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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Tomáš Foltýn 

Pracoviště – dle organizační struktury Odbor správy fondů  

Pracoviště – zařazení ředitel odboru 

Důvod cesty Účast na 48th LIBER Annual Conference „Research Libraries 

for Society“  

Místo – město Dublin 

Místo – země Irsko 

Datum (od-do) 25.-29.6.2019 

Podrobný časový harmonogram 23.6.2019 – cesta z Prahy do Dublinu 
23.6. – 24.6. – přerušení služební cesty 
25.6. – návštěva pracovišť Trinity Colleague, účast na 
workshopu 
26.-28.6.2019 – účast na konferenci „Research Libraries for 

Society“ 
28.6.2019 – cesta z Dublinu do Prahy 

Spolucestující z NK ------------------- 

Finanční zajištění Projekt KNAV 

Cíle cesty Účast na mezinárodní konferenci LIBER 2019 – prohloubení 
znalostí v dané oblasti, navázání kontaktů, účast na 
přednáškách a seminářích, účast na Poster sekci a setkání s 
vystavovateli 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Letošní, 48. ročník LIBER konference se konal v irském 
Dublinu a účastnilo se ho téměř 400 odborníků z více než 40 
zemí. Konference byla uspořádána v prostorách Trinity 
Colleague. Výroční konference LIBER, největší evropské sítě 
vědeckých knihoven sdružující stovky zástupců, trvá tři dny a 
je vždy zahájena několika workshopy. Hlavním tématem 
tohoto ročníku bylo propojení vědeckých knihoven se 
společností, což spadá do základních strategií LIBERu. 

Účast Mgr. Tomáše Foltýna na konferenci LIBER 2019 

Program: https://liberconference.eu/ 

Bližší informace: 

Účast na kompletním programu konference včetně 
workshopu The landscape of European DH Libraries včetně 
na workshopu probíhajícího průzkumu potřeb knihoven 
v oblasti DH.   

Nejzajímavější vyslechnuté příspěvky: 
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Přednášky na sekci „Fostering the future of Collections“ 
- Ve všech příspěvcích byly představeny metody představení 
digitálních dat mezi různé vědecké komunity. Představeny 
best-practices v oblasti networkingu a budování 
uživatelských komunit. Nejzajímavější příspěvek Nathalie 
Fargier z Univerzity Lyon – viz 
https://liberconference.eu/programme/parallel-
sessions/session-1/. 
 
Plenární příspěvek Astrid Söderbergh – Widding o obecných 
výzvách open-science a potřebě diverzifikace dat. 
 
Účast na sekci Developing for the Future: Research Libraries 
exploring new services 
-  V návaznosti na předchozí key-note přednášku rozebírala 
většina příspěvků problematiku open-science a zejména 
obecné strategické postupy. Nejzajímavější příspěvek 
přednesl Romain Féret – více na 
https://liberconference.eu/programme/parallel-
sessions/session-6/. 
 
Účast na poster sekci. 
 
Účast na sekci Securing Access and the Future of Collections 
 
Účast na závěrečné key-note přednášce Bits and Votes: The 
Role of Libraries and Archives in Open Societies Richarda 
Ovendena zaměřené na roli knihoven a archivů v totalitních 
režimech, zkázu kulturních artefaktů během válečných 
konfliktů a možnosti jejich náhrad v rámci mezinárodní 
spolupráce. 

 

Program a další podrobnější informace https://liberconference.eu/programme/  
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