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1. Účel cesty
Aktivní účast na 5. ročníku konference ECIL (The European Conference on Information
Literacy) spojená s následnou návštěvou Francouzské národní knihovny (BnF)
v Paříži.
Na konferenci byly ve formě Pecha-Kucha prezentovány předběžné výsledky
z diplomové práce Petry Černohlávkové na téma Informační chování vietnamských
migrantů v ČR, které vzniká pod Univerzitou Karlovu, Ústavem informačních studií a
knihovnictví, avšak ta z administrativních důvodů nemohla cestu financovat. NTK se
velkoryse nabídla cestu zafinancovat a podpořit tento příspěvek na konferenci.
Nejedná se tedy o cestu v rámci PHÚ.
2. Časový průběh cesty
16. 9. 2017
17. 9. 2017
18. – 21. 9. 2017
22. 9. 2017
23. 9. 2017
24. 9. 2017

letadlem z Prahy (9:10) do Paříže, vlakem do St-Malo (příjezd 17:00)
registrace v Mediathèque De Saint Malo včetně krátké prohlídky
konference ECIL
přesun do Paříže
návštěva BnF
návrat letadlem do Prahy

3. Průběh navštívené akce/jednání
Registrace na konferenci se konala den před zahájením v Mediathèque De Saint
Malo, která je velmi unikátní svojí architekturou1 a kterou nelze přehlédnout, pokud
člověk do města přijede vlakem. Konference pak probíhala od pondělí 18. 9. do
čtvrtka 21.9.
Každé dopoledne zahájil příspěvek od některého z hlavních řečníků (Bonnie Cheuk,
Andrew Whitworth, Jean-Philippe Accart a Stéphane Goldstein), po němž se program
rozvětvil do 4 různých tematických oblastí ve 4 různých sálech.
Ve středu 21. 9. 2017 účastnice prezentovala příspěvek „Dominant Traits of the
Information Behavior of Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Influences on
Building Their Information Landscapes - Preliminary Paper“ v sekci Pecha-Kucha.
Kromě aktivní účasti vyslechla přednášky ostatních účastníků a to z bloků:
Keynote Bonnie Cheuk • Who Cares about Information Literacy in the

Workplace?
Papers • IL and Education
Panel • Copyright Literacy and the role of librarians as educators
Papers • IL in higher education
invited Stéphane Goldstein • Information Literacy and the Future of Work
special session • Research Data Literacy (celodenní)
1

O projektu ve francouzštině: http://www.architecturestudio.fr/data/communique/43/fichier_sml1_dossierdepresse1305compressed_bac35.pdf
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Papers • IL in the workplace
keynote Andrew Whitworth • Lessons from the Borg Cube: Information Literacy and
the knowledge of difference
Papers • IL and ethical issues
invited Jean-Philippe Accart • Information Literacy (IL) in the academic context: is
there a gap between employability competencies and student information literacy
skills?
Papers • IL and related concepts
Z budov Francouzské národní knihovny (BnF) byla v sobotu 23. 9. 2017 navštívena
François-Mitterrand Library. I v tento den byla plná návštěvníků a uživatelů, ale i
řadou zaměstnanců na registračních a informačních pultech a v jednotlivých
studovnách/čítárnách. Nicméně tito zaměstnanci byli celkem zaskočeni anglicky
mluvícím uživatelem. BnF podobně jako NTK ukazuje na monitorech uživatelům
obsazenost jednotlivých místností označených latinskými písmeny A-J (viz foto).
Nicméně se jednalo o přesnější informace, protože prostory knihovny jako takové
byly volně dostupné včetně kavárny s terasou, ale každá čítárna/studovna vyžadovala
průchod turniketem. Vzhledem k povinnému výtisku BnF bylo možné spatřit bohatý
fond také české literatury a to zejména Havlových spisů.

4. Závěry/shrnutí
Cesta přinesla další nové zkušenosti na mezinárodní úrovni a umožnila navázat nové
kontakty nejen v oblasti informační gramotnosti. Obzvláště přínosná byla sekce
věnovaná projektu mezinárodního výzkumu o výzkumných datech vzhledem k
záměrům NTK v této oblasti. Návštěva knihovny umožnila porovnání uživatelských
služeb NTK a BnF a domnívám se, že se jedná o vyrovnané a srovnatelné knihovny.
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5. Dokumentace
-

Program konference dostupný
http://ecil2017.ilconf.org/speakers/

-

Kniha abstraktů (http://ecil2017.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/ECIL2017-Book-of-abstracts.pdf)

-

Sborník konference je komerčně dostupný z
http://www.springer.com/us/book/9783319743332 (DOI: 10.1007/978-3-31974334-9)

-

Příspěvek „Dominant Traits of the Information Behavior of Vietnamese Immigrants in
the Czech Republic: Influences on Building Their Information Landscapes Preliminary Paper“ je uložen v IDR (http://repozitar.techlib.cz/record/1219?ln=cs;
pouze
pro
zaměstnance)
a
také
volně
na
webu
konference
(http://ecil2017.ilconf.org/wpcontent/uploads/sites/6/2017/10/D312PetraCernohlavkovaHelenaLipkova.pdf)

-

V Bulletinu SKIP (roč. 26, č. 4; https://bulletinskip.skipcr.cz/node/255) je otištěna zpráva
z konference ECIL a též dostupná v IDR http://repozitar.techlib.cz/record/1227

na

webu

včetně

zveřejněných

prezentací:

6. Anotace ZC
Náplní zahraniční cesty byla návštěva a aktivní účast na 5. ročníku mezinárodní
konference o informační gramotnosti (ECIL), který byl věnovaný informační
gramotnosti na pracovišti, a zároveň návštěva Francouzské národní knihovny. Na
konferenci byl představen příspěvek „Dominant Traits of the Information Behavior of
Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Influences on Building Their
Information Landscapes - Preliminary Paper“ ve formátu pecha-kucha o předběžných
výsledcích diplomové práce o informačním chování vietnamských migrantů.

V Praze, 20. 10. 2017
Petra Černohlávková
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