
Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 13. 12. 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 
Ohlasy na odborný program i organizační zajištění v Olomouci jsou velmi dobré a poradu lze 
hodnotit jako úspěšnou. Zároveň se VV shodl na tom, že je třeba dát pro budoucí léta této akci 
jiný formální rámec. Materiál k tomuto tématu připravil I. Brožek (e-mail ze dne 
11. 12. 2006), členové VV jej měli k dispozici předem a na jeho základě probíhala diskuse. 
Toto jsou hlavní závěry, na nichž se VV jednomyslně shodl: 
• Celostátní porada byla až do ustavení Asociace knihoven vysokých škol v r. 2002 jediným 

reprezentativním fórem vysokoškolských knihoven, přijímané usnesení mívalo spíše pro-
klamativní charakter a směřovalo k oficiálním institucím (MŠMT, RVŠ).  S ustavením 
Asociace se situace změnila. Nyní je zde oficiální platforma pro prezentaci vysokoškol-
ských knihoven, a proto by mělo přijímání usnesení náležet pouze nejvyššímu orgánu 
Asociace, kterým je výroční konference a jíž se zúčastňují pověření zástupci s hlasovacím 
právem. Organizace a obsah výroční konference jsou specifikovány v článku III, bodě 2 
Stanov Asociace. 

• Celostátní poradu, pravděpodobně pod jiným názvem, je velmi žádoucí zachovat jako 
pravidelnou roční akci pořádanou Asociací. Cílem této akce, určené primárně pro širokou 
vysokoškolskou knihovnickou obec, ale otevřené i zástupcům jiných institucí, bude: 

o informovat o činnosti Asociace (VV, odborné komise), 
o seznamovat s novými trendy v oboru se zaměřením na VŠ, 
o uvádět úspěšně realizované projekty a inspirativní příklady z praxe,  
o umožnit setkávání a diskusi. 

• Případné podněty k činnosti Asociace vzešlé z této akce projedná VV, včetně svého stano-
viska je zapracuje do výroční zprávy o činnosti Asociace a předloží výroční konferenci 
Asociace. 

• VV vypracuje pravidla pro organizaci této akce, jejichž součástí budou jak organizační a 
technické náležitosti, tak způsob zajištění odborné části programu. 

 
3. Firemní účast na akcích AKVŠ 
VV diskutoval o způsobu účasti firem na akcích pořádaných pod hlavičkou Asociace. Čle-
nové se shodli na tom, že pro všechny akce je třeba stanovit stejná pravidla pro účast firem. Je 
třeba jednoznačně odlišit účast firem na základě stanovených poplatků, za něž budou mít 
k dispozici stánek pro prezentaci svých obchodních aktivit, nikoli nárok na vystoupení 
v programu, a sponzorství, kdy firma uhradí některý z nákladů na konání akce a bude pak na 
akci prezentována jako sponzor (v programu, na webových stránkách apod.).  

 
4. Stanovisko k rozšíření Asociace o knihovny či organizace mimo oblast vysokých škol 
Na základě podnětu vzneseného na CPVŠK v Olomouci diskutoval  VV o možnosti členství 
v Asociaci pro organizace mimo oblast vysokých škol.  Hlasováním (ze sedmi přítomných 
členů VV bylo sedm „pro“) bylo následně přijato toto stanovisko: 
VV nedoporučuje změnu stanov ve smyslu rozšíření členství pro právnické osoby, které 
nejsou akreditovány v oblasti vysokoškolského vzdělávání. 
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Zdůvodnění:  Základním důvodem pro založení Asociace byla potřeba „institucionalizace“ 
pro knihovny vysokých škol, které nejsou samostatnými právnickými osobami. Hlavním po-
sláním Asociace je koordinace knihovnicko-informační činnosti při zajišťování vzdělávání a 
tvůrčí činnosti vysokých škol (viz http://www.akvs.cz/pdf/asoc-prohlaseni.pdf).  Přirozeným 
partnerem při prosazování společných zájmů je v tomto smyslu Česká konference rektorů a 
Rada vysokých škol. Rozšířením členství Asociace pro knihovny jiného typu by byl tento zá-
kladní smysl popřen. Činnost Asociace se realizuje především v odborných komisích a  mož-
nosti pro spolupráci se zástupci jiných typů knihoven jsou zde otevřené.  
 
5. Scopus 
Dne 28. 11. 2006 proběhlo na veletrhu Online Information 2006 v Londýně jednání 
(Ramajzlová, Šilhánek, Tkačíková, Prochásková) se zástupci firmy Elsevier 
(Sandra Grijzenhout a Arthur Eger). Účelem setkání bylo vyjasnit si některá stanoviska bez 
zprostředkující firmy. Členové VV informovali zástupce firmy Elsevier o složité situaci 
s financováním databáze do konce roku 2008 a o rozporných informacích o délce trvání 
smlouvy, které poskytla firma Suweco. Sandra Grijzenhout potvrdila, že současná smlouva a 
přístup do Scopusu končí 31. 12. 2006. Bylo dohodnuto, že další jednání proběhne na jaře 
2007, pravděpodobně během konference Inforum. Do této doby je třeba připravit základní 
strategii pro jednání. Předsedkyně komise EIZ zajistí od vysokých škol, které byly členy kon-
sorcia, statistiky využití za rok 2006. VV zajistí od firmy Elsevier výchozí finanční nabídku 
pro období po r. 2008. V případě potřeby svolá VV ještě před jarním jednáním s Elsevierem 
schůzku ředitelů a vedoucích knihoven členů Asociace.  
 
6. Materiál pro lednové zasedání RVŠ 
Předseda RVŠ prof. Haasz si vyžádal písemný materiál k aktivitám Asociace v oblasti zpří-
stupňování vysokoškolských prací. Komise eVŠKP připravila dotazník, který má zmapovat 
aktuální situaci v oblasti zpřístupňování vysokoškolských prací po novele zákona č. 111/1999 
Sb. o vysokých školách na jednotlivých vysokých školách. Výsledný materiál pro předsed-
nictvo RVŠ připraví tým: Horová, Machytková, Ramajzlová. Materiál dostane VV na vědomí. 
 
7. Různé 
Předsedkyně podala krátkou informaci o semináři Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkuše-
nosti, možnosti, nabídky, potřeby..., který uspořádala komise eVŠKP v Brně dne 22. 11. 2006. 
Zhodnotila seminář jako dobře připravený a zajímavý. 
Předsedkyně dále seznámila členy VV se zápisem z jednání komise eVŠKP ze dne 23. 11. 
2006. Protože se jednalo o obsáhlý materiál, který neměli všichni členové VV předem 
k dispozici, a rovněž předsedkyně komise I. Horová nebyla na jednání přítomna, odložil VV 
po krátké diskusi toto téma na příští jednání. Nicméně většina členů VV se shodla na tom, že 
se komise v některých svých aktivitách dostává mimo kompetence vysokoškolských kniho-
ven. Dále byla vyslovena obava, zda podobné aktivity jsou ve shodě se záměry členů, tj. vy-
sokých škol a zda mohou být zaštiťovány Asociací bez projednání na VV a výroční konfe-
renci. 
VV také odmítl jednomyslným hlasováním návrh na pravidelné vyplácení finančních odměny 
pro správce webových stránek. 
Místopředsedkyně informovala o call for papers pro  ETD 2007. 10. mezinárodní sympozium 
o elektronických diplomových a disertačních pracích se bude konat v Uppsale od 13. do 
16. června 2007. VV schválil úhradu nákladů pro jednoho delegáta Asociace. 
Místopředsedkyně dále informovala o předběžném programu výroční konference LIBER, 
která se bude konat ve Varšavě od 3. do 6. července 2007. Tématem pro úvodní část konfe-
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http://www.akvs.cz/pdf/asoc-prohlaseni.pdf


rence je spolupráce mezi organizacemi vědeckých knihoven v Evropě. Zástupci Asociace se 
pokusí přihlásit do programu s příspěvkem. 
 
Příští jednání je plánováno na středu 31. 1. 2007 ve VIC ČVUT. Hodina bude upřesněna. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  I. Prochásková                               Schválila: B. Ramajzlová 
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