
Asociace knihoven vysokých škol České republiky 

Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru dne 21. 4. 2005 

Na programu mimořádného jednání bylo tyto aktuální body: 

1.	 Zpracování příspěvku o rozvoji českých vysokoškolských knihoven do 
Dlouhodobého záměru MŠMT ČR léta 2006 až 2010 

Podklady je třeba odevzdat na MŠMT do 7. 5. 2005. Základními oblastmi budou: 
� zajištění EIZ jako pokračování programu 1N po roce 2008, 
� koncepce informačního vzdělávání, 
� budování prostorových kapacit odpovídajících moderním trendům ve zpřístupňování 

informačních pramenů, 
� elektronické zpřístupňování vysokoškolských prací, 
� případně další oblasti vyplývající z vládou schválené „Koncepce rozvoje knihoven 

v České republice na léta 2004-2010“. 
Jednotlivé body zpracují pověření členové VV a do středy 27. 4. prostřednictvím el. 
konference předají D. Lošťákové, která připraví sumarizovanou verzi do 29. 4. 2005. 

2.	 Mezinárodní spolupráce  
I. Prochásková sumarizovala názory na dotazník LIBER, který předsedkyně v minulých dnech 
obdržela od pana Raf Dekeyser, ředitele pro rozvoj LIBER, zároveň s pozváním na setkání 
zástupců jednotlivých národních asociací dne 5. 7. 2005 v Groningen v Holandsku 
u příležitosti výroční konference LIBER. VV po diskusi schválil upravené znění odpovědí na 
položené otázky a vyslovil se jednomyslně pro účast AKVŠ v nově se tvořící struktuře 
LIBER. Po zajištění překladu bude dotazník odeslán. Dále VV schválil účast dvou zástupců 
(Prochásková, Tkačíková) na výše uvedeném setkání, v závislosti na poskytnutých finančních 
podmínkách i na výroční konferenci LIBER. 

3.	 Informace z jednání účastníků konsorcia Elsevier ze dne 20. 4. 2005 
B. Katolická informovala o faktu, že AKVŠ se přihlásila jako odborný garant pro UTL 
kolekce 1, 3 a 4. Termín pro návrhy změn pro rok 2006 a jejich předání do Elsevier je 
1. 8. 2005. Projednávání změn na úrovni AKVŠ musí být zahájeno do konce května. Jednání 
se budou účastnit zástupci STK a SUWECO. Všichni členové AKVŠ budou prostřednictvím 
komise EIZ vyzváni, aby na základě vyhodnocených statistických údajů o využívání 
předložili návrhy na výměny titulů v kolekcích, dále bude navržen termín pro setkání komise. 

4.	 Další verze novely Autorského zákona 
M. Faitová informovala, že v této verze je navrhována platba za 1 stránku černobílé kopie ve 
výši 0,30 Kč a 1 stránku barevné kopie ve výši 0,60 Kč s tím, že touto částkou bude 
zpoplatňováno 80 % z celkového počtu kopií pořízených na samoobslužných kopírovacích 
strojích. VV navrhuje snížit tento počet na 50 %, neboť ve vysokoškolských knihovnách se 
rozmnožuje řada materiálů nepodléhajících autorskému zákonu. 

Zapsala: I. Prochásková                                	                            Schválila: B. Ramajzlová   


