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Zpráva ze služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Renáta Salátová 

Pracoviště – dle organizační struktury Knihovnický institut NK ČR 

Pracoviště – zařazení  Výkonná redaktorka 

Důvod cesty   

Místo – město Stará Lesná 

Místo – země Slovensko 

Datum (od-do) 14. 4 .- 16. 4. 2015 

Podrobný časový harmonogram Viz program konference Infos 2015 
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/infos-2015-program-je-
znamy.html 
 

Spolucestující z NK - 

Finanční zajištění NK ČR 

Cíle cesty  Přednesení příspěvku na téma:  Česká a slovenská 
knihovnická periodika. Dále zajištění mediálního partnerství 
časopisu Knihovna:k nihovnická revue a Knihovna plus 
v rámci konference. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Příspěvek Česká a slovenská knihovnická periodika, navázání 
spolupráce se slovenskými redakčními kolegy 

Program a další podrobnější informace   

Přivezené materiály  Propagační materiály, odborná periodika 

Datum předložení zprávy 22. 5. 2015 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 
 
Konference byla zahájena paní ing. Silvií Stasselovou, předsedkyní SSK. Dalším příspěvkem byl 
příspěvek Mgr. Moniky Lopušákové a Daniely Gondové, ve kterém hodnotily uplynulých 25 let ve 
slovenském knihovnictví.  Poté mluvil dr. Richter o českých čtenářích, uživatelích, knihovnách a 
knihovnících v průzkumech. Sekci zakončil Guido Jansen se svojí  přednáškou z oblasti německého 
knihovnictví.  
Odpoledne následovala sekce Efektívne knižnice, jako sa stať úspěšnou knižnicou, kde mimo jiné 
promluvili i čeští kolegové Anna Vandasová a Tomáš Foltýn z Národní knihovny (tématika přijímacích 
pohovorů s absolventy humanitních oborů) a Ján Zikuška z Masarykovy univerzity Brno (o nutnosti 
vzdělávání v knihovnách). 
Ve středu (15. 4. 2015) byla sekce o vývojových trendech (nových typech služeb, jež  mohou  
knihovny nabídnout, dále informační technologie, databáze a informační zdroje). Zazněla zde témata 
Ebsco (Ján Luprich), informační zdroje Thomas Reuters (David Horký), nové trendy v oblasti 
prezentace a tvorby bibliografických dat (Ján Grman), discovery (F. Kříž, L. Maixnerová, Ondřej 
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Horsák), ptejte se knihovny (Karolína Košťálová a kol.), metodika lekcí informačního vzdělávání (P. 
Mazáčová), RFID (J. Rýzek), česká a slovenská knihovnická periodika (R. Salátová) aj. 
Ve čtvrtek  
Ve čtvrtek zaznělo několik zajímavých příspěvků: otevřené přístupy a otevřené vzdělávání (J. 
Plánková), noví informační profesionálové v Česku – NIP CZ (V. Bendová), Využívání sociálních sítí 
vybranými knihovnami na Slovensku (M.Regec, K. Buzová). 
V rámci konference byla navázána spolupráce s redakčními kolegy slovenských knihovnických 
periodik a byla předběžně domluvena schůzka / setkání českých a slovenských redaktorů 
knihovnických periodik, která by mohla proběhnout na podzim tohoto roku. 


