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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 

 
Informace z jednání výkonného výboru dne 5. 11. 2003 

 
1. Hospodaření 
Předsedkyně seznámila VV se stavem finančních prostředků k 5. 11. 2003, s realizovanými a 
plánovanými výdaji.  VV odsouhlasil výdaje a vzal zprávu na vědomí. 
 
2. Program CPVŠK 
Bylo konstatováno, že organizační stránka porady je zajištěna. Upřesňoval se časový 
harmonogram programu a pořadí jednotlivých příspěvků. Definitivní program bude vystaven 
na stránkách CPVŠK. Mgr. Cihlová informovala o zajištění CPVŠK 2004, kterou bude 
organizovat Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 3.-4. listopadu 2004. 
Termín a místo konání porady v roce 2004 bude oznámen na poradě v Hradci Králové. 
 
3. Legislativa 
Pod vedením PhDr. Faitové byl připraven návrh na novelu Knihovního zákona tak, aby v něm 
byla zmíněna vysokoškolská knihovna. Podrobné informace budou podány na CPVŠK 
v Hradci Králové. V souvislosti s předpokládanou novelou vysokoškolského zákona, pro 
kterou komise pro RVŠ připravuje připomínky, byla také znovu otevřena otázka členství 
vysokoškolsky vzdělaných knihovníků v akademické obci. Do novely vysokoškolského 
zákona by měla být také zahrnuta problematika vysokoškolských kvalifikačních prací, 
především jejich zveřejňování a zpřístupňování, kterou zákon dosud neřeší. Řešení tohoto 
problému je třeba navrhnout i v autorském zákoně. Tématu bude věnován druhý den CPVŠK. 
S. Bícová a I. Prochásková připraví návrh znění do obou zákonů. 
 
4. Zpráva ze zasedání ÚKR 
B. Ramajzlová informovala o jednání ÚKR dne 23. 10. ÚKR vzala na vědomí, že 
vysokoškolské, muzejní a zdravotnické knihovny připravuji novou typologii knihoven pro 
novelu KZ. Podrobnější informace na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AktualityUKR5.htm. 
 
5. Příprava 2. výroční konference v dubnu 2004 
Mandát současného VV skončí v červnu r. 2004, proto je třeba připravit na výroční 
konferenci nové volby. Plán a rozpočet budou předmětem první schůzky v r. 2004. Předběžně 
je navrženo zahrnout do plánu dvě vzdělávací akce – seminář k EIZ (pravděpodobně koncem 
února či začátkem března) a seminář k Soubornému katalogu ČR.  
 
6. Různé 
B. Ramajzlová oznámila, že na návrh AKVŠ byla jako zástupce VŠ do Rady programu 1N 
jmenována Mgr. Daniela Tkačíková. 
D. Tkačíková informovala, že byla oslovena pořadateli konference Inforum 2004 a stala se 
členkou programového výboru. V této souvislosti se diskutovalo o programu této konference. 
M. Faitová informovala VV o Výroční zprávě o vysokoškolských knihovnách, kterou pod 
jejím vedením připravuje Odborná komise pro spolupráci s Radou vysokých škol. Zpráva 
bude prezentována na zasedání předsednictva RVŠ 11. prosince 2003. 
 
Příští jednání VV se bude konat ve středu 14. ledna 2004 od 10 hod. v zasedací síni VIC 
ČVUT. 
 
 




