
 
Programové prohlášení 

Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
    
 

Knihovny českých vysokých škol plní nezastupitelnou roli ve společnosti jako místa 
poskytující přístup k informacím, znalostem i vzdělávacím technologiím, a to jak pro realizaci 
akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, tak pro vědecké, 
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. 

Hlásí se k principu demokratického přístupu k informacím a v tomto duchu vytvářejí a 
rozvíjejí knihovní fondy a  své služby tak, aby poskytovaly svým uživatelům co nejširší pří-
stup k znalostem a informacím,  které potřebují, a v době, kdy je potřebují. Vytvářejí další 
aktivity, které rozvíjejí informační gramotnost uživatelů, a tím přispívají k samostatnému a 
svobodnému  využívání různých druhů informačních zdrojů. 

Pro zajištění dalšího rozvoje, zvyšování kvality a celkové úrovně knihoven českých vyso-
kých škol a jejich služeb a především pro dosažení úrovně srovnatelné s akademickými 
knihovnami v zemích Evropské Unie iniciovala Komise pro vysokoškolské knihovny Rady 
vysokých škol ČR založení zájmového sdružení právnických osob s názvem Asociace kniho-
ven vysokých škol České republiky.  
 
Posláním Asociace knihoven vysokých škol České republiky je zejména: 
• usilovat o rozvoj, zvyšování kvality a celkové úrovně českých vysokoškolských knihoven 

a jejich služeb, s cílem zkvalitnit vědecko-informační zajištění procesů vzdělávání, bá-
dání, vědy, výzkumu a vědecké komunikace, 

• hájit a prosazovat zájmy vysokoškolských knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti 
vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distri-
butory informačních zdrojů, 

• zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a 
naplňování státní informační politiky a národního knihovnického systému, 

• podporovat rozvoj a uplatňování vysoké profesionální kvality pracovníků vysokoškol-
ských knihoven, a tím usilovat o zvýšení odborné a společenské prestiže knihovníků na 
vysokých školách, 

• vytvořit základnu pro vzájemnou spolupráci vysokoškolských knihoven na národní i me-
zinárodní úrovni a pro spolupráci s ostatní typy knihoven, 

• podílet se na tvorbě standardů pro profesionální přípravu knihovníků a podporovat pro-
gramy kontinuálního (celoživotního) vzdělávání pracovníků vysokoškolských knihoven, 

• poskytovat půdu pro řešení odborných problémů společných všem vysokoškolským 
knihovnám a vytvářet trvalé nebo dočasné pracovní sekce k jejich řešení. 

 

 

Přípravný výbor Asociace  vysokoškolských knihoven 
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