Anketa INFORUM 2013
Děkujeme všem účastníkům ankety 2013. Letos jsme dostali celkem 124 odpovědí na anketu,
což představuje 24,5% z celkového počtu 507 přihlášených účastníků.

10 vylosovaných účastníků ankety
Následující respondenti letošní ankety byli vylosováni a obdrží ceny od partnerů konference
INFORUM 2013. Gratulujeme!
Jana Hakenová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Tomáš Foltýn
Národní knihovna České republiky
Ila Šedo
Západočeské muzeum v Plzni
Radim Kubeš
Fakultní nemocnice v Motole
Martina Antlová
Masarykova univerzita v Brně – Přírodovědecká fakulta – Ústřední knihovna
Jitka Klímová
Krajská nemocnice Liberec, a.s. – Lékařská knihovna
Filip Straka
Národní technická knihovna
Michal Záviška
Národní lékařská knihovna
Kateřina Vrtálková
Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna
Zuzana Vrtalová
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
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Výsledky ankety
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole
Celkové hodnocení konference INFORUM 2013

Průměrná
známka
1,96

Organizace konference

1,62

Moderování sekcí

1,88

Hodnocení sekcí
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole
Zahájení konference
Vyhledávání a discovery
Cesty a podpory hodnocení
Posterová sekce
Jak přilákat uživatele do knihoven
Zahraniční a české odborné e-knihy: nové produkty, trendy i staré problémy
Dnešní příležitosti a budoucí výzvy
Digitalizace a přístup k historickým pramenům
Projekty a záměry pro budoucnost
WORKSHOP A: Zkušenosti s implementací discovery a novinky v této oblasti
WORKSHOP B: Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih

Průměrná
známka
1,42
1,92
2,05
2,48
2,09
2,15
1,89
2,19
1,87
2,13
1,64

Přednášející Top 11
Jméno

Počet hlasů

Blakeman Karen

52

Jankovská Blanka

26

Rada Michal

23

Kocourek Pavel

20

Černý Michal

19

Hanzlíková Lenka

14

Příspěvky
Hodnocení výzkumu a jeho dopadu: Otevřený přístup
neznamená snadný přístup
Budoucnost poskytování informací: Otevřeně, mobilně, v
cloudu
Byli jsme první aneb Implementace discovery systému
Primo na Univerzitě Pardubice
Práce zdravotně postižených s elektronickými knihami a
informacemi
Trendy ICT a možný vliv na účastníky Infora
Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační
vzdělávání
Hodně lidí je po škole unaveno
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Sklenák Vilém
Pavlík Jiří
Svršek Ladislav
Vavříková Lucie

12
10
10
10

vom Orde Heike

10

Web a očekávání budoucího
České e-knihy pro knihovny
Už máte e-zdroje mobilné?
Trendy a vývoj vědeckého publikování
Mobilní média a "Google generace": Význam a výzvy pro
informační profesionály

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo?










Výborný program, příjemné pořadatelství a provázení celou konferencí.
Setkání s kolegy, propracovaná organizace.
Podujatie bolo skvelé, program nabitý, takže som mala niekedy problém vybrať si sekciu
(občas som prebiehala...). Výborne!
Příjemná přátelská atmosféra a úvodní píseň :-)
Perfektní organizace, stejně jako v minulých letech. Změna formátu tištěného programu.
Zajímavější a pestřejší témata než v předešlých ročnících.
Konference se mi líbí jako celek, nevím, co bych momentálně upřednostnila, zase člověk po
roce potká známé atd. , možná jedno z nejlepších vystoupení Albertiny, vždy se na to těším,
co vymyslíte. Tvůrčí invenci máte nekonečnou.
Velmi pozorná organizace k návštěvníkům a vhodný výběr zajímavých příspěvků a
přednášejících ve všech sekcích. Především příspěvky reagující na trend mobilního přístupu
ke zdrojům.
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Byla jsem po delší přestávce na této akci a zajímalo mě vše,... vše je použitelné v praxi a
druhá věc: místo profesního setkávání - nemělo to chybu, včetně prezentace kolektivního
ducha práce na závěr konference vtěleného do popěvku.
Potěšilo mě zkrácení konference, byla kompaktnější a zajímavější.
Skvělá hudba na infomejdanu. Primo/Summon/EDS v jedné sekci.
Letos především obsah - tedy zajímavé přednášky i včetně posterů.
Moc mě potěšilo zařazení více "business" témat - rešeršní služby v komerčním sektoru, Big
Data, Cloud, web 3.0....
Setkání s kolegy. Pěkná atmosféra na Infomejdanu, výborné jídlo.
Pestré portfolio přednášejících, co se týče národností.
Setkávání, výměna kontaktů a informací.

Co Vás na konferenci nejvíce zklamalo? Čeho se pro příští ročník
vyvarovat?










Nedodržení časového limitu ze strany některých přednášejících. Příliš krátký čas většiny
příspěvků - 20 min + 5 minut na diskusi. Zvážit předem, např. na základě poslaných
abstraktů, zda navržený čas je vůbec reálný.
Pár (2-3) příspěvků bylo hodně teoretických bez přínosu pro praxi.
Některé překrývající se přednášky - těžko se toho vyvarovat.
Vydýchaný vzduch a krátká přestávka mezi dopoledními a odpoledními programy.
Cedulky "kudy na WC a na jídlo" a přístup k zásuvkám. Stačí několik erárních prodlužovaček,
když už nic jiného. Obsahově jsem byl spokojen.
Pouhé prezentace firem.
Přestávky souběžné pro obě auly - velké davy lidí na chodbě v době pauzy.
Některé příspěvky bohužel vypadaly dobře pouze na papíře, úroveň při prezentaci někdy
nebyla dobrá.

Jaké téma nebo příspěvek z oblasti elektronických informačních
zdrojů byste navrhoval(a) pro příští ročník konference?











Srovnání výsledků průzkumů současného stavu využívání e-knih versus klasická kniha (toto
téma bylo na knižním veletrhu ve Frankfurtu)
Uvítal bych více „vizionářských“ příspěvků, zejm. s ohledem na využívání sociálních sítí v
knihovnách.
České e-knihy - možnosti jejich získání pro knihovny
Sú naozaj sociálne siete dôležité aj pre firmy, či spoločnosti?
Nástroje pro zpracování a analýzu statistických dat o využívání EIZ, k čemu tyto data slouží,
jak je nejlépe využít.
Z ostatních oborů - sociální média, sociální sítě, uživatelé knihoven, nové trendy v
knihovnách (nástroje). Z EIZ potom veškeré novinky, které se udály u nás i v zahraničí za
poslední rok.
Více o elektronických časopisech a přístupech k nim.
Užitečnost / prospěšnost eiz v klasických veřejných knihovnách (ne VŠ) aneb stojí to vůbec
za to.
Změny v potřebách a požadavcích uživatelů - co se mění, co zůstává.
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Nový systém pořizování EIZ - zkušenosti ze zahraničí versus navržený systém.
Sociální média, marketing soc. médií ve vztahu ke knihovnám, netradiční průzkumy ve
vztahu k EIZ, uživatelské spokojenosti v knihovnách.
Jak OA ovlivňuje nákup (licence) EIZ u nás a ve světě.

Jaké téma workshopu by vás zajímalo?













Možnosti propagace informačních zdrojů v knihovně. Např. vytváření recenzí, odkazů do
katalogů/vyhledávacích systémů knihoven pomocí QR kódů.
Digitalizace (audio i video archivy).
Bibliometria, scientometria a hodnotenie vedy, hodnotiace systémy v zahraniči (napr. RAE).
Vyhledávací nástroje v komerčním sektoru (databáze, veřejně dostupné zdroje... ).
Elektronické publikování.
Patentové a kombinované rešerše na patentovou analýzu, statistiku a vizualizaci
vyhledaných výsledků
Informace mobilně.
Scientific data management, data preservation.
Proměny vztahu informačního pracovníka a uživatele.
Správa informačních zdrojů pro mladé vědce (zotero a pod.).
Informacne spravanie pouzivatelov v ele. prostredi – prieskumy.
Discovery systémy - zkušenosti z praxe, zkušenosti uživatelů.

Kterého přednášejícího byste doporučil(a) pozvat na příští rok a proč?














Dr. Jaromír Málek, dlouhaletý vedoucí Griffith Institute Archives, Oxford. Zkušenosti s
budováním archivu a jeho převáděním do digitální podoby.
Opět bych doporučila pozvat Karen Blakeman, která má velmi inovativní příspěvky. Dále
nějakého zahraničního odborníka na sociální sítě a sociální média.
Linda Vidlund, University of Uppsala, User marketing and QR solutions.
Olga Biernátová, Adam Zbiejczuk.
Někoho se zkušenostmi s elektronickými informačními zdroji v rámci firemní knihovny.
Clay A. Johnson / autor knihy "Information Diet".
Uvítal bych nějaké další akademiky z oblasti informační vědy. Jde sice o teoretické
příspěvky a výsledky výzkumů, ale jsou velmi inspirativní. Také bych rád nějakého člověka z
Googlu (např. na téma Google Scholar, spolupráce s institucemi, kolik toho mají
zaindexováno, jaké plánují zlepšení apod.).
Odpovědný úředník na MK nebo MŠ v jehož gesci jsou knihovny, informační pracoviště atd.
Nol Verhagen, University of Amsterdam.
PhDr. Mária Harachová CVTI SR - odbor transferu technológií.
Europeana - Paul Ayris. Open Access - Stevan Harnad. Future of libraries - Kurt de Belder.
Ján Gondol - zajímá se o nejnovější technologie, má přehled a zkušenosti i ze zahraničí.
Myslím, že jeho příspěvek by byl inspirativní a moderní ať už by téma bylo jakékoliv.
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