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39. výroční konference LIBER 
ASOCIACE  EVROPSKÝCH  VĚDECKÝCH  KNIHOVEN 

 
Téma konference: Znovuobjevení knihoven: změny v novém informačním prostředí 

 
39. výroční konference se konala v době od 29. 6. – 2. 7. 2010 na Aarhus University 
v Dánsku. Na organizaci a průběhu konference se podílela The State & University Library , 
která byla založena společně s Aarhus University v roce 1928. 
 
                                                                                      

 
 
 

 Úterý 29. 7. 2010  
 
 V dopoledních hodinách probíhaly tzv. Master Classes and Meetings, které se členily na MC1, 
MC2, MC3, SPARC – Europe Annual Meeting a Liber YEP! 
 
 V rámci těchto seminářů a meetingů vystoupili: 
Chris Pressler – University of Nottingham, UK 
Andy McGregor – JISC, UK 
Auul Atria – University College, London, UK 
MiQuel Codina – Technical University of Catalonia, Spain 
Susan Copeland – Robert Gordon University London, UK 
Rachel Hill – Dublin City University, Ireland 
Iva Horova – Academy of Performing Arts, CZ 
Martin Moyle – University College London, UK 
Anna Rovira – Technical University of Catalonia, Spain 
Birger Larsen – Royal School of Library and Information Science, Denmark 



Kurt De Belder – Leden University, The Netherlands 
Wim van der Stelt – Springer, Netherlands 
Johan Bollen – Indiana University School of Informatics and Computing, USA 
Eric den Heijer – owner of a Training coaching and consulting Copany 
 
Semináře se konaly v různých částech university. 
 

                    
 
 Slavnostní ceremoniál zahájení 39. výroční konference LIBER 2010 se uskutečnil 
v odpoledních hodinách. 
 Konferenci zahájil prezident LIBER Hans Geleijnse. Přivítal všechny účastníky, 
osvětlil význam konání konference pro rozvoj vědeckých knihoven a poděkoval sponzorům. 
Jeho vystoupení je k dispozici jako videonahrávka. Viz http://asbcast.dk/cast/liber-2010-
conference-hans-geleijnse/. 
 Dále vystoupil děkan teologické fakulty Carstev Riis, který uvítal přítomné jménem 
univerzity, teologické fakulty (v jejíž prostorách se část seminářů konala) a také jménem 
knihovny. Také jeho vystoupení je přístupné jako videozáznam. Viz 
http://asbcast.dk/cast/liber-2010-conference-carsten-riis/. 

Otvírací ceremoniál pokračoval přednáškou Mai Buch (DeFF, Denmark) na téma: 
Znovuobjevení knihovny – dánská cesta. Mai Buch je vedoucí výboru Denmark´s Electronic 
Research Library (DEFF), projektu, který je výsledkem spolupráce ministerstva kultury, 
ministerstva pro výzkum a ministerstva pro vzdělávání v Dánsku. Projekt byl zahájen v roce 
1998 a usiluje o zlepšení služeb pro vědce, vyučující a studenty vytvořením integrovaného 
přístupu k vědeckým knihovnám a oborových informačním zdrojům. V rámci této služby je 
možné prohledávat různé informační brány (viz http://www.deff.dk). 

Další jednání konference probíhalo jako plenary sessions nebo jako parallel sessions. 
Byly to tedy buďto přednášky pro všechny účastníky nebo probíhaly semináře v menších 
skupinách. 
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 Přednášky byly zaměřeny na roli knihoven v novém informačním prostředí, kde 
knihovny zhodnocují své služby ruku v ruce se změnami ve vzdělávacím procesu, a to jak 
v oborech humanitních a společenskovědních, tak také v přírodovědných a lékařských vědách. 
Tyto změny souvisejí i s ekonomickými problémy škol, které rozpočty na knihovny snižují, 
přičemž rozvoj informačních technologií, elektronických informačních zdrojů a nástrojů na 
jejich využívání, klade na knihovny vyšší finanční nároky. 
  

                 
 
 
 Program konference byl velmi bohatý a pestrý. Kromě koncepčních otázek knihoven 
byly představeny různé projekty, portály, způsoby elektronického publikování atd. Řada 
přednášejících seznámila účastníky se svými zkušenostmi, které se podařilo uplatnit 
v národním měřítku. Všechna vystoupení je možné sledovat na videozáznamech. Viz 
http://www.statsbiblioteket.dk/liber2010. 
 
 Mezi velmi zajímavá vystoupení je třeba zařadit přednášku Juana Gorraiz a 
Christiana Gumpenbergera (University of Vinna, Austria), kterou představili nástroj na 
zpracovávání citací Standardized Electronic Resource Usage Metric (SERUM). Tento 
bibliometrický nástroj je srovnatelný s JCR, ale data jsou dodávána přímo vydavatelem. Služby 
jsou poskytovány prostřednictvím webu na Vinna University Library.  
 
 Významnou roli na této konferenci sehráli sponzoři, a to nejen poskytnutím finančních 
prostředků, ale také představením nových produktů. V tomto směru bych chtěla vyzvednou 
vystoupění Tamary Saden (Ex Libris, UK), která hovořila o megavyhledávaci Primo Central. 
Tento systém umožňuje jednotné vyhledávání ve všech informačních zdrojích dané instituce, 
tj. v knihovním katalogu i elektronických informačních zdrojích v jednom prostředí. 
 Podobný systém představil i Jakob Harnesk (EBSCO Sweden), který hovořil o 
EBSCO Discovery Service a Graham Stone (University of Huddersfield, UK), kde mají 
vyzkoušený systém Summon (Serial Solution). Také vyhledávač Summon dokáže pracovat 
s metadaty různých producentů a umožňuje tak uživateli jednoduše a rychle vyhledat 
požadovaný dokument, ať již ho má knihovna v papírové formě nebo v elektronické. 
 
 
 
 
V Olomouci dne 12. 7. 2010                                              PhDr. Ludmila Slezáková 
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