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Lenka Maixnerová je absolventkou Ústavu infor
mačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. Od roku 1994 do roku 2021 pra
covala v Národní lékařské knihovně (NLK), kde v le
tech 2005–2012 působila na pozici vedoucí Oddělení
bibliografie a katalogizace a v letech 2012–2021 byla
ve funkci náměstkyně Odboru doplňování, zpraco
vání a správy fondů. Zabývala se zejména přebírá
ním plných textů a metadat od nakladatelů pro Bib
liographia medica Čechoslovaca, reformátováním
historických fondů NLK, působila v pracovní sku
pině portálu MedLike. Podílela se na řešení nové
softwarové aplikace pro překlad tezauru MeSH.
Od května 2021 pracuje v Národní knihovně ČR ve
funkci náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby.
Působí v komisích MK ČR programů VISK, Expert
ním týmu CPK, v pracovní skupině Trvalé uchování
tradičních knihovních dokumentů, ve Výkonném
výboru SKIP a je předsedkyní pražské regionální
organizace SKIP.
Profesně se věnuje zejména akvizici, zpracování
a správě fondů, spolupráci s nakladateli, vytváření
souborů autorit, zpřístupňování obsahu databází
knihoven pod veřejnými licencemi a digitalizaci.

Lenka Maixnerová graduated from the Charles
University, the Faculty of Arts, where she studied
at the Institute of Information Studies and
Librarianship. From 1994 to 2021, she worked for
the National Medical Library (NLK), first as the Head
of the Bibliography and Cataloguing Department
in 2005–2012, and later as the Deputy Director of
the Acquisions, Bibliography and Cataloguing
Division in 2012–2021. She was involved especially
in taking over the full texts and metadata from
publishers for Bibliographia medica Čechoslovaca,
and in reformatting NLK historical collections;
she was a member of the MedLike Portal working
group. She participated in the solution of a new
software application for the translation of the
MeSH thesaurus. From May 2021, she works for
the National Library of the Czech Republic as the
Deputy Director for Library Collections and Services.
She works in the commissions of the Ministry
of Culture of the Czech Republic for the VISK
Programmes, she is a member of the expert team of
the Central Portal of Libraries, of the working group
for the Permanent Preservation of Traditional
Library Documents, and of the Executive Committee
of the Association of Library and Information
Professionals (SKIP). She is the President of Prague
regional organization of SKIP.
Professionally, she is engaged mainly in collections’
acquisition, bibliography, cataloguing, and manage
ment; she is also involved in the cooperation with
publishers, building of authority files, making the
library databases content accessible under public
licenses, and in digitization.
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