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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, Ph.D. 

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.4, OVVL 1.4.1  

Pracoviště – zařazení Ředitelka Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) a 
vedoucí Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří (OVVL) 

Důvod cesty Aktivní účast na konferenci ve formě ústní prezentace 
posteru a poster  

Místo – město Chania  

Místo – země Řecko 

Datum (od-do) 21.5.-27.5.2018 

Podrobný časový harmonogram 21.5. – odlet v odpoledních hodinách do Chania a ubytování   
22.-26.5. – aktivní účast na konferenci formou prezentace 
posteru (program viz podrobná zpráva níže) 
27.5. odlet v ranních hodinách zpět do Prahy     

Spolucestující z NK -  

Finanční zajištění NAKI II č. 0147 

Cíle cesty Cíle cesty:   
K nejzásadnějším cílům patřilo: 

- Přednášky o kvalitativních a kvantitativních 
metodách v knihovnách.  

- Aktivní prezentace posteru a ústní prezentace 
posteru s názvem: „Quantitative and Qualitative 
Methods of Modern Library Collection Survey“ 

- Načerpat informace v oblasti využití kvalitativních a 
kvantitativních metod v knihovnách, navázat 
kontakty s odborníky z celého světa. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) 23.5.2018 od 10:30 do 11:10 Poster Session - Brief 
presentation of the Posters a 24.5.2018 od 17:00 do18:00 
Poster Session - Aktivní prezentace posteru a ústní 
prezentace posteru s názvem: „Quantitative and Qualitative 
Methods of Modern Library Collection Survey“ 
Viz. podrobný časový harmonogram, cíle splněny 

Program a další podrobnější informace Viz. podrobná zpráva.   

Přivezené materiály Tištěný sborník abstraktů příspěvků konference a 
fotodokumentace uložená v OOKF.  

Datum předložení zprávy 30. 5. 2018 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 
Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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Podrobná zpráva ze zahraniční služební cesty  

Cílem této zahraniční služební cesty byla diskuze s kolegy z knihoven z celého světa o využití 

kvalitativních i kvantitativních metod k různým účelům.  

Konference se konala 22.-26. května 2018 v Kulturním centru (Cultural Centre of Chania 

Andrea Papandreou 70, Chania 731 34, Greece) ve městě Chania na Krétě v Řecku. 

Cíle konference: „Qualitative and Quantitative Methods (QQM) are proved more and more 

popular tools for Librarians, because of their usefulness to the everyday professional life. QQM 

aim to the assessment and improvement of the services, to the measurement of the functional 

effectiveness and efficiency. QQM are the mean to make decisions on fund allocation and 

financial alternatives. Librarians use also QQM in order to determine why and when their users 

appreciate their services. This is the start point of the innovation involvement and the ongoing 

procedure of the excellent performance. Systematic development of quality management in 

libraries requires a detailed framework, including the quality management standards, the 

measurement indicators, the self-appraisal schedules and the operational rules.“ 

Cílem účasti na konferenci byla prezentace (krátké ústní sdělení a posterová prezentace) 

posteru na téma: „Quantitative and qualitative methods of modern library collection 

survey“ autorů: Petra Vávrová, Magda Součková, Jitka Neoralová, Dana Hřebecká, Lucie 

Mračková 

Abstract:  

Poster will describe quantitative and qualitative metods of modern library collection (after 

year 1800) survey in The National library of Czech republic in Prague. Research and 

development are focused on all aspects of bookbinding, book material composition, survey of 

the damage, damage prediction based on the chemical and physical properties of materials 

and verification of the effects of restoration-conservation interventions. We are using few 

different methods and systems for survey of physical conditions and it help us effectiveness 

in collection preservation and conservation. We are using system SurveNIR, microfadeometer, 

database for survey, and so one.  
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Detailní program:  
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V Praze, dne 30. 5. 2018 
 

Petra Vávrová 

Ředitelka OOKF a vedoucí OVVL  

Národní knihovna ČR, Praha 

 


