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Problém:

Propagační materiály mnoha
knihoven jsou zaměřeny spíše
obecně, často bez evaluace
jednotlivých propagačních
technik a bez zaměření na
konkrétní cílovou skupinu.



Primární cílové skupiny
• Studenti
• Vyučující
• Vědečtí pracovníci

Další
• Zaměstnanci univerzity
• Odborná veřejnost
• Laická společnost

Každá skupina má odlišné potřeby a reaguje na různé
způsoby propagace, proto provozujeme propagaci, která
klade důraz na porozumění, potřebám a zájmům
jednotlivých skupin a na přípravu propagace“na míru“

Guerrilla marketing, Community marketing, 
Influencer marketing, Conversation creation



 Web není úplně vyhovující

 Nejdůležitější přehled 
novinek na titulní straně

 Možnost odebírání RSS

Info obrazovky ve všech 

budovách univerzity

Plakáty, animace, video



 Letáky pro studenty, pro vyučující - na webu nebo k rozebrání v knihovně. 
První měsíc- náklad 1500 ks- ihned rozebrán,  základní informace o 
službách knihovny , EIZ a technologiích apod.



 Emailová konference pro pedagogy

 Možnost se z konference odhlásit (zatím 
minimum)

 Aktivní komunikace

 Osobní schůzky s vyučujícími-terénní 
knihovník

 Snaha navázat spolupráci na akvizici 
zdrojů a grantových projektech, posílení 
komunikace

 Velmi efektivní-okamžité pozitivní 
výsledky



Nejpočetnější a zároveň nejhůře oslovitelná cílová skupina

Spolupráce s mezinárodním oddělením (Erasmus), ústavy na univerzitě 
(web, Baťa, portál inf.výchovy), studentskými organizacemi, weby, 

akcemi apod.  (Neon TV, studentská unie, Majáles atd.)



FACEBOOK

Určen především studentům

Přizpůsobeno pro mládež

Dvojjazyční obsah (Erasmus)

Využití pokročilých funkcí

(stanic FBML)

TWITTER

Pouze doplňkový

Momentálně nejvíce followers

Propojeno s Facebookem

(ale samostatná údržba)

ONLINE BLOGGING

2 x online bloggování

• Bibliotheca Academica

• Knihovníkův den

Instalace v prostorách knihovny



• Na pozadí je webová stránka

• Celkem 232 počítačů

• Fan box FB stránky a rychlé odkazy

• Reklamní prostor pro knihovnu 

i externí zájemce (za protislužbu)

 Jediný centrální prostor na univerzitě

 Nástěnka rozdělena do sekcí

 Akce knihovny samozřejmě nejviditelnější



Ačkoliv knihovna umožňuje získat kartu externího čtenáře, je pro nás 
veřejnost spíše druhotnou cílovou skupinou. Snažíme se však 

navenek udržovat dobrou image, propagovat projekty, které jsou 
laickou či odbornou veřejností využitelné a samozřejmě propagovat 

všechny netradiční služby a aktivity, které vyvíjíme



• Nabídka kurzů na stránkách 
knihovny

• Kurzy bezplatně

• Poměrně vysoký zájem

• Další akce pro popularizaci 
EIZ

Konkrétní kurzy

• Pro 1. ročníky

• Pro poslední ročníky

• Pro doktorandy

• pro pedagogy

• Individuální konzultace

Další školení

• Kurzy pro Univerzitní institut 
(hrazen z evropských fondů, 
velký zájem účastníků)

• pokračování na podzim 
2010

• prezentace volně dostupné



 Kvalita versus kvantita

 Pedagogové -
doktorandi –studenti

 Snaha o akreditovaný 
předmět informační 
výchova

 Střídavé úspěchy



 Kvantifikace je důležitá

 Roztříštěnost u sběru 
statistik

 Zajímavé statistiky z SFX

 V posledních letech 
nárůst využití EIZ

Důvody nárůstu

 Zavedení SFX

 Zprovoznění vzdáleného 
přístupu

 Účinná propagace???





 Primárně se váží k využití SFX

 Řada indikátorů pro EIZ

 Analýza zdrojů a cílů SFX

 Další pokročilé funkce (analýza překryvů atd.)







 Propagace a distribuce mnoha kanálů

 Zatím pouze trvalé nákupy

 Do budoucna i předplatné ( rozšířené funkce SFX)

 Stejná aplikace i na elektronické časopisy

 V příslušné databázi

 V katalogu knihovny

 V digitální knihovně

 V SFX





 Implementace vyhledávače MetaLib, zakoupení x-serveru, 
implementace prostředí Xerxes, další navýšení využívanosti EIZ



 Propagovat všemi kanály, nabízet přístup různými způsoby, školit 
uživatele, využívat moderní technologii, sbírat a vyhodnocovat 
statistiky




