Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2014
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 28.11.2014 registrováno 29 členů KLK ze všech regionů ČR.
Činnost klubu
a) V termínu28.4.-31.5.2014 proběhl ve spolupráci s NLK (VISK2) A KLK SKIP a RUK UK
e-learningový kurs „Vyhledávání odborných zdravotnických informací v režimech online a
podpora hodnocení vědy v knihovnách“ v prostředí Moodle. Kurz absolvovalo 24
zdravotnických knihovníků.
b) Významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní knihovníci
v celkovém počtu 27, bylo pracovní setkání lékařských knihovníků dne 19.10.2014 v čítárně
Národní lékařské knihovnyv Praze. Setkání s tématem „Z historie medicíny 18.- 20. století“
nejen ve sbírkách a fondech NLK. Spolupořadateli byli pracovníci Zdravotnického muzea
NLK. Zajímavé přednášky domácích i externích odborníků byly doplněny závěrečným
kvízem. Akce se konala k Týdnu knihoven a byla spolufinancována z Programu MK ČR K21.
Výbor Klubu se sešel 20.3.2014 v Brně , 9.12.2014 je plánováno setkání v Praze.
Na programu výboru je průběžně diskutována otázka kvality zdravotnických informací pro
občana v kontextu strategického materiálu Ministerstva zdravotnictví Zdraví 2020 a pracovní
skupiny Zdravotní gramotnost, ve které má NLK zastoupení.
O činnosti KLK v roce 2014 budou informováni členové Konzultační skupiny Reglek na
pracovním jednání 9.12.2014 v Praze.
Byla podpořena spolupráce s pracovní skupinou EAHIL (Evropská asociace lékařských
knihoven), která se zabývá se pacientskými informacemi.
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.
Helena Bouzková
Eva Lesenková
27.11.2014

