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39. výroční konference LIBER, Aarhus, Dánsko 

 
Zpráva ze zahraniční cesty 

 

 
 
39. výroční konference LIBER (39th Annual LIBER Conference)1, jejíž hlavní téma bylo 
vyjádřeno v podnázvu 'Re-inventing the Library. The Challenges of the new Information 
Environment', se konala v Dánsku v prostředí Aarhus University ve dnech 29. 6. až 2. 7. 
2010.  

Konference pokračovala v intencích nového formátu poprvé realizovaného v roce 
2009 v Toulouse, v jehož rámci je dán dostatečný prostor nejen přednáškám, ale i aktivitám, 
při nichž mají příležitost vyjádřit a konzultovat své názory a zkušenosti všichni účastníci 
konference (především v rámci tzv. break out sessions). Hlavní závěry z diskusních skupin 
byly shrnuty v krátkých vystoupeních následující den. Poměrně široce zaměřená konference, 
jíž se účastní zástupci různých typů vědeckých knihoven, vyšla tentokrát vstříc také 
různorodým odborným zájmům účastníků rozdělením části programu do paralelních sekcí. 
Bohatě byla zastoupena i prezentace posterů představujících výsledky řešení projektů a nové 
postupy v práci knihoven; autoři 21 posterů dostali možnost představit své projekty i v rámci 
hlavního programu stručným vystoupením v rozsahu 2 min. Jako obvykle se na konferenci 
představily se svými produkty firmy z oblasti  informačního průmyslu i firem poskytujících 
služby a technologie knihovnám, jednak formou stánků, jednak formou prezentací v rámci 
hlavního programu (EBSCO, ExLibris, OCLC, ProQuest, Elsevier, Springer aj.). 

Před oficiálním zahájením konference se v úterý 29. 6. 2010 konaly tzv. Master 
Classes. Účastníci měli možnost výběru ze tří paralelních sekcí. Zúčastnila jsem se sekce 
s názvem Managing electronic theses: a DART Europe, jež byla věnována, jak ostatně 
vyplývá z názvu problematice elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací a 
která byla organizována účastníky projektu DART Europe2. Sekci vedl Paul Ayris 
z University College London, UK. Z přednesených příspěvků byl nejzajímavější závěrečný 
příspěvek Paula Ayrise věnovaný problematice otevřeného přístupu (open access, OA) 
                                                            

1 http://www.statsbiblioteket.dk/liber2010/liber-2010 

2 viz portál http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
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shrnující výhody OA a hlavní kroky nezbytné k realizaci OA z pohledu LERU (League of 
European Research Universities)3. V této sekci vystoupila se svým příspěvkem také PhDr. Iva 
Horová, která tématem příspěvku zaujala posluchače, neboť se věnovala zatím málo řešené 
problematice netextových prací. 

Plenární jednání konference bylo věnováno vedle již zmíněných firemních prezentací 
či představení posterů především klíčovým zvaným přednáškám významných odborníků, jako 
jsou Clifford Lynch4 (Coalition for Networked Information, USA), Heather Morrison5 ze 
Simon Fraser University (Canada), Jon Orwant6 z Google, Lee Dirks7 (Microsoft) a Brian 
Lavoie8 (OCLC). Ti se ve svých příspěvcích věnovali vizím a změnám, které čekají současné 
informační prostředí v blízké budoucnosti a které ovlivní i činnost vysokoškolských 
knihoven. 

Z paralelních sekcí byla nejzajímavější ta, jež byla věnována problematice 
akademických knihoven; příspěvky byly zaměřeny na roli univerzitních knihoven v rámci 
hodnocení univerzit a význam institucionálních repozitářů. Šlo především o příspěvky, které 
přednesli John MacColl z RLG – OCLC Research z Velké Británie a Maria Cassella 
z University of Turin. První ze zmíněných příspěvků  byl věnován roli knihovny při 
hodnocení vědeckých výsledků univerzit, druhý pak hodnocení institucionálních repozitářů. 

Prezentace příspěvků spolu s řadou dalších informací z konference jsou dostupné na 
webu konference v jejím programu9. 

Součástí konference bylo i výroční shromáždění členů LIBER. Kromě obvyklých 
bodů programu byly nejdůležitějším aktem volby nových členů výkonného výboru a 
především nového presidenta LIBER, jímž byl zvolen dr. Paul Ayris z UCL, UK. 

 

 

 

V Ostravě dne 27. 7. 2010                                           Mgr. Daniela Tkačíková 

 

                                                            

3 http://www.leru.org/index.php/public/home/ 

4 Příspěvek (video)  je k dispozici pro zájemce na: http://asbcast.dk/cast/liber-2010-conference-clifford-lynch/ 

5 Video: http://asbcast.dk/cast/liber-2010-conference-heather-morrison/ 

6 Video: http://asbcast.dk/cast/liber-2010-conference-jon-orwant/ 

7 Video: http://asbcast.dk/cast/liber-2010-conference-lee-dirks/ 

8 http://asbcast.dk/cast/liber-2010-conference-brian-lavoie/ 

9 http://www.statsbiblioteket.dk/liber2010/conference-programme 


