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Datum staženı́: 23.05.2023
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Účel a vznik fóra

• Cíl fóra – spokojený zákazník

• Implementace „Zajištění horizontální komunikace a 
otevřenosti“

• Princip: odbornost, téma, nikoliv organizační 
příslušnost

• Počátek: uživatelská podpora při integraci knihovny 
VŠCHT

• Úspěch  využití pro širší okruh témat
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Fórum dnes

• Účast: zcela otevřená komukoliv z NTK

• Frekvence: jednou za 14 dní

• Písemný zápis

• Průběžné sledování řešených témat

• Účast nebo písemné stanovisko kompetentních 
osob

• Hlavní okruhy řešených problémů: zlepšení 
přívětivosti knihovny pro návštěvníky
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Fórum a EFI
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Hlavní působnost fóra pro uživatelskou podporu NTK  



Ukázka Agendy a Zápisu na WikiNTK

Jak fórum funguje nyní
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Výsledky fóra

Top10 vyhlášené v létě 2014:

1. Zrušení zástav pro studenty VŠCHT
2. Služby na patrových pultech
3. Zlepšení Rezervačního systému
4. Ztišení knihovny
5. Kreditní karty v NTK
6. Vzdálená registrace
7. Statistiky dotazů

8. Měnička na drobné

9. Tisk v Noční studovně

10.Rozšíření výpůjčních služeb
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Fórum a EFI – řešené priority
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• Spolupráce s VŠ, VVI, VO (VŠCHT; ČZU např. mobilní registrace v 
roce 2013 atd.) 

• Technologie (NTK "google like") – např. spolupráce při 
implementaci rozhraní Vufind

• Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb 
NTK

• Zavedení nového rozpisu služeb v oddělení služeb

• Posouzení možnosti přímého zapojení pracovníků do služeb na 
místě

• Zavedení vzdálené (on-line) registrace a nových způsobů platby 

• Prodloužení otevírací doby - případová studie (noční studovna na 
3NP)



Závěrem

• Uvědomění si souvislostí – jsme jeden celek

• Zákon akce a reakce

• Složitost neznamená nesrozumitelnost
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Dotazy a diskuse

Národní technická knihovna ČR

Luboš Chára

lubos.chara@techlib.cz  

www.techlib.cz
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