
 

Mezinárodní knihovnická konference 

KNIHA VE 21. STOLETÍ 

Téma: Redefinování role knihoven ve 21. století 

Leitmotivem konference jsou dvě otázky směřující ke knihovnám: Ostrovy v moři informací? 

Oázy v neklidné době? 

16. - 18. února 2016 

Slezská univerzita v Opavě  

Program/harmonogram:  

16. 2. 2016 – příjezd odpoledne, ubytování, v 18:00 hod. cestopisná přednáška Ze srdce 

Evropy do Santiaga de Compostela – Patrik Kotrba, sál Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Pro 

zájemce pokračování – posezení v restauraci U krbu (Masařská 322/3)….  

17. 2. 2016 - středa   

I. blok - Knihovna nejen jako prostor 

8:00 - 9:30 moderátor Petr Bohuš (výkonný ředitel SOLOKAPR) 

9:30 - 10:00 zahájení konference (primátor města Opavy, zástupce Moravskoslezského kraje, 

děkan FPF, vedoucí ÚBK)  

10:00 - 10:45 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (ředitel Moravské zemské knihovny 

v Brně) – Moravská zemská knihovna a její funkce  

10:45 - 12:15 Pavel Vosoba (spolumajitel poradenské firmy M. C. Triton) – Boření mýtů 

v kariéře – iluze o aktivním životě, iluze o vlastních názorech a iluze o vztahu a lásce  

12:15 - 13: 15 oběd  

13:15 - 14:00 PhDr. Vít Richter (ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR) 

Veřejné knihovny a jejich služby v digitálním prostředí - možnosti a meze 

14:45 - 15:15 prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) - Kulturní 

prostor, informační prostor, kyberprostor, resp. v jakém prostoru to vlastně dnes žijeme? 

15:15 - 16:00 přestávka na kávu  

  



II. blok - Vzdělávání  

Moderuje: moderátor Petr Bohuš 

16:00 - 16:45 doc. PhDr. Pavol Rankov, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě) Práca 

a vzdelávanie znalostných pracovníkov 

16:45 – 17:15 doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) Informační 

společnost, knihovny a lidský faktor 

17:15 - 17:45 Mgr. Zlata Houšková (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) Jak se 

stát knihovníkem - návod s (ne)jasnými pravidly   

17:45 – 18:15 PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) Dokumentové 

služby specializovaných knihoven  

18:15 – 18:30 závěrečné zhodnocení druhého dne konference PhDr. Marie Šedá  

19:30 - 23:00 večerní program s překvapením – číše vína – ukázka z nabídky Storytelling, o. 

s. neboli vyprávění příběhů; konec druhého dne  

  

18. 2. 2016  - čtvrtek  

8:30 zahájení třetího dne  

III. blok – Zahraniční sekce   

Moderuje: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. a Mgr. Jan Matula, Ph.D.  

 

9:00 – 9:45 prof. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D. (Žilinská univerzita v Žilině - Slovensko) – 

Trendy a směry v knihovnictví a knihovnickém vzdělávání ve světě 

 

9:45 – 10:05 dr. Grzegorz Nieć (Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny w 

Krakowie) Przemiany wtórnego rynku książki na przełomie XX/XXI wieku (Transformace na 

sekundárním trhu knihy na přelomu 20./21. století) 

  

10:05 – 10:15 dr. Zbigniew Gruszka (Uniwersytet Łódzki) – Uczenie się bibliotek jako 

przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury (Učící se knihovna jako příklad 

moderního managementu kulturních institucí) 

 

10:15 – 10:25 prof. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki) - Polskie mediateki: czas 

podsumowań (Polské knihovny: čas zúčtování)  

 

10:25 – 10:35 dr. Agata Walczak Niewiadomska (Uniwersytet Łódzki) - Bibliotekarstwo 

dziecięce w XXI wieku – czy tylko dla dzieci? (Dětské knihovnictví ve 21. století – je jen pro 

děti?) 

 

10:35 – 10:45 dr. Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki) - Dziedzictwo środkoweuropejskie 

jako wyzwania dla bibliotej w państwach Grupy Wyszhradzkiej (Dědictví střední Evropy jako 

výzva pro knihovny v zemích V4 - Visegrádské skupiny – Česko, Maďarsko, Polsko a 

Slovensko) 

http://www.uni.lodz.pl/ouni/uni
http://www.uni.lodz.pl/ouni/uni
http://www.uni.lodz.pl/ouni/uni
http://www.uni.lodz.pl/ouni/uni


 

10:45 – 12:10 oběd (bufetový stolek) 

12:10 – 12:20 dr. Grzegorz Czapnik (Uniwersytet Łódzki) 15 minut jazdy samochodem: czy 

dystans do biblioteki publicznej jest jeszcze istotny? (15 minut jízdy autem: je vzdálenost do 

veřejné knihovny ještě podstatná?) 

12:20 – 12:50 dr. Jolanta Szulc (Slezská univerzita v Katovicích) - Możliwości 

wykorzystania metod i technik sztucznej inteligencji w działalności bibliotek (Možnosti 

využití metod a technik umělé inteligence v činnosti knihoven) 

 

12:50 – 13:15 prof. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Instytut Informacji Naukowej i 

Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Biblioteka dla „Innego” (Knihovna 

pro všechny) 

 

13:15 – 13:40 prof. Tomasz Kruszewski (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Architektura polskich instytucji kultury XXI. 

wieku (Architektura polských kulturních institucí v 21. století)  

 

 

IV. blok – Postřehy odjinud 

Moderuje: Mgr. Monika Oravová 

13:40 – 14:15 Zuzana Helinsky (Consulting, Dösvägen 96, 22654 Lund - Švédsko) 

Marketing v kostce  

14:15 – 14:50 Mgr. Emília Antolíková (ředitelka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove 

nad Topľou) Jsou slovenské veřejné knihovny TOP?  

14:50 – 15:10 RNDr. Lenka Prucková (ředitelka Knihovny města Olomouce) Letem 

knihovnickým světem  

15:10 – 15:30 Mgr. Matúš Formánek (Žilinská univerzita v Žilině) Budovanie katedrových 

digitálnych knižníc 

 

15:30 – 15:45 závěrečné zhodnocení konference (prof. M. Konvit, Mgr. Zuzana Bornová)  

 

Web konference: http://k21.fpf.slu.cz/. 

 

 

 

http://www.uni.lodz.pl/ouni/uni
http://k21.fpf.slu.cz/


PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Profesor Tomáš Kubíček je ředitelem Moravské zemské 

knihovny v Brně, literárním vědcem a pedagogem. Vystudoval 

Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 

pedagogicky působil na Filozofické fakultě UK v Praze a 

Filozofické fakultě UP v Olomouci. V letech 1996-2011 

pracoval jako vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu 

AV ČR a od roku 2011 vedl katedru bohemistiky FF UP v 

Olomouci. Je autorem řady studií a monografií a členem 

oborově významných vědeckých společností a redakčních rad.  

https://www.mzk.cz/ 

 

 

Pavel Vosoba je expert na poradenství a patří ke špičce ve 

svém oboru. O jeho názory a rady stojí špičkoví manažeři v 

Česku a Rusku i čtenáři jeho úspěšných knih. „Poradenství je 

nádherná, tvořivá činnost, která vás nutí být neustále ve 

střehu,“ říká o své profesi. Je spolumajitelem největší české 

poradenské společnosti M.C.TRITON a autorem úspěšných 

knih Dokonalé služby, Dokonalá manažerská selhání, 

Dokonalý život. Firemnímu poradenství se věnuje přes dvacet 

let. Poslední dva roky pracuje v Rusku, kde pomáhá rozvíjet 

partnerskou firmu M.C. CONSULTING. 

http://www.mc-triton.cz/ 

 

 

 

Vít Richter je ředitelem Knihovnického institutu Národní 

knihovny ČR, předseda Ústřední knihovnické rady, 

výkonný tajemník Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků ČR, koordinátor dotačního programu VISK, 

vedoucí projektu Benchmarking knihoven, spolupracoval a 

spolupracuje na řadě celostátních průzkumu zaměřených 

na problematiku knihoven, čtenářství dospělé a dětské 

populace. 

http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

https://www.mzk.cz/
http://www.mc-triton.cz/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fknihovnam.nkp.cz%2F%2C
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.skipcr.cz%2F


Profesor Milan Konvit působí na Ústavu 

bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a 

na Katedře mediamatiky a kulturního dědictví Fakulty 

humanitních věd Žilinské univerzity v Žilině. Působil 

jako ředitel Výzkumného a vývojového centra 

zaměřeného na rozvoj multimediálních a 

telekomunikačních služeb, vykonával funkci 

koordinátora Centra excelence pro EUR (International 

telecommunication union ITU, Geneva). V centru jeho výzkumné pozornosti je zejména 

teorie komunikace, dokumentace a prezentace kulturního a vědeckého dědictví, rozvoj 

lidských zdrojů a věnuje se strategickým studiím zaměřeným na vývojové trendy ve 

společnosti. Je autorem celé řady odborných publikací, ale vydává i beletrii. 

http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi 

 

Pavol Rankov je docentem a vedoucím Katedry 

knihovní a informační vědy Filozofické fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě. Zároveň 

působí jako docent na Ústavu informatiky 

Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě. Zkoumá současnou informační 

a znalostní společnost, média a mezilidskou 

komunikaci. Výzkumnou pozornost věnuje dále 

remediaci v kultuře a zkoumá fenomén čtení. 

http://staryweb.fphil.uniba.sk/index.php?id=3831 
 

 

Richard Papík je docentem Ústavu bohemistiky a 

knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty 

Slezské univerzity v Opavě. Do roku 1994 pracoval 

deset let v oblasti VTEI zejména jako rešeršní 

specialista. V letech 2002 – 2012 vedl ÚISK FF UK 

v Praze a v období 1994 až 2000 byl také rešeršním 

specialistou společnosti Medistyl. Jeho odbornou 

výukou i praktickou specializací jsou zejména 

rešeršní strategie pro vědu, výzkum a inovace, 

světová databázová centra, online databáze a 

elektronické informační zdroje. Je mj. odborníkem 

na techniky racionálního a rychlého čtení. 

http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-

knihovnictvi 

 

http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi
http://staryweb.fphil.uniba.sk/index.php?id=3831
http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi
http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi


 

 Zlata Houšková je od roku 2010 

vedoucí pracovní skupiny Knihovnické 

profese   v   Národní soustavě   povolání  

a Národní soustavě kvalifikací. Přes 

dvaadvacet let vedla oddělení 

vzdělávání Knihovnického institutu 

Národní knihovny ČR. Šestatřicet let se 

věnuje lektorské a pedagogické činnosti 

na oborových školách, v odborných 

kurzech,     na    oborových    seminářích  

a konferencích, o čemž svědčí i velmi 

bohatá publikační činnost. Pětadvacet let je aktivní v profesní   organizaci   SKIP.  Má   

celoživotní   zájem  o  personální  problematiku   knihoven,o vzdělávání knihovníků a práci 

knihoven s dětmi. Je nositelkou Ceny českých knihovníků, Medaile Z. V. Tobolky, titulu 

Pražská knihovnice ad. Je také Ženou roku 2012 v regionu Praha. http://www.skipcr.cz/ 

 

 

Radka Římanová působila v Národní technické 

knihovně v Praze od roku 2004, v poslední funkci byla 

vedoucí odboru projektů. V současné době je 

pedagogem na Ústavu informačních studií a 

knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Mezi její profesní zájmy patří automatizace 

všech oblastí knihovnických činností jako prostředek 

pro zkvalitnění služeb. Metodika práce se čtenářem, 

včetně poskytování služeb vzdáleným uživatelům 

prostřednictvím sítě internet. Kontinuální vzdělávání 

pracovníků knihoven. Podchycování internetových 

zdrojů jako evaluovaný zdroj informací pro uživatele.  

Propagace služeb knihovny a odstraňování bariér mezi 

knihovníky a uživateli. Soubory autorit jako vstupní 

prvek do OPAC. Virtuální služby uživateli jako přidaná 

hodnota knihovnických databází. O šíři zájmů 

vypovídá její bohatá publikační činnost.  

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=14006 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skipcr.cz/
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=14006


PŘEDNÁŠEJÍCÍ - čtvrtek 18. února 2016 

 
 

Profesor Dušan Katuščák je vysokoškolský pedagog. Od roku 

2000 do 4. 5. 2012 zastával funkci generálního ředitele Slovenské 

národní knihovny v Martině. Ve Slovenské národní knihovně 

pracoval od roku 1968. Od 1. 9. 2012 je proděkanem pro vědu a 

výzkum na Katedře mediamatiky a kulturního dědictví Fakulty 

humanitních věd Žilinské univerzity v Žilině. Oblasti 

profesionálního zájmu: bibliografie, knihovní věda, standardizace, 

digitalizace, informační politika, internetizace knihoven, 

dokumentace kulturního dědictví, ochrana písemného dědictví. 

Jeho publikační činnost je velmi bohatá.  

 

http://dusan.katuscak.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Nieć je polonista, historik a bibliofil. Od roku 2010 je 

vysokoškolským pedagogem na Ústavu informačních věd 

Pedagogické univerzity a Národní vzdělávací komise v Krakově. 

Jeho výzkumné zájmy se týkají otázky historie polského 

rolnického hnutí a tisku a knih devatenáctého, dvacátého a 

jednadvacátého století. Zpracoval a vydal např. vzpomínky z cest a 

memoáry Stanisława Tarnowskiego – známého politika a polského 

literárního vědce 19. století.  

V poslední době se zabývá dějinami a současností knižního trhu 

v Polsku. http://iinib.up.krakow.pl/pracownik_dr-grzegorz-niec 

 

 

 

Zbigniew Gruszka je odborný asistent na Katedře 

knihovnictví a informační vědy Filozofické fakluty 

Univerzity v Lodži. Je autorem monografie Przeglądu 

Bibliotecznego. Letos připravuje vydání knihy Życia książki 

Jana Muszkowskiego, společně s Gregorem Czapnikiem. 

Mezi jeho výzkumné zájmy patří zejména automatizace 

knihoven, vyhledávání informací a správa knihoven.  

http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/ 

http://dusan.katuscak.net/
http://iinib.up.krakow.pl/pracownik_dr-grzegorz-niec
http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/


 

Profesorka Mariola Antczak je vedoucí Katedry 

knihovnictví a informační vědy Filozofické fakluty Univerzity 

v Lodži. Organizuje mezinárodní vědecké konference Kultura 

čtení mladé generace. Je hlavní organizátorkou celonárodní 

knihovnické olympiády pro studenty středních škol. Je 

autorkou celé řady vědeckých článků a monografií. Mezi její 

výzkumné záměry patří problematika školních knihoven, 

knihovního marketingu, čtenářské gramotnosti a čtenářské 

kultury dětí a mládeže. http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/ 

 

 

 

Agata Walczak Niewiadomska je od roku 2006 odbornou 

asistentkou na Katedře knihovnictví a informační vědy 

Filozofické fakluty Univerzity v Lodži. Je autorkou tří knih a 

mnoha článků o historii knih a o knihovnictví pro dětské 

čtenáře. Je tajemníkem pracovní skupiny Slovník autorů 

polské knihy, zástupce šéfredaktora časopisu Acta 

Universitatis Lodziensis. Dále je členkou Spolku přátel věd, 

polské sekce IBBY ad. Mezi její výzkumné zájmy patří 

rodinná gramotnost a problematika práce knihoven s dětmi.  

http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/ 

 

 

Jacek Ladorucki je odborným asistentem na Katedře 

knihovnictví a informační vědy Filozofické fakluty Univerzity 

v Lodži. Oblasti zájmu: fenomén čtení, situace na knižním trhu, 

typologie knihy, knihověda. Členství v organizacích a 

sdruženích: člen Společnosti přátel knihy v Lodži, viceprezident 

Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. 

http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/ 

 

 

 

http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/
http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/
http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/


Gregory Czapnik je od roku 2001 odborným asistentem na Katedře 

knihovnictví a informační vědy Filozofické fakluty Univerzity 

v Lodži. Zkoumá především otázky týkající se automatizace a 

digitalizace knihoven a vyhledávání a zpracovávání informací. Je 

autorem řady článků publikovaných ve vědeckých časopisech a 

publikací: Podręczny słownik bibliotekarza (wyd. 2011), Oblicza 

współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje i Jan Muszkowski – 

ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje (obie wyd. 2014). Od 

roku 2015 je tajemníkem v redakci vědeckého časopisu Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Librorum. http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/ 

Zuzana Helinsky je rodačka z pražského Žižkova, která ve svých 

18 letech odešla do Švédska. Vystudovala mj. knihovnictví v 

městě Borås, má pracovní zkušenosti z univerzitních i městských 

knihoven. Téměř celý svůj profesní život se věnuje marketingu a 

knihovnictví a posledních patnáct let pracuje pro knihovny a 

knihovnickou obec jako nezávislá konzultantka. 

http://www.zuzh.com/index.html 

 

 

 

Emília Antolíková vystudovala knihovnictví 

na Katedře knihovní a informační vědy 

Filozofické fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislavě. Od roku 1999 působí ve funkci 

ředitelky Hornozemplínskej knižnice vo 

Vranove nad Topľou. Od roku 2001 se 

profesně věnuje komunitním aktivitám 

veřejných knihoven. Je externí metodičkou 

pro komunitní aktivity  knihoven OKS SR 

SNK v Martine. Od roku 2008 je hlavní 

organizátorkou projektu KOMUNITNÍ 

KNIHOVNA. Je známá svou publikační 

činností na téma komunitní knihovny a zúčastňuje se akcí na toto téma nejen na Slovensku, 

ale i v Čechách a zahraničí. Dalším jejím profesním zájmem je benchmarking, kterému se 

věnuje od roku 2008. Nově od roku 2012 se zabývá trénováním paměti ve veřejných 

knihovnách. V roce 2013 spoluorganizovala projekt SAK na školení knihovníků – trenérů 

paměti pro veřejné knihovny. Aktivně se zapojuje do vzdělávání knihovníků prostřednictvím 

školení, které realizuje Slovenská národní knihovna v Martine a do vzdělávání školních 

knihovníků v MPC v Přerově. Od roku 2004 je členkou správní rady SAK, a od roku 2015 

předsedkyní SAK. http://www.vranov.sk/Kultura/Hornozemplinska-kniznica/ 

http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/
http://www.zuzh.com/index.html
http://www.vranov.sk/Kultura/Hornozemplinska-kniznica/


 

 

Lenka Prucková je od roku 2000 

ředitelkou Knihovny města Olomouce. 

Přednáší v rekvalifikačních kurzech v NTK 

v Praze a Vědecké knihovně v Olomouci 

(management, marketing knihoven). Je 

členkou regionálního výboru SKIP10 a 

místopředsedkyní Sekce veřejných 

knihoven SKIP. V letech 2012 až 2014 byla předsedkyní hodnotitelské komise Knihovna roku 

v kategorii základní knihovna, od roku 2002 je hodnotitelkou krajské komise a od roku 2015 i 

celostátní komise soutěže Vesnice roku. http://www.kmol.cz/ 

 
 
 

Matúš Formánek je doktorandem na Katedře mediamatiky a 

kulturního dědictví Fakulty humanitních věd Žilinské univerzity 

v Žilině. Školitelem je prof. Milan Konvit. Pracuje šestým rokem 

jako systémový analytik/IT administrátor na Ústavu informačních 

a komunikačních technologií Žilinské univerzity. Zkoumá 

problematiku informačních systémů, open-source softwer a 

digitální knihovny. 

http://fhv.uniza.sk/web/index.php/katedry/katedra-mediamatiky-

a-kulturneho-dedicstva 

 

   
 

http://www.kmol.cz/
http://fhv.uniza.sk/web/index.php/katedry/katedra-mediamatiky-a-kulturneho-dedicstva
http://fhv.uniza.sk/web/index.php/katedry/katedra-mediamatiky-a-kulturneho-dedicstva

