Klub vysokoškolských knihovníků SKIP
výroční zpráva za rok 2015
Členství
Klub registruje k 27. 11. 2015 – 84 individuálních členů.
Aktivity
V průběhu roku Klub uspořádal za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z projektu
dva odborné semináře.
Jarní seminář proběhl 4. 6. 2015 na téma nové katalogizační politiky a podzimní seminář se
zaměřil na problematiku hodnocení služeb knihoven, představení nové platformy pro statistiky a
hodnocení vysokoškolských knihoven.
1.
Název: Praktické rozdílové školení RDA x MARC 21
Přednášející: PhDr. Hana Vochozková
Datum: 4. 6. 2015
Místo konání: MUP, budova Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10
Lektorka srozumitelnou a přehlednou formou seznámila účastníky stručně s teoretickým
konceptem nových pravidel, které aplikují model FRBR (funkční požadavky na bibliografické záznamy).
Naznačila, že změny jsou spíše v rovině přístupu a myšlení než v nějakých konkrétních dramatických
změnách způsobů katalogizace. Největší změny v katalogizaci nás pravděpodobně teprve čekají se
zavedením nového typu výměnného formátu, který bude plně vyhovovat modelu FRBR.
Aplikaci výměnného formátu MARC 21 zapracovaly již všechny veřejné vysoké školy, problém
přechodu je spíše záležitost malých knihoven nebo knihoven soukromých vysokých škol, kteří jsou
nuceni přejít na formát z důvodů ukončení podpory jiných formátů MARC.
V průběhu semináře se lektorka zaměřila především na katalogizaci konkrétních typů dokumentů a na
rozdíly a odlišnosti při jejich zpracování podle RDA. ektorka zodpovídala řadu konkrétních dotazů a
velký přínos byl v uceleném sumáři teoretických i praktických důsledků změn katalogizačních pravidel
RDA ve vztahu k VŠ knihovnám.
Počet účastníků: 23
Počet zastoupených institucí: 14
Vybrané zápisné: 1700,-Kč
Náklady na lektora: 2000,-Kč
2.
Název: Měření kvality služeb VŠ knihoven: výzkum na zmapování benchmarkingových systémů a
výzkum parametrů pro českou platformu
Přednášející: PhDr. Martin Krčál
Datum: 3. 11. 2015
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

Lektor systematicky shrnul metody a způsoby měření výkonu a kvality knihoven.
Podrobně se zabýval metodami benchmarkingu a analýze současného způsobu vykazování
výkonů v akademických knihovnách v ČR. Představil nejzajímavější zahraniční nástroje měření
kvality, které v sobě zahrnují statistická, kvantitativní i kvalitativní měřítka. Přednášející dále
prezentoval návrh české platformy sběru dat a analytického systému na srovnání a měření kvality
služeb a vysokoškolských knihoven.
Počet účastníků seminářů: 21
Počet zastoupených institucí: 16

Vybrané zápisné: 1100,-Kč
Náklady na lektora: 2000,-Kč

Finanční zabezpečení seminářů: 4000,-Kč na OON přednášejícím bylo hrazené z projektu
MK. Vybrané vložné 2800,- 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 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.

V Praze dne 27. 11. 2015
Mgr. Petra Hornochová
(předsedkyně Klubu vysokoškolských knihovníků)

