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Ředitelka Úseku novodobých fondů a služeb
Účast na konferenci LIBER
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•

Účast na konferenci LIBER – odborný program, účast na generálním shromáždění –
oficiální zastupování NK, hlasování
• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice digitálních repozitářů a dlouhodobé
archivace a digitalizace – kuloárové diskuse, získání nejnovějších informací,
informace o situaci v ČR
• Upevnění a rozvoj existujících odborných kontaktů a navázání kontaktů nových
• Návštěva novostavby Informačního centra Sabanci University
• Informace o novostavbě NK – předem vyžádané i na místě sjednané schůzky
Všechny cíle cesty byly splněny.
Konference se konala v příjemném prostředí Koc univerzity umístěné na jednom
z předměstí Istanbulu.

Z programu konference
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2013&Itemid=29
19
a přednesených příspěvků
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2774&Itemid=33
40
pro mne byla s ohledem na současné priority NFS nejpřínosnější část věnovaná digitální
ochraně a ochraně a zpřístupnění dokumentů obecně, dále pak návštěva moderní
budovy informačního centra Sabanci university.

Zúčastnila jsem se generálního shromáždění jako oficiální zástupce NK.
Účasti na konferenci jsem využila k mnoha diskusím se zahraničními kolegy zejména ke
dvěma současným hlavním prioritám NK, kterými jsou novostavba a Národní digitální
knihovna.
Program a
Úplný program konference je v elektronické podobě k dispozici na
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2013&Itemid=29
další
19, prezentace na
podrobnější
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2774&Itemid=33
informace
40, v tištěné podobě (včetně seznamu účastníků) ve studovně knihovnické literatury.
Přivezené
Všechny materiály jsou k dispozici ve studovně knihovnické literatury NK ČR
materiály
• Tištěný program konference LIBER 2008
• Tištěná publikace Turkish Libraries in Transition
Tištěné přílohy • Zpráva je k dispozici ve studovně knihovnické literatury NK ČR
a elektronické • Elektronické dokumenty – viz navigace výše v textu.
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