
Anketa INFORUM 2007

Děkujeme všem účastníkům ankety 2007. Letos jsme dostali celkem 118 odpov ědí na
anketu , což představuje 18,5% z celkového počtu 639 přihlášených účastníků.

10 vylosovaných ú častník ů ankety

Livia Vasas
Central Library of Semmelweis University, Hungary

Jan Vymětal
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Marek Turnovec
Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Edita Tarovská
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Petra Románková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Anna Šinová
TEVA IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov

Radka Findeisová
Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky, Brno

Katarina Karulová
Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica

Jarmila Pirnerová
Univerzita Karlova - Farmaceutická fakulta, Hradec Králové

Anna Tonakiewicz
The Warsaw University of Technology Main Library



Výsledky ankety

Celkové hodnocení INFORUM 2007

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 1,55

Hodnocení sekcí
5 nejvíce cen ěných sekcí (v odpovídajícím po řadí)
Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0
Management informací a znalostí ve firmě
Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby
Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů
Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě

Hlasování o nejlepšího přednášejícího

Jméno Počet hlas ů
Godwin_Peter 49
Jacsó_Péter 35
van den Brekel_Guus 25
Girstlová_Olga 20
Sklenák_Vilém 19
Karen_Vladimír 18
Knoll_Adolf 14
Andrejčíková_Nadežda 11
Kocourek_Pavel 10
Špála_Milan 10
Vymětal_Jan 9
Šilhánek_Jaroslav 9
Bailey_Russell 7
Al-Baghdadi_Mohamad 6
Golden_C. Alan 6
Kačín_Radovan 6
Balíková_Marie 5
Houšková_Zlata 5
Vojtášek_Filip 5

Hodnocení moderování a workshopů
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Pr ůměrná známka
Moderování 1,56
WORKSHOP A: Vyhledávání citací: Google Scholar a další zdroje 1,57
WORKSHOP B: Hlavní nástroje Web 2.0 1,79



Nejlepší prezentace posteru
(4 postery s největším počtem hlasů)

� Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science / Věra Kroftová
� Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací / Vendula Papíková
� Software pro archivaci webu / Petr Žabička
� CSA Library School Programme RefWorks v ČR / Eva Marvanová

Hodnocení stravování
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Pr ůměrná známka
Stravování / menza 1,96

U následujících textových odpovědí uvádíme výběr nejzajímavějších:

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo?
� Technically: It was my first time at Inforum, and I'm really estonished that such a big

conference could have been organized so well. Substantially: it was a great opportunity to
observe the latest trends in the information technology and for ex. to compare the offers on
e-books ("hot subject" in Poland this year). Besides, thanks to the guests from Korea and
China I was able to learn something not only from my own backyard.

� Možnost využívat Akademický klub, vtipné zahájení a ukončení konference, koncert Š.
Raka, cena udělená Archivu závěrečných prací MU, celá sekce ing. Lhotáka.

� Účast přednášejících z krajů dalekých (Čína, Korea) i blízkých (Rakousko-Uhersko),
jmenovitě pak kritický pohled paní Livie Vasas.

� Tradičně vysoká odborná úroveň
� Was many good things: organization, comfortable new auditorium; presentations; inforpaty

and walking tour of Prague.
� Information about current position of Eastern Central European information institutions.

The overall pattern and IT politics in this part of Europe is in my special interest. Practical
solutions to get access to these resources is particularly useful. The wireless connections
were functional.

Co Vás na konferenci nejvíce zklamalo? Čeho se pro
příští ročník vyvarovat?
� There were no sits in the hall and near to the exhibitors
� Absence mnoha vystupujících - účast není zas tak levná
� Časový skluz přednášek téměř po celou dobu. Nevhodné umístění posterů.
� I didn't realize that most of the presentations would be in Czech. Altough the simultaneous

translation was quite good, it was sometimes quite hard to follow. It would definitely help if
e.g. main ppt slides would also be in English.

� Málo času na diskuzi, když už se měla možnost vyvinout.
� Zklamalo ma zlé organizovanie otvorenia konferenciu kvôli nedostatku miest na sedenie,

čo spôsobilo nedôstojné sedenie skoro na zemi.
� Not all participants could take part to the banquet. List of participants was not available.
� Nezklamalo mne nic
� Překrývání sekcí s tematikou, zasahující do stejného oboru, nelze být na dvou místech

současně.



� Nothing (except the unexpectedly hot weather - nothing anyone can do!)
� Sometimes unclear translation into English
� Ťažko napísať niečo čo sklamalo, keď je konferencia tak výborne pripravená. Ďakujeme.
� That I could not attend both workshops because both were interesting for me.
� Občerstvení během cofee-breaks... Někdy se tam mihlo pár sušenek, ale často už tam

nebylo vůbec nic. Voda v dispenzorech často teplá (asi nestačily chladit).
� The biggest problem was language. Inforum is claimed to be an international conference,

so why the majority of presentations were held in Czech? Of course, the translators were
perfect, but when a presenter speaks Czech and she/he had Power Point slides in Czech
also even the best translator can't help to understand the essence of her/his lecture! I
understand that the audience was Czech and Slovak in majority, but maybe next time at
least slides could be done in English - just to let the foreign participants to feel better...

� Ubytovanie bolo dost vzdialene od miesta konferencie
� Lépe dodržet časový harmonogram, zajistit lepší umístění posterů (např. v přístupové

chodbě k jídelně nebo v nové aule nahoře).
� I like very much the format of the event, it is quite informative in various ways. I did not like

that the social events were not aligned to the number of participants, I registered later and
was not able to attend the infoconcert.

� Zborník sprístupniť na webe okamžite, súbežne s konaním konferencie.
� Kedze su prispevky jednotlivych sekcii vopred urcene, nebolo by zle keby ucastnici

konferencie dostanu uz pri registracii zbornik s prispevkami v tlacenej podobe, resp. CD
priloha.

Jaké téma nebo příspěvek z oblasti elektronických
informačních zdrojů byste navrhoval(a) pro příští ročník
konference?
� Teaching by librarians
� ERMS – Electronic Resources Management System
� Open Access a E-books : zaradte tieto oblasti ako stále témy a priebežne zverejňujte

najnovšie info
� Věnovat se otázkám evaluace a kompetencí knihovníků a informačních pracovníků;

technologické otázky digitálních knihoven
� In my opinion, the most urgent topic for the libraries now is a need of "multisearchers". We

have already huge collections of e-resources, but there is still a problem with their
integration and searching through during one session. This year on Inforum we had an
opportunity to compare a wide range of e-books. Maybe next year multisearchers????

� Jednoznačně téma hybridních knihoven, problém zahlcení uživatelů informacemi a
informačními zdroji a význam knihoven jako garantů kvality informací.

� Patentové informace
� Budovanie digitalnych repozitarov, skusenosti s procesmi v ramci institucii, SW riesenia, ...

domace a zahranicne skusenosti s legislativou (autorske prava) v oblasti akademickych
prac (studenti a pedagogovia) zverejnovanych v repozitaroch institucii, integracia
otvorenych a komercnych zdrojov v kniznici

� Vplyv aplikácii Web 2.0 a Library 2.0 na služby používateľom knižníc

Jaké téma workshopu by vás zajímalo?
� Pokročilé vyhledávání
� Využití blogů a LMS
� Digitálna verejná knižnica
� Praktické zkušenosti s využíváním zdrojů



� Využití informačních zdrojů v škole
� Problematika EIZ - organizace práce, statistiky,archivy

Kterého přednášejícího byste doporučil(a) pozvat na
příští rok a proč?
� Karen Blakeman, Arno Reuser, Phil Bradley
� Probably the TEL topic will come back on the next Inforum as the latest and the most

interesting for European librarians now. I've heard that Hungary is a leader in TEL
didgitalization. So maybe somebody from NL Hungary who would reveal some secrets of
this success?

� Peter Ballantyne
� Dorte Skot-Hansen, Lieuwe Kool
� Sasha Skenderija
� Andrew Booth
� Jens Vigens, CERN Geneva

Doporučení pro přípravu příštího ročníku

� It was very good, and I would like to take part in the next conference too
� Byla by pěkná zase nějaká panelová diskuse na závěr, jako vloni
� Lépe dodržet časový harmonogram, zajistit lepší umístění posterů (např. v přístupové

chodbě k jídelně nebo v nové aule nahoře
� More english presentations => more intenational orientated.... if possible...
� Vydržet a ponechat si veselou mysl!
� Introduction/proposals of the new projects and project partners for the visitors from other

parts of Europe.
� Powerpoint presentations should be prepared in English (obligatory for all participants)
� Méně teorie více praxe
� Thank You for good organization and I would like recommend for the next year more

presentation in English :)
� Zvětšit nároky na vystavovane postery a víc workshopů a místa v nich


