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IT PROJEKT ROKU 2018 - Knihovna Jiřího Mahena získala významná ocenění za projekt „Moderní
a efektivně řízená přátelská knihovna“
V reprezentativních prostorách Autoklubu ČR byly dne 21. března 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky
soutěže IT projekt roku 2018, kterou organizuje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO). V
rámci soutěže byla udělena „Cena CNZ za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity,
důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů“, kterou získala Knihovna Jiřího Mahena
v Brně. Knihovna získala také jednu z neprestižnějších cen „Finalista s čestným oceněním předsedy
CACIO“. Zástupkyně knihovny převzaly unikátní křišťálovou cenu z rukou členky rady CNZ a diplomy a plakety
CACIO.
Na projekt „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“ získala knihovna v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu téměř 9 miliónů. Projekt si vytkl za cíl rozvinout prostředí pro elektronické
zpracování dokumentů a sdílení dat napříč organizacemi – mezi úseky Knihovny Jiřího Mahena, jejími
pobočkami i zřizovatelem, dalšími knihovnami a organizacemi. Dále měl zajistit bezpečné sdílení dokumentů,
zvýšit možnost manažerské kontroly hospodaření a zefektivnit elektronické služby klientům. Projekt nového
informačního systému pro KJM ve své podstatě zahrnul nový software a s tím související hardware pro nové či
inovované dílčí systémy personální, mzdové, ekonomické, spisové, docházkové, akviziční a projektové agendy,
ale i celý nový knihovní systém. "Celkově systém přinesl nové funkce, nové dílčí systémy a nové vazby mezi
nimi. V praxi znamená implementace spoustu dřiny, nastavení nových informačních toků, vazeb, nutnost pro
každého pracovníka učit se nové věci. Chce to trpělivost, ve výsledku ale vše přinese zvýšení efektivity řízení
i služeb veřejnosti," říká ředitelka knihovny Libuše Nivnická.
Do soutěže, nad kterou převzal záštitu vládní zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimír
Dzurilla, se letos přihlásilo 15 úspěšných projektů, ze kterých vybrala šestnáctičlenná odborná porota pod
vedením prof. Ing. Zdeňka Molnára, CSc. 8 finalistů. Ti pak postoupili do druhého kola soutěže, v rámci kterého
porota dále posoudila osobní prezentace řešitelů či klientů těchto projektů, zajímavých především netradičním
technologickým řešením, uživatelským efektem či způsobem řízení.
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