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Od 3. do 6. října jsem se zúčastnil 15. zasedání International Interlending and Document Supply
(ILDS) division of the International Federation of Libraries Association (IFLA), která se konala v
Paříži v Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).
Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource
Sharing". Účastníci přišli z Austrálie, Číny, Dánska, Estonska, Filipín, Izraele, Itálie, Kanady, Konžské
demokratické republiky, Libanonu, Nepálu, Nizozemska, Norska, Kataru, Pobřeží slonoviny, Ruska,
Senegalu, Spojeného království, Spojených arabských emirátů, Spojených států amerických,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecko. Byl jsem jediným představitelem České republiky.
Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů sdílení,
Open Access a rozvoje zaměstnanců až po technologie v prosíťovaném světě a specializované
knihovny včetně případových studií. S ohledem na naše pole expertíze a zkušeností, obzvlášť
aktivně jsem se zúčastnil diskuzí na následující prezentovaná témata:


Measuring the impact of piracy and open access on the academic library services



Diminishing the perceived need for black open access



Opportunities and threats for ILL Staff in a period of dramatic changes



An article delivery environment that is networked, expedited and global

Konference jsem využil k prohloubení už existujících profesních vztahů (zejména s členy IFLA
Document Delivery and Resource Sharing Section Standing Committee) navázaných na předchozí
ILDS 2015 konferenci v Istanbulu a na letošní 83rd IFLA General Conference and Assembly ve
Vratislavi (Polsko) a k navázaní nových. Dostalo se mi jejich ujištění, že podpoří kandidaturu NTK na
pořádání příští 16. ILDS konference v roce 2019 v Praze.
Podrobnější prezentace o svoji účasti na pařížském zasedání jsem přednesl před kolegy a vedením
NTK na výjezdním zasedání v Zadově, 3. listopadu 2017.
Anotace:
Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource
Sharing". Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů
sdílení, Open Access a rozvoje zaměstnanců až po technologie v prosíťovaném světě a
specializované knihovny včetně případových studií. Dostalo se mi ujištění členů IFLA Document
Delivery and Resource Sharing Section Standing Committee, že podpoří kandidaturu NTK na
pořádání příští 16. ILDS konference v roce 2019 v Praze.
V Praze, 22. 11. 2017
Sasha Skenderija
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Dodatek – foto archiv
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