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Zápis z jednání výkonného výboru dne 11. 9. 2013 

 

Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, 

S. Řehořová V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková 

Hosté:  B. Ramajzlová,  

 

 

1. Zahájení – slovo předsedkyně 

Předsedkyně promluvila o zásadách komunikace v rámci VV. 

 

2. Kontrola zápisu ze dne 5. 6. 2013 

Konstatováno splnění úkolů týkající se BA 2013. Podrobněji v další části jednání. 

Ad bod 6 Provozní záležitosti 

Openaccess.cz - doména 

Úkol trvá. Dohodnout v rámci KA 1. 

Odpovídá: D. Tkačíková 

Ad bod 7 FPZC. Úkol trvá dle uloženého termínu. 

Odpovídá: H. Landová 

Ad bod 8 Stav KA. 

Podrobněji v další části jednání. 

 

3. Hospodaření  
     VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 

 

4. Program BA 

Program, který přítomní obdrželi předem, představila H. Landová. K jednotlivým 

příspěvkům se diskutovalo, byly probrány možné změny a časové úpravy. Vzhledem 

k tomu, že zahraniční host bude pravděpodobně pouze jeden, bylo dohodnuto, že 

časová úspora bude využita ve prospěch KA 4, příp. K 3. Velká část diskuse byla 

věnována poslednímu bloku programu – KA 2. Zde po úvodním slovu předsedkyně, 

která bude blok moderovat, budou předneseny 2 příspěvky (V. Svobodová - J. Jirát, 

M. Svoboda) a bude vytvořen prostor pro diskusi. V této souvislosti předsedkyně 

požádala všechny členy VV, aby si prostudovali finální materiál NTK „Návrh 

implementace jednotného systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti 

elektronických informačních zdrojů“ http://repozitar.techlib.cz/record/646/files/idr-

646_1.pdf. Svoje stanovisko pošle každý do konference ASOCIACE. 

Termín: 15. 10. 2013 

Odpovídá: všichni členové VV 

 

V programu budou uvedeny 4 komerční příspěvky, které byly přijaty dle pořadí 

přihlášených firem. Sponzorem BA 2013 je firma EBSCO. Diskutovalo se o uvedení 

posterů (KA 4, FPZC), o doprovodném programu. 

Definitivní verze programu bude zveřejněna k 15. 10. 2013. 

Odpovídá: předsedkyně, místopředsedkyně 

Termín: 15. 10. 2013 

. 

http://repozitar.techlib.cz/record/646/files/idr-646_1.pdf
http://repozitar.techlib.cz/record/646/files/idr-646_1.pdf


2 

 

5. Organizační zajištění BA 

Předsedkyně shrnula stav organizačního zajištění. Po diskusi byly stanoveny úkoly: 

- Na webu BA upřesnit informace v doprovodném programu (projížďky si hradí 

každý sám) 

- Zajistit panely na postery 

- Zajistit místnost na jednání VV v úterý 29. 10.  

Odpovídá: předsedkyně, D. Tkačíková 

 

. 

6. Různé 

- Informace z ÚKR 

V. Svobodová přeposlala předem členům VV dopis dr. Richtera o průzkumu, který je 

zaměřený na zjištění názorů a očekávání na budoucí funkce a zapojení knihoven do 

Centrálního portálu českých knihoven. Proběhla krátká diskuse. 

VV se shoduje, že vyplnění dotazníku je pouze v kompetenci vysokých škol.  

- Statistiky (Roční výkaz) 

Připomínka, že je třeba ověřit, zda bude sběr probíhat podobně jako v minulosti. 

Odpovídá: předsedkyně 

- Komise IVIG 

L. Bělohoubková informovala o přípravě semináře IVIG, který bude 19. 9. 2013. 

Komise připravuje ještě v závěru roku workshop Kreativní metody. 

- LIBER- pracovní skupiny 

Místopředsedkyně informovala o pracovních skupinách LIBER. V uplynulých letech 

vznikla Steering Committee „Reshaping the Research Library“ 

(http://www.libereurope.eu/committee/reshaping), a v jejím rámci několik pracovních 

skupin (WG). Z nich jsou pro AKVŠ a její cíle relevantní zejména WG „Research and 

Education“, a také nově vznikající skupina zaměřená na benchmarking. VV se 

shodnul na tom, že by bylo vhodné se do aktivit zmíněných dvou pracovních skupin 

zapojit. Do pracovní skupiny pro benchmarking je přihlášena B. Jankovská, do WG 

Research and Education se zapojí H. Landová.  Poté, co se úspěšně rozběhnou obě 

aktivity, bude jistě možné prezentovat činnost obou pracovních skupin širší obci VŠ 

knihovníků a vyzvat je také k zapojení.  

- Připravované semináře 

D. Tkačíková informovala, že v polovině listopadu bude uspořádán workshop OA, 

měl by být jiný než loni, podrobněji bude referovat na příštím zasedání VV. 

Předsedkyně navrhuje uspořádání semináře k DOI – bude-li zájem o tuto tématiku. 

 

 

 

 

 

Příští jednání VV se uskuteční v úterý 29. 10. 2013 ve 13,00 na VFU v Brně. Místo 

bude upřesněno v pozvánce. 

 

 

 

Zapsala: B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 
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