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PLÁN ČINNOSTI PRO ROK 2017 
  

 

1. PŘÍPRAVA VÝROČNÍ KONFERENCE 

• Zpracování zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření za r. 2016, rozpočtu a plánu činnosti na r. 2017.  
• Příprava programu výroční konference.  
• Administrativní a organizační zajištění průběhu výroční konference.  
• Zveřejnění výstupů výroční konference.  

 
Termín: leden - únor 

Odpovídá: předsedkyně a jednatelka VV 

  

2. FOND PODPORY ZAHRANIČNÍCH CEST  

• Vyhlášení a administrativní i odborné zajištění výběrového řízení.  
• Informační podpora potenciálním žadatelům.  
• Administrativní zajištění jednotlivých podpořených zahraničních cest.  
• Kontrola prezentace výstupů z podpořených zahraničních cest.  

 
Termín: březen - prosinec 

Odpovídá: pověřený člen VV 

 

3. PŘÍPRAVA A REALIZACE KONFERENCE BIBLIOTHECA ACADEMICA 2017 

• Příprava odborného programu konference.  
• Podpora hostitelské univerzity – MENDELU – při organizačním zajištění konference.  
• Komunikace s firmami, příp. dalšími partnery konference.  
• Zveřejnění výstupů z konference.  
• Zajištění zpětné vazby a zhodnocení konference.  

 
Termín: průběžně 

Odpovídá: předsedkyně VV 

 

4. PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE VV S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY KNIHOVEN ČLENSKÝCH VŠ  

• Pravidelné informování o tématech řešených na úrovni VV.  
• Zprostředkování diskuse nad vybranými tématy.  
• Příprava dvou setkání na úrovni: VV + vedoucí pracovníci.  
• Konzultace přípravy plánu činnosti na rok 2018.   

 
Termín: průběžně  

Odpovídá: předsedkyně VV 
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5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

• Spolupráce s LIBER, SPARC Europe, ACRL. 
• Zvané přednášky zahraničních odborníků. 
• Spolupráce s NTK a NK ČR na přípravě ICOLC 2017 v Praze.  
• Zahraniční cesty uskutečněné na základě výsledků výběrového řízení Fondu podpory zahraničních 

cest AKVŠ a prezentace jejich výsledků.  

Plánované zahraniční cesty: 

• 46th LIBER Annual Conference, Patras, Řecko, 5. - 7. 7. 2017 (1 účastník - člen VV) 
• ACRL 2017, Baltimore, USA, 22. - 25. 3. 2017 (1 účastník – předsedkyně VV, aktivní účast: poster) 
• LILAC 2017, Swansea, V. Británie, 10. – 12. 4. 2017 (1 účastník – zástupce Komise IVIG) 
• OAI 10 - The CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication, Ženeva, Švýcarsko,  

21. – 23. červen 2017 (1 účastník – zástupce Iniciativy OA) 

 
Termín: průběžně     

Odpovídá: předsedkyně, pověřený člen VV 

 

6. LIBER EMERGING LEADERS DEVELOPMENT PROGRAMME: PODPORA ÚČASTI 

• Pilotní aktivita směřovaná k podpoře účasti zástupce českých VŠ knihoven na ročním kurzu pro nižší 
management knihoven.  

• Podrobnosti k programu viz Příloha A. 

 
Termín: průběžně 

Odpovídá: předsedkyně VV 

 
7. SPOLUPRÁCE S RADOU VYSOKÝCH ŠKOL 

• Účast na jednáních RVŠ.  
• Zpracování podkladů k vybraným tématům.  
• Konzultace vybraných témat se zástupci RVŠ. 

 
Termín: průběžně 

Odpovídá: pověřený člen VV 

 

8. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKOU RADOU 

• Účast na jednáních ÚKR. 
• Zpracování podkladů k vybraným tématům.  

 
Termín: průběžně 

Odpovídá: předsedkyně VV, pověřený člen VV 

 

9. ČINNOST V RÁMCI KLÍČOVÝCH AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU 

• Koordinace činností v rámci klíčových aktivit.  
• Plán jednotlivých činností viz Příloha B. 

 

Termín: průběžně 

Odpovídají: pověření členové VV 
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10. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ROKU 2017 

• Získání zpětné vazby od zástupců knihoven členských VŠ.  
• Zahájení příprav dokumentů: Zpráva o činnosti, Zpráva o hospodaření. 
• Na základě zpětné vazby zahájení příprav plánu činnosti a návrhu rozpočtu na rok 2018. 

 
Termín: prosinec 2017 - leden 2018 

Odpovídá: předsedkyně a jednatelka VV 
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PŘÍLOHA A:  

LIBER Emerging Leaders Development Programme 
 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU  
Odborná organizace LIBER, jejímž je AKVŠ ČR dlouholetým členem, stejně jako některé jednotlivé české 
knihovny, pořádá již několik let vzdělávací program zaměřený na profesní rozvoj představitelů nižšího 
managementu (typicky: zástupci ředitelů, vedoucí fakultních knihoven apod.) vysokoškolských knihoven  
a knihoven výzkumných organizací. Jedná se o roční vzdělávací program, který je zahájen a ukončen semináři. 
Tyto jsou načasovány vždy na dobu před výroční konferencí LIBER, tj. na přelomu června a července. 
V mezidobí účastník programu komunikuje se svým mentorem, plní zadané dílčí úkoly a také absolvuje týdenní 
stáž v určené vysokoškolské knihovně v Evropě. Program tedy poběží v období od 2. 7.  2017 do začátku 
července 2018. Výběr účastníků programu zajišťuje komise LIBER na základě zaslaných přihlášek 
a motivačních dopisů. Detailní informace o programu jsou k dispozici na: 

http://libereurope.eu/emergingleaders/.   

 
ZDŮVODNĚNÍ ZAŘAZENÍ DO PLÁNU ČINNOSTI AKVŠ  
Výkonný výbor AKVŠ se po důkladné úvaze - a podpořen velmi pozitivním stavem hospodaření za rok 2016 – 
na svém jednání dne 12. 1. 2017 rozhodl, že by bylo velmi vhodné motivovat vytipované zástupce českých VŠ 
knihoven k podání přihlášky a případné účasti v programu. Vzhledem k brzké uzávěrce přihlášek (5. 2. 2017) 
musely být některé kroky učiněny již před konáním výroční konference AKVŠ. Členové VV na základě diskuse 
vytipovali několik vhodných kandidátů, oslovili je a jejich nadřízené s návrhem na podání přihlášky do 
programu. Věříme, že budou podány 3 – 4 přihlášky, což by mělo zvýšit šanci na výběr alespoň jednoho 
kandidáta.  

Jedná se o pilotní akci, jejímž cílem je zejména získat zkušenosti s tímto typem soutěže, a v případě úspěchu,  
i s účastí na tomto typu kurzu. Z pohledu VV je to opět posunutí se o úroveň výše, pokud jde o zapojení do 
mezinárodní komunity, získávání zahraničních zkušeností a možnosti přenesení získaných poznatků  
a dovedností do praxe českých VŠ knihoven. VV AKVŠ počítá s tím, že by každý podpořený kandidát 
v návaznosti na svou účast v programu vedl několik pracovních seminářů pro členy AKVŠ s cílem sdílet nově 
nabyté zkušenosti.  V případě zájmu ze strany členských univerzit AKVŠ by v průběhu podzimu 2017 mohly 
být po diskusi s kontaktními osobami nastaveny mechanismy, jak tento typ vzdělávání podporovat   
a systematicky řešit i v následujících letech.  

 
POŽADAVKY NA ROZPOČET PRO ROKY 2017 a 2018 
Z hlediska rozpočtu AKVŠ bude klást podpora účasti v programu následující nároky:  

2017 

• Účast na zahajovacím semináři programu (2. – 4. 7. 2017, Patras, Řecko) 
Účastnický poplatek: 700 EUR + náklady na cestu a ubytování 

 
• Týdenní stáž ve vybrané evropské knihovně1 

Náklady na cestu a ubytování 

2018 

• Účast na závěrečném semináři programu (Lille, Francie) 
Účastnický poplatek: 700 EUR + náklady na cestu a ubytování 

 

                                                             
1 V tuto chvíli není jisté, zda se stáž uskuteční na podzim 2017 či v zimě/na jaře 2018. Dle toho se bude jednat o náklad roku 
2017 či 2018.  

http://libereurope.eu/emergingleaders/
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PŘÍLOHA B:  
 

Plán činnosti pro rok 2017  
v rámci jednotlivých aktivit Strategického plánu 2016 - 2018 

 
 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1:  
Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků 
 
Garant za VV: Mgr. Pavla Rygelová 
Realizace: Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR 
 

• Organizace semináře Otevřené repozitáře 2017, případně jeden workshop. 
• Příprava účasti knihoven v propagační akci Týden otevřeného přístupu 2017 (Open Access Week 

2017), včetně přípravy propagačních aj. materiálů využitelných ve více knihovnách. 
• Spolupráce se SPARC Europe. 
• Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA (zajištění účastníka ze zahraničí na 

Otevřené repozitáře 2017 a/nebo na BA 2017). 
• Sledování činnosti pracovní skupiny OA při TC AV ČR. 
• Sledování změn v přístupu k elektronickým informačním zdrojům, vliv OA na změny v publikování 

vědeckých časopisů (i knih) komerčních vydavatelů (v souvislosti s projektem CzechElib). 
• Spolupráce se Studentskou komorou Rady vysokých škol. 

 
Účast na konferenci: 

• OAI 10 - The CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication, Ženeva, Švýcarsko,  
21. – 23. červen 2017. 

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 2:  
Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 
 
Garant za VV: Ing. Jiří Jirát 

 

• Aktivní účast v CzechELib: J. Jirát a B. Katolická budou intenzivně zapojeni do projektu CzechELib – 
národní licenční centrum pro zajištění EIZ. 

• Organizace ICOLC podzim 2017: Organizátorem podzimní konference ICOLC 2017 bude NTK 
(resp. CzechELib), AKVŠ bude participovat na sestavování programu konference. Zároveň AKVŠ 
pomůže se zajištěním dobrovolných pomocných sil pro organizaci konference. 

• Organizace semináře „Akvizice e-knih na VŠ“: Bude uspořádán seminář zaměřený na sdílení 
zkušeností a dobré praxe s akvizicí a zpřístupňováním odborných e-knih na vysokých školách (duben 
2017). 
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KLÍČOVÁ AKTIVITA 3:  
Podpora informačního vzdělávání  
 
Garant za VV: pověřený člen VV 

Realizace: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách 
(předsedkyně: Lenka Bělohoubková) 

 

• Aktivity (průzkumy, rešerše, pracovní setkání členů komise) spojené s pracemi nad novými tématy: 
celoživotní vzdělávání, centra akademického psaní, spolupráce s akademickými pracovníky. 

• Aktualizace teoretických dokumentů Komise. 
• Organizace Semináře IVIG: Spolupráce VŠ knihoven s centry akademického psaní (začátek září 2017) 

a dvou workshopů - Kritické myšlení, Nové formáty výuky a výukové metody. 
• Publikování rozsáhlejších textů - dokumentu shrnujícího výsledky Celorepublikového průzkumu 

informační gramotnosti VŠ studentů a dokumentu shrnujícího výsledky průzkumů aktivit k IG ve VŠ 
knihovnách. 

• Aktualizace webových stránek Komise v rámci webu AKVŠ ČR. 
• Založení a udržování nových informačních a propagačních kanálů na bázi sociálních sítí. 
• Účast na konferenci „Prostor učení – knihovnická informační platforma“, Chemnitz, 31. 1. 2017 – 

(mimo rozpočet AKVŠ) – zvaná přednáška (Hana Landová). 

 

Účast na konferencích: 
• LILAC 2017, Swansea University (UK), 10. – 12. 4. 2017 (Hana Janečková). 
• 106. Deutsches Bibliothekartag, Frankfurt, 30. 5. – 2. 6. 2017 (mimo rozpočet AKVŠ) – zvaná 

přednáška (Hana Landová). 
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