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Informace z jednání výkonného výboru dne 2. 4. 2003 
 
 
1. Hospodaření – příjmy a výdaje 
VV provedl kontrolu hospodaření od minulého zasedání. K 31. 3. 2003 zaplatilo roční příspě-
vek 18 členů. K 31. 3. 2003 bylo zpracováno a podáno daňové přiznání za rok 2002. 
 
2. Příprava výroční konference 
Rektorům vysokých škol, které jsou členy Asociace, byla zaslána pozvánka na výroční konfe-
renci spolu s materiály: návrh plánu činnosti na rok 2003, návrh rozpočtu na rok 2003 a mate-
riály k elektronickým informačním zdrojům. Předsedkyně dopisem oslovila rektora UK, na 
výroční konferenci byl pozván jako host. VV projednal program konference.  
 
3. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2002 
Výkonný výbor projednal obě zprávy, které připravila předsedkyně a jednatel. VV obě zprávy 
přijal a doporučil je k projednání na výroční konferenci. Zprávy budou vystaveny na webu 
AKVŠ, zpráva o hospodaření bude účastníkům konference k dispozici i v písemné formě. 
Diskutovány byly další možné aktivity AKVŠ – odborné semináře atd. 
 
4. Novela knihovního zákona 
Předsedkyně informovala o jednání ÚKR dne 27. 3. 2003. Ministerstvo kultury připravuje no-
velu knihovního zákona ve spolupráci s Ústřední knihovnickou radou. Věcný záměr se týká 
regionálních funkcí a standardů veřejných knihovnických služeb (příloha). Ke změně typolo-
gie knihoven, která by splňovala požadavky  vysokoškolských (i jiných) knihoven, zatím není 
na ministerstvu kultury vůle k prosazení změny. Požadavky AKVŠ na tuto novelu budou ini-
ciovány také na výroční konferenci. Členové AKVŠ nechaly zaregistrovat do evidence MK 
svoje knihovny mimo AVU, VŠE a VŠB-TUO. U těchto 3 škol ještě nebylo ukončeno připo-
mínkování nových knihovních řádů (podmínka registrace). 
 
5. Elektronické informační zdroje 
Předsedkyně podala informace o dosavadních jednáních. Program MŠMT LI bude navazovat 
na nový program MŠMT, který se v současné době připravuje. Nový program bude vycházet 
z Národního programu orientovaného výzkumu, který byl přijat vládou v roce 2002. Materi-
ály k elektronickým informačním zdrojům budou projednány na výroční konferenci, po jejich 
přijetí budou předány oficiálně nám. ministra. Zatím byly poskytnuty pracovní skupině ředi-
tele odboru programů VaV.  
 
6. Zpráva o činnosti komisí 
Výbor projednal zprávy o činnosti odborných komisí AKVŠ – odborná komise pro infor-
mační výchovu a informační gramotnost a odborná komise pro elektronické informační 
zdroje. První schůzka další odborné komise, Pracovní komise pro vysokoškolské knihovny 
RVŠ, bude 10. 4. 2003. 
 
7. Příprava CPVŠK 2003 
Celostátní porada se v roce 2003 bude konat v termínu 19. – 20. listopadu v Hradci Králové. 
Organizátorem je Univerzita Hradec Králové, Mgr. Ježková. Porada je organizačně připra-
vena, program porady bude projednán na příští schůzi VV. 
 
Další jednání VV se bude konat ve středu 4. 6. 2003 od 10,00 hod. ve VIC ČVUT. 


