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Plán činnosti pro rok 2015 
 

1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2014, 

rozpočet a plán činnosti na rok 2015 

Termín: leden, únor 

Odpovídá: předsedkyně a jednatel VV 

 

2. Fond podpory zahraničních cest – výběrové řízení 

Termín: březen 

Odpovídá: místopředsedkyně VV 

 

3. Příprava a realizace Bibliotheca Academica 2015  

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, SPARC Europe 

Zvané přednášky zahraničních odborníků 

Informační podpora a propagace seminářů v projektu FOSTER 

Přípravné akce na zajištění mezinárodní konference ECIL 2016 v Praze 

Plánované zahraniční cesty  

 LILAC 2015, Newcastle, 8. – 10. duben 2015 

 Open Repositories 2015, Indianopolis, 8. – 10. červen 2015 

 44th LIBER Annual General Conference, Londýn, 24. – 26. červen 2015 

 European Conference on Information Literacy 2015, Talin, 19. – 22. říjen 2015 

 36thIATUL, 2015, Hannover, 5 – 9. červen 2015 

 OAI9, CERN, 17. – 19. červen 2015 

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 
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8. Činnost v rámci klíčových aktivit Strategického plánu (Příloha) 

Termín: průběžně 

Odpovídají: pověření členové VV 

 

9. Příprava Strategického plánu 2016 – 2018 

Termín: říjen 2015 

Odpovídá: předsedkyně 

 

10. Zhodnocení činnosti roku 2015, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu 

činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016 

Termín: prosinec 2015, leden 2016 

Odpovídá: předsedkyně a jednatel VV 
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Příloha  

 

Plán aktivit pro rok 2015 
 

Klíčová aktivita 1: Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých 

výsledků 

Garant: Mgr. Daniela Tkačíková 
 

 Organizace semináře Otevřené repozitáře 2015 a jeden workshop 

 Příprava účasti knihoven v propagační akci Týden otevřeného přístupu 2015 (Open 

Access Week 2015), včetně přípravy propagačních aj. materiálů (využitelných ve více 

knihovnách) 

 Účast na mezinárodní akci Open Repositories 2015  

 Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA (zajištění účastníka 

ze zahraničí na BA 2015) 

 Účast členů a podpora odborných seminářů v projektu FOSTER
1
 v rámci přijatého 

projektu ČZU;  aktivní účast za Iniciativu OA zajistí Daniela Tkačíková; členové 

Iniciativy OA se zapojí do informační podpory a propagace této akce ve svých 

institucích. 

Účast na konferencích 

 Open Repositories 2015 (8. – 11. 6. 2015, Indianapolis, USA) – návrh na účast Ing. 

Ivana Masára (UTB) 

 OAI9, CERN (17. – 19. 6. 2015, Ženeva, Švýcarsko)  

 
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 

 Pokračovat v práci při přípravě licenčního centra pro centrální nákup elektronických 

informačních zdrojů v rámci vytvořené pracovní skupiny, spolupracovat s RVŠ, AV 

ČR a dalšími výzkumnými organizacemi 

 Zabývat se efektivitou pořizovaných EIZ, sledovat statistky, vyhodnocovat statistiky, 

sledovat rozmezí pohybu cena za hledání a stažení článku z databází pořizovaných  

s příspěvkem z veřejných prostředků 

 Uspořádat seminář na téma Uživatelské statistiky EIZ (duben - květen) 

 

Klíčová aktivita 3: Podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační 

gramotnosti na vysokých školách  

Garant: Ing. Blanka Jankovská 
 

 Provedení celorepublikového průzkumu stavu informační gramotnosti 

vysokoškolských studentů navazujícího na „Projekt pilotního průzkumu stavu 

informační gramotnosti vysokoškolských studentů“ z let 2004 a 2005 

 Příprava a podání příspěvku pro ECIL 2015, Tallinn, Estonsko  

                                                 
1
 http://www.fosteropenscience.eu/ 

http://www.ivig.cz/projekt-pruzkum.html
http://www.ivig.cz/projekt-pruzkum.html
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 Spolupráce s organizačním výborem ECIL a příprava 4. ročníku mezinárodní 

konference ECIL 2016 v Praze 

 Aktualizace a redesign webových stránek komise IVIG2  

 Pokračování ve spolupráci s tradičními partnery (IVU SDRUK, KISK FF MU, ÚISK 

FF UK, SKIP) a navázání užší spolupráce s anglickou profesní skupinou CILIP 

 Organizace pracovních seminářů: 

 Workshop „Redesign webu komise IVIG“ (únor 2015, Praha) 

 2-3 pracovní setkání týmu k organizaci celorepublikového průzkumu (leden - březen 

2015, Praha) 

 Statistické údaje a grafy v odborných přednáškách a článcích: vyznáme se v nich 

doopravdy? (listopad 2015) 

 Seminář IVIG 2015 – Problematika průzkumů a výzkumů v knihovnách, 24. 9. 2015, 

FF UK Jinonice  

Účast na konferencích 

 Účast člena komise IVIG na konferenci LILAC 2015, 8. – 10. 4. 2015, Newcastle 

University, Velká Británie
3
 

 Účast na konferenci ECIL 2015  

 
 

Klíčová aktivita 4: Nové trendy ve vysokoškolských knihovnách a zvyšování kvality 

jejich služeb 

Garant: Ing. Martin Fasura 

 

 Příprava návrhu nové platformy pro vykazování statistických dat VŠ knihoven 

 Spolupráce na definici systému pro porovnávání výkonu českých VŠ knihoven 

 organizace seminářů 

 Autorsko-právní problematika 

 Marketing VŠ knihoven 

 organizace semináře 

 Prezentace AKVŠ na internetu 

 projekt redesign webu 

 nové informační kanály 

 Podpora a zaštítění akcí NIP CZ 

 organizace workshopu a Barcampu 

 příprava doprovodného program na Bibliotheca Academica 2015 

Účast na konferenci 

 Účast zástupce Iniciativy NIP na konferenci IATUL 2015, 5. – 9. 6. 2015, Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.ivig.cz 

3
http://www.lilacconference.com/WP/  

http://www.ivig.cz/
http://www.lilacconference.com/WP/

