
Anketa konference
Digitální zpřístupnění kulturního dědictví

Děkujeme všem účastníkům ankety. Obdrželi jsme celkem 66 odpovědí na anketu, což
představuje 27% z celkového počtu 247 přihlášených účastníků.
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Richard M. SICHA
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14, Králíky

Jaroslav Vyka
Rodokmeny a překladatelství

Vladimíra Perlová
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně



Výsledky ankety

Celkové hodnocení konference

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 1,46

Hodnocení přednášek
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole

Iniciativa "Evropská digitální knihovna" 1,78
Europeana, druhá etapa 1,47
„Numeric“ – statistická studie digitalizace
evropského kulturního dědictví

2,05

Využití strukturálních fondů k digitalizaci litevského
kulturního dědictví

2,27

Gallica: vzhůru k Francouzské digitální knihovně 1,45
Digitalizace rakouských novin 1,28
"Biblioteca Digital Hispanica": most mezi Evropou
a Latinskou Amerikou

1,50

Manuscriptorium: směrem k evropské digitální
knihovně starých tisků a rukopisů

1,39

Jak dostát příslibu digitalizace 1,88

Hodnocení organizace a stravování
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka

Celková organizace 1,27
Stravování v Akademickém klubu VŠE 1,34
Večerní raut v Klementinu 1,65

U následujících textových odpovědí uvádíme pouze výběr:

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo/zklamalo?

� Potěšila mě relativně široká mezinárodní účast, zklamal mě poněkud oficiózní ráz.
� Potěšil mě získaný ucelený přehled o zahraničních digitálních knihovnách; zklamalo, že

nebyla řeč o ostatních složkách kulturního dědictví - sbírkách muzejní povahy apod.
� Velmi příjemná atmosféra konference a výběr místa konání (vzpomínala jsem na studium

na VŠE před 20 lety).
� Negativní - způsob přihlašování - povinné příliš osobní registrační údaje.
� Velmi dobrá úroveň překladu do češtiny, naopak technické problémy při překládání.
� Milá atmosféra, perfektní organizace, příjemné prostředí, výborné tlumočení, dobře

zvolené příspěvky...
� Uvítala bych méně formální přístup přednášející, referáty by měly být více k věci.
� Přednášející, kteří nepoužívali více možnost PW prezentací.
� Dobrá zahraniční účast.
� Vedle přednášek setkání o přestávkách a debaty s kolegy.
� Čekal jsem, že uslyším o World Digital Library UNESCO.



� Celková prezentace a organizace byla na vysoké úrovni, srozumitelná i pro ty, kteří se
přímo digitalizací nezabývají, menší nedostatek bych viděla v technických problémech při
překladu prezentací.

� Trochu problémy s technikou u překladů.
� Potěšilo - pestré složení přednášek.
� Ocenila jsem úroveň moderátora.
� Potěšila mne velmi dobrá organizace a péče o účastníky konference; také výběr

přednášek a přednášejících.
� I dislike the opening and closing conference only in Czech.
� More freedom in speech and discussion.


