Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2012
Společným cílem je podporovat rozšiřování dovedností a kvality služeb v lékařských
knihovnách v návaznosti na mezinárodní spolupráci zejména v oblasti dalšího profesního
vzdělávání, dále podporovat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou
informovanost, podporovat rozšiřování dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a
standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci
(http://www.eahil.net), sledovat a analyzovat uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro
zvyšování uživatelské spokojenosti, prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference,
rozšiřovat povědomí profesní etiky (http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm
Členská základna
Ke dni 31.12.2012 bylo registrováno 27 členů KLK ze všech regionů ČR.
Činnost klubu
a) V termínu 1.3.- 12.4.2012 proběhl ve spolupráci s NLK (VISK2) A KLK SKIP
e-learningový kurs „Moderní knihovnicko-informační práce v lékařských knihovnách III.“
v prostředí Moodle na UK. Kurs absolvovalo 18 lékařských knihovníků a knihovnic.
Druhý kurs „ Knihovnicko-informační služby ve zdravotnictví, e-learningový kurs pro
pokročilé“ proběhl v termínu 1.10.-19.11.2012, kurs absolvovalo 32 účastníků.
b) Významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní knihovníci
v celkovém počtu 29, bylo pracovní setkání lékařských knihovníků dne 9.10.2012
v Inovačním biomedicínském centru Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč.
Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností ze zdravotnických knihoven. Seminář byl
financován z Programu MK ČR Knihovna 21. století.
V odborném programu, kde byly předneseny příspěvky Dr. Matušíka- NK ČR. Mgr. CháryNTK, Dr. Lesenkové – NLK, Mgr. Jarolímkové – NLK, Mgr. Ševčíkové – NK ČR, Mgr.
Maixnerové – NLK a Mgr. Machonské – AiP Praha. Předmětem jednání byly elektronické
zdroje, jejich nákup a využívání a problematika autorského práva. Účastníci semináře byli
také seznámeni s dílčími úkoly „Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2015“.
Seminář byl ukončen moderovanou diskusí.
Výboru Klubu se sešel 9.10.2012.
O činnosti KLK v roce 2012 byli informováni členi Konzultační skupiny Reglek, která měla
pracovní jednání v NLK dne 11.12.2012.
Informace a diskusní prostor
Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na:
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven
a v elektronickém časopisu Lékařská knihovna.
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