
Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2017 

 

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. 

 

Členská  základna 

Ke dni 31. 12. 2017 bylo registrováno 29 členů KLK ze všech regionů ČR.  

 

Činnost klubu 

Členové Klubu a další zájemci se účastnili třech školicích akcí. První dvě proběhly  7. a 8. 2. 

2017 pod názvem  „Volně dostupné nástroje pro knihovníky“, zúčastnilo se celkem 29 

posluchačů. Ti měli možnost seznámit se  s 10 ti užitečnými online nástroji, které si mohli ihned 

vyzkoušet v praxi. 

 Třetí akcí byl seminář „Nové obzory ve vyhledávání na internetu“, pořádaný   taktéž  Klubem 

lékařských knihoven (KLK)  a Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ve 

spolupráci s Národní lékařskou knihovnou (NLK) a Ústavem informačních studií a 

knihovnictví, který  byl realizován s finanční podporou MK ČR, SKIP ČR. Uvedenou akci 

podporovanou dotací SKIP/Knihovna 21. století a uspořádala Národní lékařská knihovna 

v úterý 26. září 2017 jako pracovní setkání lékařských knihovníků.  Z hlediska přínosu pro praxi 

dosáhl nejvyššího hodnocení příspěvek Kláry Maškové o zlepšení internetového vyhledávání, 

kde posluchači získali doporučení pro usnadnění vyhledávání, a přehled o operátorech 

vyhledávacího pole Google. Také je zaujala informace o právu na zapomnění, kdy  uživatel 

může požádat vyhledavač o odstranění osobních informací z vyhledávání. Existuje také 

možnost podat žádost o odstranění nelegálního obsahu. Jen kvůli porušení autorských práv bylo 

dosud podáno u adresy URL 2 963 994 919 žádostí, u domén 1 292 825 žádostí,  z toho o 

odstranění žádalo 118 306 vlastníků autorských a 105 612 organizací. 

 U tématu Knihovny.cz, se PhDr. Iva Zadražilová zaměřila na uvedení příkladů, jak lze využít 

k vyhledávání portál Knihovny.cz v praxi Národní lékařské knihovny. 

Tradiční pracovní setkání proběhlo v prostorách ÚISK, setkali se kolegové ze zdravotnických 

knihoven Olomouce, Písku, Liberce, Brna a Prahy. Do diskuse se zapojili i kolegové 

z akademické sféry, např. AV ČR nebo UK.  

 

Výbor Klubu se sešel 8. června 2016 v Lékařské knihovně Fakultní nemocnice u sv. Anny 

v Brně a 13.12. 2017 v NLK v Praze.  Členové Klubu sepodílejí na poradenství v rozšiřujících 

se aktivitách pro podporu zdravotní gramotnosti občanů.  

 

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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