Pozvánka na přednášku Quo vadis, knihovno?
pro odborné a specializované knihovny
6. prosince ve Vzdělávacím centru NK ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku Quo vadis, knihovno? pořádanou v rámci
stejnojmenného projektu podpořeného grantem Knihovna 21. století. Přednáška se
uskuteční dne 6. prosince 2013 v přednáškové učebně Vzdělávacího centra NK ČR (Národní
knihovna, Klementinum, vchod B2, 1. patro, místnost č. 210).
Roadshow Quo vadis, knihovno? je série přednášek a workshopů, které mají za cíl šířit
myšlenky Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015. PhDr. Vít Richter představí
ve své prezentaci stěžejní témata této 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).
Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz (CPK) je jednou z hlavních priorit
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. CPK umožní klientům získat
požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní
informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli. Prezentace PhDr. Bohdany Stoklasové přiblíží hlavní
i dílčí cíle CPK a dále se bude soustředit na přínos CPK pro různé typy zúčastněných
knihoven.
Na prezentaci bude navazovat workshop, který by měl přinést řešitelskému týmu CPK
zpětnou vazbu o očekávání, prioritách, ale i obavách pracovníků knihoven v souvislosti s
CPK.
Předběžný program akce:
9:00–9:45 Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 (PhDr. Vít Richter)
9:45 –10:00 Diskuse
10:00–10:15 Přestávka na kávu
10:15–11:15 Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz (PhDr. Bohdana Stoklasová)
11:15–11:30 Diskuse
11:30–12:00 Workshop (PhDr. Bohdana Stoklasová)

Kapacita sálu je omezena, proto prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 2. 12. 2013.
Registraci můžete provést zde http://goo.gl/uiDvrG.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Lonská (Městská knihovna v Praze, pavlina.lonska@mlp.cz).
Těšíme se na Vaši účast!

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).

