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Anketa INFORUM 2011

Děkujeme všem účastníkům ankety 2011. Letos jsme dostali celkem 99 odpovědí na anketu,
což představuje 18,27 % z celkového počtu 542 přihlášených účastníků.

10 vylosovaných účastníků ankety

Následující respondenti letošní ankety byli vylosováni a obdrží ceny od partnerů konference
INFORUM 2011:

Dana Petrýdesová
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Magdalena Servítová
Národní knihovna České republiky, Praha

Monika Motyčková
Národní technická knihovna, Praha

Iva Burešová
Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Judita Kopáčiková
Staromestská knižnica Bratislava

Alena Florianová
Ústav biologie obratlovců AVČR, v. v. i.

Dana Alková
Vědecká knihovna v Olomouci

Miroslav Jakubeková
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Kateřina Kieslingová
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací

Čeněk Kudrna
Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta - knihovna
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Výsledky ankety

Celkové hodnocení INFORUM 2011

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 1,41

Hodnocení sekcí
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole

Zahájení konference 1,15
Trendy a technologie v elektronických informačních zdrojích 1,48
Koordinace, kooperace, komunikace 1,79
Posterová sekce 2,00
Elektronické knihy v akademickém prostředí 1,65
Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 1,87
Efektivita informačních zdrojů a služeb 1,78
Historické fondy v digitální době 1,74
Knihovna a finance 1,75
Budoucnost vyhledávání 1,56

Hlasování o nejlepšího přednášejícího

Jméno Počet hlasů
Jane Burke 45
Pavel Kocourek 26
Jiří Trávníček 25
Karen Blakeman 20
Olga Biernátová 19
George Machovec 18
Milan Špála 12
Barbora Drobíková 11
Eva  Bratková 8
Heike vom Orde 8
Lukáš Budínský 7
Jiří Pavlík 7
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Hodnocení moderování a workshopů

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka
Moderování sekcí 1,47
WORKSHOP A: Praktické aspekty hodnocení a výběru EIZ 1,75
WORKSHOP B: Jak spravovat elektronické informační zdroje
a výrazně zvýšit jejich využití

2,00

Nejlepší prezentace posteru
(4 postery s největším počtem hlasů)

� Komiks a univerzitní knihovna - Jde to dohromady?
� Špalíček: Projekt digitální knihovny kramářských tisků
� Shibboleth u Jednotné informační brány
� Výuka informačních zdrojů na univerzitě v Liberci

Jak jste byli spokojeni s tlumočením?

� Použila jsem je jen na začátku ve velkém sále, byla jsem spokojena, ale protože
přednášející mluvili velmi srozumitelně, dále jsem je již nevyužívala.

� byla jsem spokojená, cením náročnou práci na pozornost
� Byla jsem spokojena, i když tam byly občas některé drobné terminologické nepřesnosti
� Big improvement since the last time (since 2007). I was satisfied with it.
� I was satisfied. Sometimes the translation was a bit silent.

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo?

� Zajímavé přednášky i jejich přednesení.
� setkávání s kolegy, úvodní přednášky
� příjemná atmosféra a dobrá úroveň přednášek, setkání "po čase"...zkrátka vše, co k dobré

odborné konferenci patří.. možná letos chyběly trošku "zvířené" diskuse, ale to organizátoři
neovlivní...

� "Krásné zahájení celé konference s úvodním příspěvkem.
� Přednášky s praktickými zkušenostmi, jak to dělají jinde, např. celý blok Metody hodnocení

výsledků vědy a zpřístupňování informací - skvělý blok! Velmi zajímavý byl i příspěvek
Online katalog je mrtev paní Jane Burke. To jen dva příklady za všechny."

� setkání s kolegy a kolegyněmi, zvláště ze Slovenska
� výkonný ředitel... :-)
� že som sa vôbec na ňu dostala, pretože jednotlivé príspevky boli pre mňa prínosom a je

lepšie si ich vypočuť naživo, ako si ich prečítať v zborníku
� Pestrost přednášejících, a to nejen oborová, ale i zahraniční.
� Děkuji za vložení příspěvku, který alespoň rámcově zprostředkoval nějaké informace o

projektu VAVPI, které teď velmi potřebujeme. Vím, že toto není  apriorně tématem
konference. Děkuji
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� "Přednášky z praxe českých knihoven.
� Tento rok bola konferencia viac zameraná na knižnice ako na prezentáciu nových produktov

pre knižničné fondy.
� Atmosféra, velká účast mladých přednášejících
� Kvalita úvodní sekce, byl to výborný vstup do konference. (Včetně AK48 a ú-padu :).
� Témy zodpovedajúce súčasným trendom, tradične skvelá atmosféra, možnosti pracovno-

priateľských stretnutí.
� Přátelské nálada ve všech sektorech: účastníci, přednášející, organizátoři, vystavující,

včetně cateringu
� Mnoho zajímavých a dokončených realizací informačně-knihovnických úkolů
� Díky dodržování časového rozvržení programu se dalo naplánovat i přebíhání mezi sekcemi

a pěkně naplánovat i pracovní schůzku. Díky!
� aktuální problematika e-books
� Překvapivě mne zaujala i poněkud odtažitá témata, o kterých jsem si myslela, že je

nepoberu... Jsem zase o něco chytřejší :-). Vyloženě mne potěšily příspěvky, které se na
problematiku zaměřily z jiného pohledu - filosofického a etického.

� Vše organizačně podchyceno, velice hladký průběh. Vysoký počet zahraničních
přednášejících.

� pestrost přednášek, jejich kvalita, otevřený přístup přednášejících k posluchačům
� Zelenající se slavnostní večer :-)
� příjemná atmosféra, milí kolegové a kolegyně a celkově perfektní zvládnutí konference
� V prvé řadě fakt, že i jako ne-knihovník jsem získala velké množství podnětů pro zvážení v

rámci ediční činnosti na naší škole.
� Kvalitní a aktuální informace z oboru. Příjemné prostředí.
� Great organization and high quality
� The atmosphere, the participants.

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

� Lépe popsat do materiálu, co vše budou obsahovat jednotlivá témata. Více zásuvek na
připojení notebooku.

� Některé příspěvky byly velmi zajímavé, ale 20 minut bylo málo času na rozvedení tématu
� "Budu velmi upřímná. Byl to večírek. Naprostá většina lidí si přijde popovídat s kolegy, které

vidí třeba 1x za rok. Ale bez přestávky řvoucí hudba v prostoru se špatnou akustikou byla
nesnesitelná. Nebylo kam uniknout (mimo terasu). Ale dort byl krásný a dobrý.

� že se mi občas křížily příspěvky, které jsem si chtěla vyslechnout - je však věc, se kterou
nejde ze strany organizátora nic udělat. A navíc, je tu sborník, takže si můžu příspěvky
alespoň přečíst.

� Pokud by to bylo možné, zkusit přednášející motivovat k tomu, aby do svých přednášek více
zapojili praktické ukázky. Samozřejmě jen v případě, že to téma přednášky dovoluje."

� je to drobnost ale začátek programu by mohl být v 9 hod., příp. v 9,30 - pro mimopražské
je 8,30 stresující

� U posteru ve vyhrazenou dobu nikdo nebyl - nebylo se koho případně zeptat na detaily.
� uvítala bych méně čistě komerčně zaměřených příspěvků
� Ne takovou zimu! :-)
� So, excellent paper in proceeding we did not understand.
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� In my opinion it would be better if all speaker would lecture in English.

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

� Elektronické knihy či Vyhledávání v oborových databázích
� Jak (jakými způsoby) čtenáři hledají svoje informace v knihovně a jak se to liší od

"odborného" knihovnického vyhledávání - co si vzít z obou způsobů, pozměnit pohled
knihovníka nebo více učit čtenáře našim přístupům?

� jak propagovat knihovnu netradičními formami (něco a la poster komiks)
� výuka informační výchovy ve studiu na VŠ - metody (opět trochu netradiční ) - zkušenosti

zahraničních knihoven v této oblasti"
� Elektronické knihy a budoucnost čtení: odborné publikace versus krásná literatura,

"využívání" knih versus jejich čtení.
� knihovnické "dobré" praxe, aneb jak získat finance i prestiž (pozvat opět Z. Helinsky, M.

Žitňanskou, resp. Dr. Turňu, B. Dixee, G. Machovce nebo např. někoho z univerzitní
knihovny v Malmő)

� hodnocení efektivnosti el.zdrojů pro knihovny"
� statistika a její využití v managementu EIZ
� book history je sice speciální oblast, ale v ČR neexistují téměř žádné informace o zdrojích
� Zkušenosti s podáváním projektů do evropských  programů.
� Zkušenosti z hodnocení RIV.
� odborné právnické elektronické informační zdroje
� Elektronické knihy a čítačky v českých a slovenských knižniciach.
� Vzdelávanie knihovníkov a informačných pracovníkov v ČR a SR - trendy
� Rady a skúsenosti ako zvýšiť renomé a atraktivitu  profesie knihovník a informačný

pracovník.
� Využití elektronických informačních zdrojů při výuce na středních školách.
� "Jak se jinde ve světě podílí stát na nákupu EIZ pro veřejné VŠ a další vědecké instituce?
� O finančním zabezpečení el.zdrojů, o dostupnosti a trvanlivosti využívání...po Dobešovi

potopa?
� O plagiátorství a zpětné digitalizaci prací...
� Open Access, využití pro citační analýzu
� Srovnávací analýza zdrojů a databází firem ČR a EU
� Informační gramotnost studentů, vzdělávání uživatelů, kurzy informační výchovy v

knihovnách apod.
� Aplikace web scale discovery.
� Knihovny jako tvůrci e-knih (aneb podnikají ještě některé další - například zahraniční -

knihovny něco podobného jako Městská knihovna v Praze?)"
� pravne otazky spristupnovania EIZ, Creative Commons, autorské právo a pod.
� analýza transakčních logů vyhledávání v elektronických zdrojích
� Konzorcia - uzavírání smluv, vyjednávání, organizace a řízení ...
� Vzhledem k mému profesnímu zaměření (výkonná redaktorka) ideálně orientovanou více na

editory a vydavatele jako partnery knihoven:-) Velmi žhavou otázkou (i v souvislosti s
chystanou novelou autorského zákona) je autorské právo, citační a publikační etika
(případně doplněno o změnu normy ISO 690).
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� Information retrieval, information and knowledge management, data mining, web 3.0...
� Repositories/subject-based/how organized in different countries
� Discovery search products/possibilities

Jaké téma workshopu by vás zajímalo?

� Vyhledávání v oborových databázích
� propagace knihovny netradičními metodami
� výuka informační výchovy ve studiu na VŠ - role knihoven
� Uživatelské statistiky - problémy a využití
� Evaluace výsledků vědecké práce v kontextu databáze RIV a činnost Rady vlády pro

výzkum, vývoj a inovace.
� Získávání informací ze státní správy.
� Vyhledávání zaměřené na méně zkušeného uživatele.
� ROI knihoven: nástroje, techniky, projekty
� citační analýza
� marketing v knihovnách
� pravne otazky spristupnovania EIZ, Creative Commons, autorské právo, hodnotenie

výsledkov vedy a výskumu
� Chris Sherman in 2010 was great!
� evaluating libraries

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

� W. Mayera (Rakousko - evaluační bibliometrie), někoho, kdo pohovoří o finském modelu
financování EIZ a knihoven,

� "Monica Tengstrom - Göteborg University Library -  monica.tengstrom@ub.gu.se
(konsorciální správa elektronických zdrojů ve Švédsku)

� Robert L. Bothmann -  Minnesota State University, Mankato - robert.bothmann@mnsu.edu -
electronic access/catalog librarian - leadership roles for the Consortium of MnPALS Libraries"

� Dr. Vít Richter z NK Praha
� brianlee@ku.edu Brian Rosenblum z Kansas University. Zabývá se Open Access
� Petra Pejšová
� MAREK VETCHÝ (marekvetchy@seznam.cz) - zabývá se problematikou internetových

sociálních sítí jako nového působiště knihoven.
� Odvážně zkouším navrhnout Tima Bernerse-Leeho (http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

- Speaking Engagements)
� "JUDr. Radim Polčák, PhD. - Pravnicka fakutla Masarykovej univerzity v Brne;

http://is.muni.cz/osoba/rpolcak"
� Jiří Trávníček - velmi zajímavé téma i pojetí přednášky
� I recommend all three featured presenters as a clear, interesting and useful presented

current (modern) issues in librarianship
� Jane Burke, Karen Blakeman, Sheila Webber, Chris Sherman, Patrick Danowski..…


