Plán činnosti pro rok 2014
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2013, rozpočet a
plán činnosti na rok 2014
Termín: leden, únor
Odpovídá: předsedsedkyně a jednatel VV
2. Fond podpory zahraničních cest – výběrové řízení
Termín: duben
Odpovídá: místopředsedkyně VV
3. Příprava a realizace Bibliotheca Academica 2014
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedkyně VV
4. Zákon o veřejných zakázkách – nákup, knih, časopisů, licence
Právní stanovisko
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedkyně VV
5. Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s LIBER a IFLA
Zvané přednášky zahraničních odborníků
Plánované zahraniční cesty
 LILAC 2014, Sheffield, 23. – 25. duben 2014
 Open Repositories 2014, Helsinki, 9. – 13. červen 2014
 43rd LIBER Annual General Conference, Riga, 2. – 5. červenec 2014
 80th IFLA General Conference and Assembly, Lyon, 16. – 22. srpen 2014
 European Conference on Information Literacy 2014, Dubrovnik, 20. – 23. říjen 2014
 ICOLC Meeting
Termín: průběžně
Odpovídá: místopředsedkyně VV
6. Spolupráce s Radou vysokých škol
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedkyně VV
7. Spolupráce s Ústřední knihovnickou radou
Termín: průběžně
Odpovídá: pověřený člen VV
8. Činnost v rámci klíčových aktivit Strategického plánu (Příloha)
Termín: průběžně
Odpovídají: pověření členové VV
9. Zhodnocení činnosti roku 2014, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu činnosti
a návrh rozpočtu na rok 2015
Termín: prosinec 2014, leden 2015
Odpovídá: předsedkyně a jednatel VV
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Příloha

Plán aktivit pro rok 2014
Klíčová aktivita 1: Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých
výsledků
Garant: Mgr. Daniela Tkačíková





Organizace semináře Otevřené repozitáře 2014 a dvou workshopů
Příprava účasti knihoven v propagační akci Open Access Week 2014, včetně přípravy
propagačních aj. materiálů (využitelných ve více knihovnách)
Účast na mezinárodní akci Open Repositories 2014, Helsinki, Finland, June 9–13, 20141
Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA (zajištění účastníka ze
zahraničí na BA 2014)

Klíčová aktivita 2: Zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum
Garant: Ing. Věra Svobodová







Pokračovat v práci v rámci rozšířené pracovní skupiny pro prioritu 7 Zabezpečit efektivní
dostupnost elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro podporu VaVaI v rámci Koncepce
rozvoje knihoven na léta 2011-2015
Za AKVŠ pokračovat v práci při přípravě licenčního centra pro centrální nákup elektronických
informačních zdrojů v rámci vytvořené pracovní skupiny, spolupracovat s RVŠ, Univerzitou
Karlovou, AV ČR, NTK a dalšími výzkumnými organizacemi
Aktualizovat informace o EIZ dostupných z běžících projektů v rámci programů LR a výzvy
4.3 Vybavení oborových knihoven v rámci OP VaVpI
Zabývat se efektivitou pořizovaných EIZ, sledovat informace, v jakém rozmezí se pohybuje
cena za hledání a stažení článku z databází pořizovaných s příspěvkem z veřejných prostředků
Sledovat jakou politiku OA mají vydavatelé, vytvářet podklady pro budoucí vyjednávací
strategii licenčního centra
Upořádat seminář na téma bibliometrie, citační analýza

Klíčová aktivita 3: Podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační
gramotnosti na vysokých školách
Garant: Ing. Blanka Jankovská









Návrh a příprava propagačního materiálu (poster) věnovaného činnosti komise
Přípravné práce na provedení celorepublikového průzkumu stavu informační gramotnosti
vysokoškolských studentů
Příprava a podání příspěvku pro European Conference on Information Literacy 2014,
Dubrovnik, Croatia, October 20142
Organizace pravidelného průzkumu aktivit v informačním vzdělávání ve vysokoškolských
knihovnách
Účast na mezinárodní konferenci LILAC 2014, Sheffield3
Organizace tří pracovních seminářů
Organizace semináře IVIG 2014, téma „Problematika vzdělávání dospělých“, 25. 9. 2014, FF
UK Jinonice
Pravidelné schůzky komise IVIG
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http://or2014.helsinki.fi/
http://www.ecil2014.org/
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Klíčová aktivita 4: Nové trendy ve vysokoškolských knihovnách a zvyšování kvality
jejich služeb
Garant: PhDr. Ondřej Fabián




Organizace seminářů zaměřených na benchmarking, zkušenosti s discovery systémy,
elektronické knihy a čtečky, zkušenosti s DOI na vysokých školách, marketingové metody
Provedení průzkumu potřeb VŠ knihoven v oblasti benchmarkingu
Navázání kontaktů a spolupráce s jednotlivci a zástupci institucí v oblasti nových trendů
v knihovnictví směřující k prezentaci jejich činností na BA 2014
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