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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Informace z jednání výkonného výboru dne 10. 3. 2004 
 
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně seznámila VV se stavem finančních prostředků k 29. 2. 2004. Členům AKVŠ 
byly rozeslány daňové doklady k zaplacení ročních členských příspěvků. Bylo zpracováno 
daňové přiznání za rok 2003. 
VV vzal zprávu na vědomí. 
 
2. Komise AKVŠ pro otázky elektronického zpřístupňování  VŠKP 
PhDr. Horová předložila k projednání zpracované materiály k otázkám budování systémů pro 
elektronické zpřístupňování VŠKP v ČR, a to návrh na Stanovisko AKVŠ a Důvodovou 
zprávu. VV po široké diskusi přijal oba materiály jako koncepční záměr práce komise. Navrhl 
přepracování Stanoviska tak, aby sumarizovalo v maximálně zhuštěné a přehledné formě 
strategický cíl a všechny aspekty předkládaného problému, tj. především organizační, 
legislativní a technologické. V této podobě pak bude předloženo jako výchozí informační 
materiál pro Radu vysokých škol a ke schválení na Výroční konferenci AKVŠ 29. 3. 2004. 
Důvodová zpráva bude po úpravě (otázka reálných cílů a možností AKVŠ k jejich 
prosazování) a doplnění předpokládaného časového harmonogramu úkolů pro jednotlivé roky 
sloužit jako základní informační materiál pro pracovníky a pracoviště vysokých škol 
zainteresované v tomto problému. Za přípravu Stanoviska zodpovídá předsedkyně, za 
přepracovanou Důvodovou zprávu PhDr. Horová – do 31. 3. 2004.  
 
3. Elektronické informační zdroje 
Dne 5. 3. 2004 byl uskutečněn seminář Zhodnocení situace v dostupnosti EIZ na základě 
výsledků programu 1N. Celkový počet účastníků byl 65, kromě zástupců z vysokých škol byli 
pozváni i představitelé velkých knihoven (KNAV, NK, NLK, STK). Semináře se bohužel 
nezúčastnil nikdo z Národní knihovny. Velmi přínosné bylo vystoupení PhDr. Kubíkové 
z MŠMT ČR jako zástupce programu 1N. Prezentace pozvaných vystoupení jsou vystaveny 
v rubrice Aktivity na stránkách AKVŠ. Na semináři byla otevřena také otázka DPH 
v souvislosti se změnami zákona a vstupem ČR do EU. Kolem tohoto problému panují velké 
nejasnosti, které budou muset být objasněny na úrovni představitelů vysokých škol, proto se 
AKVŠ, byť k tomu byla účastníky semináře vyzývána, se necítí být povolána k jejich k jejich 
řešení. Z diskuse na semináři vyplynul závěr, že v koordinaci získávání EIZ, které AKVŠ 
věnovala maximální úsilí,  lze velmi těžko dosáhnout lepších výsledků, jestliže je program 
vypsán jako soutěž. VV konstatoval, že se jednalo o zdařilou akci, podobná pracovní setkání 
by se měla opakovat i k dalším aktuálním tématům. Do 31. 3. 2004 bude dopracován materiál 
k EIZ pro výroční konferenci. Zodpovídá předsedkyně, jednatel a Ing. Katolická. 
 
4. Zpráva o činnosti AKVŠ za rok 2003, plán činnosti a rozpočet na rok 2004  
Předsedkyně komisí připravily zprávy o činnosti, budou zveřejněny na webových stránkách. 
Ve zkrácené podobě budou zahrnuty do výroční Zprávy o činnosti AKVŠ pro výroční 
konferenci. Zprávu připraví předsedkyně a rozešle VV e-mailem k připomínkám. Zpráva o 
hospodaření 2003 je již připravena. Byl projednán a schválen doplněný plán činnosti a 
rozpočtu na rok 2004, který bude předložen ke schválení výroční konferenci.  
 
5. Organizace výroční konference 
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Termín: 29. dubna 2004 ve 13,00 na ČVUT. Materiály s pozvánkou budou rektorům 
rozeslány do 5. dubna 2004. Zodpovídá předsedkyně. 
 
6. Novela Knihovního zákona 
Bylo vypracováno, projednáno a VV schváleno zdůvodnění návrhu na změnu typologie podle 
požadavku MK ČR. Materiál bude předložen na jednání Ústřední knihovnické rady v červnu 
2004.  
 
7. Kodex etiky českých knihovníků 
AKVŠ byla požádána PhDr. Richterem o spolupráci na výše uvedeném materiálu. VV 
materiál projednal a shodl se na základních připomínkách. Podle nich bude materiál upraven a 
po schválení předán PhDr. Richterovi. Zodpovídá místopředsedkyně do 20. dubna 2004. 
 
8. Statistické výkazy o vysokoškolských knihovnách 
Ve výkazech se stále opakují chyby, ukazuje se jako velmi potřebné znovu zpracovat 
podrobné vysvětlivky pro jednotlivé položky. Žádost o úpravy a opravy výkazu a vysvětlivek 
je třeba odeslat na ÚIV do konce června, aby se změny promítly do statistického sledování 
pro rok 2005. Materiál bude připraven na květnové jednání VV.  Zodpovídají  PhDr. Brožek a 
Mgr. Tkačíková. 
 
9. Různé 
 PhDr. Brožek oznámil plánovaný příspěvek na valnou hromadu SKIP v Jindřichově 

Hradci na téma spolupráce vysokoškolských a krajských knihoven a požádal o pomoc při 
získávání údajů.  

 PhDr. Ramajzlová informovala o jednání ÚKR 5. 2. 2004 
 
 
Další jednání VV se bude konat 5. 5. 2004 v  10 hod. v zasedačce VIC!   
 
 
 


