Anketa INFORUM 2009

Děkujeme všem účastníkům ankety 2009. Letos jsme dostali celkem 76 odpovědí na anketu,
což představuje 14,23% z celkového počtu 534 přihlášených účastníků.

10 vylosovaných účastníků ankety
Jiří Kratochvíl
Knihovna univerzitního kampusu MU, Brno
Alena Brůžková
Národní technická knihovna, Praha
Růžena Matěnová
Knihovna města Hradce Králové
Ludmila Slezáková
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Jindřiška Kotrlová
PsU AV ČR, Praha
Dagmar Chytková
Masarykova univerzita, Brno
Jitka Hradilová
Univerzita Karlova v Praze
Zlata Houšková
Národní knihovna ČR, Praha
Zuzanna Wiorogorska
University of Warsaw Library, Polsko
Judita Kopáčiková
Staromestská knižnica Bratislava

Výsledky ankety
Celkové hodnocení INFORUM 2009
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole

1,43

Hodnocení sekcí
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole
Zahájení konference
Obsah na míru
Elektronické zdroje v digitální době
Trendy a novinky ve využívání informací
Řízení informací a možnosti využití elektronických
informačních zdrojů ve firmách
Publikování naruby - Open Access
Prezentace posterů
Evaluace a elektronické informační zdroje
Elektronické informační zdroje, jejich provoz a
správa
Přístup k elektronickým informačním zdrojům a
jejich využívání v elektronickém vzdělávání

1,23
1,64
1,68
1,67
1,72
1,49
1,87
1,45
1,48
1,50

Hlasování o nejlepšího přednášejícího
Jméno
Herbert Van de Sompel
David Bawden
Vladimír Karen
Pavel Kocourek
Vilém Sklenák
Carol Tenopir
Denisa Kera
Radim Chvála
Marydee Ojala
Zuzana Helinsky
Milan Špála
Nadežda Andrejčíková
Petr Ráb
Lukáš Gruber
Eva Měřínská

Počet hlasů
25
24
15
13
11
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4

Hodnocení moderování a workshopů
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole
Moderování
WORKSHOP A: Informační generace: změna, nebo kontinuita?
WORKSHOP B: Přehled rámce pro výměnu a opětovné využití
digitálních objektů v otevřených archivech OAI-ORE

Průměrná známka
1,41
1,67
1,20

Nejlepší prezentace posteru
(4 postery s největším počtem hlasů)





Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání / Eva Dohnálková
Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX /
Ondřej Fabián
Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky / Alena Brůžková
Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační
pracovníky / Jitka Hradilová

Hodnocení stravování
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole
Stravování / menza

Průměrná známka
1,68

U následujících textových odpovědí uvádíme pouze výběr:

Jak jste byli spokojeni s tlumočením?











Super.
Spokojena s mírnými výhradami.
Výborný překlad.
Vcelku ano, ale v některých případech bylo znát, že tlumočník příliš nevidí do našeho
oborou.
Kvalita překladu v pořádku.
Jedna z překládajících dam měla nezvyklou, rozptylující intonaci a o občas se "ztrácela v
překladu".
Maximálne spokojná.
Střídavě, terminologické problémy.
Překlad byl kvalitní.
You have the best translators.

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo?

















Možnosť vypočuť si prednášky a kontaktovať sa s kapacitami v odbore (H. Van de
Sompel, D. Bawden) a priamy kontakt s predstaviteľmi dodávateľov IZ.
Sekce Evaluace a elektronické informační zdroje.
přátelské prostředí
Vyváženější obsah odborných a komerčních příspěvků než na předchozím ročníku Infora.
výborná organizace
pestrost příspěvků
Možnost srovnání kvality vystoupení zahraničních a českých přispěvovatelů.
Výborná komunikace s pořadateli před i během konference.
Dobra atmosféra a organizace
Ač to byla konference odborná, potěšilo mě přátelské a pohodové prostředí a samozřejmě
perfektní připravenost a zajímavé příspěvky většiny přednášejících. Rovněž jsem ocenila
příjemné a zároveň dostatečně pevné moderování, které neumožnilo časové skluzy.
Klobouk dolů!
Příspěvky Rába, Matějky, Špály.
Koláčky nabízené "pekařkami“.
Možnosť stretnúť sa s ludmi z knižnic a vydavatelstiev na jednom mieste.
Kvalitní obsah a přednášející.
Hezká organizace, milé hostesky při registraci a v šatně.














Potěšilo mě, že jsem se dověděla nové informace, že mě tyto informace motivovaly k
dalším aktivitám, že jsem se seznámila s novými lidmi a že to vůbec nebyl ztracený čas.
Všechno organizačně fungovalo "jakoby samo od sebe a samozřejmě...".
Jako tradičně tam nechyběl humor.
Tradičně přátelská atmosféra, zařazení aktuálních témat jako open access a hodnocení
VaV.
Inovativní příspěvky
Příjemné prostředí VŠE, profesionální vedení sekcí, dobré technické zázemí, cizojazyčné
přednášky - zahraniční hosté.
Hojná účast a zájem účastníků.
Účast zvaných přednášejících - opravdové kapacity ve svém oboru
Že AIP neztrácí humor (a že jim to všem pořád tak sluší); perfektní organizace, podíl
mladých lektorů
Nepolevující zájem odborné veřejnosti, občerstvení.
Prístup na internet
Its perferct organization and eminent key-speakers.

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
















Niektorí zahraniční lektori.
Klást důraz na kvalitu a informační aktuálnost příspěvků (některé sdělovaly v podstatě
obecně známé informace).
Horší klimatické podmínky v posluchárně D.
Paralelnost příspěvků - chápu, že konference nemůže trvat týden, ale nabídka byla
opravdu pestrá a mrzí mne, že jsem něco musel oželet, protože to probíhalo souběžně s
něčím jiným
Rušivé chování některých kolegů a kolegyň během přednášek.
Některé příspěvky byly zbytečně podrobné (týkalo se zejména vydavatelství).
Větší zapojení moderátorů - resp. jen u některých, lepší příprava (vědět, o čem
přednášející hovoří)
Nezklamalo mě nic.
Neměl jsem pocit zklamání.
Na všestranně skvělém infomejdanu (jídlo, pití, zábava) bylo bohužel děsné vedro.
Pozvat poněkud svižnější muzikanty
Nevyzkoušené prezentace přednášejících -> rozhodzená prezentace
Temata; v nekterych castech konference prevazovaly firemni prezentace nad odbornosti.
NIC!!!
Meals, I think. The rest was perfect.

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








Creative commons
Porovnání produktů pro federativní vyhledávání.
Více přednášek z oblasti hodnocení vědy a výzkumu.
Konkrétní příklady (případové studie) zakomponování práce s EIZ do výuky předmětů na
VŠ (bez zaměření na kurzy informační gramotnosti, tj. jiné předměty, které jsou součástí
studijních programů, popř. jde o výběrové přednášky či semináře); příklady realizace
spolupráce knihovny, resp. knihovníka a učitele
Úloha knihoven v oblasti zvyšování informační gramotnosti jejich uživatelů.
Možnosti vzdáleného přístupu k elektronickým informačním zdrojům pro individuální
uživatele - úskalí a přednosti.





















Elektronické dodávání dokumentů - hranice a perspektivy v souvislosti s autorským
právem.
Cloud computing, citační analýzy
Open Access
Způsoby analýzy webových stránek (co se dá zjistit o návštěvnících, tepelné mapy atd.)
Linkovací nástroje (jejich kategorizace, aplikace apod.)
Trendy chování uživatelů ve vztahu k využívání elektronických a klasických zdrojů.
Jak řešit informační přesycení... Jsou informační zdroje opravdu zdrojem a záznamem
informací...? Jsou vědecké etc. informace opravdu informacemi?
Digitální knihovny - VŠ repozitáře, institucionální repozitáře.
Nové trendy v problematice digitálních knihoven.
Licencie a prakticke skusenosti pri budovani elektronickych zdrojov.
Více praktických vstupů do bází
Digitalizace lokální paměti.
Vzdělávání veřejnosti - e-zdroje.
Využitie EIZ vo verejných knižniciach.
Na Inforu stále hovoří zástupci producentů dat a nebo knihovníci/inf.pracovníci. Uvítal bych
sdělení uživatelů informací s hodnocením kvality dostupných dat i poskytovaných služeb
(takového uživatele lze zřejmě obtížně "obstarat") anebo alespoň referenci o
uskutečněném průzkumu uživatelských potřeb v oblasti EIZ event. průzkumu spokojenosti
uživatelů. Možná něco podobného proběhlo formou diplomové, bakalářské či jiné práce na
katedře vědeckých informací a knihovnictví u Dr. Papíka, v Opavě nebo i jinde.
Weby knihoven, informačních institucí. Nové trendy ve zpřístupňování informací, služeb
uživatelům na www stránkách z hlediska barevnosti, psychologie, sociologie, ergonomie,
intuitivnosti apod.
Propagácia a využívanie elektronických služieb, pretože táto oblasť nie je dostatočne
rozpracovaná a využívanie EIZ nedostatočné
Sluzby informacnich profesionalu klientum.

Jaké téma workshopu by vás zajímalo?










Knižničný marketing (knižnice robia veľmi veľa, ale nevedia to predať)
Otevřený přístup a možné změny hodnocení vědy (výzkumu a vývoje)
Informační vzdělávání
Sociální média
Vzdialený prístup
Praktické nástroje hodnocení vědy.
Elektronické archivy
Digitální zdroje pro veřejné knihovny.
Every kind of workshop which will talk about different ways of communication between
users and library. I think we still don't talk about it sufficiently.

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







Andy Mulholland (andy.mulholland@capgemini.com), viz i rozhovor v Ikarovi:
http://www.ikaros.cz/node/5555. Vzhledem k mírně odlišné profesi by mohl přinést
podnětný pohled na vývoj v oblasti informačních technologií a jejich využívání ve
společnosti.
Nigerl Morgan (http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/contacts/morgan-overview_new.html)
Důvěřuji výběru pořadatelů konference.
Rafael Capurro. Významná osobnost v oblasti informační etiky.
Herbert Van de Sompel, David Bawden










Někoho z Centre for Science and Technology Studies z University of Leiden - Moed, van
Raan. Současné evropské centrum hodnocení vědy, bibliometrie a scientometrie.
Dr. Jaromir Malek nebo Mrs. Alison Hobby Griffith Institute, Oxford.
Zkušenosti s archivní prací, současné trendy a služby v archivech
Marylin S. Billings (mbillings@library.umass.edu), expert na vedeckou komunikaci
(scholarly communication) a digitalni repozitare.
Erik Boeksteijn (www.dok.info)
George Machovec
Information Literacy is the most "trendy" topic now. And University of Sheffield (UK) is the
European leader in this domain. I suggest to invite Sheila Webber: her blog http://information-literacy.blogspot.com/.
The second very urgent case is a preservation of e-resources. Currently there are at least
two initiatives (LOCKSS and Portico) which are being developped, but they still aren't
known too widely in our part of Europe. So, why not to present them?

