Anketa INFORUM 2018
Děkujeme všem respondentům ankety 2018. Letos jsme dostali celkem 66 odpovědí.

3 vylosovaní účastníci ankety
Následující respondenti letošní ankety byli vylosováni a obdrželi ceny. Gratulujeme!
Petra Hoffmannová
Univerzita Karlova - MFF
Eva Hurychová
Contipro a.s.
Helena Kučerová
Vysoká škola ekonomická v Praze

Výsledky ankety
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole

Průměrná známka

Celkové hodnocení konference INFORUM 2017

1,9

Organizace konference

1,6

Přednášející Top 5
Jméno

Příspěvky

Lukáš Plch
Marydee Ojala
Vilém Sklenák
Richard Papík
Nadežda Andrejčíková

Odhalování predátorských časopisů v Knihovně
univerzitního kampusu – rok poté
Vše, co víte, je špatně: Jak chápat technologie, vědu a
knihovnictví v době všudypřítomného přístupu k
informacím
Rub a líc vyhledávacích služeb
Přednášení, školení nebo koučování v oblastech využití
on-line zdrojů nebo informačních služeb knihoven?
Pohodlie používateľa na prvom mieste
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Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo?






















Příspěvky paní M. Ojaly a p. V. Sklenáka. Zaměření na technologie versus živý člověk.
Stretnutia s kolegami z iných knižníc a zástupcami spoločnosti, dobrá úroveň odborných
prednášok
Stále hojná účast, tematicky pružné reagování na aktuální výzvy.
Dobré a dělné klima, přátelské ovzduší, možnost kuloárních debat...
Každoroční setkání s lidmi, které jinde nepotkávám.
Zajímavý program, zejm. na témata CzechELib, e-knihy, "antipredátorská služba".
Že ešte stále existujú zapálení knihovníci, ktorí vedie o svojich témach prednášať
zaujímavo a s vtipom.
Možnost setkání s lidmi, kteří řeší podobná témata; sdílení problémů a nápadů; novinky
od zahraničních přednášejících z jejich praxe
Workshop Willa Prentice a zahraniční key note přednášky.
Mne to tesi jako celek a neni to fraze. Urcite mam rad prispevky typu Marydee Ojaly, kde
se kloubi nadhled, teorii i pritazlivost praxe.
Jako vždy: přátelská a srdečná atmosféra, odborná erudice většiny přednášejících a
skvělá organizace.
Množství anglicky mluvených příspěvků
Na konferenci mně nejvíce potěšila pestrost přednášek.
Potěšil mě seminář: Dále než Google a pomohl mi v mé práci vyhledávání infozdrojů.
Zaradenie prezentácií z inej oblasti ako eiz
Knihovnické blues - Váš Band – perfektní.
Dobrá organizace.
Úvodní představení a Infomejdan, kuloáry
Atmosphere, moderators, majority of presentations.
The possibility of meeting & exchanging knowledge with new people.
The works on the digitization of cultural heritage are very interesting as well as the
promotive activities during every break.

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












Že již nebude pokračovat. Samozřejmě chápu náročnost přípravy takovéto konference.
Tradičně problém existence paralelních sekcí.
Že příští rok možná nebude. Prosím, zachovejte tradici Infora po roce - i když třeba jen ve
zkrácené podobě!
Počet a úroveň posterů.
Moderátoři sekci v některých případech velmi formální.
V porovnání s předešlými ročníky postrádám tematickou ukotvenost.
...že se příště nebude konat na VŠE; M. Černý (nedorazil...škoda...)
Produktové přednášky.
Horko v sále.
Že končíte...i když jste dali naději, že ne úplně.
Nedostatečné ozvučení a mikrofony přednášejících.
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Jen to, že byla poslední. Pokud se zamýšlí, že bude nahrazena např. elektronickou
konferencí, není to úplně to samé, účastníci přijdou o možnost sdílení se s kolegy (nejen o
výhradně pracovních věcech).
Vyvarovat se: Prostory pro mejdan, reklamní prezentace, příspěvky bez praktického
přínosu pro fungování knihoven.
Klimatizace :-D
Úroveň některých příspěvků.

Jaká témata, příspěvky nebo worshopy z oblasti elektronických
informačních zdrojů by Vás zajímaly?




























Vyhladavanie informacii - prednasky a workshopy ako davaju Ojala, Sklenak, Karen
Blakeman a pod.
Nové technologie propojování computer versus smart devices, zobrazovací metody.
Zkušenosti menších organizací se zpřístupňováním DB.
EIZ na hodnotenie vedy, bibliometrické a scientometrické ukazovatele,
Prognózy vývoja EIZ a prístupu k nim.
Hodnocení kvality a přínosnosti vědeckých prací a jejich autorů. Problematika
"okrajových" časopisů publikujících nějaké možná převratné sdělení. Naopak, jaký je podíl
opravdu přínosných a zásadních prací v poměru k celkem publikovaných? Rozdíl mezi
referenčními a nové pohledy přinášejícímí zdroji informací
Privítal by som novinky z renomovaných firiem, ktoré sa venujú spoločenským vedám.
Praktické zkušenosti knihoven s e-knihami (ideálně odbornými).
Autorské právo.
Formy a metódy implementácie EIZ do procesov výučby a štúdia na VŠ, rozširovanie tém
informačnej a digitálnej gramotnosti nielen pre používateľov, ale aj pre knihovníkov.
Metody a nástroje propagace e zdroju.
Čtenářská akvizice, rozšiřování služeb dle potřeb klientů, zaměstnanci, vyhledávání, šíření
informací mezi klienty (komunikační kanály).
Zajímavé služby databázových center a agregátorů.
Možnosti propagace informačních zdrojů v knihovnách - další příklady z praxe.
Digitalizace, sdílení informací, zajímavé projekty, prezentace (digitalizačních) pracovišť
(MZK, NKP, AV ...), seznámení se softwarem a hardwarem (Procyon, ProArc, Sirius, Limb,
skenery ...), databáze
Věcná analýza informačních zdrojů, tezaury, katalogizace apod.
Jak pracovat s aplikacemi.
Jak fungují některé systémy konkrétně (třeba na způsob toho, jak teď byl představován
systém Alma).
Marketing&management v knihovnách, propagace zdrojů nebo také kritické hodnocení
kvality informací.
Evaluace využití EIZ na vysokých školách.
CzechElib
Autorské právo u kvalifikačních prací a digitálních knihoven; digitalizace; repozitáře.
Workshop k fulltextovému vyhledávání zohledňující nové trendy.
Integrace různých typů e zdrojů do informačního prostředí paměťových institucí.
Problematika open access.
Okruh open dat, big dat.
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Open access/publikace - posuny ve vývoji, open science/open data - management,
technické možnosti a zkušenosti v prostředí ČR, jsou-li takové.
Urcite si myslim, ze stoji za to mit zkusenosti z praxe a s uzivateli.
Rozhodně téma dezinformací, fake news a úroveň mediální gramotnosti v ČR.
Nejrůznějším fake news bohužel věří i někteří kolegové... Pro mě jako informačního
pracovníka jedno z palčivých témat.
V budoucnu by mě zajímala např. přednáška o volně dostupných EIZ (databázích, plných
textech apod.), ať už českých nebo zahraničních, nebo z různých oblastí (ekonomie,
historie, umění atd.). Zajímalo by mně hodnocení takových zdrojů a jejich vhodnost pro
výuku nebo vědecké bádání.
Dlouhodobé uchování EIZ.
Vývoj v identifikátorech, tezaurech různých EIZ.
Jak například funguje v praxi v zahraničí nakupování e-knih (který nákupní model volí
vysokoškolské knihovny nejčastěji), jak by se s e-knihami mělo nakládat, co se týče
evidence jednotek v knihovnických programech atd.
Na tému eiz bolo odprezentovaných pomerne veľa a kvalitných príspevkov. Možno by
stálo za zváženie, skúsiť rozšíriť príspevky, ktoré by ukázali ako pracovať s používateľom
pri využívaní eiz. Nakoľko pracujem v oblasti knižničných služieb, takéto príspevky by som
uvítala. Možno aj využitie eiz v rámci medziknižničných výpožičných služieb. Ako by mal
pracovník knižnice pracovať s eiz tak, aby z nich pre používateľa získal čo najviac
informácií.
Mobilní služby,
České počiny v oblasti EIZ. (e-reading, bookport,...)
Čo môžeme urobiť pre to, aby naša spolupráca mala zmysluplný význam?
Digitální demence.
Vyhledávání, centralizovaná řešení.
Best practice ve vzdělávání, koordinace nákupu eiz, podpora VaV.

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











C. Warwick
Tracey Nunn
Přednášející Online marketingu z Vysoké školy kreativní komunikace
Eva Dibuszová, Národní technická knihovna
Ing. Lenka Bělohoubková, CIKS VŠE
Napadá mě, že by nebyl špatný přesah do jiných oborů, například před pár lety pořádali v Brně
akci Library Marketing Tuesday, kde byli přednášející mimo knihovnictví (odborníci na
marketing např. z T-Mobile, Seznam.cz, Martinus.sk apod.) nebo třeba pozvat někoho z
Googlu? :-) I Martin Krčál mluvil teď na NASIVu o knihovní advokacii - spojení propagace, PR,
marketingu. Knihovnu i zdroje je potřeba propagovat v rámci města či vysoké školy (a
ospravedlnit ty vysoké částky za e-zdroje:) a inspirace odjinud by mohla být zajímavá.
Andy Priestner - uživatelské výzkumy v knihovnách https://andypriestnertraining.com/
Terezu Simandlovou
Somaya Langley https://iasa2017annualconference.sched.com/speaker/somayalangley
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Jennifer Vaughn, žije v Praze - https://iasa2017annualconference.sched.com/speaker/jlvaughn
Mgr. Matyáš Urbánek, DiS., Ing. Martin Potančok, Ph.D.
Open Science - jako minule (Pavel Kocourek?)+ zástupce z Cesnet
Zase by byla dobra Karen Blakeman, M. E. Bates apod. Velmi pusobiva je, umi udelat strhujici
prispevek, profesorka Barbara Moran. Ona je byvala dekanka SILS UNC, ale zaroven ridila
knihovny, vi, co se deje, kam to smeruje, a jeji prispevky jsou zive a zajimaji lidi.
Jan Holmquist
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