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Plán činnosti pro rok 2013 
 
 
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2012, rozpočet a 

plán činnosti na rok 2013 
Termín: leden, únor 
Odpovídá: Prochásková, Machytková 

 
2. Fond podpory zahraničních cest – výběrové řízení 

Termín: duben 
Odpovídá: pověřený člen VV 

 
3. Příprava a realizace Bibliotheca Academica 2013  

Termín: průběžně 
Odpovídá: předseda VV 

 
4. Mezinárodní spolupráce 

Spolupráce s LIBER a IFLA 
Zvané přednášky zahraničních odborníků 
Plánované zahraniční cesty  
 21th EBLIDA Annual Conference, Milán, 15. květen 2013  
 42th LIBER Annual General Conference, Mnichov, 26. až 28. červen 2013 
 Open Repositories 2013, Charlottetown, Kanada, 8. až 12. červenec 2013 
 79th IFLA General Conference and Assembly, Singapur, 17. až 23. srpen 2013  
 European Conference on Information Literacy 2013, Istanbul, 22. až 25. říjen 2013 

Termín: průběžně        
Odpovídá: pověřený člen VV 

 
5. Spolupráce s Radou vysokých škol 

Termín: průběžně 
Odpovídá: pověřený člen VV 

 
6. Činnost v rámci klíčových aktivit Strategického plánu (Příloha) 

Odpovídají: pověření členové VV 
 
7. Zhodnocení činnosti roku 2013, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu činnosti 

a návrh rozpočtu na rok 2014 
Termín: prosinec 2013, leden 2014 
Odpovídá: předseda a jednatel VV 
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Příloha  
Strategický plán pro činnost AKVŠ v letech 2013 až 2015 
 
Aktualizace pro rok 2013 
 
Prvním krokem nově zvoleného VV bude stanovení garantů pro jednotlivá témata, kteří zpracují da-
nou problematiku podrobněji a navrhnou/potvrdí konkrétní plán aktivit pro rok 2013 zahrnující např. 
ustavení pracovních skupin podle potřeby, organizaci seminářů, workshopů a tvorbu materiálů 
popisujících dobrou praxi. 
 
Klíčová aktivita 1: Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých 
výsledků 
 
Cíl 
Propagace otevřeného přístupu (OA) a podpora prosazování tohoto modelu vědecké komunikace 
v akademickém prostředí v České republice v návaznosti na aktivity v této oblasti v zahraničí. V tomto 
smyslu jde o významnou podporu výzkumné činnosti instituce knihovnami na vysokých školách. Za 
účelem prosazení a podpory OA na univerzitě by knihovny měly mít vybudovánu strategii otevřeného 
přístupu.  
 
Realizace 
Činnost bude probíhat v rámci existující neformální pracovní skupiny vedené Mgr. Pavlou Rygelovou. 
K podpoře knihoven v této oblasti budou v roce 2013 realizovány následující aktivity: 
 Organizace semináře a workshopu  
 Pomoc knihovnám při organizaci Open Access Week 
 Příprava propagačních materiálů  
 Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA (podpora účasti na význam-

ných zahraničních akcích, jako např. Open Repositories) 
 
Klíčová aktivita 2: Zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum 
 
Cíl 
Informační zabezpečení jako nedílná součást rozvoje každé VŠ a výzkumné organizace. Nastavit sta-
bilní model financování EIZ včetně implementace nástrojů a služeb pro jejich efektivní využívání v ČR.  
 
Dílčí témata   
 Portfolio EIZ – informační zdroje pro vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace: sledování 

a vyhodnocování statistických ukazatelů, zpětná vazba ze strany VŠ, nadstavbové nástroje 
a služby pro efektivnější využívání EIZ 

 Podpora hodnocení VaVaI: statistiky, bibliometrie, citační analýzy (SCOPUS, WoS), ná-
rodní a mezinárodní politiky hodnocení VaVaI 

 Model finančního zajištění přístupu k EIZ: spolupráce na přípravě nového modelu financo-
vání EIZ, na přípravě a zprovoznění licenčního centra na nákup EIZ 

 Domácí a zahraniční spolupráce: rozvíjení spolupráce VVŠ a výzkumných organizací 
definovaných v § 2, odst. 2, bod d) Zákona 130/2002 Sb;  RVŠ, ČKR, MŠMT; sledování 
národních i mezinárodních politik hodnocení VaVaI; sledování zahraničních aktiv v rámci 
vyjednávání licencí na EIZ 

 Propagace, konzultace, pracovní semináře: vytváření platformy pro sdílení informací 
zkušeností, sledování trendů (domácích i zahraničních) v oblasti licenční politika pro EIZ 

 
Realizace  
 Vytvoření pracovní skupiny (úkoly a odpovědnost) 
 Příprava koncepčních a doporučujících materiálů (způsob zajištění a financování EIZ) 
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 Aktualizace portfolia EIZ na základě výsledků programu Informace – základ výzkumu, EIZ 
pořízené v rámci OP VaVpI, EIZ hrazené z jiných zdrojů 

 Statistiky, bibliometrie, citační analýzy 
 Otevření e-fóra pro sdílení informací 
 Organizace pracovních seminářů, porad, konzultace a propagace 
 Účast na konferenci ICOLC (zahraniční zkušenosti, navázání zahraniční spolupráce) 

 
Klíčová aktivita 3: Podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační 
gramotnosti na vysokých školách  
 
Cíl 
Zajistit kvalitní teoretické zázemí pro řešení dílčích témat souvisejících s problematikou zvyšování 
informační gramotnosti a rozvíjet platformy pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.  
 
Jednotlivá témata budou primárně řešena v rámci stávající Odborné komise pro informační vzdělávání 
a informační gramotnost AKVŠ (dále jen Komise IVIG). Budou vytvářeny stálé či ad hoc pracovní 
týmy k dílčím úkolům a aktivitám, tak aby byly zajištěny kvalitní a pravidelné výstupy dle harmono-
gramu činností pro rok 2013 i období následující. V rámci rozvoje domácí i zahraniční spolupráce 
bude podporován i vznik pracovních týmů sahajících za hranice Komise IVIG.  
 
Realizace  
 Aktualizace teoretických dokumentů (Standardy IG; Koncepce rozvoje IV) a jejich předsta-

vení odborné veřejnosti za účelem získání připomínek a námětů  
 Organizace pracovních seminářů: pracovní semináře s následujícími tématy: Kreativní me-

tody v informačním vzdělávání; Mobilní zařízení a aplikace v informačním vzdělávání.   
 Organizace jednodenního výročního semináře: v září 2013 se bude konat odborný seminář 

IVIG 2013. 
 Aktivní účast na zahraniční konferenci: prezentace zkušeností s rozvojem informační 

gramotnosti v České republice na European Conference on Information Literacy 2013 (říjen 
2013, Istanbul) 

 Zahraniční i domácí spolupráce: pokračování ve spolupráci s tradičními partnery (IVU 
SDRUK, KISK FF MU, ÚISK FF UK), a rozvoj nové spolupráce v rámci ČR i v zahraničí.  

 Příprava otevřeného diskusního fóra: bude vytvořeno fórum za účelem sdílení zkušeností 
i pro zájemce mimo Komisi IVIG 

 Propagační aktivity: propagace aktivit Komise IVIG i informačního vzdělávání obecně, a to 
prostřednictvím publikací, vystoupení na odborných fórech a sdílení dobré praxe 

 
Klíčová aktivita 4: Nové trendy ve vysokoškolských knihovnách a zvyšování kvality 
jejich služeb 
 
Cíl 
Přispět ke zvýšení kvality služeb vysokoškolských knihoven sdílením zkušeností a podporou při zavá-
dění moderních trendů, metod a technologií. 
 
Dílčí témata 
 Benchmarking v knihovnách – v českém prostředí doposud neexistuje podobný žebříček 

jako je například německý BIX. Objevují se zde nicméně snahy o zpracování standardů i pro 
evaluaci činnosti vysokoškolských knihoven i o odpovídající softwarové řešení. Zároveň je 
třeba vzít v potaz nepřehlednou situaci v otázce sběru statistických údajů z vysokoškolských 
knihoven, od něhož MŠMT hodlá upustit. Pro samotné knihovny je však sběr relevantních 
statistických dat velmi důležitý a metodice a procesu samotného sběru dat je třeba věnovat 
odpovídající prostor.  

 Nové technologie v knihovnách – v současné době se v prostředí knihoven objevuje řada 
technických novinek. Ty mohou pozitivně ovlivnit kvalitu nabízených zdrojů a služeb. Jedná 
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se především nejrůznější čtečky elektronických knih, ale také o nadstavbové nástroje pro práci 
s elektronickými informačními zdroji jako jsou discovery systémy, linkovací služby, 
bibliografické manažery apod. Orientace v těchto technických novinkách není úplně jednodu-
chá, proto je třeba, aby byla tomuto fenoménu věnována zvýšená pozornost. 

 Marketing v knihovnách – vysokoškolské knihovny nabízejí svým uživatelům řadu velmi 
hodnotných služeb, avšak ty mnohdy nejsou patřičně využívány z důvodu nedostatečné 
informovanosti a nulového marketingu. Proto se v poslední době začíná klást důraz na nové 
marketingové metody. Důležitou roli zde hrají i nové komunikační kanály jako například 
sociální sítě. Fenomén sociálních sítí se nevyhnul ani oblasti knihoven. Naopak by se měl stát 
pro knihovníky velkou výzvou, neboť jim otevírá možnosti k účinnější komunikaci s uživateli, 
propagaci atd. Existuje už řada příkladů úspěšné praxe, stále je ale třeba na této dynamicky se 
rozvíjející oblasti pracovat. 

 
Realizace 
Konkrétní plán navrhnou / potvrdí garanti pověření novým VV. 
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