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Zpráva ze služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Tomáš Foltýn 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.3. Odbor správy fondů 

Pracoviště – zařazení Ředitel Odboru správy fondů NK ČR 

Důvod cesty Konference IFLA 2016 

Místo – město Columbus 

Místo – země USA, Ohio 

Datum (od-do) 13. – 21. srpna 2016 
Podrobný časový harmonogram 13. 8.  – přílet do Columbusu 

14. 8. – 20. 8. – účast na konferenci IFLA 2016 
21. 8. – návrat do Prahy 

Spolucestující z NK --- 

Finanční zajištění NAKI 0143, NK ČR 

Cíle cesty Účast na mezinárodní konferenci IFLA 2016. Přednesení 
příspěvku „The cooperative system for the management and 
long-term preservation of the modern Bohemical book 
collections“ v rámci sekce Quality management and 
preservation in the age of mass processing. Navázání nových 
kontaktů, účast na různých sekcích konference IFLA. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz níže 

Program a další podrobnější informace http://2016.ifla.org/ 

Přivezené materiály   

Datum předložení zprávy  

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 
Podrobnější popis uskutečněných aktivit: 

 

Účast na konferenci IFLA 2016 

Program: http://2016.ifla.org/ 
Bližší informace: 

Hlavním bodem účasti na konferenci IFLA bylo přednesení příspěvku s názvem „The cooperative 
system for the management and long-term preservation of the modern Bohemical book collections“, 
který zazněl v rámci hlavního programu konference v sekci Quality management and preservation in 
the age of mass processing. Text příspěvku je k dispozici na webové stránce 
http://library.ifla.org/id/eprint/1420. V rámci příspěvku byly shrnuty aktivity českých knihoven 
v oblasti správy, ochrany a zpřístupnění novodobých fondů, včetně přesahů do oblastí příbuzných 
knihovnictví – například digital humanities, budování centrálních databází apod. V rámci konference 
navštívil účastník cesty všechny key note přednášky a každý den se zúčastnil vybraných sekcí, které 
byly zahrnuty do programu konference. Jako nejhodnotnější lze ocenit sekci věnovanou strategiím 
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národních knihoven, jíž se účastnili tzv. Chief Librarians velkých knihoven (například Národní knihovny 
Francie, British Library, KB Haag a dalších), kde se rozvíjeli vize fungování národních knihoven a jejich 
klíčové úkoly do blízké budoucnosti. Zajímavý obsah měla i sekce k marketingu a prezentaci knihoven, 
v níž se hojně diskutoval dopad knihoven nejen do skupiny široké veřejnosti, ale i návazných odborných 
pracovišť. Zajímavé byly i dvě technologické sekce – první z nich se zabývala open-source mechanismy 
v knihovnách, druhá pak směřovala do oblasti long-term preservation digitálních dokumentů. 
Důležitým tématem byly i tzv. Digital Humanities – v rámci sekce zabývající se tímto tématem se 
diskutovali možnosti a rizika spolupráce s třetím vědním pilířem – tj. humanitními vědami a cesty ke 
sdílení obsahu, který pro badatele v humanitních vědách nabízejí knihovny a další paměťové instituce.  
 
Mimo účasti na základních sekcích konference se Mgr. Tomáš Foltýn zúčastnil i posterové sekce, 
firemní sekce a v rámci návštěv lokálních knihoven si prohlédl Columbus Metropolitan Main Library 
Building a centrální budovu Ohio State University Library a poslední den absolvoval cennou exkurzi do 
OCLC. 
 
Během celé konference bylo navázáno větší množství kontaktů, přičemž nejzajímavější z nich směřují 
do progresivní Katarské národní knihovny.   


