
 1 

 
Informace z jednání Výkonného výboru AKVŠ dne 5. 2. 2003 

 
1. VV provedl kontrolu hospodaření od minulého zasedání. Odsouhlasen byl výdaj za 

realizaci webových stránek Asociace Dále byl projednán a schválen materiál „Pravidla 
hospodaření Asociace knihoven vysokých škol ČR.  

 
2. Členové VV se seznámili se základní podobou stránek – http://www.akvs.cz/. Design 

stránek je hodnocen velmi kladně. Byl projednán rozsah překladu do angličtiny. Anglická 
verze bude k dispozici do 15. 3. 2003. Bylo dohodnuto, že v rubrice „výkonný výbor“ 
budou zveřejňovány informace z jednání VV, příp. dalších jednání. V rubrice „aktivity“ 
budou informace a odkazy na akce konané pod záštitou či za přispění Asociace. Webové 
stránky budou mít stálého správce (Ing. Tureček) a editorku (Mgr. Tkačíková). 

 
3. Předsedkyně VV podala zprávu o jednání ÚKR dne 28. 1. 2003. PhDr. Ramajzlová 

otevřela problematiku zakotvení vysokoškolských knihoven v knihovním zákoně (bod 7.1 
zápisu). K typologii knihoven, kterou uvádí zákon 257/2001 Sb., proběhla diskuse se 
závěrem, že otázce vyjádření jednotlivých typů knihoven a jejich funkcí se ÚKR bude 
věnovat v rámci diskuse o vymezení a legislativní podpoře národního knihovního 
systému, viz příslušný odstavec ve Strategii knihoven. PhDr. Richter zpracuje písemnou 
odpověď pro Asociaci knihoven. Členové VV se dále seznámili s materiálem ÚKR 
obsahujícím předpokládané rozdělení finančních prostředků v programu VISK pro rok 
2003 po krácení dotace. Předsedkyně dále informovala, že ve dnech 10. – 12. února 2003 
se v Ústí n. Labem uskuteční výjezdní zasedání výkonného výboru SKIP, které bude mít 
na programu především diskusi o formování Národního knihovního systému. Na jednání 
byly pozvány PhDr. Ramajzlová a Mgr. Prochásková. 

 
4. Na základě předchozích jednání byla dne 5. 2. 2003 oficiálně ustavena třetí odborná 

komise Asociace – Pracovní komise pro vysokoškolské knihovny při RVŠ. Komisi 
povede PhDr. Faitová, která nastínila svou představu o složení a práci komise.  

 
5. Nejdůležitejším bodem programu byl materiál o elektronických informačních zdrojích. 

Členové VV měli předem k dispozici materiál, který vypracoval Ing. Šilhánek a po 
projednání v odborné komisi pro EIZ do něj zapracoval další připomínky. Po obsáhlé 
diskusi se VV shodl na závěrech, které by měl materiál obsahovat. Dále bylo rozhodnuto, 
že materiál bude vypracován ve struktuře: úvod, závěry zpracované v několika bodech a 
důvodová zpráva. Materiál projde dalším připomínkovým řízením v konferenci 
ASOCIACE a v konferenci EIZ . Konečná verze bude projednána na výroční konferenci. 
Po schválení materiálu členy Asociace bude materiál předán na MŠMT ČR, aby byl 
k dispozici v době, kdy se bude připravovat návrh na vyhlášení programů pro podporu 
výzkumu a vývoje. V této souvislosti předsedkyně také informovala, že na MŠMT ČR 
byla ustanovena Pracovní skupina pro národní politiku ve výzkumu a vývoji a PhDr. 
Ramajzlová byla za Asociaci jmenována do podskupiny pro informační infrastrukturu.  

 
6. Rámcově byl projednán plán činnosti a návrh rozpočtu. Rozpočet bude navržen ve 

struktuře loňského roku s menšími úpravami částek. Návrh čerpání nepřesáhne 
předpokládané příjmy. Předsedkyně připraví písemný materiál a připomínky proběhnou 
prostřednictvím konference ASOCIACE tak, aby materiál mohl být na dalším jednáním 
VV schválen.  
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7. VV dále projednal materiál „Stanovisko k problematice projektu Web of Science“, který 
shrnuje klady i zápory řešeného projektu. VV souhlasí s odesláním tohoto stanoviska na 
MŠMT a v kopii řešitelce projektu Ing. Kadlecové, ředitelce Knihovny Akademie věd ČR. 
VV vzal na vědomí, že dosud není stanoveno místo konání letošní CVPŠK. Oslovena 
bude Jihočeská univerzita. PhDr. Bícová informovala o tématu, kterému se věnoval na 
svých posledních schůzkách Klub vysokoškolských knihovníků při SKIP, a to 
zpřístupňování plných textů závěrečných vysokoškolských prací. Pro nedostatek času se 
již nemohla rozvinout diskuse. K tématu je možno se vrátit na dalším jednání VV. 

 
 


