Plán činnosti pro rok 2016
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2015,
rozpočet a plán činnosti na rok 2016
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 2016
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedkyně VV
4. Zákon o veřejných zakázkách – knihovní fond v tištěné i elektronické verzi
Poslanecká sněmovna ČR
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedkyně VV
5. Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s LIBER, SPARC Europe
Zvané přednášky zahraničních odborníků
Přípravné akce na zajištění mezinárodní konference ECIL 2016 v Praze
Zahraniční cesty uskutečněné na základě výsledků výběrového řízení Fondu podpory
zahraničních cest AKVŠ a prezentace jejich výsledků
Plánované zahraniční cesty
 Open Repositories 2016, Dublin, 13. – 16. 6. 2016: 1 účastník
Pozn.: Early Birds (do 31. 3.): 390 EUR
 45th LIBER Annual General Conference, Helsinki, 29. 6. – 1. 7. 2016: 1 účastník
Pozn.: Early Bird + LIBER member (do 30. 4.): 280 EUR
 ICOLC, Amsterdam: zatím nejsou dostupné podrobnější informace
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedkyně/místopředsedkyně VV
6. Spolupráce s Radou vysokých škol
Termín: průběžně
Odpovídá: pověřený člen VV

1

7. Spolupráce s Ústřední knihovnickou radou
Termín: průběžně
Odpovídá: pověřený člen VV
8. Rozpracování Strategického plánu 2016 – 2018
Termín: březen 2016
Odpovídá: předsedkyně

9. Činnost v rámci klíčových aktivit Strategického plánu (Příloha)
Termín: průběžně
Odpovídají: pověření členové VV

10. Zhodnocení činnosti roku 2016, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu
činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016
Termín: prosinec 2016, leden 2017
Odpovídá: předsedkyně a jednatel VV
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Příloha

Klíčová aktivita 1: Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci
vědeckých výsledků
Plán aktivit na rok 2016
 Organizace semináře Otevřené repozitáře 2016, případně jeden workshop
 Příprava účasti knihoven v propagační akci Týden otevřeného přístupu 2016 (Open
Access Week 2016, 24. – 30. 10. 2016), 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 2016 nebo na BA 2016)
 Sledování činnosti pracovní skupiny OA při TC AV ČR, případná nabídka spolupráce
s AKVŠ
 OA – změny v přístupu k elektronickým informačním zdrojům, OA – vliv na změny
v publikování vědeckých časopisů (i knih) komerčních vydavatelů
Účast na konferenci:
 Open Repositories 20161, Dublin, Irsko, 13. – 16. 6. 2016

Klíčová aktivita 2: Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání
Plán aktivit na rok 2016
 Aktivně se podílet na přípravě projektového záměru v rámci OP VVV na úrovni
individuálního projektu systémového, který bude řešit licenční centrum a elektronické
informační zdroje ve VaVaI včetně institucionálního zajištění EIZ; spolupráce s RVŠ,
NTK, NK, KNAV.
 Spolupráce s pracovní skupinou pro zabezpečení efektivní dostupnosti EIZ v rámci
Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 – 2020.
 Ve spolupráci s KA1 sledovat vliv otevřeného přístupu (OA) na zpřístupňování EIZ
(cena, licenční podmínky apod.)
 Zabývat se monitoringem a hodnocením vědeckého výkonu univerzit pomocí
nadstavbových nástrojů.
 Uspořádat seminář na téma Hodnocení vědeckého výkonu univerzit pomocí InCites
(léto/podzim 2016).
 Zopakování semináře „Uživatelské statistiky EIZ“.
 Otevření e-fóra pro sdílení informací a zkušeností, nejlépe jako součást nového webu
AKVŠ.
Účast na konferenci:
 ICOLC 2016 (zahraniční zkušenosti, zahraniční spolupráce)
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http://or2016.net/
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Klíčová aktivita 3: Podpora informačního vzdělávání
Plán aktivit na rok 2016
Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých
školách (předsedkyně: Lenka Bělohoubková)
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Intenzivní spolupráce s organizačním výborem ECIL a příprava 4. ročníku
mezinárodní konference ECIL 2016 v Praze
Transformace webu komise IVIG2 do šablony v rámci nového webu AKVŠ ČR
Příprava dokumentu shrnujícího výsledky celorepublikového průzkumu informační
gramotnosti VŠ studentů a jeho publikace
Další kolo průzkumu informačně vzdělávacích akcí VŠ knihoven
Založení a udržování nových informačních a propagačních kanálů na bázi sociálních
sítí
Zapojení se do mezinárodního průzkumu preferencí studentů ohledně využívání
papírových vs. elektronických verzí dokumentů
Organizace pracovních seminářů:
 Workshop „Zjišťování přínosů informačního vzdělávání pro studenty“ (Gabriela
Šimková a Pavla Kovářová, leden/únor 2016, Brno)
 Workshop „Sociologická analýza dat z celorepublikového průzkumu stavu IG VŠ
studentů“ (Jitka Prajsová, jaro 2016, Praha)
 Workshop „Práce s WordPressem“ (externí odborník, jaro 2016, Pardubice)
Organizace semináře IVIG 2016 – zahraniční host Harrie van der Meer (informační
specialista v knihovně University of Applied Sciences, Amsterdam), 22. 9. 2016, FF
UK Jinonice

www.ivig.cz:
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