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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 

Informace z jednání výkonného výboru dne 8. 12. 2004 
 
1.  Hospodaření  
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků: realizované výdaje od posledního 
zasedání VV, realizované příjmy (v souvislosti s konáním CPVŠK) , a přehled plánovaných 
výdajů do konce roku 2004. 
 
2. Zhodnocení CPVŠK v Českých Budějovicích 
Ohlasy na program i průběh porady byly pozitivní. Zdá se, že není třeba měnit ráz tohoto 
výročního setkání knihovníků vysokých škol. Předsedkyně ještě jednou poděkovala 
kolegyním z Jihočeské univerzity za perfektní organizační zajištění. O organizaci CPVŠK 
2005 jedná předsedkyně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 
 
3. Výroční zpráva o činnosti AKVŠ pro předsednictvo Rady vysokých škol 
Zprávu připravila předsedkyně Komise pro spolupráci s RVŠ M. Faitová ve spolupráci s B. 
Ramajzlovou. Zpráva podává přehled o činnosti AKVŠ a jejich odborných komisí v r. 2004. 
Mimo jiné důrazně upozorňuje na výrazně zhoršené možnosti podávání projektů FRVŠ ve 
skupině E z důvodu omezení na jeden projekt za vysokou školu. Toto opatření má 
diskriminační charakter zejména pro velké školy, které nemají jednu centrální knihovnu. Za 
přímý dopad tohoto opatření lze považovat skutečnost, že celková suma finančních prostředků 
směřující do knihoven vysokých škol se za poslední dva roky snížila de facto o polovinu. 
Přílohou zprávy pro RVŠ je také usnesení CPVŠK 2004. 
 
4. Mezinárodní spolupráce 
Předsedkyně konstatovala, že AKVŠ je ve třetím roce své existence v České republice již 
známou a respektovanou organizací zastupující zájmy vysokých škol, mj. v oblasti získávání 
a zpřístupňování informačních zdrojů. Aktuální začíná být otázka mezinárodní spolupráce. 
Předsedkyně otevřela otázku oficiální registrace  AKVŠ do některé(rých) z renomovaných 
mezinárodních organizací a zapojení do činností např. IFLA/URL (sekce univerzitních 
knihoven a univerzálních vědeckých knihoven) či SLA (Special Libraries Association). 
Členové VV se v diskusi vyslovili pro založení odborné komise pro zahraniční spolupráci. 
Měli by být osloveni vytipovaní kolegové s odbornými a jazykovými znalostmi. Komise by 
měla zahájit činnost v r. 2005. 
 
5. Různé 
• M. Faitová informovala o skutečnosti, že byla kontaktována předsedou SKIP dr. 

Richterem ohledně aktivit AKVŠ ve věci novely Knihovního zákona. Se znepokojením 
konstatovala, že nutnost změny typologie knihoven v zákoně byla jeho vyjádřením znovu 
zpochybněna.  

• B. Katolická informovala o záměru připravit v komisi pro EIZ během ledna a února 
požadavky na výměnu titulů v UTL kolekcích nakladatelství Elsevier pro rok 2006. 
Současně se ve výboru diskutovalo o tom, že některé zásadní změny je možno na výzvu 
firmy SUWECO provést již pro rok 2005. Požadavky je ovšem třeba uplatnit již do 
15. 12. 2004. 

• Dále se diskutovalo o plánovaných knihovnických akcích v r. 2005.  Členové VV také 
v diskusi vyjádřili souhlas se záměrem uspořádat v příštím roce výjezdní zasedání VV. 
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Příští jednání VV je plánováno na 2. února 2005 od 10 hod. v zasedací místnosti VIC ČVUT. 
 
 
Zapsala: I. Prochásková                                                    
Schválila: B. Ramajzlová 
 


