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37. výroční konference LIBER (37th LIBER Annual General Conference) 
1. 7. až 5. 7. 2008, Koç University Suna Kiraç Library, Turkey 

Zpráva ze zahraniční cesty 
 

 

 
 

 

37. výroční konference LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) se ko-
nala v Istanbulu na Koç University (website konference: http://liber2008.ku.edu.tr/). Spolupo-
řadatelem vedle LIBER byla Suna Kiraç Library, tedy knihovna hostitelské univerzity Koç 
Üniversitesi (http://www.ku.edu.tr/). Univerzita je umístěna ve čtvrti Sarıyer v moderním 
areálu mimo obydlenou část města uprostřed lesů. Zajímavé informace o výstavbě tohoto 
areálu je možné získat na: http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=9760.  

Konference byla zahájena tzv. pre-konferencí odpoledne prvního dne, t.j. 1. 7. 2008, 
která předchází zahájení vlastní konference, s názvem Discovery to Delivery – A European 
Resource Discovery Place? Program pre-konference byl věnován projektu Europeana, 
http://dev.europeana.eu/home.php, a možnostem zapojení akademických knihoven do tohoto 
projektu, který je zaměřen na zpřístupnění evropského kulturního dědictví. 

Hlavními tématy konference byly aktivity knihoven spojené s budováním elektronic-
kých sbírek dokumentů (především archivace webu jako součást aktivit evropských národních 
knihoven v oblasti uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a s tím související tech-
nologické a autorskoprávní aspekty této činnosti), dále aktivity evropských odborných kniho-
ven a EU v oblasti komunikace výsledků výzkumu a vývoje financovaného z veřejných 
zdrojů – budování otevřených institucionálních repozitářů na univerzitách – projekt DRIVER, 
http://www.driver-repository.eu/, open access publikování, zpřístupnění vysokoškolských 
kvalifikačních prací – DART-Europe E-theses Portal (DEEP), http://www.dart-
europe.eu/index.php/index, legislativa aj. Zajímavé byly rovněž sekce věnované statistickému 
sledování využívání elektronických informačních zdrojů (projekt COUNTER; panelová 
diskuse – z pohledu uživatelů – zástupci dvou univerzit a producenta – zástupce firmy 
Elsevier) a hodnocení knihoven (benchmarking), viz např. Bibliotheksindex BIX 
http://www.bix-bibliotheksindex.de/.  

Prezentace všech přednesených příspěvků jsou k dispozici na webových stránkách 
konference. 

Část odborného programu konference byla vyhrazena zástupcům firem, kteří předsta-
vili některá nová řešení pro budování a zpřístupňování sbírek digitálních dokumentů a aktivity 
v oblasti sledování statistik využívání svých produktů (např. Ex Libris, OCLC EMEA, 
EBSCO a ProQuest). Konference se účastnily se svými stánky a nabídkou produktů i další 
firmy, především distributoři elektronických zdrojů (časopisů a knih) a nakladatelé, např. 
Wiley, Emerald, Taylor & Francis, Swets, Blackwell, OUP, CUP, Springer, a firmy zabýva-
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jící se digitalizací dokumentů, jejich ochranou a dlouhodobým zpřístupňováním, např. 
Planman Technologies. 

Zajímavou částí odborného programu byla obvyklá závěrečná „lokální sekce“, ve které 
byly představeny současné aktivity a cíle odborných knihoven v Turecku (National Library of 
Turkey, Ankara; informace o univerzitních knihovnách v Turecku poskytl ve svém příspěvku 
ředitel knihovny İstanbul Technical University; roli asociace University and Research Libra-
rians' Association v tureckém knihovnictví představila její předsedkyně). 

Závěr konference byl věnován valné hromadě LIBER, v rámci které byly schváleny 
předložené dokumenty, byl potvrzen ve funkci předsedy výkonného výboru LIBER Hans 
Geleijnse (Tilburg University Library and IT Services), místo odstupujícího místopředsedy 
Petera Foxe (Cambridge University Library) byl nově do funkce zvolen dr. Paul Ayris (Uni-
versity College London Library).  

 

Doprovodný program – exkurze do knihoven 

Součástí doprovodného programu byly exkurze do několika knihoven (Sabancı 
University  Information Center, İstanbul Technical University Library a Süleymaniye Ma-
nuscript Library). Zúčastnila jsem se prohlídky knihovny İstanbul Technical University, 
http://www.kutuphane.itu.edu.tr/. Tato univerzita byla založena v roce 1773 a patří mezi 
nejstarší a největší univerzity v Turecku. V současnosti ji tvoří 12 fakult a pět ústavů. Historie 
její knihovny sahá až do roku 1795. Hlavní budova knihovny, kterou jsme měli spolu 
s ostatními účastníky konference možnost navštívit, je nová moderní a velmi účelná stavba 
otevřená v září 2007. Její prohlídka byla velmi inspirativní. Představu o této budově je možné 
získat z fotografií zveřejněných na adrese http://www.akvs.cz/vybor/foto-liber2008.html.   

 38. výroční konference LIBER se bude v příštím roce konat v Toulouse ve Francii na 
Université de Toulouse, http://www.univ-toulouse.fr/. 

 

 

 
V Ostravě dne 10. 8. 2008       Mgr. D. Tkačíková                                      


