
Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 24. 10. 2006 
 
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. CPVŠK 
Předsedkyně shrnula otázky zajištění CPVŠK 2006 a informovala o obsahu svého referátu. 
Dále se diskutovalo o pravidlech pro organizaci porad v příštích letech. VV se shodl na po-
třebě stanovit přesná pravidla pro účast firem na akcích pořádaných pod záštitou AKVŠ. 
 
3. Informace z RVŠ 
M. Machytková seznámila VV s dopisem zaslaným k rukám doc. Tremlové, který informuje 
RVŠ o aktivitách AKVŠ v oblasti sběru dat o VŠKP.  Dopis je připomínkou k dokumentu 
předloženému na jednání předsednictva RVŠ 21. září 2006  k problematice hodnocení speci-
fického výzkumu na vysokých školách, v jehož závěru se objevuje doporučení „zavést do 
systému RIV možnost ukládat data i ze specifického výzkumu, výsledky vzniklé řešením ba-
kalářských, doktorských a disertačních prací“. Předseda RVŠ dopis přijal s tím, že si vyžádá 
podrobnější písemný materiál na některé jednání předsednictva (prosinec, leden). M. Machyt-
ková upozornila, že v letošním roce nebude RVŠ předkládána zpráva o knihovnách, která byla 
v minulém období zároveň pravidelnou zprávou o činnosti dnes již  zrušené komise vysoko-
školských knihoven.  
 
4. Seminář eVŠKP 
I. Horová informovala o semináři pořádaném odbornou komisí eVŠKP 22. 11. 2006 na VUT 
v Brně.   
 
5. Různé 
Diskutovalo se o udělování cen Knihovna roku a Knihovnický počin. Členové VV se domní-
vají, že by bylo třeba upřesnit pravidla pro navrhování do kategorie Knihovnický počin. Dále 
se diskutovalo o oblastech, na něž je třeba zaměřit činnost v příštím období. Dlouhodobým 
úkolem zůstává propagace činnosti AKVŠ, větší pozornost by měla být věnována seminářům 
a školením na aktuální témata, např. PR a podávání projektů do evropských fondů. Jednání 
o plánu činnosti na rok 2007 bude na programu prosincového zasedání VV. 
 
 
 
Příští jednání VV se koná ve středu 13. 12. 2006 od 10 hod. ve VIC  ČVUT. 
 
 
Zapsala:  I. Prochásková      Schválila: B. Ramajzlová 
 


