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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Informace z jednání výkonného výboru dne 4. 6. 2003 
 
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně seznámila VV se stavem finančních prostředků k 31. 5. 2003. Všechny vysoké 
školy uhradily členské příspěvky. VV souhlasil s výdaji a vzal zprávu o hospodaření na 
vědomí. 
 
2. EIZ – projekty pro období 2004-2009 
Předsedkyně informovala o plánované schůzce užšího předsednictva s náměstkem ministryně 
Kolářem, která se uskuteční 20. 6. 2003.  
VV prodiskutoval základní principy, které budou dále projednány v pátek 6. 6. 2003 se zá-
stupci většiny vysokoškolských knihoven na pracovní schůzce komise pro EIZ. Vychází se 
z předpokladu, že v novém programu bude pro zajištění EIZ podstatně méně finančních pro-
středků. 
Základem by měly být: 
• koordinované oborové projekty – projednat pokrytí jednotlivých oborů, jimiž jsou 

míněny např. chemie, medicína, technika, humanitní obory atd., 
• projekty na primární zdroje, hrazené v převážné míře z prostředků jednotlivých VŠ a 

podporované z programu pouze minimální dotací, 
• projekty na základní nezbytné multioborové a oborové sekundární informační zdroje – 

hrazené z dotace programu,  
• podpora velkým projektům, 
• důsledně respektovat reálnou využitelnost EIZ (viz statistiky!), 
Otevřené otázky: 
• legislativa (zákon o podpoře V a V, další související nařízení),  
• možnost finanční spoluúčasti jednotlivých VŠ, 
• návrh na zástupce Asociace do hodnotící komise.  
 
3. CPVŠ 
Organizační stránka porady je zajištěna. Byly navrženy tématické okruhy programu, který 
bude rozpracován v září: 
EIZ  (dosavadní zkušenosti, vývojové trendy) 
Vysokoškolské práce (elektronické zpracování, zpřístupňování, legislativa, postoje VŠ  
knihoven) 
Legislativa (novela autorského zákona, novela knihovního zákona) 
 
4. Různé 
• Statistika 

Byla připomenuta lednová diskuse v konferenci VYSKA. Žádost o případné změny je 
třeba do konce června zaslat na ÚIV. Výzva bude zveřejněna v konferenci. 

• Ředitelka odboru umění a knihoven MK vyzvala AKVŠ, aby navrhla člena poroty pro 
udělování cen pro kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb. V jednomyslně navrhl do této poroty RNDr. Danu 
Lošťákovou. 

• PhDr. Bícová tlumočila žádost Z. Houškové o připomínky k eurosměrnici zabývající se 
postavením a kompetencemi knihovníků. Dr. Bícová připraví návrh připomínek k diskusi 
v konferenci ASOCIACE. 
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• Znovu byl diskutován oficiální postoj UK k AKVŠ. Spolupráce na neoficiální úrovni fun-
guje. VV se shoduje v tom, že je třeba jednat dále na oficiálním zapojení UK do AKVŠ.  

 
 
 


