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University digital libraries in Spain and TIC as paradigms of the
information needs for teachers and students.

•
•
•
•

Cílem studie bylo ověření vhodnosti online katalogů pro informační potřeby učitelů a
studentů a navrhnout potřebná zlepšení
Z výzkumu vyplývá, že univerzitní knihovny s nejvíce dokumenty, pokud se do názvu
zadá heslo Knihovna a Dokumentace jsou University of La Rioja se 177 dokumenty
(12,13 %); univerzita ve Valladolidu se 122 dokumenty (8,36 %); a Univerzita Carlose III.,
se 109 dokumenty (7,48 %).
Mezi návrhy na vylepšení patří zvýšený důraz na vzdělávání učitelů a studentů v
používání elektronických zdrojů
Dále také vytvoření online pomoci ke zlepšení uživatelského rozhraní za účelem
rychlého a efektivního získávání informací

Teaching digital libraries in Spain: Context and experiences /
A decision support system to develop a quality management in
academic digital libraries.

•
•
•
•

Cílem druhé studie bylo zanalizování osnov oborů knihovnictví a jak považují za
důležité digitální knihovny
Digitální knihovny jsou v bakalářských programech přítomny, ale speciﬁcký předmět
však chybí
Studie představila systém DSS (decision support system), který generuje doporučení s
cílem zlepšit funkcionalitu a služby nabízené akademickými digitálními knihovnami a
zvýšit tak počet přístupů i dotazů jejich uživatelů
Jeho hlavní inovací je, že se jedná o první DSS, který je navržen k rozvoji managementu
kvality v akademických digitálních knihovnách, který zahrnuje kvalitativní a kvantitativní
kritéria a pravidla rozhodování na podporu zaměstnanců při rozhodování

Otázka autorského práva v akademických digitálních
knihovnách ve Spojeném království

•
•
•

VB jako jedna z vůbec prvních zemí co začala implikovat digitální knihovny do
akademických kruhů (od poloviny 90. let)
Hlavní motivace byly zjednodušení sdílení informací mezi univerzitami, digitalizace
dokumentů které knihovna již ve fondu má a i těch, které plánuje pořizovat do
budoucna
Problém s autorským právem pro univerzitní digitální knihovny ve VB vyřešil eLib
program SCOPE, který v roce 2001 získal ﬁnance na službu HERON, skrze kterou je
možné využívat digitální licence CLARS které platí na digitalizáty dokumentu
vznikající za účelem studia v kruzích vyššího vzdělávání

Rozvoj akademických digitálních knihoven v Evropě a pokrok v
rozvoji patřičného vzdělávání v této oblasti
•
•
•
•

Evropa se snaží již od začátku tisíciletí stát vedle Japonska a USA co se pokroku v odvětví
digitálních knihoven týče -> vznik iniciativy i2010 v roce 2005 pro rozvoj informační
společnosti; na jejím základě vznikla mimojiné i Europeana
i2020 udělalo pětiletý program typu Erasmus “International Master in Digital Library Learning”,
plně hrazený, pro studenty ze zemí bez univerzit se zaměřením na digitální knihovny na
univerzitách v Estonsku, Itálii a Norsku (které později z programu odstoupilo)
i2020 plánovalo i sjednocený studijní plán pro všechny evropské LIS školy, v roce 2009 se po
několika průzkumech na nápad zanevřelo
Průzkum vzdělávání ohledně digitálních knihoven z roku 2011 z 37 evropských LIS škol (Opava a
Bratislava) - 85% nabízí jenom bakaláře, 65% i magistra a 59% doktorandský; 80% má speciální
předmět na digitální knihovny
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