
Bibliotheca academica 2015: ohlédnutí 
 

Vyplňování dotazníku během uplynulého ročníku konference Bibliotheca Academica 

probíhalo pouze v elektronické podobě. Dotazník vyplnilo 59 respondentů, což je 41 % z 

celkového počtu 144 účastníků. 

V průběhu BA 2015 měli účastníci možnost vyslechnout 11 odborných přednášek, z toho 1 

zahraniční. Uskutečnily se i 2 paralelní diskusní sekce. Kolegyně, jejichž účast na odborných 

konferencích byla podpořena z Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ, představily 3 

postery. Zaznělo i 5 firemních prezentací.  

Z jednotlivých přednášek nejvíce zaujaly Akviziční proces e-knih v rukou odborných čtenářů: 

Praktické zkušenosti… (Daniela Nová, Jiří Jirát), Open access – efficient open access policies 

and good publishing practice (Lars Bjørnshauge) a Rybí šupiny ve vyhodnocování informací 

aneb inspirace ze zahraničí (Helena Vorlová, Hana Landová). Velmi dobře hodnocenou se 

stala také Diskuzní sekce: Vize knihoven.  

Velmi dobře byla přijata i Anketa NIP a zejména její vyhodnocení v závěru konference. 

Připomínky, které respondenti k anketě měli, se týkaly téměř výhradně zlepšení technické 

stránky odevzdávání anketních odpovědí (málo lepivé lístky). 

Již tradičně jsme se dotazovali i na návrhy pro BA 2016. Pro rok 2016 by účastníci nejvíce 

uvítali představení hostitelské knihovny, zhodnocení aktivit AKVŠ za uplynulý rok nebo 

rozdělení programu podle klíčových aktivit. Na druhou stranu respondenti nechtějí více 

firemních prezentací.  

V některých otázkách byly odpovědi dosti protichůdné: více zahraničních příspěvků by 

uvítalo 51% dotazovaných (49% by je neuvítalo), workshop den před konáním konference je 

vítaný pro 49%, ale ne pro 51% respondentů. 62% je pro uspořádání neformálního posezení 

v předvečer konference.  

Jistě budeme v příštím roce brát v potaz přání na větší možnost aktivního zapojení účastníků: 

diskuse k jednotlivým příspěvkům, příp. i pracovnější charakter části konference (diskusní 

sekce částečně pojmout jako workshopy?). A ještě více se zaměříme na praktické zkušenosti 

z jednotlivých knihoven.  

Těší nás, že byla pozitivně hodnocena dostupnost informací (98%) o konferenci a také 

výborná organizace celé konference (80% odpovědí). Za tu patří velký dík týmu Ústřední 

knihovny VŠB-TUO.       

                               Děkujeme všem účastníkům BA2015! 

            S úctou,  

                                                Výkonný výbor AKVŠ 


