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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Informace z jednání výkonného výboru dne 16. 6. 2004 
 
 
1. Hospodaření  
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání 
v nejbližším období. VV schválil proplacení dohod na provedené práce. 
 
2. Elektronické informační zdroje – výsledky 2. kola 1N 
Do hodnocení postoupilo 69 projektů. Mgr. Tkačíková, která byla členkou poradního orgánu 
MŠMT ČR pro program 1N, seznámila VV s obecnými principy hodnocení projektů a 
upozornila na jejich problematičnost. AKVŠ se bude problematikou EIZ dále zabývat, 
připraví zhodnocení dostupnosti z hlediska oborového, institucionálního, kvality zdrojů a 
využití. Příspěvek na CVPŠK připraví tým: Ing. Šilhánek, Mgr. Tkačíková, ing. Katolická, 
o zhodnocení bude požádána také PhDr. Kubíková. 
 
3. Zpráva z jednání ÚKR dne 3. června 2004 
Předsedkyně podala informaci, že na jednání se dostavil náměstek ministra kultury Ing. 
Novák a zdůvodnil odvolání PhDr. Balíka z funkce ředitele Národní knihovny. 
Předsedkyně předložila ÚKR zdůvodnění navrhované novely Knihovního zákona, které se 
znovu stalo předmětem široké diskuse. Návrh byl připomínkován (písemné připomínky mají 
dat všichni členové ÚKR), k dopracování je změna v § 12, kterou se předložený návrh 
nezabýval. Otázkou dále zůstává časový harmonogram novely. Mgr. Koubová z MK ČR 
předpokládá až rok 2006. K uspíšení by mohlo dojít kvůli nutnosti propojení Knihovního 
zákona a zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek. Předsedkyně dále vyjádřila podporu 
vysokoškolských knihoven Kodexu etiky českých knihovníků v upraveném znění. 
 
4. Komise eVŠKP 
Zprávu o ustavení komise podala za dlouhodobě nemocnou předsedkyni PhDr. I. Horovou 
Mgr.  Krkošková. Komise má v současnosti 19 členů, pracuje se na webových stránkách, byla 
založena elektronická konference. Hlavním cílem komise je pokus o koordinaci práce na 
českých vysokých školách především z hlediska stanovení a dodržování struktury povinných 
popisných údajů (pro dizertace) a z hlediska technologií. V této souvislosti je snaha 
o navázání spolupráce se sdružením EUNIS. Zájem o spolupráci projevila i AV ČR 
prostřednictvím tajemnice Rady pro spolupráci s VŠ Mgr. Aleny Prejzové. 
VV pověřil J. Krkoškovou, aby zastupovala I. Horovou po dobu její nemoci na jednáních VV. 
 
5. CPVŠK 
K 16. 6. 2004 činil počet přihlášených 110. Kapacita sálu je až 180 míst, ubytování lze však 
zajistit pouze pro přihlášené do konce června. VV dále přijal pravidla pro účast komerčních 
firem na akcích pořádaných Asociací. Základní programové bloky budou rozpracovány na 
podzimním jednání VV. Uvažuje se o také přednášce zahraničního hosta, Wernera 
Stephana, Stuttgart University Library, Německo. 
 
6. Statistiky 
Byl diskutován podklad připravený I. Brožkem – Návrh změn a doplnění „Pokynů a 
vysvětlivek“ pro rok 2003. Upravenou verzi připraví D. Tkačíková. 
 
7. Různé 
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Předsedkyně vyzvala členy VV k podání návrhů na udělení ceny Knihovna roku 2004 
v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb – např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, 
zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí 
apod. Návrh na MK ČR může podat každá fyzická i právnická osoba. Za Asociaci bude podán 
návrh, na kterém se shodne nejvíc vysokoškolských knihovníků. Návrhy budou zasílány 
průběžně do konference a do 10.září 2004 budou vyhodnoceny.  
 
Příští jednání VV se bude konat ve středu 22. září 2004 v 10 hod. v zasedací síni VIC ČVUT. 
 
Zapsala: I. Prochásková 
Schválila: B. Ramajzlová 
 
 
 
    
 
 


