Klub vysokoškolských knihovníků SKIP v roce 2007
Uskutečnili jsme tři setkání. Před hlavním tématem se vždy seznamujeme s aktuálním děním v
celém spektru knihovnické činnosti.
Naše jarní jednání v roce 2007 jsme uskutečnili 3. dubna v Ústřední knihovně Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Součástí byla exkurze po knihovně, která se přestěhovala do
nové budovy.
Prezentace ředitelky Zdeňky Dohnálkové „Information commons v Ústřední knihovně PřF
MU“ doplňovala její úvodní přednášku z minulého roku a zabývala se především oborovou
specializací knihovníků. A opět rozvířila diskusi kolem pojmů oborový knihovník, odborná
knihovna, systém, náplň a cíl práce oborových knihovníků, jejich vzdělávání a platové ohodnocení.
Dále jsme byli seznámeni s obsahem předmětu „Informační výchova : volitelný předmět pro
bakalářské, magisterské i doktorské studium“, který pracovníci této knihovny zajišťují.
Třetím příspěvkem byla prezentace „Intranet v knihovně PřF MU“- www stránky knihovny
jsou děleny na dvě části veřeně přístupnou a přístupnou přes intranet fakulty. Ve veřejně přístupné
jsou umístěny základní informace o knihovně, služby, katalogy, informační zdroje a část předmětu
informační výchova, informace pro pracovníky fakulty. Neveřejná část pro knihovníky je
zpracována v korespondenčním stylu.
Na tradičním setkání k výročí založení Klubu jsme se sešli 26. června, opět v naší oblíbené
řecké taverně v Praze. Bylo to týden po Valné hromadě SKIP v Olomouci, takže otázek a námětů
k diskusi bylo bohatě dost. Setkání se zúčastnil dr. V. Richter, předseda SKIP.
Podzimní setkání se uskutečnilo 20. listopadu v prostorách Klubu CIKS VŠE v Praze a uzavřeli
jsme na něm tematický okruh týkající se celkové problematiky oborových knihovníků.
Vyslechli jsme si tři poměrně rozdílné přístupy k systému činnosti oborových knihovníků, které
však spojovala jedna teze: oborový knihovník – specialista v oboru.
Ředitelka Ústřední knihovny UP v Olomouci, paní doktorka D. Lošťáková, prezentovala systém
práce oborových knihovníků v ÚK a ve fakultních knihovnách: oborový knihovník vykonává
především řídící činnost, má zodpovědnost za vedení a rozvoj oborové knihovny, za obsah fondu
v příslušném oboru, za nákup EIZ a podporu uživatelů. Partnery oborových knihovníků jsou
učitelé, věd. pracovníci, studenti a zejména knihovníci z ÚK, kteří jim poskytují metodické zázemí.
Vzdělávání oborových knihovníků je zajištěno na úrovni školy i ve výkových centrech STK a NK.
V Centru knihovnických a informačních služeb VŠE v Praze oboroví knihovníci
organizačně spadají pod odbor informační podpory studia a výzkumu, jak uvedla I. Reznerová,
vedoucí oddělení oborových informačních a knihovnických služeb. Nezasahují do agend týkajících
se klasických dokumentů. Starají se plně o agendu EIZ: akvizice, analýzy využívanosti, návody,
letáky, rešeršní služby, konzultace a poradenství, podpora vědy a výzkumu, ICQ-zejména služba
zahraničním studentům. Oboroví knihovníci jsou garanty vždy pro určitou oblast podle rozdělení
výuky na škole.
Kolegyně A. Matuszková z Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích řešila
problematiku z pohledu ředitelky víceooborové knihovny. Knihovna je společné zařízení
několika částí a fakult UK a má řadu specifik v systému knihovnen na UK. Zaměstnat odborníka
pro každý obor nebo knihovníka, který by se oborem zabýval, není dost dobře možné
z personálních ani finančních důvodů. Knihovna proto neuvažuje o zavedení funkce oborového
knihovníka. Ředitelka a akvizitér zastávají roli komunikátora s pedagogy, vědeckými pracovníky a
studenty i při doplňování domácí a zahraniční literatury.
V závěrečmém příspěvku k tomuto tématu „Odborný knihovník očima svých partnerů“ nám
pan docent M. Špála tlumočil názor našich partnerů z opačného břehu informačního toku, kteří
vědecké informace vytvářejí, na práci knihovníků a informačních pracovníků.

Na tomto setkání jsme se dohodli na zahájení úprav webové stránky Klubu. Na adrese
http://ciks.vse.cz/skip/klub budou mimo jiné vystaveny některé přednášky a prezentace, odkazy,
fotografie ze setkání a exkurzí. Zaplňovat se začíná rubrika s novými tématy, které členové Klubu
navrhují k diskusi: účast VŠ knihoven na hodnocení vědecké činnosti, postavení knihoven
a informačních středisek na vysokých školách, vzdělávání uživatelů, informační služby ve
virtuálním prostředí, spolupráce se zahraničními knihovnami, právní otázky půjčování různých
druhů dokumentů, www stránky, spolupráce knihoven AV a VŠ knihoven, elektronické informační
zdroje, vzájemné uznávání průkazek uživatelů knihovnických a informačních služeb atd. Doplněny
budou zprávy o činnosti. Je zde umístěn online přihlašovací formulář.
Zápisy z jednání klubu jsou přístupné členům klubu. Aktuální zprávy si předáváme
prostřednictvím e-konference.
K 31.12.2007 má KVŠK 67 individuálních členů.
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