
Zahájení konference 
Conference Opening 



Zahájení konference 
Conference Opening 

 
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.  

prorektorka VŠE  
pro studijní a pedagogickou činnost 



Úvodní příspěvek 
Opening Address 

 



Jak zlepšit obraz 
knihovníka/knihovnice/knihovny  

v očích veřejnosti 
 

How to improve the image 
of a librarian/library in the 
eyes of the general public 





Vypadám vážně srandovně 
pět let už dělám v knihovně 
a je to vážně velký šok 
řadit furt stejný katalog 
vědět že za pět deset let 
dostanu třídu T-9 
a vůbec nic se nezmění 
ani ty knížky k půjčení 







Prezentace výsledků 
rešerší 

 
Research output 

presentation 
 

PhDr. Filip Vojtášek 
RNDr. Jiří Kadleček 
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Motivační píseň 
 

Motivation Song 



Ta naše knihovna, 
čítárna, studovna, 
to je pěkný zařízení. 
Regálek leskne se, 
knihovník směje se, 
že má všechno zařazený. 
 
What a lovely place is that library, reading 
room, study room of ours. 
Shelfs are shining, the librarian is happy, 
that he has everything shelved. 



V OPACu jsou zdrojů tuny, 
a v nich informací tuny 
věda stoupá nahoru, 
z netu do monitoru. 
věda stoupá nahoru, 
z netu do monitoru. 
 
The OPAC contains tons of resources and 
tons of information in them.  
The science is rising from the internet into 
the monitor. 



AiP 

UKULELEBAND 



Čtenáři chlapíčku, 
sedíš na písíčku, 
bází spousta, výsledků moc. 
Zkus hledat v Summonu, 
zdolat tu pohromu, 
Albertina jde  na pomoc. 
 
Reader, you good guy, sitting behind a PC, 
so many databases, so many results.  
Try to search Summon to make up that 
disaster, Albertina is ready to help. 



V Summonu je jedno pole, 
je nahoře, vprostřed, dole, 
“Neboj se a piš do mě, 
vyhledávám odborně ”. 
“Neboj se a piš do mě, 
vyhledávám výborně”. 
 
There is one search field in Summon, 
above, in the middle and below:  
„Don’t be scared to write into me, I make 
an expert search!“ 
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Ta naše knihovna, 
čítárna, studovna, 
to je pěkný zařízení. 
Regálek leskne se, 
knihovník směje se, 
že má všechno zařazený. 
 
That library, reading room, study room of 
ours, that is such a nice place. 
Shelfs are shining, the librarian is happy, 
that he has everything catalogued. 



V referenčním nikdo není, 
to je ale nadělení, 
kde jsou všichni já to vím, 
přistupujou vzdáleným. 
kde jsou všichni já to vím, 
přistupujou vzdáleným. 
 
There is noone in the reference center, 
what a thing!  
Where have all the people gone – I know! 
They access via remote access. 
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Úspěšné INFORUM přeje 



Budoucnost poskytování informací: 
Otevřeně, mobilně, v cloudu 

The Future of Information Provision: 
Open, Mobile and in the Cloud 

 

Karen Blakeman 
RBA Information Services 

Velká Británie / United Kingdom 



Informačné správanie doktorandov a 
ekologické informačné interakcie 
Information Behavior of Doctoral 

Students and Ecological Information 
Interactions 

 

Jela Steinerová 
Univerzita Komenského 

Slovenská republika / Slovak Republic 



Implementace discovery systému: 
Možnosti, zkušenosti, očekávání 
Implementing a Discovery Tool: 

Options, Experience, Expectations 
 

Thomas Mutschler, Thüringer 
Universitäts und Landesbibliothek 

(ThuLB) 
Německo / Germany 



Mobilní média a "Google generace": 
Význam a výzvy pro informační 

profesionály 
Mobile Media and “Google 

Generation”: Significance and 
Challenges for Info Professionals 

 

Heike vom Orde 
Bavarian Broadcasting Corporation 

-IZI- 
Německo / Germany 


