Hodnocení konference Bibliotheca academica 2016
Hotel Krystal Praha, 8. a 9. listopadu 2016
Odkaz na dotazník byl s žádostí o vyplnění dne 10. 11. 2016 rozeslán 186 účastníkům. Návratnost byla 31 %,
vrátilo se tedy 58 odpovědí. Respondenti byli požádáni o hodnocení pomocí školní známkovací škály, tzn. 1 – 5.
Nejlépe hodnocenou z hlediska tématu se stal příspěvek Veroniky Šléglové: Kypr – nová éra komunikace:
marketing akademických knihoven a další inspirace (průměrná známka 1,49). Druhé a třetí místo obsadily Lenka
Bělohoubková: Co si absolventi odnesou z knihovnických kurzů do praxe – setkání s Alison Head na LILAC 2016
(1,50) a Hana Landová: Výzva jménem ECIL 2016 (1,52).
Na stupně vítězů pro tři nejlepší vystoupení vůbec se dostaly:
1.

Veronika Šléglová: Kypr – nová éra komunikace: marketing akademických knihoven a další inspirace (mezi
nejlepší tři ji vybralo 29 respondentů)

2. Eva Špačková: Otevřený přístup do knihovny (mezi nejlepší tři ji vybralo 28 respondentů)
3. Lenka Bělohoubková: Co si absolventi odnesou z knihovnických kurzů do praxe – setkání s Alison Head na
LILAC 2016 (mezi nejlepší tři ji vybralo 20 respondentů)
Nejlépe hodnoceným posterem se stal Open Repositories 2016 H. Kováříkové s průměrnou známkou 1,45.
V rámci obou diskuzních sekcí byla dobře hodnocena témata i moderování, horší známky dostalo diskutování, což
bylo pravděpodobně způsobeno především velkým počtem účastníků v jednotlivých sekcích.
Pozn.: V příštím roce se proto pokusíme diskuzní sekce pojmout komorněji a účastníci konference dostanou předem k dispozici
otázky, ke kterým se budou moci v rámci sekce vyjádřit. Výstupy z diskuzních sekcí budou následně prezentovány ostatním
účastníkům.

Témata navržená pro příští diskuze i celou konferenci:


legislativa týkající se knihoven (např. autorský zákon ad.)



získávání finančních prostředků z operačních programů



finanční ohodnocení akademických knihovníků, jejich motivování a další vzdělávání



open source řešení v knihovnách



discovery systémy



CzechELib



institucionální repozitáře



OA Week a jeho budoucnost



podpora akademických pracovníků a studentů (jak a jaké služby poskytovat, personální zajištění)



otevřená věda



problematika knihoven v rámci akreditačního řízení/hodnocení univerzit



komunikační dovednosti v knihovně
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Anketa NIP CZ byla hodnocena pozitivně (průměrná známka 1,73) a v příštím roce se pokusíme realizovat i tip
jednoho z respondentů - sbírání odpovědí přes web či sociální sítě.
Komunikace a informovanost před konferencí dostala vynikající průměrnou známku 1,05, organizační
zajištění konference pak známku 1,29 – podrobnější data viz graf.
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Poskytnutí e-mailové adresy vystavujícím firmám:


20 respondentů by adresu poskytlo,



30 neposkytlo a



8 nechtělo odpovídat.

14%
34%
ANO
NE
Nechci odpovídat

52%

2

Ze závěrečných komentářů k průběhu vyplynulo:


výborný raut i hudební vystoupení,



účastníci velmi oceňovali spojení místa konference s místem ubytování,



návrat ke konceptu "co klíčová aktivita, to jedna část programu" + představení činnosti komise a iniciativ,



firemní prezentace by měly mít větší odborný přínos,



chyběl doprovodný program a exkurze do knihoven UK,



kolísavé či žádné připojení k wi-fi na pokojích.

A na závěr si dovolujeme citovat jednu z respondentek:
„Ubytování bylo retro, ale fajn. ... Díky za organizaci, už teď se těším na Mendelu, kde jsem zatím nebyla. “

Děkujeme za všechny vaše názory a připomínky, již teď se jimi zabýváme a připravujeme změny!
Na shledanou v Brně...
Výkonný výbor AKVŠ ČR

Zpracovala: B. Jankovská
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