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Zápis z jednání výkonného výboru dne 16. 9. 2010 
 
Přítomni: M. Fasura, I. Horová, I. Prochásková, V. Svobodová, I. Šléglová, L. Tichá, 
D. Tkačíková 
Omluveni: I. Brožek, O. Fabián, M. Machytková   
Hosté:  B. Ramajzlová, D. Čerňová 

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

2. Kontrola zápisu z 2. 6. 2010 
Úprava statistického výkazu. Předsedkyně informovala o jednání s Ing. Hrabou z ÚIV. Byla 
provedena drobná úprava ve vysvětlivkách pro položku III.D – Výuka zajišťovaná 
knihovníky. Uvádí se pouze výuka v předmětu, který je vyučován v rámci akreditovaného 
studijního programu, a kde je knihovník garantem předmětu a současně osobou, která výuku 
realizuje. 
Program statistického zjišťování za rok 2011 by měl být potvrzen do konce října 2010. Na  
BA bude podána informace a bude navrženo provést v knihovnách institucí AKVŠ testovací 
sběr za rok 2010. O případném semináři k novému výkazu se rozhodne v průběhu BA. 
VV vzal informaci na vědomí. 

3. Organizace BA 2010 
Financování BA je zajištěno díky sponzorství firem AiP+Proquest, EBSCO a Multidata, 
firemní účasti dalších firem a příspěvku firmy LSE, která zaplatí pronájem sálu a doprovodný 
program na rautu. Pravděpodobně nebude třeba čerpat prostředky AKVŠ nebo pouze 
v omezené míře. 
Ubytování – zajištěno pro přihlášené účastníky, dále bude kapacita navýšena o 30 lůžek. Pro 
zahraniční hosty budou zajištěny jednolůžkové pokoje. Odpovídá: Šléglová 
Občerstvení – odsouhlaseny kávové přestávky i raut, navrženo navýšit celkové náklady o 10 
tis. Kč. 
Tlumočení – zatím nebylo objednáno, čeká se na potvrzení účasti hostů. Úkol trvá, odpovídá 
Prochásková.  
Umístění stánků – zajištěno, přednostní výběr místa pro sponzory. 
Divadlo (doprovodný program v pondělí 1. 11. 2010) – předjednané v Divadle Bolka Polívky, 
cena lístku 320 Kč, informováni budou přihlášení účastnící a lístky si vyzvednou a zaplatí 
v pokladně. 
Další organizační záležitosti – vizitky, program (odpovídá Šléglová), záloha ve výši 5 tis. Kč 
na drobné vydání + orazítkované bločky na poplatky nečlenů (odpovídá Machytková). 
Zahraniční hosté – Paolo Budroni (Univerzita Vídeň), Mojca Kotar (Ljubljana), Iryna 
Kuchma (zástupce projektu OpenAIRE pro střední a východní Evropu), účast zajišťuje 
Tkačíková, letenky Machytková, vlak pro Paola Bodroni – dojedná Tkačíková. 
 
Program 
úterý 2. 11. 2010 
Dopoledne moderuje I. Prochásková 
8:30–10:00  Registrace účastníků  
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10:00–10:15  Zahájení konference (rektor MU prof. Fiala nebo prorektorka pro informační 
technologie prof. Černá)  

10:15–10:45    Přehled aktivit AKVŠ v roce 2010 a výhled do roku 2011 (I. Prochásková)  
10:45–11:00 Výsledky průzkumu informačního vzdělávání na vysokých školách z let 2006, 

2008 a 2010 (L. Tichá) 
11:00–11:30 Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven – úvod (D. Tkačíková) 
11:30–11:45   Firemní prezentace Thomson Reuters (D. Horký) 
11:45–12:00 Představení Knihovny FSS (I. Šléglová) 
12:00–13:30  přestávka na oběd 
 
Odpoledne moderuje D. Tkačíková 
13:30–13:50 Firemní prezentace EBSCO 
13:50–14:40  Open Access in Eastern Europe: Removing barriers to knowledge sharing 

(Iryna Kuchma, eIFL.net) 
14:40–15:30 Open access in Slovenia and OpenAIRE project (Mojca Kotar, University of 

Ljubljana) 
15:30–16:00 přestávka na kávu 
16:00–16:50 Reshaping Tasks – The Future Role of Research Libraries: Moving from 

Research to Practice (Paolo Budroni, University of Vienna) 
16:50–17:10 Jaký byl Open Access Week 2010 v Česku (P. Rygelová, L. Vyčítalová)  
18:30–19:00 exkurze do Knihovny FSS   
19:00–22:00 společenský večer v atriu FSS 
 
středa 3. 11. 2010 
První blok moderuje V. Svobodová 
Druhý blok moderuje I. Horová 
  8:30–10:30   Blok: Fond podpory zahraničních cest – zprávy z realizovaných cest  
  Konference LIBER 2010 (I. Horová)  
  Open repositories 2010 (L. Budínský) 

Open repositories 2010 (L. Němečková) 
76. konference IFLA (J. Mach) 

  ICOLC  European Meeting 2010 (B. Katolická) 
10:30–10:50   Firemní prezentace Multidata, s.r.o.   
10:50–11:15 přestávka na kávu 
11:15–11:35 Firemní prezentace ProQuest/Albertina icome Praha 
11:35–13:00 Blok: Projekty 

Zpráva o FRVŠ projektech – Davidová/Machytková 
13:00–13:30 Výsledky dotazníkového šetření k EIZ z programu INFOZ, zhodnocení a závěr 

konference (I. Prochásková) 
Výběr projektů z FRVŠ i z dalších programů zájem má NAKLIV a PARTSIP – do 30. 9. 
2010. Odpovídá Machytková. 
Podrobný program, s možností příp. doplnění, bude zveřejněn do 30. 9. 2010. Odpovídá 
Tkačíková.  

4. Odborné semináře pořádané VV 
IVIG – připraveno, seminář se koná 23. 9. 2010, přihlášeno 74 účastníků (odpovídá Tichá). 
Budování a správa fondu s využitím nových technologií – připraveno, seminář se koná 6. 10. 
2010, dosud přihlášeno 31 účastníků (odpovídá Fabián+Fasura). Pro zajištění semináře je 
třeba dodat zálohu 5 tis. Kč a orazítkované bločky. Odpovídá Machytková. 
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5. Dotazník EIZ  
Předsedkyně krátce informovala, kdo dotazník nevyplnil a proč (VŠUP, AVU, JAMU, JČU). 
UK (Paráková) přislíbila dodat informace v tištěné formě k EIZ INFOZ. Proběhla krátká 
diskuse iniciovaná I. Šléglovou a I. Horovou, která se týkala metodiky (s ohledem na rozdílné 
podmínky financování zdrojů na jednotlivých vysokých školách) a nakládání se získanými 
údaji. Předsedkyně znovu potvrdila, že výsledky budou prezentovány pouze anonymně, jak 
již bylo sděleno zpracovatelům v průvodním dopise k dotazníku. Souhrnné údaje budou 
podkladem k argumentaci pro další jednání o budoucnosti financování EIZ  na příslušných 
místech (RVŠ, RVVI, ČKR, náměstek pro vysoké školy MŠMT).  

6. Různé 
Informace předsedy ÚKR Dr. Richtera členům z jednání s náměstkem ministra kultury 
MgA. Radkem Zdráhalem. 
Předsedkyně zmínila dva body důležité pro VŠ knihovny.  

 MK ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou v platbách poplatků za kopie, tj. se 
zavedením paušálních plateb za kopírovací stroj. 

 MK potvrdilo záměr zpracovat a schválit novou koncepci rozvoje knihoven. 
Doporučuje v práci na koncepci pokračovat. 

Informace o konferenci Knihovny současnosti 2010. 
V. Svobodová stručně referovala o průběhu prvních dvou dnů konference, především o 
prezentaci koncepce rozvoje knihoven. Dokumenty ke koncepci jsou přístupné na 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/koncepce2011-14.htm. Podala informaci, 
že příští ročník bude v Českých Budějovicích. 
Nabídka T-Mobile. 
Na M. Machytkovou se obrátil zástupce agentury LNT, která pracuje jako jeden z dodavatelů 
pro společnost T-Mobile. Na listopad 2010 připravuje kampaň, která bude zaměřena na 
vysokoškolské studenty. Chtějí studentům, kteří navštěvují knihovny, nabídnout zdarma 
záložky, na kterých by bylo jednoduché reklamní sdělení a logo společnosti – záložky by byly 
vkládány do půjčovaných dokumentů. AKVŠ by byla pro tuto akci smluvním partnerem. Po 
krátké diskusi bylo dohodnuto, že se M. Machytková s firmou spojí a zjistí finanční hodnotu 
nabídky. V. Svobodová upozornila, že na Mendelu je vnitřní předpis o propagaci pouze těch 
firem, které mají uzavřenou smlouvu s univerzitou. V případě přijetí nabídky je třeba zjistit 
situaci na jednotlivých školách a podle toho přizpůsobit smlouvu. Odpovídá Machytková, 
Ramajzlová. 
 
Příští jednání VV se uskuteční 1. 11. 2010 ve 13 hod. v  knihovně FSS MU v Brně 
 
Zapsala: B. Ramajzlová 
Schválila: I. Prochásková 
 


