Klub vysokoškolských knihovníků SKIP v roce 2009
Uskutečnili jsme celkem tři setkání. V jarním termínu jsme projednávali problematiku
záznamů elektronických informačních zdrojů v knihovním katalogu, způsob jejich popisu
a jaký vliv mají EIZ na změnu práce katalogizátorů a budoucnost katalogizační práce.
Přednášku PhDr. Barbory Drobíkové „Patří záznamy elektronických zdrojů do
knihovního katalogu?“ doplnila názorná prezentace „Elektronické zdroje v Centrálním
katalogu UK v Praze“ kolegyně Bc. Ireny Baranayové.
Kolegyně B. Drobíková se zabývala typologií zdrojů podle různých atributů ( např. podle
nosičů, podle bibliografické úrovně, podle licencí), konfrontovala současné způsoby
katalogizačního popisu a budování katalogů s budováním portálů e-zdrojů, portálů e-časopisů,
digitálních knihoven apod. Důraz ve vývoji automatizovaných informačních systémů je kladen
na dodržování komunikačních standardů za účelem integrace s neknihovnickými
automatizovanými systémy. Katalogizátor již nepopisuje zvlášť každou jednotku, ale spravuje
balíky záznamů (dávkový způsob importu například od velkých producentů). To samozřejmě
klade značné požadavky na nové znalosti katalogizátorů, přestože správa AIS je svěřována
technikům.
Katalog budoucnosti – informační portál, by měl být integračním nástrojem, který
zpřístupňuje všechny informační zdroje důležité pro uživatele dané instituce. Požadavky
uživatele: nejjednodušší přístup, v co nekratším čase, v úplnosti a na jednom místě jsou hlavní
příčinou tohoto trendu. Úloha knihovníka je tedy najít rychlou cestu k informacím, umožnit
prohledávat relevantní zdroje - jinak si uživatel najde jinou cestu mimo knihovnu.
Přednáška i prezentace jsou vystaveny na webu KVŠK.
Na letním i podzimní setkání jsme nechali velký prostor pro diskusi a výměnu názorů
a zkušeností z praxe, zabývali jsme se náměty a tématy pro naši další činnost.
PhDr. Ivo Brožek nás informoval o obsahu semináře „Možnosti měření efektivnosti a
výkonnosti pro vysokoškolské knihovny“, který se konal v Knihovně univerzitního kampusu
MU v Brně. BIX-Bibliotheksindex - příklad měření výkonu a činnosti vysokoškolských
knihoven by měl být pro vysokoškolské knihovny hlavním zdrojem inspirace.
Kolega Brožek nás též seznámil s navrhovanými změnami ve vykazování statistik
vysokoškolských knihoven.
Navzájem jsme se informovali o pravidlech pro možnou skartaci papírových podob
kvalifikačních prací a jejich uložení v archivech podle skartačních řádů jednotlivých škol.
Užitečné informace k tématu se nacházejí na webu Komise EVŠKP, pravidla pro skartaci si
každá vysoká škola určuje sama. Je však nutné přihlížet k archivnímu zákonu a vzít v úvahu i to,
zda škola má i elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací.
Kolegyně L. Martykánová z UJEP v Ústí nad Labem připravila a ukázala prezentaci o
průběhu a výsledcích rekonstrukce studovny Střediska vědeckých informací Fakulty sociálně
ekonomické. Rekonstrukce měla velkou podporu vedení školy. Toto jednání bylo završeno
exkurzí do Národní technické knihovny. Soustředili jsme se na problematiku knihovnických a
informačních služeb uživatelům, nikoliv na záležitosti architektonického řešení. Viz fotogalerie
na webu Klubu.
Náměty a akce pro další rok: řízení knihoven v krizovém roce, vnitřní řízení knihoven obecně,
exkurze do nově otevřené Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích, postavení
knihoven a informačních středisek na vysokých školách, připravenost absolventů knihovnických
škol do praxe, atd. Probírali jsme možnosti většího zapojení vysokoškolských knihoven do akcí
pořádaných naší odbornou organizací - SKIP.
Klub má k 31. lednu 2010 78 individuálních členů.
V Praze 5.2.2010
Jitka Bílková

