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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Informace z jednání výkonného výboru dne 21. 9. 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. Zpráva ze zahraniční cesty                             
I. Prochásková a D. Tkačíková předložily zprávu o účasti na  34. výroční konferenci LIBER, 
která se konala ve dnech 5. 7. 2005 až 8. 7. 2005 v Groningen, Nizozemsko (zpráva bude 
umístěna na webu).  Na základě předložené zprávy VV přijal rozhodnutí, aby se AKVŠ stala 
asociovaným členem LIBER a zároveň doporučil jednotlivým knihovnám vysokých škol 
zvážit institucionální členství. Na příštím jednání VV bude projednána účast D. Lošťákové na 
12. semináři LIBER Architecture Group, který se bude konat ve dnech 22. až 24. března 2006 
v Utrechtu, Nizozemsko. 
 
3. Dlouhodobý záměr MŠMT na léta 2006 až 2010 
Do dlouhodobého záměru nebyl sice převzat text, který AKVŠ předložila v květnu 2005, 
nicméně alespoň některé významné body se zde objevily. Text lze nalézt na adrese 
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=103533&CAI=2443 
Vysokoškolských knihoven se týkají body 8.2. – zajištění dostupnosti informačních zdrojů a 
zprostředkování jejich efektivního využití, včetně využívání výsledků diplomových a 
disertačních prací, 8.3 – efektivnější zapojení do mezinárodních informačních infrastruktur, 
sdílení přístupu a zajištění kontinuity EIZ, a 9.1.7.  – digitalizace knihoven. MŠMT se 
zavazuje podporovat aktivity zde zmiňované v rámci rozvojových programů a Fondu rozvoje 
vysokých škol. Zmiňuje také potřebu zajištění kontinuity přístupu k EIZ po roce 2008, kdy 
skončí program 1N. 
 
4. Legislativa 
Novela Autorského zákona je v Poslanecké sněmovně. Jedná se o Sněmovní tisk 1111/0 
z roku 2005. Znění novely a důvodová zpráva jsou na adrese: 
 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1111&CT1=0 
Novela Zákona o vysokých školách je ve 2. čtení. Znění na adrese 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=949&CT1=0 
Pro knihovny je důležitý vložený § 47a Studentské práce, který definuje v návaznosti na 
Autorský zákon, co je školní dílo a co je vnitřní potřeba školy. 
Knihovní zákon – na zasedání ÚKR (13. 10.) bude B. Ramajzlová předkládat sumarizaci 
požadavků na novelu. Ještě před tímto zasedáním (5. 10.) bude jednání  s dr. Richterem, 
kterého se zúčastní M. Faitová a B. Ramajzlová.  
 
5. CPVŠK 2005 
Bylo projednáno organizační zajištění porady. Dále byl navržen program, který bude do 
konce září přístupný na stránkách CPVŠK. 
 
6. Činnost komisí 
Předsedkyně upozornila na plnění některých úkolů, které si jednotlivé komise daly do plánu 
na letošní rok. Zvláště úkoly komise e-VŠKP jsou velmi důležité pro další činnost AKVŠ 



 2

v roce 2006 – příprava „souboru opatření“, který by měl být projednán na výroční konferenci 
2006 (příp. na RVŠ) jako doporučení pro vysoké školy při budování lokálních systémů.  
 
7. Různé 
• Předsedkyně AKVŠ B. Ramajzlová byla na konferenci Knihovny současnosti 2005 

oceněna Sdružením knihoven ČR a Nadací knihoven pamětní medailí Z. V. Tobolky za 
významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví. 

• VV projednal žádost Mgr. I. Šléglové o podporu při žádosti o zahraniční stáž a přijal 
obecné rozhodnutí nedávat doporučení individuálním zájemcům o stáže či zahraniční 
pobyty. 

• B. Ramajzlová znovu osloví ÚIV (ing. Hrabu) ve věci Pokynů k Ročnímu výkazu 
knihoven. 

• Pro konání CPVŠK v r. 2006 přichází do úvahy ZČU Plzeň. M. Faitová prověří finanční 
náročnost sálu v Kongresovém centru. 

 
 
Zapsala: I. Prochásková                                                                        Schválila: B. Ramajzlová 
 


