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Zápis z jednání výkonného výboru dne 2. 6. 2010 
 
Přítomni: O. Fabián, I. Horová, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová, I. Šléglová, 
L. Tichá, D. Tkačíková 
Omluveni: I. Brožek, M. Fasura,   
Hosté:  B. Ramajzlová 

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

2. Kontrola zápisu z 7. 4. 2010 
Nepodařilo se ověřit na ÚIV, zda byl nový výkaz do plánu statistického zjišťování za rok 
2011 zařazen, proto zatím nebylo rozhodnuto o workshopu ke správnému vyplňování výkazu 
ještě v roce 2010 (prosinec?). Úkol trvá. 
Odpovídá: I. Prochásková 

3. Výsledky výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest 
Do výběrového podáno celkem 6 projektů, v tom 1 projekt v kategorii A, 5 projektů 
v kategorii B. Všechny projekty splnily formální náležitosti a postoupily do hodnocení. Jeden 
projekt v kategorii A nebyl doporučen komisí k financování. Důvod: projekt nesplňuje 
podmínky Statutu. Cesta není zaměřena na řešení konkrétního problému, finanční částka je 
nadhodnocená; zahrnuty jsou i náklady na domácí cestovné, přínos je omezen víceméně na 
potřeby žadatelky a její instituce, přínos pro širší odbornou veřejnost nelze očekávat. 
VV vzal informaci na vědomí. 

4. Koncepce rozvoje knihoven na 2011- 2014 
Zprávu ze skupiny Procesy a legislativa předala I. Prochásková, ze skupiny Fondy – 
V. Svobodová a M. Machytková, které se účastnily užšího jednání skupiny FONDY/EIZ. Za 
AKVŠ byla  předložena SWOT analýza pro oblast EIZ na podporu VaV. O jednání skupiny  
Pracovníci a rozvoj neměla I. Horová žádné zprávy. K tématu proběhla krátká diskuse. 
Jednání v Třešti ve dnech 22. až 23. 6. 2010 se za AKVŠ zúčastní předsedkyně a 
V. Svobodová. 
VV vzal informaci na vědomí. 

5. Informace z jednání Rady projektu VZ09003 
Rada projektu STM se poprvé sešla 20. 5. 2010 a byl zde projednán mandát rady jako 
poradního orgánu řešitele projektu VZ09003. Dále bylo dohodnuto vypracování přehledného 
materiálu o způsobu financování konsorcia v jednotlivých rocích. Řešitelka projektu 
Š. Žižková byla požádána o podrobný materiál o archivech a jejich dostupnosti pro členy 
v jednotlivých konsorciích (LI, 1N, INFOZ). Zápis z jednání Rady je dostupný na   
http://www.techlib.cz/default/files/download/id/1511/zapis-kveten-2010.pdf. 
VV vzal informaci na vědomí. 

6. Odborné semináře pořádané VV 
D. Tkačíková informovala o uskutečněném semináři Popularizace otevřeného přístupu a 
repozitářů (VŠB-TUO, 18.–19.5.), který byl organizován v rámci 3. setkání uživatelů 
DSpace. Zde bylo mj. dohodnuto, že k této problematice není v současné době třeba zřizovat 
odbornou komisi AKVŠ. Asociace vítá iniciativu neformální skupiny pracovníků (pod 
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vedením Mgr. Rygelové, VŠB-TUO) k problematice open access, k níž mají možnost se 
připojit jednotlivá pracoviště vysokých škol podle své potřeby. Spolupráce a komunikace 
bude probíhat prostřednictvím e-mailové komunikace, příp. pomocí nástroje Collab, který 
poskytne VUT. Informace o tématu je možno najít na blogu VŠB-TUO http://e-zdroje.vsb.cz/. 
Po prázdninách se počítá se setkáním skupiny v Pardubicích (začátek září) k přípravě a 
koordinaci aktivit v rámci mezinárodní akce open access week. Sdílené výsledky spolupráce 
budou doporučeny a dány k dispozici dalším vysokým školám. Na webových stránkách 
AKVŠ bude zveřejněna příslušná informace o nové iniciativě AKVŠ v oblasti OA. 
Odpovídá: D. Tkačíková, termín: 10. 6. 2010 
 
O. Fabián informoval o přípravě semináře Správa a budování knihovního fondu s využitím 
nových technologií, který se bude konat počátkem října 2010 v Brně na VUT. Byly 
předloženy návrhy témat a konkrétních příspěvků, ke kterým proběhla diskuse. Přijat byl 
návrh: RFID –  technologická podpora správy a ochrany fondu. Na toto téma budou 
prezentovány dva příspěvky (za UTB a JČU). Dále nabídla příspěvek M. Machytková, a to na 
téma vznikajícího automatizovaného systému akvizice v Ústřední knihovně ČVUT. Poslední 
prezentace bude na téma správa elektronických informačních zdrojů a pokročilé nástroje SFX, 
jejímž autorem bude Michael Zach z UK Praha. 
 
Předsedkyně informovala VV o návrhu ing. Katolické (ZČU) na uspořádání semináře 
Shibboleth v praxi. Z diskuse vyplynulo, že význam většiny příspěvků je pro VŠ knihovny 
spíše sporný. VV většinou hlas rozhodl, že tento seminář v této podobě nezaštítí a doporučil 
zařadit příspěvek Ing. Pavlíka Aktivace Shibbolethu do programu semináře Správa a budování 
fondu s využitím nových technologií. O. Fabián připraví program a časový harmonogram 
semináře a zašle do konference Asociace. 
Odpovídá: O. Fabián, termín: 30. 6. 2010 

7. Příprava BA 2010 
Organizace 
I. Šléglová seznámila VV s organizačním zajištěním BA 2010, tj. s možnostmi ubytování,  
s technickým zajištěním prostor a navrhovaným doprovodným programem. VV konstatoval, 
že vše je dobře připraveno. 
Účast firem a sponzorů 
Poplatky za účast byly projednány podle předem připraveného návrhu a po podrobné diskusi 
byla odsouhlaseny dle návrhu. Trvale spolupracující firmy osloví dopisem předsedkyně.  
Odpovídá: I. Prochásková 
Webové stránky 
I. Šléglová předá D. Tkačíkové připravené texty a fotografie do 18. 6. 2010. 
Termín otevření webových stránek BA 2010: 30.6. 2010 
Odpovídá: D. Tkačíková 
Program 
Hlavní téma konference Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven bude navázáno na 
celoevropský projekt OpenAIRE http://www.openaire.eu/.  
Předběžný časový harmonogram:  
úterý 2. 11. 2010 
8:30–10:00  registrace účastníků  
10:00–10:15  Zahájení konference  
10:15–11:00    Zpráva o činnosti AKVŠ  
11:00–11:45 ??? 
11:45–12:00 Představení Knihovny FSS 
12:00–13:30  přestávka na oběd 
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13:30–15:15  Zahraniční příspěvky 
15:15–15:45 přestávka na kávu 
15:45–17:15 Zahraniční příspěvky – pokračování, koreferát, diskuse, firemní prezentace, ??? 
18:30–19:00 exkurze do Knihovny FSS   
19:00–22:00 společenský večer v atriu FSS 
středa 3. 11. 2010 
  8:30–10:30   Blok: Fond podpory zahraničních cest – zprávy z realizovaných cest  
10:30–10:50   Firemní prezentace    
10:50–11:15 přestávka na kávu 
11:15–11:35 Firemní prezentace  
11:35–13:00 Blok: Projekty 
13:00–13:30 Zhodnocení a závěr konference  

8. Informace z konference EBLIDA 
Pro nedostatek času nebyly informace podány. Členové VV se seznámí se zprávou z cesty, 
která je zveřejněna na webu AKVŠ. 
 
Příští jednání VV se uskuteční 16. 9. 2010 v 10 hod. v Univerzitní knihovně UPa 
v Pardubicích 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
 


