
Bibliotheca academica 2014: ohlédnutí 

Konferenci Bibliotheca Academica 2014 navštívilo celkem 150 účastníků. Dotazník vyplnilo 

73 osob (50 %), 41 využilo elektronickou variantu, 32 jej odevzdalo v papírové formě. 

Program byl rozdělen do tematických bloků podle klíčových aktivit. Celkem bylo na konferenci 

prezentováno 24 příspěvků, z toho dva zahraniční a 6 firemních příspěvků. Do programu 

konference byly též zařazeny 4 postery. 

Zaujalo vás nejvíce: Z celé konference nejvíce zaujal účastníky příspěvek Jiřího Jiráta (VŠCHT) 

„Uživatelské statistiky 2013: efektivnost využití EIZ“. V roce 2015 určitě připravíme na toto téma 

odborný seminář, kde bude možnost ve větším časovém prostoru problematiku efektivnosti 

využívání EIZ prodiskutovat. 

Formát konference: Do programu letošní konference byly zařazeny dvě novinky, paralelní diskuzní 

sekce a vzkazovník. Diskuzní sekce uvítalo více než 80 % respondentů, témata byla dle hodnocení 

dobře zvolena. Třetině ale nevyhovuje paralelní zařazení. Zařazení vzkazovníku se též líbilo, 

většinou však nebyl využit. Velká část respondentů navrhovala jeho možné využití například 

v příspěvcích - zpětná vazba od posluchačů. 

Organizace konference: Zajímala nás vaše spokojenost s komunikací a dostupností informací před 

konferencí. 96 % dotázaných uvedlo, že všechny informace byly dobře dostupné. Konference byla 

výborně zorganizovaná (77 %), 22 % mělo drobné výhrady. Účastníci měli možnost okomentovat 

průběh konference – většina poznámek byla směrována na výborně zajištění konference po 

organizační stránce a kvalitně připravený program. Kladně hodnocen byl též výběr hlavního 

ubytovacího zařízení.  

BA v budoucnu: V dotazníku byl v souvislosti s přípravou na další období dán prostor pro 

vyjádření k formátu konference. Z odpovědí lze soudit, že by program příští konference měl být 

připravován v blocích dle klíčových aktivit (73 %) a měl by určitě zahrnovat představení hostitelské 

knihovny (67 %). Letošní zařazení paralelních diskuzních sekcí se líbilo a bylo navrženo i pro rok 

následující (59 %), poloviční podporu získalo i zhodnocení aktivit AKVŠ. Třetina by v programu 

přivítala i postery nebo workshop den před konáním konference. 

AKVŠ v budoucnu: V dotazníku byly též sbírány návrhy na činnosti, které by měly být řešeny 

v roce 2015. V reakci na vaše návrhy se během roku zaměříme na téma strategické řízení VŠ 

knihoven, zvyšování profesních dovedností pracovníků VŠ knihoven. Pozveme ředitele/vedoucí 

knihoven a budeme se těmto tématům věnovat. Zaměříme se na nově definované postavení knihovny 

v univerzitním prostředí, nové pozice, nové kompetence, nové směry rozvoje, strategické cíle, na 

budování knihovny s vizí.  

Výkonný výbor se zamýšlel též nad novými informačními kanály – z 30 obdržených odpovědí byly 

2/3 pro zřízení facebookového profilu či Twitteru, zbytku více méně vyhovuje současný stav. 

I když padly i návrhy na rozšíření komunikace, například, pravidelný sloupek v časopise, RSS kanál 

webu AKVŠ či modernizace stránek. Návrhem nové podoby webu AKVŠ se budeme v roce 2015 

zabývat.   

Děkujeme všem za návrhy, nápady, doporučení, jak vylepšit konferenci BA, příp. i činnost AKVŠ. 

Děkujeme také za kritické připomínky. Jsme rádi, že nám dáváte zpětnou vazbu, vážíme si toho a 

vaše podněty využijeme v přípravě konference BA2015 na VŠB-TU Ostrava. 

 

S úctou 

Výkonný výbor AKVŠ 


