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Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 15. 9. 2011 
 
Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, I. Horová, Hana Landová, M. Machytková, I. Prochásková, 
V. Svobodová, D. Tkačíková 
Omluveni:  I. Brožek, I. Šléglová 
Hosté:  B. Ramajzlová 
 
1. Hospodaření 

VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 
 
2. Kontrola zápisu z 8. 6. 2011  

Ad bod 4) aktivity OA,  
D. Tkačíková připraví jednostránkový dokument k Berlínské deklaraci, který bude projednán 
VV na příštím jednání VV (31.10.). Po schválení VV bude rozeslán kontaktním osobám 
k dalšímu projednání na jednotlivých školách. Na základě hlasování zástupců členů na 
výroční konferenci 2012 bude přijato usnesení k připojení AKVŠ k podpisu Berlínské 
deklarace. 
Úkol trvá.  
 

3. Statistický výkaz 
Předsedkyně konstatovala, že ing. Hraba (ÚIV) opravil výkaz a zapracoval připomínky, nová 
verze programu byla testována v červenci UPa, UJEP a VŠB-TUO. Vzhledem k probíhajícím 
změnám (Ústav pro informace ve vzdělávání bude dle rozhodnutí ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy zrušen) a v současné době probíhá jeho likvidace a vypořádávání jednotlivých 
agend, lze pouze předpokládat, že vykazování bude probíhat podle dohodnutých podmínek. 
 

4. Projednání a schválení bilanční zprávy pro RVŠ 
Vyžádanou kapitolu Problematika vysokoškolských knihoven do Bilanční zprávy RVŠ za 
období 2009-2011 připravila M. Machytková a předložila ji VV, který ji schválil bez 
připomínek. 
V návaznosti na to informovala předsedkyně, že byla požádána J. Nejezchlebovou (MZK) 
o příspěvek do časopisu DUHA o aktivitách AKVŠ. Přítomní se shodli, že jako podklad lze 
využít text bilanční zprávy. 
Odpovídá: Prochásková 
 

5. Informace k aktivitám Open Access 
6. září 2011 se sešla na pracovní schůzce skupina koordinující přípravu Open Access Week, 
který se letos celosvětové koná v týdnu od 24. do 28. října. Stránky na doméně openaccess. 
cz, byly aktualizovány a přinášejí základní informace o hnutí open access a odkazují na 
webové stránky institucí, které jsou do tohoto hnutí zapojeny. Doména je dosud registrována 
na AMU, začátkem roku 2012 dojde k přeregistrování na AKVŠ.  
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6. Informace o připravovaných seminářích a činnosti komise IVIG 
Semináře IVIG 2011: Nová témata ve vzdělávání -  referovala předsedkyně komise Hana 
Landová. Vzhledem k blížícímu se termínu konání (22. 9.) je vše připraveno, probíhá 
registrace účastníků a předpokládá se opět účast kolem 60 lidí. Komise připravuje již téma 
pro IVIG 2012 „ Hodnocení efektivity informačního vzdělávaní“. K tomu komise ještě 
v závěru letošního roku uspořádá „miniseminář“. 
 

7. Informace o koordinaci financování EIZ v rámci VaVpI 
Dne 12. 9. se v NTK uskutečnila z iniciativy ředitele KNAV koordinační schůzka zástupců 
nositelů projektů INFOZ a uchazečů o projekt VaVPI, výzva 4.3. V době zasedání VV ještě 
nebyl k dispozici zápis, ani seznam otázek, na kterých se účastnící schůzky dohodli, že je 
pošlou na MŠMT před konáním semináře k výzvě 4.3 (27. 9., 6. 10.). Předsedkyně 
informovala o další připravované koordinační schůzce, která bude na UP v Olomouci 
v nejbližším možném termínu po seminářích (7. 10.?). Účastnit se budou uchazeči o projekt a 
partneři, pracovníci OP z jednotlivých univerzit, příp. zástupci Prahy. 
 

8. Informace z LIBER a IFLA 
Předsedkyně informovala o zahraničních cestách. Ke konferenci LIBER odkázala na již 
zveřejněnou cestovní zprávu, zdůraznila prezentaci výsledků projektu Má využívání knihovny 
vliv na dosažené studijní výsledky? (Graham Stone, University of Huddersfield, UK), která ji 
zaujala. Protože B. Jankovská (UPa) je na stáži v knihovně této univerzity, bude referovat na 
BA o bezprostředních zkušenostech. Zápis z cesty na IFLA zatím není, předsedkyně ústně 
shrnula pozitivní zážitky z této konference (otevřená mezinárodní společnost, podněty pro 
téma BA atd.). Předsedkyně navrhla, aby v příštím roce, kdy se IFLA koná v Helsinkách, 
byla vyčleněna z rozpočtu AKVŠ částka pro podporu účasti jednoho či dvou mladých 
knihovníků. VV návrh schválil, způsob podpory bude upřesněn. 
Odpovídá: Prochásková 
 

9. Příprava BA 2011 
Organizace 
Předsedkyně zrekapitulovala přípravu organizace. V současné chvíli je nasmlouváno 119 tis. 
Kč (sponzorské dary, stánky, propagace). Zatím se nepřihlásily všechny známé firmy – je 
třeba je opakovaně adresně oslovit – zajistí Prochásková. Hlavní výdaj (raut, kávové 
přestávky) při účasti 150 lidí je plánován cca na 80 tis., pronájem 10 tis. Zda budou 
tlumočeny zahraniční příspěvky (cca 25 tis.) se rozhodne do konce září, až budou jasné 
všechny příjmy. Webové stránky byly připraveny včas, probíhá registrace. 
Program 
Vystaven je předběžný program, který bude ještě upravován:  
V 1. dni do dopoledního bloku, který moderuje I. Prochásková, bude vložena 15 min. firemní 
prezentace Davida Horkého z Thomson Reuters. Odpolední blok moderuje D. Tkačíková. 
Prvním zahraničním přednášejícím bude Paola Gargiulo, Inter-University CASPUR (viz 
zápis z dubna), druhý přednášející je vyjednáván D. Tkačíkovou v Německu.   
2. den bude moderovat Iva Horová, která si navrženými přednášejícími upraví časově první 
blok. 
Vložení dalších firemních prezentací dohodne předsedkyně s moderátory bloků podle toho, 
kolik jich celkem bude. Dotazník na hodnocení BA připraví M. Fasura podle loňského vzoru, 
aby byl k dispozici hned po skončení konference. 
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10. Různé 
Fond podpory zahraničních cest 
Předsedkyně předložila návrh na zvýšení podpory pro Ing. Budínského o 909,90 Kč. 
Vzhledem k tomu, že plánovaná částka na všechny cesty nebyla nevyčerpána, VV návrh 
jednomyslně schválil.  
Odpovídá: Machytková. 
Ceny Knihovna roku 

      I. Horová informovala o nominacích na knihovnu roku a významný počin za rok 2011, 
výsledky budou zveřejněny při zahájení Týdne knihoven. Dále informovala, že končí její 
tříleté období, ve kterém byla členkou hodnotící komise za vysokoškolské knihovny. 
Vzhledem k možnosti nominovat dva členy byla Iva Horová pověřena navrhnout konkrétní 
osoby (předběžně Alena Matuszková, UK) a uvědomit o výběru VV. 
Národní soustava povolání 
B. Ramajzlová informovala o aktivitách kolem Národní soustavy povolání (NSP), kde 
z pověření předsedkyně zastupuje AKVŠ v roli posuzovatele. V současné době probíhají 
projekty NSP II a Národní soustava kvalifikací II, v jejich rámci vznikají také typové pozice 
knihovnických profesí. O projektu více na stránkách http://www.nsp.cz/. 
Knihovny současnosti 

      O průběhu konference a hlavních tématech referovala V. Svobodová 
 
Příští jednání VV bude v pondělí 31. 10. 2011 v 13,30 hod. v  Akademické knihovně JČU 
(místnost bude upřesněna). 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 


