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Dneska už v knihovně nemíváme návaly 
To je teda změna, tohle jsme neznali 
I babička s dědou sedí u notebooku 
Namísto Blesku rejdí po fejsbůku 
Tak z tohohle pokroku mám dnes  

Knihovnický blues 
  

No more crowds in our library anymore 
What a change, never had that before 

Grandma and grandpa staring at their laptop 
Browsing Facebook instead of tabloid 

Such a progress gets me my  
Librarian´s blues 



Hudební oddělení zeje prázdnotou 
Ač velké zrovna není, nezazní ani notou 

Všichni sedí doma, v klidu v teple 
A my knihovníci nudíme se jako v pekle 

Tak z tohohle pokroku mám dnes  
Knihovnický blues 

  
Our music department is deserted totally  

Not a single note sound can be heard locally 
Everybody´s at home, warm and easy 
But us librarians are bored like crazy 

Such a progress gets me my  
Librarian´s blues 



Tak tohle už je konec, už je po knihovně 
Zabilo jí GDPR, a to tak že hodně 
Vzdálený přístup a open access 

To snad není pravda, to je teda exces 
Tak z toho GDPR mám dnes  

Knihovnický blues 

 
This is the end, the end of the library 
Killed by GDPR, that´s the final parry 

Remote access and open access 
That´s unbelievable, what a craziness 

Thanks to GDPR for my  
Librarian´s blues 





S AiP Wellness se GDPR nebojím 
I kdyby přišla kontrola tak obstojně obstojím 

Máme totiž e-zdroje od Albertiny 
A naši čtenáři nechtějí žádný jiný 

Tak z tohohle už nemám  
Knihovnický blues 

 
With AiP Wellness I ´m not afraid of GDPR 
If we´re audited we´d completely comply 

Resources from Albertina make a good sense 
And our readers don´t want anything else 

In such a way I´ve got no more  
Librarian´s blues 



Potvrďte nám prosím GDPR souhlasy 
Velikosti bot, barvu očí, vlasy 

Telefonní číslo i všechny vaše chutě 
Vždyť bez našich novinek nemůžete na kutě 

Ať na nás nepadne  
Knihovnický blues 

 
Please confirm our double opt-in consent 

Shoe size, eye colour and hair scent 
Phone numbers and your uniqueness 

Without our e-news your nights would be 
sleepless 

Happily ever after with no 
Librarian´s blues 



GDPR 
RsDr 
FRBR 

HChKR 





Přejeme vám 
úspěšnou konferenci 

 

Have a successful 
conference 



Nové horizonty: Jak 
knihovny tvoří chytré 

komunity 
New Horizons: How 

Libraries Create Smart 
Communities 

 
Jan Holmquist 

Guldborgsund Public Library 
Dánsko / Denmark 



Vše, co víte, je špatně: Jak chápat 
technologie, vědu a knihovnictví  

v době všudypřítomného přístupu 
k informacím 

Everything You Know Is Wrong: 
Understanding Technology, 

Scholarship and Librarianship in a 
World of Ubiquitous Information 

Access 
 

Marydee Ojala 
Online Searcher Magazine, USA 



Jak ve zvukových archivech 
rozvíjet a udržovat své dovednosti 

 
Developing and Retaining Skills in 

Sound Archives 

 
Will Prentice 
British Library 

Velká Británie / United Kindom 
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Užijte si 
 
 
 

Enjoy 


