příspěvek přiblíží způsoby akvizice elektronických informačních zdrojů (EIZ) a s tím
související změny v řízení sbírek. Představena bude problematika konsorcií,
spolupráce a vyjednávání s producenty a prodejci EIZ, příspěvek pojedná o nastavení
cenové a licenční politiky a další právní aspekty této problematiky.

12.15 - 13.15

Oběd

13.15 - 14.15

Knihovny a nové modely šíření vědění - Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.,
Masarykova univerzita
Knihovny jako pouhá skladiště knih začínají být minulostí. Nové modely akumulace
šíření lidských vědomostí nahrazují a rozšiřují tradiční tištěné publikace jako jediné
médium. Důsledky těchto změn se týkají ekonomiky šíření informací, kulturní role
knihoven i funkcí, které knihovny plní.

14.15 – 15.15

Metodika zpracování ROI analýzy v knihovnách, RNDr. Tomáš Řehák, Městská
knihovna v Praze

Potřeba hledat úspory ve veřejných rozpočtech staví čím dále větší počet veřejných
knihoven před úkol odpovědět na otázku po své užitečnosti. A odpovědět nikoliv ve
floskulích či neměřitelných kategoriích. Je třeba odpovídat v korunách, procentech či
měsících návratnosti. A je třeba nalézt odpovědi nejen na otázky užitečnosti knihovny
jako celku, ale i jednotlivých služeb či jejich okruhů. Městská knihovna v Praze spolu s
Univerzitou Pardubice a Univerzitou Matěja Béla v Bánské Bystrici pracují na tříletém
projektu, který by měl pomoci nalézt metodiku hodnověrně prováděných výzkumů v
této oblasti.
15.15 – 15.30

Přestávka

15.30 – 16.00

Moodle v NTK – Ing. Marek Kocan, PragoDataConsulting, s.r.o.
LMS Moodle patří mezi nejvyspělejší a nejrozšířenější systémy pro řízení
elektronického vzdělávání vůbec. Cílem příspěvku je představit tento e-learningový
nástroj z různých pohledů tak, jak jej běžně nevídáme a ukázat pokročilé a uživateli
oceňované vlastnosti včetně speciálních rozšiřujících modulů. Příspěvek tak nebude
zaměřen na šedivou teorii, ale zajímavé aspekty a ukázky využití LMS Moodle
v reálné praxi.

16.00 – 16.30

Příklady novějších přístupů k hodnocení kvality poskytovaných
v zahraničních veřejných knihovnách - Martin Šály, Komix s.r.o.

služeb

Součástí probíhajícího projektu „Efektivní informační služby NTK“ je vytvoření
mechanismu sledování kvality veřejných informačních služeb poskytovaných NTK a
jeho pilotní realizace v NTK. Tato aktivita projektu je v úvodní fázi realizace. Jedním z
důležitých vstupů jsou zahraniční zkušenosti a „filozofie“ přístupů k hodnocení kvality
poskytovaných informačních služeb těchto institucí. Příspěvek uvede vybrané
příklady novějších přístupů ve vztahu k možnému využití v ČR.

Přístup na wi-fi
Jméno: NTK-EFI
Heslo: Effective12

Mediálním partnerem konference je elektronický časopis Ikaros

