Cestovní zpráva ze setkání pracovníků knihoven právnických fakult
a knihoven spolupracujících institucí České republiky a Slovenské
republiky
ve dnech 12. - 14. 9. 2016
Organizátorem letošního setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven
spolupracujících institucí byla Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně Právnická
fakulta UP. Za Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy se setkání zúčastnily
Mgr. Radka Kovářová, Eva Charvátová a PhDr. Květa Hartmanová, dále do
Olomouce přijeli kolegyně a kolegové z knihoven Právnické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Právnické fakulty
Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Košicích, Právnické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Policejní
akademie ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.
Setkání bylo zahájeno přivítáním všech účastníků vedoucí knihovny PF UP Mgr.
Sylvií Sommerovou a děkankou Právnické fakulty UP JUDr. Zdenkou Papouškovou,
Ph.D. Poté nám Mgr. Helena Sedláčková (ředitelka Ústřední knihovny UP) ve své
prezentaci představila tuto knihovnu, popsala nám strukturu knihoven na Univerzitě
Palackého a nabídku služeb centrální i fakultních knihoven.
Blok informací z jednotlivých právnických knihoven zahájila Dr. K. Hartmanová, která
všem představila novou ředitelku Knihovny PF UK a seznámila ostatní kolegy a
kolegyně s hlavními aktivitami knihovny v uplynulém roce. Poté nás ostatní kolegyně
informovaly o novinkách v jejich knihovnách. Odpoledne jsme společně navštívili
kostel sv. Michala a prohlédli jsme si knihovnu Cyrilometodějské teologické fakulty
UP.
Druhý den našeho setkání jsme zahájili prohlídkou budovy a knihovny Právnické
fakulty UK a poté jsme zbytek dopoledne strávili v Pevnosti poznání – interaktivním
muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Odpoledne jsme navštívili studovnu
historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci, kde nám kolega připravil ukázku
starých tisků s právnickou tématikou a podal nám velmi zasvěcený výklad o starých
tiscích ve fondu knihovny. Další knihovnou, kterou jsme si prohlédli, byla knihovna
Přírodovědecké fakulty UP, která od roku 2009 sídlí v nové budově. Společně jsme
ještě navštívili katedrálu sv. Václava, a poté někteří z nás zamířili do Ústřední
knihovny UP, která od roku 1997 sídlí v historické tereziánské zbrojnici.
Poslední den našeho jednání byl věnován přednáškám. Absolvent PF UP John
Gealfow, který je spoluzakladatelem spolku Nugis Finem (zaměřený na právní
vzdělávání), nás seznámil s projekty, na kterých tento spolek pracuje. Představil nám
např. sociální síť pro studenty práv Entoo, hromadný online kurz MOOC a „právní
Wikipedii“ na adrese wiki.iurium.cz. Jindřich Juráš z Ústřední knihovny UP ve své
prezentaci shrnul své zkušenosti z oblasti správy facebookové stránky knihovny. Obě
přednášky byly pro nás velmi zajímavé a inspirativní. Na závěr semináře nás
kolegyně z Právnické fakulty Masarykovy univerzity informovaly o situaci v oblasti
nákupu elektronických informačních zdrojů pro knihovny. Jelikož národní centrum pro
pořizování, správu a využívání EIZ – CzechElib teprve vzniká, není zcela jasné, jak
bude probíhat nákup EIZ po roce 2017.

V průběhu setkání pracovníků knihoven právnických fakult a spolupracujících institucí
jsme navštívili 3 knihovny fakultní a Ústřední knihovnu UP, vědeckou knihovnu
s historickým fondem a další zajímavé objekty. Ve všech knihovnách jsme se
seznámili s jejich základním provozem a s organizací jejich služeb pro veřejnost.
Velmi cenná na tomto setkání byla zejména vzájemná výměna zkušeností mezi
českými a slovenskými knihovnicemi a knihovníky na jednotlivých pracovištích,
získali jsme díky tomu řadu zajímavých podnětů pro zkvalitnění našich služeb.

V Praze dne 15.9.2016

Květa Hartmanová
Eva Charvátová
Radka Kovářová

