Klub vysokoškolských knihovníků SKIP
výroční zpráva za rok 2017
Členství
Klub registruje k 20. 11. 2017 – 79 individuálních členů.
Aktivity
V roce 2017 Klub pokračuje v realizaci 2 odborných seminářů ročně na aktuální témata
ve vysokoškolských knihovnách.
Jarní odborný seminář se konal 23. 3. 2017 a podzimní diskusní seminář 7. 11. 2017.
1.
Název: Online marketing vysokoškolských knihoven
Lektor: Mgr. Olga Zbranek Biernátová
Datum: 23. 3. 2017
Místo konání: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, Praha 10
Obsah semináře:
Lektorka představila současné trendy v marketingu a své zkušenosti z neziskové i komerční sféry.
Zaměřila se na praktické ukázky efektivního online marketingu zejména na Facebooku, Instagramu a
dalších sociálních sítích. Účastníky seznámila s řadou volně dostupných aplikací a nástrojů pro úpravu
videí, grafiky, obrázků …
Počet účastníků: 18
Počet zastoupených institucí: 13
Vybrané zápisné: 950,Náklady na lektora: 2000,2.
Název: Debatní setkání nad aktuálními tématy VŠ knihoven a budoucností Klubu
Datum: 7. 11. 2017
Místo konání: CERGE, Politických vězňů 7, Praha 1
Obsah semináře:
Hlavním tématem byla debata ohledně budoucí činnosti a vedení Klubu VŠ knihovníků. P. Hornochová
předala předsednictví Klubu Mgr. J. Bílkové a byly probírány formáty a témata dalších seminářů a akcí
klubu. V rámci diskuse byly rozebírány praktické, provozní témata rutinního provozu ve VŠ knihovnách.
Počet účastníků: 11
Počet zastoupených institucí: 9
Vybrané zápisné: 450,Náklady na webmastra: 2000,-

Finanční zabezpečení seminářů: 4000,-Kč na OON přednášejícím bylo hrazené z projektu
MK. Vybrané vložné 1400,- 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: Seminář a 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 20. 11. 2017
Mgr. Petra Hornochová
(předsedkyně Klubu vysokoškolských knihovníků)

