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Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 31. 10. 2011 
 
Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, Hana Landová, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová, 
I. Šléglová, D. Tkačíková, I. Brožek, I. Horová 
Hosté:  Helena Landová 
 
1. Hospodaření: 
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 
 
2. BA – poslední pokyny 
Ze strany organizátora vše připraveno, informace podala Helena Landová. 
 
3. Kontrola zápisu z 15. 9. 2011  
D. Tkačíková připraví materiál pro Výroční konferenci AKVŠ, který bude předem zaslán 
rektorům VŠ spolu s dalšími materiály. Na Výroční konferenci AKVŠ bude projednán a bude se 
hlasovat o podpisu Berlínské deklarace. Jedná se sice o symbolické vyjádření podpory 
otevřenému přístupu k výsledkům VaV, které ovšem v sobě zahrnuje závazek a úkol podpory 
OA. AKVŠ je v rámci své „Iniciativy“ připravena tuto podporu vysokým školám poskytovat. 
Nicméně ze strany VŠ knihoven, které budou pro podpis Berlínské deklarace hlasovat, bude 
očekáván aktivní přístup k osvětě o OA a k budování institucionálních repozitářů ve vlastních 
institucích. O této iniciativě budou předem informováni kontaktní osoby AKVŠ s tím, že 
pravděpodobně budou na konferenci delegování svým rektorem a že budou pověření hlasováním 
o podpisu Berlínské deklarace. 
Úkol trvá: D. Tkačíková, I. Prochásková 
 
4. Informace o realizovaných seminářích 
Realizovaný seminář IVIG 
Seminář, který spolu AKVŠ pořádal ÚISK FF ÚK, se uskutečnil 22. 9. 2011. Program semináře 
včetně příspěvků je dostupný na http://www.ivig.cz/ivig2011.html. Odpolední blok byl věnován 
diskusi na téma Nová témata v informačním vzdělávání a pracovnímu setkání (dvě skupiny) nad 
tématy Open Access a Geocaching. Seminář byl úspěšný.  
Připravované semináře 
Na prosinec 2011 připravuje komise IVIG pracovní setkání/seminář v Pardubicích na téma – 
měření efektivity informačního vzdělávání – příprava strategie pro rok 2012 (hlavní zaměření 
komise IVIG pro rok 2012). Komise hledá rovněž nové členy z knihoven VŠ, kteří se dosud ke 
spolupráci nepřihlásili. 
Odpovídá: Hana Landová 
 
5. Podpora mladých pracovníků knihoven AKVŠ – získávání zahraničních zkušeností 
Uskuteční se mimo Fond podpory zahraničních na akce vyhlášené výkonným výborem. Je 
určena pro mladé profesionály do 35 let. Pro rok 2012 je navrhována akce IFLAcamp viz 
http://npsig.wordpress.com/iflacamp. Zájemci o účast předloží žádost VV AKVŠ. Jednou 
z podmínek bude registrace zájemce a jeho případné aktivity v IFLA New Professionals Special 
Interest Group. Struktura žádosti (přihlášky a motivačního dopisu) bude připravena do konce 
roku 2011 a po projednání VV AKVŠ zveřejněna v konferenci vyska. 
Odpovídá: I. Šléglová 

http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://www.ivig.cz/ivig2011.html
http://npsig.wordpress.com/iflacamp
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6. Příprava projektů v rámci VaVpI  
Mimopražské VŠ knihovny pokračují v přípravě projektů, které musí být odevzdány do 20. 1. 
2011. 
 
7. Různé 
V roce 2012 oslaví AKVŠ 10 let od svého založení. Nastane čas bilancování a v souvislosti 
s volbami nového VV AKVŠ počátkem roku 2013 také hledání nových námětů pro činnost 
AKVŠ, otázka placené výkonné funkce ve VV AKVŠ pro aktivity, které přesahují rámce 
dobrovolné práce (např. odborné průzkumy). 
 
Příští jednání VV se uskuteční během ledna 2012. Přesné datum a místo konání bude stanoveno 
později s ohledem na ukončení prací na projektech VaVpI.  
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
     


