
Tým oddělení komunikace a 
fundraisingu NTK 

září 2014 



2014: pokračujeme v “Beyond the Building”;  
vytváříme reputaci NTK jako vedoucí národní instituce pro 
informační infrastrukturu vědy a vývoje (core business) 

Branding / posilování 
dobrého jména NTK 

důraz na historické kořeny 
české vědy a vývoje 

externí veřejnost 

interní veřejnost 

důraz na podporu vědeckého 
výzkumu Klíčová slova: 

• inovátoři 
• partneři pro 

akademický a 
výzkumný proces 

• národní informační 
podpora vědy a 
vývoje (R&D) 

• hráč na 
mezinárodní scéně 

 
 

informovat o akademických 
partnerstvích a životě 
kampusu 
 

důraz na budoucí iniciativy – 
akademická partnerství 

podpora služeb 

vedoucí role nezávislého 
národního koordinátora 
spolupráce poskytovatelů 
technických informací 



_2014: přehled pracovníků 

Stephanie  
Krueger 

vedoucí (management) 

Lenka  
Patoková 

podpora služeb (produkce 
tištěných materiálů) a 
interní komunikace 

Klára  
Žaludová 

Lukáš  
Kalivoda 

podpora služeb (web, social 
media) a externí komunikace 

Lenka  
Hvězdová 
PhDr. 

+ Martina Tvrdá (služby) 

Milan 
Mikuláštik 

NTKgalerie 

Jitka 
Heřmanová 

konferenční a 
společenské 
služby  

? 
 

Markéta 
Sejkotová 

Činnosti: 

speciální projekty (granty, 
koordinace na národní a 
mezinárodní úrovni, vedení 
interních projektů)  

Ondřej 
Dostál 

Grafika + 
produkce 

Web + social 
media + tisk 

Galerie + foto/film + NTKino 
+ exkurze 

Akce/pronájem prostoru Národní/mezinárodní 
projekty/koordinace a 
vedení projektů 

0,5 FTE 
Kateřina   
Fojtíková  

Martina 
Jehlíková 



Externí veřejnost, core business 

důraz na historické kořeny 
české vědy a vývoje 

Externí veřejnost 

důraz na podporu seriózního 
vědeckého výzkumu 

důraz na budoucí iniciativy 
– akademická partnerství 

vedoucí role nezávislého 
národního koordinátora 
spolupráce poskytovatelů 
technických informací 

krok číslo 1: nový web 



Externí veřejnost_historie 

více článků na webu a  
sociálních sítích 

články v tisku propojující 
minulost a budoucnost, se 
zaměřením na české 
vědce a výzkumníky a 
jejich objevy a vynálezy – 
zejména těch z okolních 
univerzit a vysokých škol 
 
aktualizace knihy o NTK 
(připravuje se), brožura 
 
oslava pátého výročí NTK 

příklad fotografie z Facebooku NTK:  
stroj na výrobu Wichterleho 
kontaktních čoček; do budoucna 
chystáme další podobné články 

Externí veřejnost 

Důraz na historické kořeny 
české vědy a výzkumu 



Externí veřejnost_R&D 

Externí veřejnost 

důraz na podporu 
vědeckého výzkumu 

důraz na budoucí iniciativy 
– akademická partnerství 

nový web: věda a výzkum,  
význam spolupráce (ÚOCHB, 
SCOAP3 atd.) 



spolupráce s týmem referenčních knihovníků na 
knihovnické instrukci, komunikaci v angličtině 

vytvořit partnerství s 
akademickou komunitou – 
doktorandy a profesory, 
první školení o pokročilých 
výzkumných metodách na 
podzim 2014 (Stephanie) 

důraz na podporu 
vědeckého výzkumu 

Externí veřejnost_R&D Externí veřejnost_R&D 

Externí veřejnost 

důraz na budoucí iniciativy 
– akademická partnerství 



spuštění webu ChemTK 
(začátek 2015) 

zdůraznit podporu 
vědeckého výzkumu 

zdůraznit budoucí iniciativy 
– akademická partnerství 

Externí veřejnost_R&D 

Externí veřejnost 



Externí veřejnost_ core business 

vedoucí role nezávislého 
národního koordinátora pro 
ostatní poskytovatele 
vědeckých informací – 
vytvořit prostředí pro vznik 
budoucích národních 
konsorcií 

VPK, SciVal, atd. 

Externí veřejnost 



Interní veřejnost_ podpora iniciativ služeb 

účast na WikiMedia; 
sledování  požadavků 
skupiny User Support Group 
a dalších 

Interní veřejnost 

podpora služeb 

sociální média: 
propagace nových 
služeb 



koordinace webu a 
projektů 
lepší spolupráce a 
komunikace mezi 
projekty 

Interní veřejnost_ podpora iniciativ služeb 

Interní veřejnost 

podpora služeb 



„Beyond the Building” pokračuje; budování pověsti 
atraktivního prostoru pro komunitu (non-core 
business) 

zdůraznit NTK jako prostor 
pro život komunity 

Interní veřejnost 

kultura & více 
Klíčová slova: 
• atraktivní 
• kultura & více  
• otevřená 
 
 

zdarma akce pro 
zaměstnance 

Branding / posilování 
dobrého jména NTK 

Externí veřejnost 



Externí veřejnost_komunita 

zdůraznit NTK jako prostor 
pro život komunity 
 
prohloubit vztahy s Prahou 6 
 
povzbudit zájem tisku 

velký význam 
sociálních médií  a 
důraz na jejich 
využívání 

Externí veřejnost 



Externí veřejnost_komunita 

sociální média hrají 
velmi významnou roli 

zdůraznit NTK jako prostor 
pro život komunity 
 
prohloubit vztahy s Prahou 6 
 
povzbudit zájem tisku 

Externí veřejnost 



Externí veřejnost_ kultura & více 

Galerie NTK, NTKino 

výstavy, experimentální a 
alternativní filmy 

Externí veřejnost 



Galerie NTK, NTKino 

kurátoři NTKina 
Milan a Klára 

…a stále komunikujeme s tiskem 

Externí veřejnost_ kultura & více 

Externí veřejnost 



Interní veřejnost_akce zdarma 

Interní veřejnost 

koncerty 
NTKino 
Svět knihy 
Inforum 
Nejtek 



Fundraising 

hlavní nástroje:  
 
pronájmy, konferenční 
služby 
 
fotografování & filmování 
 
exkurze 

plánované příjmy v roce 2014 plníme 



Fundraising 

testování prostředí softwaru CMS: Sugar Open Source 

Customer 
Relationship 
Management (CRM) 
– efektivní 
komunikace v týmu 
 
hledání sponzorů 
pro novou knihu o 
NTK (SK+Markéta) 
 
nové grantové 
příležitosti 
 
 



Infrastruktura 

MediaWiki 

eNewsletter 
 
CRM – efektivní 
komunikace v týmu 
 
WikiMedia: zápisy z 
porad 
 
 
 



Měření výkonnosti, statistiky 

• měsíční zprávy o návštěvnosti webu a sociálních médií 
• měsíční zprávy o příjmech z pronájmů, exkurzí apod. 
• měsíční zprávy o NTK v médiích 
• periodické přehledy o webu a sociálních médiích 
• pravidelné hodnocení knihovnických instrukcí 



_2014: Otázky? 

• Kontakty: 
• tisk, video: Markéta Sejkotová 
• tisk, produkce, Nejtek: Lenka Patoková  
• web: webteam@techlib.cz 
• Galerie NTK: Milan Mikuláštík  
• pronájmy a konference: Jitka Heřmanová  
• exkurze, fotografování a filmování, NTKino: Klára Žaludová  
• vzdělávání zákazníků (library instruction) & projekty: Lenka 

Hvězdová  & Stephanie Krueger 
 

 
 
 


