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Anotace
Mezinárodní setkání odborníků, uskutečněné pod heslem KNIHA VE 21. STOLETí, zorganizovaIo ve
dnech 16.-18. února 2016 oddělení knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě, aby již tradičně zaměřilo
ozornost na důležitosti knihy, knihoven a čtení. Tématem jednání tohoto ročníku bylo Redefinování role
p knihoven ve 21. století. Zpracované studie a příspěvky jsou uspořádány ve čtyřech tematických blocích
a připravilo je deset domácích autorů, osm polských, tři slovenští a jeden z německé knihovny.
Více informací (prezentace, sborníky ad.) na hup://K21 Jpfslu.cz.
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Redefinování role knihoven ve 21. století
Ústav bohemistíky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
vyučuje studijní program Informační studia a knihovnictví (obor Knihovnictví a nově magisterský obor Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu) již déle než dvacet
let. Od roku 2004 se věnujeme diskusi o funkčnosti oborového studia, zveme do Opavy na mezinárodní setkávání odborníků nejen knihovníky, představitele knihoven, ale zejména odborníky
na vzdělávání, akademické pracovníky a absolventy i našeho studia knihovnictví. Setkávání odborníků se uskutečňuje pod názvem Kniha ve 21. století. Fenomén kniha nás fascinoval natolik,
že se stalleitmotivem po celou dobu a má jistě trvalou hodnotu i pro budoucnost. Pro odborná
střetnutí je zvoleno vždy aktuální téma, pro rok 2016 byly tematické příspěvky zaměřeny na Redefinování role knihoven.
Pro účastníky jednání se stala základní otázkou role veřejných knihoven, zda a jak se ve své
podstatě mění. Byly definovány sociální a technologické změny ovlivňující stále nekončící informační explozi, která ovšem nic nernění na podstatě knihoven jako jedinečných společenských
institucí. Jednou z perspektivních oblastí vývoje veřejných knihoven je rozvoj nových služeb v digitálním prostředí. V tom se naše knihovny mohou srovnávat s aktivitou zahraničních knihoven.
Projekt Národní digitální knihovny je předpokladem, že podstatná část tiskové produkce českých
zemí bude mít digitální ekvivalent. Vedle tradičního fyzického prostoru stává se pro knihovny
pracovním prostředím také kyberprostor a je na knihovnách, jak se novým rolím uzpůsobí. Stále
ovšem jde o změny, které směřují k aktivizaci veřejnosti tak, aby knihovna byla v každé obci komunitním centrem.
Setkání knihovnických specialistů se zaměřilo také na vzdělávání znalostních pracovníků.
Rozvoj digitálních technologií a jejich uplatňování v knihovnické činnosti je příčinou celoživotního vzdělávání, při kterém knihovny uplatňují nejen svou roli zdroje informací, ale knihovníci jsou
těmi, kdo si nové metody a technologie musí osvojit. Žijeme v období, kdy se u mladších generací
prolíná díky komunikačním technologiím čas na práci s časem na zábavu. Teorie informačního
chování nás přesvědčuje, že není možné vyčleňovat a oddělovat práci, studium a zábavu.
Studie zaměřené na současnou roli knihoven a na vzdělávání znalostních pracovníků jsou
přesvědčivé svými teoretickými východisky i sondou do aktuálních poznatků, jak o tom svědčí
připojený poznámkový aparát či odkazy na domácí i zahraniční literaturu. Pohledy do praxe zahraničních knihoven dokreslují hlavní téma setkání Redefinování role knihoven, které jeho účastníci sledovali.
Jedním příkladem za všechny může být ze zahraničních knihoven Městská knihovna
v Chemnitz, o které informovala na našem setkání její ředitelka Elke Beer. Hlavním záměrem
této knihovny je vzdělávat všechny věkové kategorie uživatelů v mediální gramotnosti. Dbají na
inovaci, reflektují ve svých záměrech vývoj techníky, proměny médií a obchodní myšlení (v reakci
na neustále snižující se finanční prostředky). Snaží se řešit tyto problematické oblasti: společenské problémy, snižující se čtenářské kompetence, zvládání jazykových problémů, digitální propast
a demografické změny. Zavádějí technologii RFID, mají několik automatů na vracení knih, platební automaty, pásový dopravní systém na vracení knih apod. Jejich největší chloubou je digitální knihovna "ChemNetzBib" (výpůjčka e-knih, e-novin, e-videa), půjčují i elektronické čtečky
s ob~~~m. V současné době nabízejí 12 tisíc virtuálních médií a do pěti let plánují trojnásobek.
~ablzeJ~ vzdálený přístup do různých oborových portálů, e-learningové kurzy, a to vše nabízejí
1 na SOCiálníchsítích. Multi- Touch- Tisch se nachází v oddělení pro mládež - "Scéna pro mládež".

