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Zápis z jednání výkonného výboru dne 27. 2. 2014 

 

Přítomni:  M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, S. Řehořová,  

L. Bělohoubková 

Omluveni: O. Fabián, V. Svobodová, D. Tkačíková 

Hosté:  I. Brožek, B. Ramajzlová 

 

 

 

1. Informace o přípravě zajištění BA 2014 na UJEP – host PhDr. I. Brožek 

Jednání o přípravě BA na UJEP bylo v programu předřazeno. PhDr. Brožek jako garant 

organizující vysoké školy připravil podrobné materiály, které měli přítomní k dispozici 

předem. BA 2014 proběhne ve dnech 14. – 15. 10. 2014 v kampusu UJEP. Konference bude 

propagována také jako akce u příležitosti 60. výročí vzniku dnešní Vědecké knihovny UJEP. 

Pro konferenční jednání je zamluvena červená aula (300 míst) včetně technického zajištění. 

V prostoru lobby bude umístěna prezence, firemní stánky a šatna, proběhnou zde kávové 

přestávky a společenský večer. Diskuse byla k možnostem ubytování, kulturnímu programu, 

možnosti streamování průběhu konference, k termínům pro webové stránky atd. VV pochválil 

kolegu Brožka za důkladnou přípravu a konstatoval, že není třeba, aby se červnové jednání 

VV konalo v Ústí n. L. Na pondělí 13. 10. 2014 je plánováno zasedání VV v prostorách 

knihovny UJEP. Je třeba zvážit, zda nevyužít pondělí 13. 10. pro setkání knihovníků 

k aktivitám (statistiky, konsorcia?).  

Termín: průběžně 

Odpovídá: místopředsedkyně 

2. Kontrola zápisu 

Předsedkyně konstatovala, že bezprostřední úkoly se týkají výroční konference, o dalších se 

bude jednat v následujícím programu. 

 

3. Hospodaření 

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

 

4. Přihláška UK do AKVŠ 

Předsedkyně předložila k projednání přihlášku Univerzity Karlovy do AKVŠ. Vzhledem 

k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky, VV schválil podle čl. 3.3 stanov přijetí UK za 

člena AKVŠ jednomyslně. 

Předsedkyně bude informovat dnešní výroční konferenci a požádá ji o potvrzení přijetí 

nového člena (Stanovy, čl. 2.6). 

Odpovídá: předsedkyně 

 

5. Výroční konference 

Předsedkyně konstatovala, že jsou připraveny všechny materiály pro výroční konferenci, 

seznámila přítomné s podrobným programem (vč. hlasování). Za nepřítomného jednatele 

O. Fabiána přednese zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu předsedkyně. Návrh plánu 
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činnosti přednese předsedkyně, s oblastí mezinárodní spolupráce vystoupí místopředsedkyně, 

která ještě představí změny Statutu FPZC a vyhlášení výběrového řízení na rok 2014.  

 

6. Návrh na členy komise Fondu pro podporu zahraničních cest 2014 

VV navrhuje komisi pro hodnocení ve složení: za VV  H. Landová (jako předsedkyně),  

S. Řehořová, návrhy z VŠ knihoven: M. Cihlová (JČU), H. Sedláčková (UP), I. Brožek 

(UJEP). Složení komise bude předloženo k potvrzení výroční konferenci. 

 

7. Statistické zjišťování za rok 2014 

Předsedkyně informovala o tom, že od roku 2014 nebude v programu statistického zjišťování 

MŠMT statistický výkaz V 21-01 (Roční výkaz o VŠ knihovně). Předběžné jednáno s ing. 

Hrabou (MŠMT), že AKVŠ převezme tento úkol s tím, že jí budou poskytnuta data i příslušný 

SW. Dalším jednáním byla pověřena S. Řehořová a M. Fasura. Dále je třeba vytvořit návrh 

dalšího možného postupu, příp. vytvořit užší pracovní skupinu, zvážit příp. seminář 

k vykazování za rok 2014. 

Termín: jednat s ing. Hrabou – březen, ostatní průběžně 

Odpovědnost: S. Řehořová, M. Fasura 

 

8. Licenční centrum – činnost pracovní komise  

Předsedkyně požádala, vzhledem k nepřítomnosti V. Svobodové, o zprávu J. Jiráta. Kolega 

Jirát informoval, že zatím probíhá komunikace e-mailem, předpokládá se setkání.  

Předsedkyně informovala o jednání Sněmu RVŠ dne 20. 2. 2014, kde se v programu věnoval 

mj. prof. Opatrný výše uvedené problematice. V záznamu z jednání Sněmu je uvedeno:    

„Dále prof. Opatrný informoval o debatě nad budoucím financováním elektronických 

informačních zdrojů - časopisů a databází. Ty jsou velmi významné pro tvůrčí činnost 

vysokých škol, nepanuje však obecná shoda, jak optimálně nastavit režim jejich financování 

či jak organizovat vyjednávání o licencích s vydavateli. Debata se vede o míře centralizace i 

o finančních mechanismech, které by měly být dostatečně pružné a efektivní pro získání 

maximálního užitku při minimu nákladů. Různé názorové proudy zde představují vedení 

Národní technické knihovny a Asociace knihoven vysokých škol. Rada VŠ se zde chopila role 

moderátora diskuse a uspořádala jednání svých pracovních komisí v Brně 30. ledna 2014, 

jehož se účastnili jak zástupci obou názorových směrů, tak i MŠMT. V příštích měsících se 

očekávají výstupy pracovní skupiny, která by měla dojít ke konsensuálnímu návrhu.“ 

Vzhledem k doporučení RVŠ předložit na květnovém sněmu konsenzuální návrh, požádala 

předsedkyně ředitele NTK o účast zástupce NTK v pracovní komisi. Aktuální neoficiální 

stanovisko ředitele NTK je zástupce do této skupiny nevyslat. Pokud bude toto stanovisko ze 

strany NTK oficiálně potvrzeno, budou závěry pracovní skupiny na sněmu RVŠ prezentovány 

jako návrh vysokých škol. 

 

9. Veřejné konzultace ke copyrightu 
 

VV nezískal od většiny VŠ knihoven vyjádření na danou problematiku, proto jménem AKVŠ 

nebyl vyplněn dotazník v rámci veřejné konzultace EK k revizi pravidel autorského práva. 

Do konference VYSKA byly zaslány informace o zveřejněných stanoviscích EBLIDA  a 

LIBER. 

 

10. Semináře 

http://www.radavs.cz/clanek.php?c=1573
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Během února proběhly dva velmi úspěšné semináře: Jak úspěšně prezentovat na zahraniční 

konferenci a Benchmarking jako metoda EBL aneb jak uspět v BIX 

 

11. Komise IVIG 

Komisi byl přijat poster na konferenci LILAC 2014 v Sheffieldu. Prezentovat budou Ilona 

Trtíková a Lenka Bělohoubková. Komise také přihlašuje poster na konferenci INFORUM.  

V prvním čísle časopisu Duha vyjde článek o letošních plánovaných aktivitách IVIG. 

Během března proběhne pravidelný průzkum aktivit VŠ knihoven na poli informačního 

vzdělávání. 

 

12. Slovo předsedkyně  

Předsedkyně připomenula, že uplynul rok od zvolení nového výkonného výboru. Poděkovala 

všem členům za aktivitu a ochotu ke spolupráci a vyslovila přání, aby tomu tak bylo i 

v dalším období.  

 

Příští jednání VV se uskuteční ve středu 16. 4. 2014 v 10,00 na ČVUT v Praze. Místo 

bude upřesněno v pozvánce. 

 

 

 

Zapsala: B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 

 


