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Informace z jednání Výkonného výboru AKVŠ dne 17. 12. 2002 

 
 

1. Předsedkyně připravila písemný materiál „Hospodaření k 17.12.2002“ , který podal 
přehled o příjmech a výdajích Asociace k uvedenému datu. Členské příspěvky byly 
uhrazeny všemi členy Asociace. VV odsouhlasil plánované výdaje. Dále byl projednán 
materiál „Pravidla hospodaření Asociace knihoven vysokých škol ČR. Po zapracování 
připomínek bude nová verze připravena do 10. ledna 2003. Zpřístupnění  webových 
stránek Asociace bylo přesunuto na leden 2003. 

 
2. Dalším bodem programu byla zpráva z jednání komise pro EIZ, kterou podal Ing. 

Šilhánek. Komise, jejímiž členy jsou pracovníci knihoven téměř všech vysokých škol, 
zmapovala elektronické informační zdroje dostupné na vysokých školách, a to jak zdroje 
hrazené z programu LI, tak zdroje nakupované z rozpočtů jednotlivých vysokých škol a 
připravila veřejně přístupnou databázi - viz http://eiz.zcu.cz/. Podle zpráv z MŠMT ČR by 
v Národním programu výzkumu měl být podprogram zajišťující informační infrastrukturu 
pro výzkum a vývoj. V rámci tohoto podprogramu budou financovány EIZ v období po 
skončení programu LI. VV se po obsáhlé diskusi rozhodl předložit na MŠMT ČR „Návrh 
strategie zajišťování EIZ pro výzkum a vývoj“. Pracovní verzi tohoto materiálu připraví 
skupina ve složení PhDr. Ramajzlová, Ing. Šilhánek, CSc. a Ing. Katolická a během ledna 
projde tato verze připomínkovým řízením v konferenci Asociace. Poté bude materiál 
diskutován na zasedání VV 5. února 2003. 

 
3. PhDr. Ramajzlová referovala o zprávě o činnosti pracovní komise pro vysokoškolské 

knihovny RVŠ viz http://www.radavs.cz/clanek.php?oblast=41&c=212, kterou jako 
předsedkyně komise předkládala na jednání předsednictva RVŠ dne 12.12.2002. Zpráva 
byla předsednictvem RVŠ kladně přijata a některé závěry byly promítnuty do usnesení. 
Pracovní komise pro VŠ knihovny RVŠ bude ve funkčním období 2003-2005 pracovat   
v novém složení pod vedením PhDr. Faitové a stane se zároveň pracovní komisí Asociace. 

 
4. Dalším bodem programu byla novela Knihovního zákona Na základě usnesení CPVŠK ze 

dne 23. října 2002 připravila Mgr. Prochásková pracovní návrh novely. Návrh prošel 
připomínkovým řízením v konferenci ASOCIACE a PhDr. Ramajzlová jej předložila na 
zasedání Ústřední knihovnické rady, kterého se ovšem nemohla zúčastnit. Téma bude 
znovu otevřeno na zasedání ÚKR 28.ledna 2003. 

 
5. Na závěr se krátce diskutovalo o přípravě plánu činnosti a rozpočtu na rok 2003. Bylo 

dohodnuto, že v rozpočtu nebudou plánovány výdaje na organizaci porad VV a 
pracovních komisí. Naproti tomu by měly být příspěvkem podporovány odborné 
knihovnické akce, např. Automatizace knihovnických procesů 2003 v Liberci a Knihovna 
a architektura v Olomouci. 

 


