Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2016
Záměrem naší činnosti je zvyšování kvality služeb, rozšiřování jejich nabídky, zpřístupňování
validních a požadovaných informací z oblasti zdravotnictví pro širokou skupinu uživatelů s
orientací na zahraniční spolupráci.
Činnosti v Klubu lékařských knihoven jsou zaměřeny především na prohlubování dovedností
a rozšiřování znalostí knihovníků, kteří působí v oblasti služeb ve zdravotnických a
vzdělávacích zařízeních. Klub se spolupodílí na přípravě a organizování e-learningových
kurzů, cestou elektronického učení je zvyšována vzájemná odborná informovanost. Také
výsledky průzkumových aktivit, na kterých se Klub podílí, s cílem sledovat a analyzovat
uživatelské potřeby, jsou významné podněty pro zlepšování uživatelské spokojenosti a pro
rozšiřování povědomí profesní etiky - http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm
Členská základna
Ke dni 31. 12. 2016 bylo registrováno 30 členů KLK ze všech regionů ČR.
Činnost klubu
V termínu 20.9. – 21.9. s prodloužením do 28.9.proběhl ve spolupráci s NLK (VISK2), KLK SKIP
a RUK UK e-learningový kurs „Medicínské informace pro knihovny který absolvovalo 46
účastníků, nejenom ze zdravotnických knihoven.
Klub lékařských knihoven a s podporou dotace SKIP/ Knihovna 21. století a ve spolupráci
s Národní lékařskou knihovnou byl pořadatelem dne 5.10.2016 na adrese Novotného lávka
5, Praha 1 pracovního setkání nejen lékařských knihovníků s názvem“ Zdraví v knihovně –
kvalitní informace o zdraví a nemoci“. Seminář byl zaměřený na seznámení lékařských
knihovníků a reprezentantů krajských veřejných knihoven obce s metodikou výběru,
zpracování a šíření tohoto typu informace a s možnostmi další spolupráce v oblasti posilování
zdravotní gramotnosti občanů. Celkový počet zúčastněných bylo 25 osob. Posluchači nejlépe
hodnotili přednášku prof. Holčíka a dr. Zadražilové, která sklidila velký úspěch s přednáškou
Vyhledávání na internetu - Tipy pro vyhledávání. Tato přednáška ukázala základní
vyhledávání informací na internetu. Účast odpovídala velikosti sálu. Seminář byl financován z
Programu MK ČR Knihovna 21. století.
Výbor Klubu se sešel 2. června 2016 v Lékařské knihovně Nemocnice Pardubického kraje a.s., a
8. 12. v Praze. Členové výboru diskutovaly zejména otázky marketingu knihoven
v souvislosti s možnostmi rozšiřování dosavadním tradičních služeb a aktivit. Členové Klubu
se od roku 2014 intenzivněji podílejí na poradenství v rozšiřujících se aktivitách pro podporu
zdravotní gramotnosti občanů. Druhým diskutovaným tématem bylo, zda a v jakém rozsahu
poskytovat rešeršní službu studujícím. Uvedená témata rozšiřování portfolia služeb
zdravotnických knihoven a transformace rešeršní služby pro studenty zůstávají trvalými
náměty i pro rok 2017.
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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