Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Vás zve na seminář z cyklu

Quo vadis, knihovno?
Výzkumy v knihovnách + Centrální portál knihoven
Termín:

7. 11. 2013, 9:00 – 16:00

Místo konání:

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Bráfova 3, Ostrava,
Školicí středisko ve 3. patře

Lektoři:

PhDr. Marie Šedá + Ing. Martin Lhoták

Program:
9:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:00

PhDr. Marie Šedá
Výzkumy v knihovnách – teorie
přestávka na kávu
Výzkumy v knihovnách – praxe, tvorba dotazníku v programu Survio.com
přestávka na oběd
Ing. Martin Lhoták
Prezentace Quo vadis, knihovno?
Prezentace Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz
přestávka na kávu
Workshop (diskuse)

Roadshow Quo vadis, knihovno? je série přednášek a workshopů, které mají za cíl šířit myšlenky
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015. Ing. Martin Lhoták, ředitel Knihovny Akademie
věd ČR, představí ve své prezentaci všech šest hlavních témat Koncepce. Mezi ně patří ochrana
kulturního dědictví (digitalizace), zpřístupňování informací (centrální portál Knihovny.cz), vzdělávání a
čtenářství (komunitní role knihoven), přístup ke službám (bezbariérovost služeb), marketing služeb
(Standard pro dobrou knihovnu) a profese knihovníka (zvyšování kvalifikace). Výklad se poté bude
podrobněji věnovat tématu připravovaného Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz.
Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz (CPK) umožní klientům získat požadované dokumenty
v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a
kdekoli. CPK je jednou z hlavních priorit Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015.
Prezentace přiblíží hlavní i dílčí cíle CPK a dále se soustředí na přínos CPK pro různé typy
zúčastněných knihoven. Diskuse i následující workshop by měly přinést řešitelskému týmu CPK
zpětnou vazbu o očekávání, prioritách, ale i obavách pracovníků knihoven v souvislosti s CPK.
Projekt Quo vadis, knihovno? se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
Více informací naleznete na http://koncepce.knihovna.cz/.
Koordinátor projektu: Mgr. Pavlína Lonská (Městská knihovna v Praze, pavlina.lonska@mlp.cz)

