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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 

Informace z jednání výkonného výboru dne 8. 6. 2005 

 
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání 
v nejbližším období. VV vyjádřil souhlas s provedenými i plánovanými výdaji. 
 
2.  Dlouhodobý záměr MŠMT ČR na léta 2006-2010 
Úkol z mimořádného zasedání VV dne 21. 4. 2005 vypracovat příspěvek o rozvoji českých 
vysokoškolských knihoven do výše uvedeného záměru byl splněn. Dokument byl na MŠMT 
odeslán 6. 5. 2005.  
 
3. Mezinárodní spolupráce 
Byl odeslán vyplněný dotazník týkající se dalšího směřování evropské organizace LIBER, 
jehož znění bylo schváleno na mimořádném jednání VV 21. 4. 2005. Výroční konference 
LIBER, která se uskuteční ve dnech 5. až 9. 7. 2005 v Groningen v Holandsku a jí 
předcházejícího setkání zástupců jednotlivých národních asociací se zúčastní I. Prochásková a 
D. Tkačíková. Jejich účast bude hrazena jednak z rozpočtu AKVŠ (náklady na cestu, vložné, 
ubytování), jednak z rozpočtů mateřských univerzit (stravné a kapesné). VV navrhuje zařadit 
účast na této konferenci do každoročního plánu činnosti AKVŠ. 
Předsedkyně komise pro EIZ B. Katolická se zúčastní konference ICOLC v Poznani v září 
2005. Účast bude hrazena z rozpočtu AKVŠ. 
B. Ramajzová se dne 7. 6. 2005 zúčastnila semináře slovenských akademických knihoven 
v Žilině. Konstatovala, že slovenské akademické knihovny mají silné zastoupení ve špičkách 
slovenské knihovnické komunity a prostředí, v němž pracují, se liší od prostředí českého 
především větší mírou centralizace. Spolupráce se nabízí zejména v oblastech elektronického 
publikování a zpřístupňování závěrečných vysokoškolských prací, kde je možno čerpat 
inspiraci z projektu ETD SK řízeného Technickou univerzitou v Košicích. AKVŠ může 
naopak poskytovat zkušenosti získané v řízení projektů a sjednávání licencí na EIZ. Ve 
vyzvaném příspěvku B. Ramajzlová představila AKVŠ – principy, činnost, výsledky. Při této 
příležitosti pozvala slovenské kolegyně a kolegy do Prahy na letošní CPVŠK.   
 
4. Legislativa 
Novela Autorského zákona 
Novela AZ byla uvolněna pro připomínkovací řízení. V návrhu zůstaly nadále velmi sporné 
body, které významně omezují práva uživatelů informací. AKVŠ se připojí k podpoře 
společného stanoviska zástupců české knihovnické komunity a pokusí se jej uplatnit 
prostřednictvím RVŠ. 
Novela Zákona o vysokých školách 
Na základě poslanecké iniciativy k novele vysokoškolského zákona vznikl návrh na vložení 
nového paragrafu 47a, týkajícího se závěrečných vysokoškolských prací. Toto znění bylo 
odmítnuto vládou i částí reprezentace vysokých škol. Následně vznikl díky péči Ing. Svobody 
z STK nový návrh , který AKVŠ podporuje. 
Novela Knihovního zákona 
Sumarizace návrhů na novelu Knihovního zákona měla být na programu jednání ÚKR dne 
16. 6. 2005. Po dohodě s PhDr. Richterem bude tento bod odložen. Bylo navrženo, aby se 
plánovaný workshop k novele KZ konal začátkem listopadu bezprostředně před celostátní 
poradou. Tento návrh bude projednán na jednání ÚKR. 
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5. CPVŠK  
Organizační zajištění bylo projednáno s ředitelem SIC ČZU ing. Novákem. V týdnu od 
13. června 2005 budou zveřejněny webové stránky a otevřena registrace. Je zajištěna 
ubytovací kapacita pro 80 až 100 účastníků. 
Na programu by se měla objevit tato témata: 

• blok eVŠKP, 
• novinky z legislativy (novely zákonů: AZ, KZ, VŠZ), 
• zprávy ze zahraničních cest (LIBER, ICOLC), 
• informace z dalšího kola průzkumu informační gramotnosti a informace o systému pro 

podporu informačního vzdělávání, 
• možnosti financování knihoven prostřednictvím různých typů projektů. 

 
6. Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta 
Návrh standardů, který předložila na posledním řádném jednání předsedkyně odborné komise 
IVIG dr. Tichá,  byl schválen bez připomínek. Následně bude připraven ve spolupráci 
s komisí pro spolupráci s RVŠ materiál doporučující Radě vysokých škol, aby byl tento 
standard brán v potaz jako jeden z ukazatelů kvality studia na vysokých školách. Materiál pro 
RVŠ by měl být předložen předsednictvu spolu s pravidelnou zprávou o činnosti VŠ knihoven 
(říjen 2005). 
 
7. Konsorcium Elsevier 
Setkání členů konsorcia z vysokých škol (členové komise pro EIZ) se zástupci STK a 
SUWECO se bude konat 29. 6. od 12 hod. v STK.  
 
8. Statistiky 
B. Ramajzlová zašle na ÚIV seznam požadavků na změny v pokynech pro vypracování 
statistik vysokoškolských knihoven ve znění schváleném na loňské CPVŠK, aby byla 
zajištěna jednotná metodika vykazování dat. 
  
9. Různé 
Co se týče problematiky Zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách ve vztahu k dodávkám 
periodik, ukazuje se, že praxe na jednotlivých vysokých školách je nejednotná a právní výklad 
různý (např. zda mohou být platné smlouvy uzavřené jako výsledek předcházejících 
výběrových řízení). 
Na základě podnětu N. Jursové byla diskutována evidence publikačních aktivit na vysokých 
školách a podíl knihoven na této činnosti. Na českých vysokých školách se řada knihoven do 
těchto aktivit vůbec nezapojuje na rozdíl od slovenských akademických knihoven, které mají 
tuto činnost nařízenu ze zákona. 
B. Ramajzlová upozornila na možnost přihlášení významného knihovnického počinu do 
soutěže vyhlašované Ministerstvem kultury ČR, viz http://www.mkcr.cz/article.php?id=966. 
Nejbližšími knihovnickými akcemi jsou CASLIN 19.–23. června 2005 v Lednici, seminář 
Knihovna a architektura (pod záštitou AKVŠ) v Olomouci ve dnech 5. a 6. září 2005 a 
Knihovny současnosti na Seči od 13. do 15. září 2005. 
 
Příští jednání VV se bude konat 21. září od 10 hod. v zasedací síni VC ČVUT.  
 
Zapsala: I. Prochásková                                                            Schválila: B. Ramajzlová   


