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Zápis z jednání výkonného výboru dne 29. 10. 2013 

 

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

V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková 

Omluveni: M. Fasura, S. Řehořová 

Hosté:  B. Ramajzlová, J. Slámová 

 

1. BA 2013 

 Organizace 

PhDr. Slámová informovala o tom, že organizace konference je ze strany VFU plně zajištěna 

– prostory, technika v sále, doprovodný program, péče o zahraničního hosta atd. 

 Financování 

Předsedkyně provedla rekapitulaci finančního zajištění, sponzorem je firma EBSCO, další 

firmy zaplatily účast v programu, stánky atd. Rozpočet BA bude plně pokryt ze získaných 

zdrojů, takže plánovaná částka na akci BA nebude použita. 

 Program 

S celkovým programem byli všichni seznámeni v průběhu posledních příprav. Předsedkyně 

vyzdvihla úsilí H. Landové, které se podařilo získat dva zahraniční hosty. Kvůli časovým 

možnostem paní I. Lacunzy došlo v programu k dílčím přesunům. Byla dohodnuta konečná 

moderace jednotlivých bloků. 

 Anketa 

Po skončení konference bude uspořádána anketa – dotazník – na ohlasy. Zajistí M. Fasura. 

 

2. Hospodaření 

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

 

3. Kontrola zápisu ze dne 11. 9. 2013 

Konstatováno splnění úkolů týkající se BA 2013.  

 Ad Různé – Statistiky. 

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně je zahrnut do zjišťování ČSÚ za rok 2013. Sběr bude 

probíhat obvyklým způsobem. Je třeba informovat kontaktní osoby. 

Odpovídá: předsedkyně 

Termín: 10. 11. 2013 

 Ad bod 6 (zápis z června) Provozní záležitosti 

Openaccess.cz – doména 

Úkol trvá. Dojednat s AMU převod domény na AKVŠ. 

Odpovídá: předsedkyně 

 

4. Zpráva z ÚKR 

V. Svobodová informovala jednak o Koncepci účinnějšího působení MK ČR ve vztahu 

k zahraničí na léta 2013 – 2018. Dále informovala o aktuálních problémech, kterými se ÚKR 

zabývá: digitalizace, Autorský zákon, čerpání strukturálních fondů – pro MK připravuje 

Ministerstvo vnitra ČR, obavy z nedostatečné dotační politiky pro Koncepci rozvoje 

knihoven.  

VV vzal informace na vědomí. 
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5. Spolupráce AKVŠ, SKIP a SDRUK 

Informovala Hana Landová o spolupráci v oblasti informačního vzdělávání. V této 

problematice je hodně průniků napříč knihovnami. Příkladem jsou standardy informačního 

vzdělávání pro ve vysokoškolském prostředí, které by se daly propracovat i na nižší typy 

školy. V blízké době se uskuteční schůzka zástupců komise IVIG s představiteli Sekce 

vzdělávání SKIP a Sekce IVU SDRUK a budou domluveny hlavní body spolupráce. O 

postupu bude na jednáních VV AKVŠ pravidelně informovat místopředsedkyně. 

VV souhlasí s tímto postupem a považuje spolupráci za přínosnou. 

 

6. Materiál NTK – vyjádření členů VV 

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich vyjádření k materiálu NTK „Návrh 

implementace jednotného systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti 

elektronických informačních zdrojů“. Na základě připomínek byl vytvořen souhrn, který 

předsedkyně rozeslala členům VV a v této podobě bude prezentován v programu. Bude-li 

AKVŠ přizvána k dalšímu jednání, předsedkyně přislíbila využít jednotlivé připomínky a 

vyjádření. 

 

7. Různé 

 Vizitky AKVŠ 

Bylo rozhodnuto, aby pro členy VV, případně pro vyjíždějící členy komise IVIG a pro FPZC, 

byly připraveny vizitky. 

Odpovídá: B. Jankovská (vzor), V. Svobodová (tisk) 

Termín: do konce roku 2013 

 BA 2014 

K organizaci konference v roce 2014 se předběžně hlásí UJEP v Ústí nad Labem. Je třeba 

dojednat termín s PhDr. I. Brožkem. 

Odpovídá: předsedkyně 

Termín: do konce roku 2013 

  

 

 

 

     

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 5. 12. 2013 v 10,00 v ÚK ČVUT v Praze. 

 

Zapsala: B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 

 


