Klub vysokoškolských knihovníků SKIP
výroční zpráva za rok 2014
Členství
Klub registruje k 31. 10. 2014 – 84 individuálních členů.
Aktivity
V průběhu roku Klub uspořádal za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z projektu
tři odborné semináře.
1. Seminář dne 14. 4. 2014 Nový občanský zákoník ve vztahu k činnostem odborných
knihoven
Přednášející Mgr. Jurman představil nejprve v obecném rámci Nový občanský zákoník
jako zásadní, ucelenou normu. Zdůraznil významné změny v NOZ jako např. posílení
svobody jednotlivce a podporu osobnostních práv, větší smluvní volnost, podporu
ochrany spotřebitele, pozitivní změny v dědickém a rodinném právu… Nutné úpravy
knihovních činností a služeb ve vztahu k NOZ nejsou nijak dramatické. NOZ definuje
formy licenčních a spotřebitelských smluv, které mohou využívat i knihovny. Ohledně
výpůjčních služeb NOZ zakotvuje povinnost knihovny vyzvat dlužníka k zaplacení
pokuty do 3 měsíců od vrácení knihy. Dále je knihovna povinna mít souhlas čtenáře s
aktuálním zněním knihovního řádu. Semináře se zúčastnilo celkem 28
vysokoškolských knihovníků z 21 knihoven.
2. Seminář dne 20. 5. 2014 Pokročilé nástroje systému Aleph prakticky
Praktický seminář u PC pod vedením Mgr. Příbramské, dlouholeté administrátorky
systému Aleph na Univerzitě Karlově. Na semináři se zaměřila především na pokročilé
možnosti vyhledávání, generování statistik a tiskových vstupů v systému Aleph.
Semináře se zúčastnilo celkem 16 vysokoškolských knihovníků z 9 knihoven.

3. Seminář dne 21. 10. 2014 Strašák RDA aneb nová katalogizační pravidla a přechod
na MARC 21
Lektorka srozumitelnou a přehlednou formou seznámila účastníky s konceptem nových
pravidel, které aplikují model FRBR (funkční požadavky na bibliografické záznamy).
Naznačila, že změny jsou spíše v rovině přístupu a myšlení než v dramatických změnách
způsobů katalogizace. Největší změny v katalogizaci nás pravděpodobně teprve čekají až
bude zaveden nový typ výměnného formátu, který bude vyhovovat modelu FRBR.
Semináře se zúčastnilo celkem 38 vysokoškolských knihovníků z 22 knihoven.
Celkový počet účastníků seminářů: 82
Finanční zabezpečení seminářů: 6000,-Kč na OON přednášejícím bylo hrazené
z projektu, ostatní náklady (zajištění prostor, techniky, občerstvení) byly vždy 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 se uspořádali na základě poptávky členů Klubu vždy na
vybrané aktuální téma a přednášející byly vždy kvalifikovaní odborníci. Cíle
seminářů informovat, poučit, sdílet své zkušenosti a dobrou praxi byly naplněny.

Plány
Klub plánuje pokračovat v uspořádání vzdělávacích aktivit zaměřené zejména na nové
trendy, technologie a aktuální témata ve vysokoškolských knihovnách. Cíle seminářů jsou
kombinace odborných přednášek s prostorem pro diskusi a sdílení dobré praxe.
Klub se bude nadále aktivně projevovat v oblasti benchmarkingu, způsobu hodnocení
kvality služeb VŠ knihoven a dalších témat ve spolupráci s AKVŠ.
Mezi dílčí cíle Klubu je plán obsahové i grafické úpravy webu.

V Praze dne 12. 11. 2014
Mgr. Petra Hornochová
(předsedkyně Klubu vysokoškolských knihovníků)

