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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 7. 6. 2006 
 
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání 
v nejbližším období. VV zprávu přijal a vyjádřil souhlas s plánovanými výdaji. 
 
2. Mezinárodní spolupráce 
I. Prochásková podala informaci k materiálu, který byl asociaci zaslán panem Rafem Dekey-
serem, ředitelem sekce pro rozvoj LIBER. Tento materiál shrnuje hlavní aktivity, které hodlá 
LIBER rozvíjet v následujícím období. Jedná se především o oblast vědecké komunikace, di-
gitální knihovny, řízení knihoven a rozvoj služeb pro členské knihovny LIBER. V materiálu 
je dále předložen návrh na zavedení nové kategorie členství – organisational membership. Or-
ganizační člen bude mít právo volit a být volen. Počet hlasů (1, 2 nebo 4 ) na výročním val-
ném shromáždění bude odvozen od výše poplatků, které bude organizační člen platit. 
Institucionální člen (jednotlivá knihovna), který bude zároveň členem organizačního člena, 
bude mít 10% slevu ze svého ročního poplatku. 
Předpokládá se, že část každoroční výroční konference bude věnována zájmům organizačních 
členů a bude jimi organizována. 
Dále je navrhováno zvýšení členských poplatků na 350 EUR (1 jednotka) ročně pro institucio-
nálního člena (jednotlivou knihovnu). Tato výše bude zároveň základem pro výpočet poplatku 
organizačního člena v závislosti na počtu obyvatel země (nad 1 milion – 2 jednotky, nad 
25 milionů – 4  jednotky). Poplatek pro členy (institucionální i organizační – bez ohledu na 
počet obyvatel)  ze zemí střední a východní Evropy ale zůstane v původní výši, tj. 175 EUR 
ročně. 
VV schválil, aby se AKVŠ stala organizačním členem, náklady na roční poplatek se nezvýší. 
(V současné době je asociovaným členem bez práva volit.) 
Dále se diskutovalo o výhodách členství v LIBER pro jednotlivé vysokoškolské knihovny. 
Hlavní výhodou (za nízký roční poplatek, který je navíc po dobu tří let hrazen z nadace 
OCLC-PICA) je přístup k informacím v uzavřené konferenci, dostupnost materiálů, které jsou 
publikovány v online LIBER Quaterly, a možnost účasti na akcích LIBER za snížené vložné. 
VV doporučuje zvážit jednotlivým knihovnám institucionální členství. V současné době jsou 
členy čtyři vysokoškolské knihovny: Knihovna UP, Univerzitní knihovna ZČU, Ústřední 
knihovna VŠB-TUO a Univerzitní knihovna UPa. Informační materiál bude zaslán do konfe-
rence vyska a bude vystaven na stránkách AKVŠ. Zodpovídá I. Prochásková 
Na webových stránkách AKVŠ bude zřízen samostatný odkaz pro mezinárodní aktivity – 
zodpovídá D. Tkačíková. 
H. Landová informovala o to svém individuálním členství v American Library Association a 
(v divizi Association of College and Research Libraries) od r. 2004. V lednu 2005 se zúčast-
nila Koference ALA v Bostonu. V březnu 2007 plánuje cestu na konferenci divize ACRL. Má 
k dispozici předplatné časopisu „College & Research Libraries“ a pravidelné zpravodajství 
z děni asociace formou emailu a je ochotná se o informace podělit. 
 
3. Informace o programu jednání Ústřední knihovnické rady dne 8. 6. 2006 
B. Ramajzlová sdělila, že na programu jednání budou dopady novely Autorského zákona, in-
formace k projektu internetizace knihoven a perspektivy rozvoje Souborného katalogu ČR. 
K poslednímu bodu dostali členové VV materiál předem. Z diskuse vyplynula řada připomí-
nek k funkci SK ČR a jeho primárnímu určení, zpoždění při zpracování bibliografických zá-
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znamů české produkce a účelnosti požadovaného rozsahu věcného popisu. VV se shodl na 
tom, že SK ČR není z pohledu vysokoškolských knihoven jednou z hlavních priorit pro budo-
vání národního knihovního systému. 
 
4. SCOPUS 
B. Ramajzlová obdržela od firmy Suweco nový návrh na řešení přístupu do této databáze od 
r. 2007 za cenu nižší, než je uvedena v současné smlouvě. VV se shodl na tom, že předložený 
návrh neobsahuje metodiku, na jejímž základě byly poplatky pro jednotlivé vysoké školy vy-
počítány, a jejich výše je nesprávná. VV dále odmítá prodlužování závazků vyplývajících 
z tohoto nového návrhu za rok 2008, kdy skončí grantový program 1N. VV doporučuje 
v každém případě vypovězení stávajících smluv, další postup se bude snažit ve spolupráci 
s komisí pro EIZ koordinovat, ale případné uzavření nových smluv pro roky 2007 a 2008 
bude individuálním rozhodnutím jednotlivých vysokých škol. 
 
5. Příprava CPVŠK 2006 v Olomouci 
B. Ramajzlová připravila materiál „Organizace CPVŠK“, který obdrželi členové VV předem. 
Materiál byl po diskusi schválen s tím, že pořádající knihovna má povinnost udržovat funkční 
webové stránky s programem porady a prezentacemi. Pokud nemůže tuto povinnost splnit, 
musí zajistit přesun prezentací na server AKVŠ. 
Dále VV diskutoval o programových blocích a stanovil tyto okruhy: 

• Zprávy o činnosti AKVŠ, činnosti komisí a mezinárodní spolupráci 
• Poznatky z účasti na mezinárodních konferencích, novinky ze zahraničí 
• EIZ – zkušenosti z praktického využití databází (WoS, Scopus …) pro řešení 

konkrétních úkolů, vzdálený přístup – autentizace a autorizace 
• Postavení knihovny a její v role v oblasti hodnocení výsledků vědy a výzkumu, kvality 

studia a přípravy podkladů pro evaluaci. 
• Digitální knihovny a univerzitní repozitáře, eVŠKP 
• Aktuální problémy 

 
6. Různé 
B. Ramajzlová kladně zhodnotila prezentaci AKVŠ na konferenci EUNIS ve Špindlerově 
Mlýně. Dále upozornila na zveřejnění výzvy k podávání návrhů na cenu „Knihovna roku 
2006“. Zástupci AKVŠ v porotě jsou Z. Dohnálková a M. Machytková. 
Horová upozornila na výklad Ministerstva kultury k novele Autorského zákona – viz 
http://www.msmt.cz/Files/vysokeskoly/Legislativa/Dotazy_zverejnovani_zaver_praci_MK.ht
m. 
I. Horová dále informovala, že Ing. Mach (VŠE) hodlá podat centralizovaný projekt do pro-
gramu rozvojových aktivit zaměřený na přípravu národního registru eVŠKP a vyzvala 
knihovny ke spolupráci. B. Ramajzlová informovala o přípravě projektu se zaměřením na 
vytvoření technických předpokladů pro budování úložišť pro eVŠKP.  
 
Další jednání VV se koná 6. 9. 2006 od 10 hod. v zasedací síni VIC ČVUT. 
 
 
 

 
Zapsala: I. Prochásková                                                                  Schválila: B. Ramajzlová 
 


