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Zpráva ze služební cesty  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Pavlína Kafková 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.2.3 Oddělení referenčních a meziknihovních služeb 

Pracoviště – zařazení  

Důvod cesty Účast na konferenci The 14th ILDS Conference: Resource 
Sharing at the Crossroads  

Místo – město Istanbul 

Místo – země Turecko 

Datum (od-do) 30.9.-4.10.2015 

Podrobný časový harmonogram 30.9.2015, 14.45 odlet z Prahy 
18.25 přílet do Istanbulu  

1.-3.2015 konference 
4.10.2015, 16.35 odlet z Istanbulu 

18.10 přílet do Prahy 

Spolucestující z NK  

Finanční zajištění NK ČR a LR1308 

Cíle cesty Účast na mezinárodní konferenci v oblasti meziknihovních 
služeb a dodávání dokumentů 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Získání informací o aktuálním dění a trendech v oblasti 
meziknihovních služeb a dodávání dokumentů v ostatních 
zemích, navázání nezbytných kontaktů na další knihovny, 
vzájemné předání zkušeností, sdílení zdrojů a kontaktů. 
Získané informace budou dále využity pro oblast poskytování 
meziknihovních služeb a sdílení zdrojů v ČR a pomohou k 
dalšímu rozvoji podpory sféry VaVaI informačními zdroji. 

Program a další podrobnější informace 1.10.2015 

 7.30 odjezd na konferenci (zajištěnou dopravou) 

 8.00-8.30 registrace 

 8.30-12.00, 13.30-16.30 konference (celkem 10 
příspěvků, paralelní sekce byla zrušena) 

 17.30 příjezd z konference 
2.10.2015 

 8.00 odjezd na konferenci 

 9.00-12.00, 13.30-17.00 konference (celkem 9 
příspěvků) 

 18.00 příjezd z konference 
3.10.2015 

 8.30 odjezd na konferenci 

 9.00-12.30 konference (celkem 6 příspěvků) 

 13.00 odjezd na organizovanou prohlídku Istanbulu 
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Podrobný přehled příspěvků včetně abstraktů (většina i 
s prezentacemi): http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015/ 
 
 
Výběr informací z konference: 
Na konferenci bylo kolem 140 přihlášených účastníků téměř 
z celého světa (ne všichni odsouhlasili zveřejnění svého 
jména na oficiálním seznamu), nejvíce byla zastoupena 
Evropa, nezúčastnil se nikdo z Jižní Ameriky. Motem celé 
konference bylo sdílení zdrojů na křižovatce, kdy 
meziknihovní služby a dodávání dokumentů čelí novým 
společenským paradigmatům, zrychlujícímu se  
technologickému vývoji, problémům v právních otázkách 
(autorská práva) a zejména změnám v očekávání uživatelů a 
jejich potřeb. Celkem bylo prezentováno 23 přednášek 
(drobné změny proti původnímu programu). 
 
Jedna z prvních přednášek srovnávala statistiky za léta 2007, 
2011 a 2015 – ALA ve spolupráci s dalšími organizacemi 
oslovila knihovny po celém světě a dala dohromady data o 
současném stavu meziknihovních služeb, strategiích 
knihoven  a jejich současné praxi (viz prezentace The World 
is Your Library, or, the State of International Interlibrary 
Loan in 2015 od Poula Erlandsona a Kurta Munsona). 
Z tohoto průzkumu vyplynulo, že nejvíce požadavků je stále 
zasíláno e-mailem (objednávání přes OCLC je až na druhém 
místě), zvýšil se počet dodávaných tištěných kopií (omezení 
v oblasti AZ), nejoblíbenějším platebním prostředkem jsou 
doposud IFLA vouchery. Mezi největší problémy patří 
copyright a poplatky/ceny. Prezentace dále obsahuje 
zajímavé grafické zpracování spolupráce mezi knihovnami 
z různých kontinentů. Na základě těchto statistik však nelze 
vyvodit žádné konkrétní doporučení, protože knihovny 
pocházejí z velmi rozdílných prostředí a východisek. Nicméně 
lze se inspirovat uvedenými úspěšnými praktikami knihoven 
z různých zemí.  Problémem zůstávají knihovny v Jižní 
Americe, které komunikují mezi sebou a na požadavky 
z jiných kontinentů reagují minimálně (mimo JA nejvíce 
udržují vztahy se Španělskem). 
 
Další zajímavé přednášky: 

 zkušenosti a doporučení amerického knihovníka 
Petera Bae z oblasti ILL 

 prezentace o úspěšné dánské službě dodávání 
dokumentů od Henrika Haagensena (pouze pro 
dánské knihovny, ale velmi zajímavá inspirace) 

 zamyšlení nad posunem paradigma dodávání 
dokumentů podpořeném průzkumem ve finských 

http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015/
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akademických institucích od  Ari Muhonena (mezi 
vědeckou komunitou používá 90% el. knihy, 17 % 
ILL, 40% vlastní zakoupené dokumenty – ILL je sice 
ve finském akad. prostředí nejméně využívaným 
zdrojem, ale je nezastupitelné – dokumenty, které 
nelze jinak a jinde získat, dále obsahuje mnoho 
doporučení na základě zjištění z dotazníku) 

 přednáška o konsorciích v oblasti amerických 
knihoven – výhodách a praktických krocích k jejich 
vytvoření od Peter D. Collinse 

 prezentace o elektronických zdrojích od dr. Dr. 
Traute Braun-Gorgon – současný stav, trendy, 
očekávání uživatelů (problém ILL  a e-knih – 
speciální sw occamsreader.org, otevřené zdroje pro 
oblast vzdělávání – trend el. učebnic a nižšího 
rozpočtu, sw pro ILL – např. Rapid ILL, IDS Alias) 

 přednáška o znalostním managmentu, důležitosti 
získání konkurenční výhody a významu emocí od 
Karen Medin 

 příspěvek (bez prezentace) editora Mika McGratha 
o aktuálních problémech ve vydavatelské oblasti 
(open access, vysoké ceny, lepší zpracování) 

 dále mnoho přednášek o podobě ILL, problémech a 
zkušenostech v jednotlivých zemí jako je Turecko 
(několik přednášek - systém KITS, TÜRDOK, 
ULAKBIM, UBSS, problém s copyright, žádný 
standard pro ILL, nejasné podmínkym, měnící se 
poplatky – nutné sjednocení, konsorcium ANCOS 
připravuje doporučení), Kanada (knihovna v Albertě 
– projekty NEOS a Can Tho University), Libanon 
(americká knihovna v Bejrútu s asi 800 fakultami, 
nutnost ILL a začínající spolupráce se 2 zahraničními 
knihovnami, nemají SK, nemají licenci na dodávání 
článků ze svých el. zdrojů, zasílání knih jen přes 
FEDEX, DHL), Jihoafrické Republiky (zkušenosti z 
univerzitní knihovny – hlavně požadavky na 
výpůjčku, participují v OCLC, rychlé dodávání článků 
elektronicky), Čína (propracovaný systém CALIS – 
původně jen 14 velkých knihoven, dnes asi 300, 
požadavky do 2 dnů, půjčování e-knih přes MS), 
Alžír (univerzity v Alžíru a volné zdroje – repozitáře a 
otevřené archivy) atd. 

 mnoho dalších přednášek – viz. odkaz na stránky 
konference včetně abstraktů  

 

Přivezené materiály  Informační brožury, letáky, fotografie z konference 

Datum předložení zprávy  

Podpis předkladatele zprávy  
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Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 


