
Bibliotheca Academica 2018 

Kdy: 30. a 31. října 2018 

Kde: Parkhotel Plzeň 

Účastníci: Ing. Pavla Rygelová, Ing. Jana Pohludková, Bc. Lenka Votýpková, Ing. Kateřina 
Snídalová, Mgr. Iveta Slívová, Kateřina Daňková, Dana Kolková 

 

Konference Bibliotheca Academica 2018 se konala v Plzni. Pořadatelem byla Asociace knihoven 
vysokých škol ČR (AKVŠ) a spolupořadatelem Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni. 

Konference neměla jednotné téma1. První den byla konference zahájena předsedkyní Výkonného 
výboru AKVŠ Hanou Landovou, poté byla představena Univerzitní knihovna Západočeské 
univerzity2. Příspěvek kvestorky ČZU v Praze Ing. Jany Vohralíkové Knihovna pohledem vedení 
vysoké školy ukázal, že komunikace mezi vedením knihovny a vedením univerzity je možný a 
přínosný. 

V odpoledním programu byly představeny postery ze zahraničních cest. Poté následovaly 
workshopy. Prvního workshopu Knihovny a (nejen) knihovní systémy: co je důležité? se zúčastnila 
Pavla Rygelová a Kateřina Snídalová. Druhého workshopu Nový interiér knihovny: proces, 

inspirace, realita se zúčastnila Kateřina Daňková a Dana Kolková. Třetího workshopu Obraz 

knihovny v rámci vysoké školy: dobrá praxe v komunikaci, sdílení zkušeností
3 se zúčastnili Jana 

Pohludková, Lenka Votýpková a Iveta Slívová. 

Účastníci workshopu Nový interiér knihovny: proces, inspirace, realita se podělili o své zkušenosti 
při plánování inovací v knihovně. Probrali cestu od nápadu ke konečnému výsledku projektu. Byli 
rozděleni do čtyř skupin. Každá si vybrala jednu knihovnu, pro kterou společně konzultovali a 
navrhovali změny. Na konci workshopu byly představeny výsledky  práce a porovnány s poznatky 
ostatních skupin. Kolegové pořádající Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni nás 
pozvali a provedli svou knihovnou, která prošla rekonstrukcí. Měli jsme možnost prohlédnout si 
výsledky jejich realizace. Vyměnit si zkušenosti, získat motivaci a  nápady při řešení proměny 
knihovny. 

Ve třetím workshopu byla představena technika Design zaměřený na člověka, která nám pomůže 
dozvědět se od pracovníků knihovny i uživatelů knihovny, jaká služba nebo produkt je užitečný 
nebo naopak zbytečný. Účastníci psali milostný dopis na věc/službu, kterou mají rádi, a na 
věc/službu, kterou by zrušili, psali dopis na rozloučenou. Ve druhé části jsme zkoušeli namalovat 
Ideální knihovnu pomocí kognitivní mapy a barevných pastelek. Ve třetí části se pracovalo ve 
skupinách. Na zadané téma jsme měli 10 minutový brainstorming, ze kterého jsme nakonec vybrali 
10 nejdůležitějších bodů a z nich nakreslili myšlenkovou mapu.  

Večer se konala exkurze do Univerzitní knihovny Západočeské univerzity. 

Ve středečním programu bylo hned několik zajímavých příspěvků.  

                                                           
1
 Celý program naleznete na http://akvs.cz/akce/akce-2018/ba-2018/program/ 

2
  Představení Univerzitní knihovny ZČU https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2018/11/02_faitova.pdf 

3
 Obraz knihovny v rámci vysoké školy: dobrá praxe v komunikaci, sdílení zkušeností 

https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2018/11/03_workshop_mach.pdf 



Hned první příspěvek Děti v univerzitní knihovně: jde to dohromady? ukázal, že vysokoškolskou 
knihovnu nemusí navštěvovat pouze studenti VŠ a akademici. Představil dva projekty, které už 
v knihovnách vysokých škol probíhají. V knihovně ZČU4 pořádají pro děti zaměstnanců Noc 
s Andersenem. Knihovna Mendelovy univerzity v Brně5 zase spolupracuje s univerzitní školkou. 

Se zajímavým příspěvkem vystoupila paní Kateřina Křivánková. Představila projekt Zvol si info6, 
který založila skupina studentů Masarykovy univerzity. Je namířený proti nesmyslům, které se šíří 
po internetu a tváří se, že jsou v pořádku. Lidé si totiž málo uvědomují, že informace “konzumují” a 
mohou být stejně škodlivé. Cílem je  lidi  naučit přemýšlet o informacích a novinařině, stejně jako 
se naučili přemýšlet o prospěšnosti a škodlivosti jednotlivých druhů potravin. Aby si (mladí) lidé 
dokázali sami vyhodnotit, které články stojí za přečtení.  

V předsálí konference byly vystaveny tři nástěnky, na které účastníci konference psali vzkazy a 
odpovědi na připravené otázky. První nástěnka byla zaměřena na to, co nás na konferenci a 
workshopech zaujalo. Druhá nástěnka obsahovala různá loga a účastníci konference psali své 
asociace, které se jim k logu vybaví. Třetí nástěnka obsahovala otázky na dnešní svět. V závěru 
konference bylo shrnutí7 a dozvěděli jsme se správné odpovědi.  

 

Zpracovala: Iveta Slívová, Dana Kolková 

 

 

Obrázek 1: Účastnice konference z ÚK VŠB-TUO, foto: Kateřina Daňková 

 

                                                           
4
 Příspěvek ÚK ZČU https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2018/11/01_faitova.pdf 

5
 Příspěvek Knihovny MU v Brně https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2018/11/02_svobodova.pdf 

6
 Studenti, ověřování informací: nové možnosti ve výuce  

 https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2018/11/03_krivankova_zvolsiinfo.pdf 
7 

Co se na BA 2018 odehrávalo mimo přednáškové sály?  

 https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2018/11/10_paulova.pdf 



 

Obrázek 2: Sdílejme na BA 2018: slavnostní zahájení, Hana Landová, foto: Konference BA 2019 

 

 

Obrázek 3: Ukázka kognitivní mapy na téma Ideální knihovna, foto: Iveta Slívová 



 

Obrázek 4: Exkurze do ÚK ZČU v Plzni, výpůjční oddělení, foto: Lenka Votýpková 

 


