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Zápis z jednání výkonného výboru dne 7. 4. 2010 
 
Přítomni: I. Brožek, O. Fabián, M. Fasura, I. Horová, J. Mach, M. Machytková, 
I. Prochásková, V. Svobodová, I. Šléglová, D. Tkačíková 
Omluveni:  L. Tichá,   
Hosté:   B. Ramajzlová 
 
 

1. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků, příjmech a výdajích. VV vzal 
zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené a plánované výdaje. 

2. Kontrola zápisu z 3. 3. 2010 
ad bod 4: Úkol splněn. Opravený výkaz byl na ÚIV odeslán v termínu. Dosud bez reakce ze 
strany ÚIV. 
Úkoly: 

 uložit poslední verzi výkazu na chráněný web a informovat vedoucí knihoven (včetně 
UK), 

 ověřit na ÚIV, zda byl nový výkaz do plánu statistického zjišťování za rok 2011 
zařazen, 

 zvážit konání workshopu ke správnému vyplňování výkazu ještě v roce 2010 
(prosinec?). 

Odpovídá: I. Prochásková 
ad bod 6: Faktury na členské příspěvky byly odeslány. Podle výpisu z 31. 3. 2010 všichni 
členové příspěvky uhradili. 

3. Mezinárodní spolupráce 
Předsedkyně navrhla zastoupení AKVŠ na výročních konferencích: 
18th EBLIDA Council Meeting, Helsinki, Finsko, 6. až 7. května 2010 – I. Prochásková a 
39th LIBER Annual General Conference, Aarhus, Dánsko, 29. června až 2. července 2010 – 
D. Tkačíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
IFLA zaslala potvrzení o obdržené platbě. AKVŠ se bude účastnit práce ve třech sekcích, 
kontaktní osoby byly stanoveny takto: 
Management of Library Association: I. Prochásková 
Academic and Research Libraries: I. Brožek 
Statistics and Evaluation: D. Tkačíková 
Zástupce AKVŠ na 76. výroční konferenci IFLA, Göteborg, Švédsko, 10. až 15. srpna 2010 
ještě nebyl určen. V případě nevyčerpaného rozpočtu na mezinárodní spolupráci je možno 
uvažovat o dvou účastnících, protože snížený konferenční poplatek se vztahuje na účast ze 
všech vysokých škol – členů AKVŠ nikoli pouze na jednoho zástupce za AKVŠ. 

4. Příprava koncepce rozvoje knihoven na 2011– 2014 
Předsedkyně komentovala celkovou přípravu materiálu. Bylo dohodnuto, že AKVŠ bude 
zastoupena v pracovních skupinách: 
Procesy/legislativa – Prochásková 
Fondy: Machytková, Svobodová 
Finance: Brožek 
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Pracovníci a jejich rozvoj: Horová 
Pouze do pracovní skupiny Klient/služby nebyl nikdo nominován vzhledem k jejímu 
zaměření, které odpovídá jiným typům knihoven. Závěrečného jednání v Třešti ve dnech 
22. až 23. 6. 2010 se za AKVŠ zúčastní předsedkyně a zástupce z pracovní skupiny Fondy. 
Dále proběhla obšírná diskuse, zejména o vizi, kterou si tvůrci koncepce na jednání v Telči 
vytkli.  
„Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, 
kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na 
národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční službu získávám bezplatně v nečekaně 
dobré kvalitě požadovanou službu“. 
VV se shodl na tom, že ku prospěchu věci by bylo, aby vize zahrnula očekávání 
klientů/uživatelů všech typů knihoven, a proto doporučuje zahrnout do vize myšlenky 
uvedené v materiálu v bodě 7 „Instituce vedená kvalifikovaným managementem, s kvalitním 
obsahem ve všech dostupných formách, odpovídající společenské poptávce, se stabilním 
systémem financování, široce využívající spolupráce a pracující v jasném legislativním 
prostředí. 

5. Odborné semináře pořádané VV 
Semináře podle plánu činnosti na rok 2010: 
DSpace.cz – 3. ročník (garant – D. Tkačíková) 
D. Tkačíková představila organizaci a program dvoudenního semináře, který se uskuteční ve 
dnech 18.–19. 5. na VŠB-TUO v Ostravě. Vysvětlila změnu v zaměření i názvu. Seminář 
bude zaměřen především na zveřejňování výsledků vědecké a výzkumné práce 
v institucionálních repozitářích bez ohledu na použitou technologickou platformu. Plánován je 
dostatečný časový prostor na diskusi o nových úkolech vysokoškolských knihoven, týkajících 
se celé oblasti zpřístupňování a uchovávání publikační činnosti pracovníků vysokých škol. 
Bezprostředně před seminářem se uskuteční workshop skupiny DSpace věnovaný především 
nástroji Manakin. Webové stránky semináře i registrační formulář budou zveřejněny 
v pondělí 12. 4.    
Odpovídá. D. Tkačíková 
Správa a budování knihovního fondu s využitím nových technologií (garant – O. Fabián). 
Seminář bude koncipován jako jednodenní (Brno, Praha?) s termínem v první polovině října. 
Členové VV zašlou O. Fabiánovi návrhy možných témat (případně včetně tipů na 
přednášející). Zájem o témata je možno také prověřit v konferenci vyska. Doporučeno 
tématicky zúžit na 3 obsáhlejší příspěvky.  
Úkol: předložit předběžný program semináře na příštím jednání VV 
Odpovídá: O. Fabián   
Elektronické dodávání dokumentů – hranice a perspektivy v souvislosti s autorským právem. 
Seminář na toto téma proběhl v březnu na ÚZEI. Z příspěvků vyplynulo, že nedošlo k žádným 
změnám v současných podmínkách poskytování služby EDD a tato služba je jen minimálně 
využívána. Vzhledem k těmto okolnostem bylo rozhodnuto tento seminář nepřipravovat, 
případně se k tématu vrátit příští rok. 

6. Příprava BA 2010 
Organizace 
Konference se bude konat ve dnech 2.–3. 11. 2010 v prostorách FSS MU v Brně, Joštova ul. 
Organizačním garantem je I. Šléglová, která informovala o přípravě.  
Je zajištěn konferenční sál (kapacita 200 míst) na oba dny, pro večerní raut bude k dispozici 
atrium. V předsálí konferenčního sálu bude prostor pro firemní stánky. Pronájem bude celkem 
do 20 tis. Kč. V rámci služeb MU bude zajištěno občerstvení pro raut a přestávky. Ubytování 
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je možné v hotelu Continental za výhodné ceny, dále bylo doporučeno I. Šléglové zajistit 
levnější ubytování v brněnských kolejích (je-li takové).  
Úkol: informovat o postupu příprav na příštím jednání VV.  
Odpovídá: I. Šléglová 
Dále proběhla krátká diskuse k firemním poplatkům a sponzorským darům pro letošní rok. 
Úkol: připravit varianty účasti firem a na příštím jednání VV stanovit poplatky pro tento rok.  
Odpovídá: I. Prochásková, I. Šléglová 
 
Program 
Hlavní téma konference Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven u nás i ve světě vyplynulo 
z průzkumu provedeného v loňském roce po BA – CPVŠK 2009 ve Zlíně.  I. Prochásková 
informovala o nabídce zahraniční přednášky, kterou zaslal Ing. Šilhánek. VV se shodl na tom, 
že téma navržené přenášky paní Zimmermann z Hauptbibliothek Universität Zürich 
(Organizace švýcarských univerzitních knihoven a švýcarských univerzitních konsorcií) je 
zajímavé, ale praxe nastavená v této oblasti v České republice by jen těžko umožnila takto 
získané poznatky ku prospěchu vysokých škol využít. Proto se VV rozhodl prozatím tuto 
nabídku nevyužít. 
Časová organizace podle obvyklého harmonogramu:  
1. den dopoledne: o AKVŠ, aktuální a důležité, představení knihovny FSS  
1. den odpoledne: zahraniční zvané přednášky, příp. koreferát 
2. den: Fond podpory zahraničních cest – realizované cesty 
            Informace o FRVŠ 
            Zajímavé projekty ve vysokoškolských knihovnách (rozvojové, interní) 
Úkol: formulovat svoji představu „Trendy“ – navrhnout konkrétní témata do 30. 4. 
Odpovídá: všichni členové VV  

7. Různé 
 I. Horová upozornila na možnost publikování v časopisu Knihovna, který usiluje 

o statut recenzovaného periodika. 
 I. Šléglová navrhla úpravu webových stránek AKVŠ – informovat o českých a 

zahraničních akcích pro VŠ knihovníky. K návrhu proběhla diskuse s tím, že návrh si 
všichni promyslí (je hodně argumentů pro i proti) a na červnovém zasedání se uzavře. 

 J. Mach oznámil dokončení průzkumu stavu zpřístupňování eVŠKP. Doplnění 
metadatového formátu o 1 prvek u netextových prací se dokončuje. Komise ukončí 
činnost k datu schválenému na minulém jednání VV, tj. k 30. 4. 2010. J. Mach 
poděkoval VV za spolupráci a podporu.  

 
 
Příští jednání VV se uskuteční 2. 6. 2010 v 10 hod. na FSS MU v Brně. 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
 


