Klub vysokoškolských knihovníků SKIP
výroční zpráva za rok 2016
Členství
Klub registruje k 27. 10. 2016 – 79 individuálních členů.
Aktivity
V roce 2016 Klub pokračuje v realizaci 2 odborných seminářů ročně na aktuální témata
ve vysokoškolských knihovnách.
Jarní seminář se konal 20. 4. 2016 a podzimní seminář 25. 10. 2016. Oba semináře proběhly
formou diskusních setkání nad rámcovými tématy z oblastí služeb a provozní, organizační problematiky
vysokoškolských knihoven.
1.
Název: Debatní setkání nad provozními, organizačními tématy, spolupráce uvnitř instituce,

propagace služeb VŠ knihoven
Moderátoři debaty: Irena Šléglová, Zdeňka Firstová
Datum: 20. 4. 2016
Místo konání: VŠE v Praze CIKS, nám W. Churchilla 4, Praha 3
Diskusní setkání bylo zaměřeno na níže uvedené oblasti:

-

Nepříjemní návštěvníci a nepříjemné situace - vybírání pokut, nepříjemní návštěvníci v
knihovně, vymáhání knížek (od vyučujících) a dluhů (od čtenářů), krádeže
Rozsah provozní doby
Revize dlouhodobých výpůjček u vyučujících (průběh revize obecně – nějaké problémy,
zkušenosti)
Jak se knihovnám na větších školách daří spolupracovat s fakultami, co jim dokážou
nabídnout a jak dosáhly toho, aby je fakulty vnímaly jako rovnocenné partnery,
Jak se Vám daří spolupracovat s katederními knihovnami, jaká je funkce katederních
knihoven, jejich smysl a účel, srovnání, jak to mají na jiných VŠ
Jaké mají knihovny zkušenosti s vlastními propagačními předměty a tištěnými materiály
o knihovně, a jak je kombinují se svou přítomností na webu a sociálních sítích.

Počet účastníků: 22
Počet zastoupených institucí: 18
Vybrané zápisné: 1150,Náklady na moderátory: 2000,2.
Název: Debatní setkání nad službami, provozními, organizačními tématy VŠ knihoven
Moderátoři debaty: Hana Skálová, Dagmar Nováková
Datum: 25. 10. 2016
Místo konání: Knihovna geologie PřFUK, Albertov 6, Praha 2
Diskusní setkání bylo zaměřeno na níže uvedené oblasti:

-

MVS a konkrétní zkušenosti s ní (financování, právní aspekty, poskytování kopií v epodobě, studenti x pedagogové apod.)
Máte nějaké nové nápady v oblasti služeb, již zrealizované příklady dobré praxe nebo
plánujete něco zajímavého, jak je to jinde?

-

Jaké jsou zkušenosti ostatních VŠ knihoven s bezpečností a ochranou zdraví, konkrétně
jestli jsou u nich realizovány cvičné poplachy a jak by v případě nutnosti řešili pracovníci
knihoven únik uživatelů
Jak u Vás funguji služby na podporu vědy např. citační ohlasy – jak to funguje jinde, kdo
to dělá (akademici nebo to pro ně dělají knihovníci? školení, způsoby...).
Postupy a zkušenosti těch knihoven, které pro svou univerzitu dělají vykazování VaV

Počet účastníků semináře: 22
Počet zastoupených institucí: 14
Vybrané zápisné: 1000,Náklady na moderátory: 2000,Náklady pro webmastra-nový web: 1000,-

Finanční zabezpečení seminářů: 4000,-Kč na OON přednášejícím bylo hrazené z projektu
MK. Vybrané vložné 2150,- Kč. Ostatní náklady (zajištění prostor, techniky, občerstvení)
byly na nákladech pořádající instituce, kde seminář probíhal.
Propagace seminářů byla směřována na členy Klubu prostřednictvím webu, zasílání
pozvánek e-mailem, příspěvky do elektronické konference Klubu, formou letáčků.
Naplnění cílů: Semináře resp. debatní setkání jsme uspořádali na základě poptávky členů
Klubu vždy na vybrané aktuální téma. Cíle seminářů informovat, poučit, sdílet své
zkušenosti a dobrou praxi byly naplněny.

V Praze dne 27. 10. 2016
Mgr. Petra Hornochová
(předsedkyně Klubu vysokoškolských knihovníků)

