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V první polovině programu byli vyhodnocováni nejlepší knihovny a knihovníci Libereckého 
kraje.  
 
V druhé části prezentoval PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny 
ČR a čestný člen SKIP. 
 

Perspektivy a trendy oboru knihovnictví, jaké budou knihovny za 30 let? 
 
 

1. knihovny v dnešním slova smyslu již nebudou potřeba, stanou se z nich instituce 
podobné muzeím 

2. zachovají si významné místo, budou nadále vzdělávat, uchovávat a zpřístupňovat 
 
Vlivy na využívání knihovny 
 
média, technologie, EIZ  
- i přes jejich rychlý vývoj lidé stále čtou papírové knihy (rozhlas, TV, internet, čtečky, 

tablety, iPady) 
- zlepšení a rozšíření strojových překladačů 
- rozšiřují, ale také omezují přístup k informacím 
 pro využití nutná informační gramotnost, přístup k internetu a technologiím - jinak 

vznikne "digitální propast" 
e-knihy 
- jsou na trhu od roku 2010. Papírovým knihám téměř nekonkurují 
- je možné, že si budeme moci předplatit databázi s e-knihami, tak jako dnes kabelovou 

televizi 
masová digitalizace knihovních fondů 
-  fulltextové vyhledávání, Kramerius, NDK, Europeana, Manuscriptorium 
- v roce 2020 by mělo být zdigitalizováno 80-100 mil. stran > důležité je mít peníze 

Centralizace informací > JIB, knihovny.cz 
open Access x ochrana osobních údajů  
 x Autorský zákon 
globální informační technologie – tlak na nadměrnou regulaci => závislost na EIZ 
strojové překladače - výhoda 
datového centra - Národní bezpečnostní agentury v Utahu v USA – plán ukládat "digitalizaci 
lidského života", kapacita 12 exabytes = > 0,0033 všeho co je v současnosti zdigitalizováno 
cloudová uložiště dat 



Autorský zákon – jeho současné působení přispívá, k používání knihoven 
 
 
Vize budoucnosti knihoven 
- spojení digitální a tradiční knihovny  
- knihovna = klidné, relaxační místo 
- služby přizpůsobené pro každého konkrétního člověka 
- vzdělávání, celoživotní vzdělávání – online (demokratické, globální, levnější, 

komfortnější a účinnější) 
- budou nabízet: e-výpůjčky, více nových knih (staré na odpis), vzdělávání v informační 

gramotnosti, digitální knihovnu/služby 
 
 

Aby knihovny mohly existovat, musí být potřebné ! 
 
 


