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Plán činnosti pro rok 2008 
 
 
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2007, 

rozpočet a plán na rok 2008, kandidátka pro volby do VV  
Termín: leden – březen  
Odpovídá: předseda a místopředseda VV  

 
2. Fond podpory zahraničních cest  

Termín: leden – březen a dále průběžně 
Odpovídá: místopředseda VV 

 
3. Elektronické informační zdroje pro VaV a jejich dostupnost od 1. 1. 2009 – podíl na 

přípravě nového programu a účast vysokých škol v něm 
Termín: průběžně 
Odpovídá: předseda VV 

 
4. Statistické zjišťování údajů o VŠ knihovnách – návrh změn (ÚIV, ČSÚ) 

Termín: leden – červen  
Odpovídá: pověřený člen VV 

 
5. Příprava a uskutečnění výroční akce Bibliotheca Academica – CPVŠK 2008 

Termín: březen – září, listopad  
Odpovídá: předseda, pověření členové VV 

 
6. Odborné semináře a pracovní setkání  

- Akvizice ve VŠ knihovně 
- VŠ knihovny a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
- IVIG 2008 
- 3. ročník eVŠKP 
- Pracovní setkání k zajištění dostupnosti EIZ po roce 2008 

Termín: průběžně 
Odpovídá: pověření členové VV, předsedové komisí 

 
7. Činnost odborných komisí  (příloha 1) 

Termín: průběžně 
Odpovídá: předsedové komisí, předseda VV  

 
8. Mezinárodní spolupráce 

Spolupráce s LIBER a dalšími zahraničními subjekty 
Termín: průběžně 
Odpovídá: místopředseda VV 
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Zahraniční cesty  
- First DRIVER Summit (Göttingen, 16.–17. 1. 2008), 
- 3rd International Conference on Open Repositories (Southampton, 1.– 4. 4. 2008), 
- 13th Seminar of The LIBER Architecture Group (Budapešť, 8.–12. 4. 2008) 
- LIBER Workshop on a European Portal for Research Library Material (Haag, 20. 

5. 2008) 
- ETD 2008, 11th International Symposium on Electronic Theses (Aberdeen, 4.–7. 

6. 2008) 
- 37. výroční konference LIBER (Istanbul, 1– 4. 7. 2008) 
- 74th IFLA General Conference and Council "Libraries without borders“ (Québec, 

Canada, 10.–14. 8. 2008) 
- 10. evropské setkání ICOLC (Mnichov, 19. – 22. 10. 2008) 

Odpovídá: místopředseda VV, účastníci cest 

9. Spolupráce s Radou vysokých škol  
Termín: průběžně 
Odpovídá: předseda VV a člen VV (zástupce AKVŠ v RVŠ)  

 
10. Příprava plánu činnosti na rok 2009, návrh rozpočtu na rok 2009. 

Termín: prosinec  
Odpovídá: předseda VV  
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            Příloha 1 

 
Plán činnosti odborných komisí 

 
Komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách 
Předsedkyně: PhDr. Ludmila Tichá, ČVUT 
Plán činnosti na rok 2008 

- Webové stránky komise – dokončení webových stránek podle návrhu struktury a 
designu vytvořeného v roce 2007 a založení anglické verze. 

- Propagace aktivit vysokoškolských knihoven v ČR – podpora při registrování IG 
projektů vysokých škol v ČR do zahraničních databází a adresářů.  

- Seminář IVIG 2008 – plánován na čtvrtek 25. září v aule UK v Jinonicích.  
- Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách, Definice, standardy a 

měřítka informační gramotnosti. 
- Publikace příspěvku členů komise IVIG v knize Information Literacy as the 

Crossroad of Education and Information Policies in Europe a využití případných 
dalších publikačních příležitostí. 

- Spolupráce v rámci ČR – ČSVTS,  spolupráce se středními a základními školami. 
- Zahraniční spolupráce – spolupráce se zahraničními profesními skupinami 

zabývajícími se informační gramotností a jejím rozvojem, účast na mezinárodních 
konferencích k tématům informačního vzdělávání. 

- Účast v kurzech TTT (Train The Trainers) pořádaných sekcí Information Literacy 
IFLA a UNESCO pro ty, kdo mají dále vzdělávat vyučující knihovníky.  

- Uspořádání kurzů pro vyučující knihovníky v ČR – plán a příprava.  
 

Komise pro elektronické informační zdroje 
Předsedkyně: Ing. Barbora Katolická, ZČU 
Plán činnosti na rok 2008 

- Koordinace přípravy k zajištění dostupnosti EIZ na VŠ. 
- Spolu s VV jednání s poskytovateli a vydavateli EIZ o finančních modelech a 

licenčních podmínkách. 
- Pracovní setkání k přípravě projektů. 
- Spolupráce při testování pilotního projektu AAI sdružení CESNET. 
- Účast na evropském setkání ICOLC.  
- Publikování informací ze setkání v elektronickém časopise Ikaros. 
 

Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 
Předsedkyně: PhDr. Iva Horová, AMU 
Plán činnosti na rok 2008 

- Vyhodnocení průzkumu stavu zpřístupňování VŠKP v ČR. 
- Průběžná aktualizace evidence lokálních registrů eVŠKP v ČR. 
- Sledování projektu Odhalování plagiátů a NR VŠKP. Spolupráce s týmem řešitelů. 
- Příprava dalších doporučení zejména pro využití v lokálních  registrech škol 

(archivace, šablony, identifikátory, technické standardy). 
- Rozvoj NS metadatového souboru eVŠKP. 
- Uspořádání 3. ročníku semináře na aktuální téma v oblasti zpřístupňování eVŠKP. 
- Účast na mezinárodní konferenci ETD. 
- Průzkum aktuálního stavu zpřístupňování eVŠKP v ČR. 
- Sledování vývoje souvisejících problémů (legislativa, projekt NUŠL apod.). 


