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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 2015  

Výkonný výbor (VV) 

VV se sešel k řízení a organizaci činnosti AKVŠ vyplývající ze stanov sdružení a z plánu činnosti 

na rok 2015 celkem na sedmi zasedáních. Další pracovní komunikace probíhala prostřednictvím 

elektronické konference ASOCIACE. Informace z jednotlivých zasedání VV byly zveřejňovány 

na webových stránkách AKVŠ
1
. Do zabezpečené sekce byly pro kontaktní osoby členů AKVŠ 

umísťovány neveřejné materiály.  

V únoru 2015 došlo k personálním změnám ve VV. Ing. Jan Mach, Ph.D. byl výroční konferencí 

potvrzen jako člen VV.  

 VV svolal dvě porady ředitelů a vedoucích vysokoškolských knihoven. Červnové jednání bylo 

původně plánováno v souvislosti s vyhlášením výzvy OP VVV, SC 4, která ale v té době neproběhla. 

Předsedkyně přítomné informovala o účasti AKVŠ v pracovní skupině, která se zabývá problematikou 

dostupnosti EIZ na národní úrovni a v souvislosti s přípravou OP VVV. Program setkání byl zaměřen 

na zkušenosti zahraničních konsorcií s vyjednáváním cen, dále na to, jak otevřený přístup ovlivňuje trh 

s EIZ a na shrnutí informací k období zajišťování EIZ po roce 2017.
2
 Na prosincovém setkání byla 

projednána Strategie AKVŠ na léta 2016 – 2020 a související strategický plán, který je definován 

klíčovými aktivitami. Účastníci se věnovali přípravě voleb členů VV na období 2016 – 2018 a sběru 

statistických dat za knihovny VVŠ. Předsedkyně oznámila, že V. Svobodová oficiálně zastupuje 

AKVŠ v pracovní skupině MŠMT pro přípravu projektu programu OP VVV (licenční centrum). 

V. Svobodová informovala, že pracovní skupina zahájila činnost. Dále místopředsedkyně H. Landová 

informovala o mezinárodní konferenci ECIL 2016, kterou organizuje AKVŠ. Představila aktivity, 

které jsou již v přípravě, mj. že jménem předsedkyně AKVŠ bude zaslán dopis rektorům členských 

univerzity AKVŠ s informací o možnosti finanční spoluúčasti na organizaci konference a také dala 

k dispozici tištěné informační materiály.  

Hlavní aktivity VV 

VV zaměřil svou činnost především na okruhy problémů specifikované v Plánu činnosti 

na rok 2015. V první polovině roku se intenzivně zabýval problematikou financování a způsobem 

zajištění elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro VaVaI. Probíhala pracovní jednání společně se 

zástupci NTK, NK Praha a KNAV o optimálním nastavení režimu financování EIZ a organizaci 

vyjednávání licencí po roce 2017. Debata se vedla o míře centralizace i o finančních mechanismech, 

které by měly být dostatečně pružné a efektivní pro získání maximálního užitku při minimu nákladů. 

Problematikou se také zabývala Rada VŠ. Předsedkyně se pravidelně jako host účastnila jednání Rady 

VŠ, kde informovala o aktivitách AKVŠ, a České konference rektorů. Jednání k EIZ probíhalo také 

v pracovní skupině vytvořené v rámci 7. priority Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015
3
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 AKVŠ má svého zástupce v Ústřední knihovnické radě
4
, je zapojena do pracovních skupin a podílí 

se na plnění Koncepce rozvoje knihoven na období 2011 – 2015 a na přípravě Koncepce rozvoje 

knihoven na období 2016 – 2020, která byla projednána na výjezdním zasedání ve dnech 27. – 29. 4. 

2015 v Třešti. Pro splnění priority č. 7 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro podporu VaVaI je 

základním požadavkem součinnost MŠMT. Pracovní skupina složená ze zástupců NTK, AV ČR, 

AKVŠ a NK upozornila na časový skluz a vypracovala podklady pro další jednání.  

Od roku 2014 není v programu statistického zjišťování MŠMT statistický výkaz V 21-01 (Roční 

výkaz o VŠ knihovně). AKVŠ tento úkol převzala a nadále bude statistiky o VŠ knihovnách sledovat. 

VV rozhodl, že sběr dat za rok 2015 proběhne stejně jako za rok 2014 a sledované ukazatele se měnit 

nebudou. Dále se diskutovalo o změnách výkazu pro další období a o zařazení nových ukazatelů, což 

by mělo umožnit nejenom sledování statistických ukazatelů, ale i sledování výkonnosti knihoven. 

V dubnu 2015 proběhlo jednání se zástupci Národního informačního a poradenského střediska  

pro kulturu (NIPOS), Národní knihovny (NK), Knihovny Akademie věd ČR a Národní lékařské 

knihovny, kde bylo dohodnuto, že statistická data za VŠ knihovny NIPOS nebude požadovat. Byla 

navázána užší spolupráce s NK v oblasti srovnávání a porovnávání jak statistických formulářů, tak 

v popisu sledování statistických dat. NK obdržela data za rok 2014 ve stejném rozsahu, v jakém je 

v předchozím období poskytovalo MŠMT
5
. 

VV se dále zabýval problematikou veřejných zakázek v oblasti knihovního fondu. Byl vypracován 

návrh věcného i legislativního řešení současného nevyhovujícího stavu. Změna zákona o zadávání 

veřejných zakázek by se měla týkat ust. § 18 odst. 4 (nové písm. i) v případě podlimitních zakázek 

(tato změna by byla obdobná jako přijatá úprava na Slovensku) nebo § 18 odst. 1 (nové písm. i)  

u úplného vynětí z režimu ZVZ. Problematika je s předkladateli příslušného pozměňovacího návrhu 

velmi dobře projednána, panuje shoda napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně a rovněž je 

shoda v rámci knihoven. Zákon o veřejných zakázkách měl být projednán v prosinci 2015, ale bohužel 

bylo projednání (čtení) v PS odloženo. 

Zástupci VV se účastnili jednání ohledně novely Autorského zákona. Byly zaslány připomínky 

k materiálu Konzultace - příprava novely autorského zákona (RIA), konkrétně k problematice 

stanovení výše licenční odměny, kterou by měl kolektivní správce požadovat od knihoven za udělení 

licence v rámci rozšířené kolektivní správy, k poplatkům za tiskovou rozmnoženinu a k poplatkům za 

výpůjčku. Novela autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), jejíž 

předpokládaná účinnost je od 1. dubna 2016, přinese poměrně hodně zásadních změn. VV plánuje na 

toto téma uspořádat v roce 2016 odborný seminář. 

V souladu se Statutem Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ (FPZC) zorganizoval VV výběrové 

řízení na podporu realizace zahraničních cest knihovníků v roce 2015. Do výběrového řízení bylo 

podáno celkem šest přihlášek – jedna v kategorii A: Stáž v zahraniční instituci, pět v kategorii B: 

Účast na konferenci. Všechny projekty splnily formální náležitosti a postoupily do hodnocení. 

Projekty hodnotila pětičlenná komise schválená výroční konferencí dne 26. 2. 2015 ve složení: 

PhDr. Ivo Brožek (UJEP), Mgr. Iva Prochásková (UPa), Mgr. Helena Sedláčková (UPOL), Mgr. Sylva 

Řehořová (ZČU) a PhDr. Hana Landová, Ph.D. (ČZU). Částka schválená pro rok 2015 činila 120 000 

Kč. Na základě bodového hodnocení se komise rozhodla podpořit všechny podané projekty, u čtyř 
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byla zkrácena finanční podpora. Vzhledem k tomu, že po prvním kole výběrového řízení nebyly 

všechny prostředky vyčerpány a v jednom případě byla žádost o dotaci zrušena, neboť žadatelka 

získala finanční prostředky přímo od organizátora konference, bylo vyhlášeno i kolo druhé (hodnotící 

komise zůstala stejná). Do 2. kola výběrového řízení byly podány celkem tři přihlášky v kategorii 

B: Účast na konferenci. Všechny projekty splnily formální náležitosti a postoupily do hodnocení. 

Na základě rozhodnutí komise byly podpořeny dva projekty s finančním krácením. Díky podpoře 

FPZC měla AKVŠ své reprezentanty s aktivními příspěvky na konferencích 41st IAMSLIC Annual 

Conference, 16th EURASLIC Biennial Meeting, LIBER 2015 Annual Conference, ECIL 2015, 36th 

Annual IATUL Conference 2015, Belgrade International Conference on Education 2015. Úspěšná 

uchazečka o finanční podporu stáže měla možnost navštívit Cregan Library, St.Patrick College 

(Drumcondra, Dublin). 

Mezinárodní spolupráce byla rozvíjena také na zahraničních konferencích LILAC 2015, Open 

Repositories 2015, OAI9 a ICOLC 2015. Zprávy z cest byly zveřejněny na webových stránkách AKVŠ 

a zahraniční zkušenosti byly prezentovány na konferenci Bibliotheca academica 2015 v Ostravě. 

Začátkem roku byly zahájeny přípravy na uspořádání konference ECIL 2016, která se uskuteční 

v Praze ve dne 10. – 13. 10. 2016. AKVŠ je organizátorem akce. Byla uzavřena smlouva s agenturou 

GUARANT International spol. s r.o., která zajistí všechny služby včetně registrace účastníků, plateb 

a ubytování. Konference bude hrazena z registračních poplatků, příp. ze sponzorských darů. Prahu 

navštívila jedna z hlavních garantek konference ECIL, paní Sonja Špiranec, která si prohlédla 

plánované konferenční prostory i prostor pro společenský program konference, a byla velmi 

spokojená. Místo konání konference bude Orea Hotel Pyramida v Praze, předpokládaný počet 

účastníků je 300 a hlavním tématem konference je Information Literacy in the Inclusive Society. 

Místopředsedkyně VV osobně pozvala účastníky ECIL 2015 (Talin, Estonsko; 19. – 22. 10. 2015) na 

další ročník konference do Prahy
6
. 

Další zahraniční aktivity se odvíjely od členství AKVŠ v mezinárodních sdruženích. V roce 2015 

byla klíčovou akcí 44. výroční konference LIBER (24. – 26. 6. 2015) v Londýně, jejímž mottem 

bylo Towards open science.
7
 Konference přinesla řadu inspirativních podnětů pro činnost AKVŠ 

i pro jednotlivé vysokoškolské knihovny. Důležitá byla osobní setkání s kolegy z projektu OpenAIRE 

a organizací SPARC Europe
8
, jejímž členem je od roku 2015 rovněž AKVŠ. 

V roce 2015 se AKVŠ zapojila do aktivit projektu 7. RP FOSTER (Facilitate Open Science 

Training for European Research)
9
. Do soutěže o finanční podporu na uspořádání vzdělávacích akcí 

s tématikou OA byl připraven projekt, který hodnotící komise na straně FOSTER doporučila 

k financování ve výši 4 062 EUR. Projekt koordinovala ČZU v Praze a byly v rámci něj připraveny 

dva celodenní semináře Dny otevřené vědy 2015
 10

. 

AKVŠ je od roku 2015 členem
11

 v organizaci SPARC Europe
12

. Členství bylo schváleno výroční 

konferencí 2015. Dále pokračuje členství
13

 v organizaci LIBER.
14

 Členství v organizaci SPARC stojí 

960 EUR ročně, členství LIBER 425 EUR. Tato členství jsou pro AKVŠ klíčová a velmi dobře je 
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 http://ecil2016.ilconf.org/ 

7
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8
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nastavena mezinárodní spolupráce a zapojení českých VŠ do aktivit na podporu otevřeného přístupu 

a otevřené vědy. 

Místopředsedkyně také zastupovala AKVŠ na 5. Kolokviu knihovnicko-informačních expertů zemí 

Visegrádské skupiny
15

 (Chorvatsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko a Srbsko), které se konalo ve dnech 

8. – 9. 6. 2015 v Bratislavě. Hlavním tématem kolokvia bylo Knihovny v zemích V4+ a perspektivy 

jejich dalšího rozvoje do roku 2020. Kolegyně Landová vystoupila se zvaným příspěvkem, který byl 

publikován v tištěném česko-anglickém sborníku. Na rok 2016 je plánovaná obdobná akce v České 

republice, bude organizovaná Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Místopředsedkyně VV AKVŠ 

byla ředitelem MZK v Brně přizvána do programového výboru této akce. 

Odborné akce 

V průběhu roku uspořádal VV několik odborných akcí
16

. Dne 14. dubna 2015 proběhl již tradiční 

Workshop DSpace 5 (Ostrava, VŠB-TUO), který byl zaměřen na výměnu zkušeností s přechodem 

systému DSpace na verzi 5 a přizpůsobení repozitáře pravidlům OpenAire.
17

  

V dubnu 2015 proběhl seminář Dny otevřené vědy. Seminář se konal ve dvou termínech, Praha 

21. 4. 2015 a Brno 23. 4. 2015, aby byla zajištěna co nejlepší dostupnost pro zájemce z celé České 

republiky. Seminář byl věnovaný otázkám otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným 

datům a problematice tvorby politik v této oblasti. Cílem semináře bylo zapojení se do celoevropského 

tréninkového programu, který pomůže výzkumníkům, doktorandům, knihovníkům a ostatním 

zúčastněným začlenit OA přístupy do způsobu provádění výzkumu. Seminářů, na kterých vystoupili 

zahraniční a čeští odborníci, se zúčastnili zástupci vedení VŠ, mladí vědci a zástupci knihovníků. 

Seminář byl velmi úspěšný a byla navázána aktivní spolupráce s Národním referenčním bodem pro 

otevřený přístup, která se nadále rozvíjí.  

V květnu byl uspořádán již tradiční dvoudenní seminář Otevřené repozitáře 2015 (Brno, VUT, 

12. – 13. 5. 2015), na téma Sjednocování politik otevřeného přístupu v ČR. Zazněly příspěvky 

mapující aktuální vývoj politiky otevřeného přístupu na mezinárodní, národní i institucionální úrovni  

a také současný stav v oblasti budování otevřených repozitářů v ČR.  

Koncem května byl uspořádán seminář Uživatelské statistiky EIZ (Praha, NTK, 20. 5. 2015), který 

poskytl přehledový úvod do způsobů měření využívanosti EIZ, terminologie, využití získaných dat pro 

rozhodování o managementu EIZ a možnostech automatizovaného stahování dat o využívanosti.  

Další pracovní seminář Marketing ve vysokoškolských knihovnách (Brno, VUT, 17. 5. 2015) 

účastníkům nabídl možnost seznámit se moderními technikami pro zjišťování a poznání cílové 

skupiny marketingu s ohledem na plánování a nastavování služeb knihoven.  

V září 2015 se uskutečnil seminář IVIG 2015, tentokrát věnovaný výzkumům a průzkumům 

ve vysokoškolských knihovnách.  

Ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB – Technická univerzita Ostrava byla ve dnech  

13. – 14. 10. 2015 uspořádána konference Bibliotheca academica 2015
18

. Hlavní téma konference 

Vysokoškolská knihovna: vzdělávání – věda – podpora se odrazilo v prezentaci klíčových aktivit 

AKVŠ. Pozvání přijal Lars Bjørnshauge, Managing Director DOAJ (Directory of Open Access 

Journals) a SPARC Europe Director of European Library Relations, a přednesl příspěvek Open access 
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 http://www.svkbb.eu/kolokvium 
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 http://www.akvs.cz/aktivity/index.html 
17

 https://guidelines.openaire.eu/en/latest/ 
18
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– efficient open access policies and good publishing practice
19

. Na základě vyhodnocení dotazníku 

Bibliotheca academica 2015, které je zveřejněno na webu AKVŠ, nejvíce zaujaly přednášky Akviziční 

proces e-knih v rukou odborných čtenářů: praktické zkušenosti… (Daniela Nová, Jiří Jirát), dále již 

zmíněná přednáška zahraničního hosta a Rybí šupiny ve vyhodnocování informací aneb inspirace ze 

zahraničí (Helena Vorlová, Hana Landová). Velmi dobře hodnocenou se stala také Diskuzní sekce 

Vize knihoven i Anketa NIP a zejména její shrnutí v závěru konference.  

                                                      
19

 http://eduart.vsb.cz/web/2015knihovNA2/ 
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Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) 

Předsedkyně: Ing. Lenka Bělohoubková 

Nejdůležitější aktivitou komise v roce 2015 byla příprava a provedení Celorepublikového 

průzkumu informační gramotnosti vysokoškolského studenta. Průzkum navázal na pilotní průzkum 

z let 2004 a 2005, kterého se účastnilo 8 vysokých škol. V první polovině roku proběhly tři pracovní 

schůzky socioložky a týmu knihovníků z vysokých škol, které se průzkumu rozhodly zúčastnit (29. 1., 

12. 3., 14. 4.). Samotný průzkum proběhl na 118 fakultách sedmnácti veřejných vysokých škol.  

E-mailem bylo osloveno 87 569 respondentů, kteří byli pro výzkum vybráni z databází studentů 

metodou náhodného stratifikovaného výběru po fakultách. Elektronický dotazník obsahující 44 otázek 

byl zpřístupněn on-line na adrese, která byla respondentům poslána mailem. Sběr dat trval 3 týdny  

(27. 4. – 17. 5.), během nichž se podařilo získat více než 25 tisíc odpovědí. Z  toho po vyčištění  

a kontrole dat bylo 23 834 kompletních, a ty bylo možné zahrnout do zpracování výsledků. Počátkem 

září byla socioložkou vyhotovena souhrnná zpráva za všechny vysoké školy. Do konce roku pak 

socioložka pokračovala se zpracováním dílčích zpráv a analýz pro jednotlivé vysoké školy. Výsledky 

byly stručně prezentovány na Semináři IVIG v Praze
20

 i na konferenci Bibliotheca academica 2015 

v Ostravě
21

. 

Komise dále v roce 2015 uspořádala pracovní seminář Redesign webových stránek knihovny aneb 

co vše nám prozradí uživatelé (17. 2., ČVUT Praha). A již 13. ročník odborného semináře IVIG 

proběhl 24. 9. 2015 v Jinonicích pod názvem IVIG 2015: výzkumy a průzkumy. Zahraniční 

přednášející byla Sonja Spiranec s příspěvkem Back to basics: the critical turn in Information 

Literacy. Prezentace ze semináře jsou dostupné na webových stránkách komise
22

. 

Ve druhé polovině roku pracovali členové komise na návrhu změny webových stránek komise  

a připravili podklady, které budou v roce 2016 využity pro změnu vzhledu celého webu AKVŠ. 

Pokračovala spolupráce s českými i zahraničními partnerskými organizacemi (SDRUK, SKIP, 

ÚISK FF UK, KISK FF MU - CEINVE, CILIP) a členové Komise propagovali její činnost zvaným 

příspěvkem i na konferenci AEDUCA 2015: Rozmanitost ve vzdělání v Olomouci
23

. 

Na třetím ročníku mezinárodní konference European Conference on Information Literacy 

(ECI 2015) v Tallinu bylo oficiálně oznámeno, že místem konání této konference v roce 2016 bude 

Praha a pořadatelem za Českou republiku bude AKVŠ a Univerzita Karlova. Hlavním koordinátorem 

lokálního pořadatelského týmu je členka komise a místopředsedkyně VV AKVŠ Hana Landová  

a členy jejího pracovního týmu jsou mimo jiné členové komise IVIG a Iniciativy AKVŠ pro podporu 

nových informačních profesionálů. 

  

                                                      
20

 http://www.ivig.cz/ivig2015.html 
21

 http://www.akvs.cz/aktivity/ba-2015/program.html 
22

 http://www.ivig.cz/ivig2015.html  
23

 http://aeduca.upol.cz/ 
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Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu 

Zpracovala: Mgr. Pavla Rygelová 

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu (Iniciativa OA) uspořádala Workshop 

DSpace 5
24

, seminář Otevřené repozitáře (12. – 13. 5. 2015) a zapojila se prostřednictvím svých členů 

do každoroční mezinárodní propagační akce Open Access Week v týdnu 19. – 25. 10. 2015. 

Tématem semináře Otevřené repozitáře
25

 byla problematika sjednocování politik otevřeného 

přístupu v ČR. Příspěvky Daniely Tkačíkové (VŠB-TUO)
26

 a Lenky Němečkové (ČVUT)
27

 

představily dvě mezinárodní aktivity podporující harmonizaci politik otevřeného přístupu. Příspěvek 

zahraničního hosta Pabla de Castra
28

 se zabýval možnostmi propojení CRIS systémů a repozitářů, tedy 

technickou podporou naplňování politik otevřeného přístupu. 

Open Access Week 2015 proběhl tradičním způsobem dle možností jednotlivých institucí. 

Informace o proběhnutých akcích se soustředily na webu Open Access v ČR
29

.  

Stěžejní iniciativu v roce 2015 v oblasti otevřeného přístupu představuje vstup AKVŠ ČR do 

organizace SPARC Europe
30

 a zapojení do akce Showcasing Champions of Open Access
31

, v níž chce 

organizace SPARC Europe zvýšit povědomí o otevřeném přístupu a pomocí příkladu vědeckých 

autorit, podporujících otevřený přístup, přilákat k tomuto modelu další nadšence. Za ČR se podařilo 

získat tři akademické pracovníky. 

Za Iniciativu OA vycestovali na zahraniční konference dva pracovníci. Jednak Ing. Ivan Masár 

(UTB ve Zlíně) na konferenci Open Repositories 2015 (Indianapolis, USA) a Mgr. Vlastimil Krejčíř 

(MU) na konferenci OAI9 (Ženeva, Švýcarsko). Oba referovali o své účasti v cestovních zprávách 

(OR2015
32

, OAI9
33

). 

Na konferenci Bibliotheca academica 2015 se problematikou otevřeného přístupu zabývaly tři 

příspěvky. Lenka Němečková (ČVUT) prezentovala aktivity SPARC Europe a možnosti AKVŠ ČR 

jako člena participovat na těchto aktivitách
34

. Pavla Rygelová (VŠB-TUO) prezentovala problematiku 

sledování zvyšujících se výdajů za publikační poplatky
35

 a zahraniční host Lasr Bjørnshauge 

představil možnosti zvyšování kvality otevřených časopisů a strategii adresáře DOAJ pro zařazení 

časopisů do této databáze
36

. 

  

                                                      
24

 http://www.akvs.cz/aktivity/2015-workshop-dspace5.html 
25

 http://www.akvs.cz/aktivity/2015-seminar-otevrene-repozitare.html 
26

 http://hdl.handle.net/10084/106722 
27

 http://hdl.handle.net/10084/106723 
28

 http://hdl.handle.net/10084/106725 
29

 http://www.openaccess.cz/cs/oaw/ 
30

 http://sparceurope.org/ 
31

 http://sparceurope.org/?s=champions#search=champions 
32

 http://www.akvs.cz/pdf/zprava-2015-or-masar.pdf 
33

 http://www.akvs.cz/pdf/zprava-2015-oai9-krejcir.pdf 
34

 http://www.akvs.cz/aktivity/ba-2015/ba2015-nemeckova.pptx 
35

 http://www.akvs.cz/aktivity/ba-2015/ba2015-rygelova.pptx 
36

 http://eduart.vsb.cz/web/2015knihovNA2/ 
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Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu nových informačních profesionálů 

Zpracovala: Mgr. Kristýna Paulová 

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu nových informačních profesionálů (Iniciativa NIP) uspořádala 

v roce 2015 workshop na téma marketingu ve vysokoškolských knihovnách (17. června 2015, Brno
37

) 

a aktivně se zapojila hned do několika českých odborných akcí, na kterých členové Iniciativy NIP 

přednesli příspěvky na téma nových informačních profesionálů.  

Workshop Marketing ve vysokoškolských knihovnách byl zaměřen na aktivní výměnu zkušeností 

a kontaktů mezi lidmi pracujícími v různých vysokoškolských knihovnách z celé České republiky. 

Výsledkem workshopu jsou zpracované čtyři marketingové techniky – Focus Groups, Mystery 

Shopping, Persony a Chci v knihovně. Tyto techniky, stejně jako metoda kritického myšlení Kostka 

a rešerše na téma Library Marketing jsou dostupné veřejně na blogu NIP
38

. Workshop byl účastníky 

hodnocen veskrze kladně.  

Aktivity Iniciativy NIP byly dále prezentovány na konferencích KOKON 2015
39

 (nabídka 

spolupráce se studenty ÚISK FF UK) a na konferenci INFOS 2015
40

 (představení Iniciativy NIP CZ 

jako součásti AKVŠ a jako možnosti rozvoje pro nové pracovníky informačních institucí). Na základě 

těchto vystoupení vznikl také článek s názvem Kdo jsou Noví Informační profesionálové, který byl 

publikován v časopisu Čtenář. Má formu rozhovoru s Vladimírou Bendovou a Marií Kalátovou
41

.  

V rámci konference Bibliotheca academica 2015 měli členové iniciativy za úkol vytvořit podpůrný 

program ve formě dotazníku, ve kterém mohli účastníci konference zodpovědět několik více či méně 

formálních otázek. Výstup z tohoto dotazníku byl prezentován na konci konference.  

Za iniciativu NIP byl také umožněn výjezd Kristýny Paulové na konferenci IATUL 2015  

(5. – 9. července, Hannover
42

). Členové Iniciativy NIP také aktivně využili Fond na podporu 

zahraničních cest (Vladimíra Bendová navštívila konferenci IAMSLIC/EURASLIC 2015
43

, konanou 

v Římě a Kristýna Paulová se zúčastnila konference ECIL 2015 v Tallinnu
44

). Zkušenosti z obou 

konferencí jsou přístupné ve formě cestovních zpráv. 

                                                      
37

 https://nipcz.wordpress.com/2015/06/10/workshop-marketing-ve-vysokoskolskych-knihovnach/ 
38

 https://nipcz.wordpress.com/2015/06/18/marketing-ve-vysokoskolskych-knihovnach-vystupy-z-

workshopu/ 
39

 http://kokonuisk.cz/index.html 
40

 http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/ 
41

 http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/10-2015.htm 
42

 http://www.iatulconference2015.org/ 
43

 http://www.iamslic.org/conf2015/ 
44

 http://ecil2015.ilconf.org/ 


