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Zápis z jednání výkonného výboru dne 8. 4. 2015 
 

Přítomni: B. Jankovská, J. Jirát, J. Mach, M. Machytková, Hana Landová, L. Bělohoubková 

Omluveni: M. Fasura ,S. Řehořová, V. Svobodová, D. Tkačíková   

Hosté:  B. Ramajzlová, P. Rygelová, K. Paulová 

 

  

1. Kontrola zápisu 

Předsedkyně konstatovala, že úkoly z minulého zápisu byly splněny, k některým bodům se 

bude dále jednat v programu.  

 

2. Hospodaření  

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

3. Informace k zápisu dokumentů (rejstříkový soud)  

Předsedkyně informovala, že Asociace byla 12. 3. vyzvaná dopisem, aby doplnila další 

dokumenty k zapsání změn. Požadované údaje byly doplněny, související dokumenty ověřeny 

a odeslány 26. 3. 2015. 

 

4. BA 2015 

K přípravě BA referovala místopředsedkyně. Navrhla, aby po dobré loňské zkušenosti byl 

zachován užší organizační výbor ve složení: H. Landová, garanti KA, B. Ramajzlová. Dále 

navrhla, aby byl zachován formát konference, který se osvědčil v roce 2014. V programu 

budou zachovány tematické bloky odpovídající jednotlivých KA (za obsah budou ručit garanti 

KA) a 2 paralelní sekce (možná témata: EIZ, vize knihoven). Cílem bude opět představit dva 

zahraniční hosty (návrhy: zástupce SPARC, předseda EBSLG, kontakt z Kolokvia V4  

v Bratislavě). Pro prezentaci cest podpořených v rámci FPZC bude posterová sekce. Proběhla 

diskuse týkající se možností rozvolnění programu, menšího počtu příspěvků, sladění 

firemních prezentací s tématem příslušného tematického bloku. Při tvorbě programu bude 

nutné brát v úvahu místo konání konference: většina účastníků přijede den předem a 2. den 

konference bude odjíždět dříve. S tím by měl souviset i bohatší předkonferenční program 

(exkurze do dolů, divadlo, společenské setkání). Program bude průběžně připravován,  

na červnovém jednání VV bude prodiskutována jeho základní verze. 

Odpovídá: H. Landová, garanti KA 

Termín: příští jednání VV 

 

5. Statistické zjišťování, NIPOS 

Předsedkyně informovala o výzvě Národního informačního a poradenského střediska  

pro kulturu (NIPOS), které na základě Příkazní smlouvy MK vykonává státní statistickou 

službu za kulturu, tedy i za knihovny. Dle jejich názoru ze statistiky prozatím vypadávají 

specializované knihovny registrované na MK, které jsou na vysokých školách. Předsedkyně 

bude jednat s dr. Radovou (zástupkyně ředitele NIPOS) dne 20. 4. 2015. Jednání se dále 
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zúčastní M. Fasura a S. Řehořová. VV se předběžně shodl na tom, že NIPOS budou 

poskytnuty údaje, které AKVŠ sebrala za rok 2014 (nebude se vyplňovat žádný nový 

formulář), a to za VŠ knihovny, které jsou evidovány jako specializované – týká se to 

11 členských knihoven. Po výše uvedeném jednání pošle předsedkyně ředitelům a vedoucím 

těchto knihoven dopis se žádostí o souhlas k poskytnutí jejich údajů NIPOS. 

Odpovídá: předsedkyně, M. Fasura 

Termín: 25. 4. 2015 (dopis), pro předání dat bude stanoven po jednání 20. 4. 2015 

 

Vzhledem k nemoci M. Fasury nebyl VV informován o dalším postupu ve statistikách po 

sběru statistických výkazů – zpracování a sumarizace výsledků, seminář pro hodnocení 

výkonů knihoven VŠ aj. Předsedkyně vyzvala, aby M. Fasura, S. Řehořová a M. Krčál 

projednali konkrétní postup a harmonogram. Na základě jejich jednání připraví písemný 

návrh a seznámí s ním členy VV.   

Odpovídá: M. Fasura, S. Řehořová  

Termín: 30. 4. 2015 

 

6. Připravované semináře 

O dvou akcích KA 1/Inciativa OA informovala P. Rygelová. 

Workshop DSpace 5, VŠB-TUO, Ostrava, 14. 4. 2015. Workshop je určen IT správcům 

systému DSpace, je zaměřen na výměnu zkušeností s přechodem systému DSpace na verzi 5. 

Povede jej Ing. I. Masár (UTB). Přihlášeno je 22 účastníků. 

Otevřené repozitáře 2015, VUT v Brně, 12. a 13. 5. 2015. Je to pravidelná akce, registrace 

bude otevřena v 2. polovině dubna. P. Rygelová seznámila s programem semináře, který 

mapuje vývoj politiky otevřeného přístupu na mezinárodní, národní i institucionální úrovni a 

také současný stav budování repozitářů v ČR. Seminář bude hostit zahraničního 

přednášejícího Pabla de Castro (Open Access Project Officer, LIBER, euroCRIS Board 

member), který promluví interoperabilitě systémů CRIS a repozitářů. 

FOSTER – Dny otevřené vědy 2015, ČZU, Praha, 21. 4. 2015 a VUT, Brno: 23. 4. 2015. 

Jedná se o celodenní semináře o otevřeném přístupu k vědeckým informacím a tvorbě politik 

otevřeného přístupu podpořené projektem FOSTER. H. Landová informovala, že všechny 

podmínky pro úspěch seminářů byly ze strany ČZU (nositel projektu) zajištěny. 

Předsedkyně uvedla, že ne každý uchazeč uspěl a získal dotaci, že se tak stalo díky dobré 

přípravě a poděkovala D. Tkačíkové a H. Landové. 

Seminář ke statistikám EIZ, Praha, NTK, 20. 5. 2015.  

Seminář je v přípravě. Návrh programu představil J. Jirát. Měl by to být edukativní seminář,  

o programu se diskutovalo a bude ještě před zveřejněním projednán s garantem KA 2 a 

s předsedkyní. Seminář je koncipován ve spolupráci s NTK, která poskytne prostory. Je to 

aktivita AKVŠ, takže program a registrace budou na našich stránkách. Poplatky pro nečleny 

nebudou vybírány od pracovníků NTK. 

Předsedkyně upozornila, že v sebraných datech ke statistikám EIZ chybí UK. J. Jirát zmínil 

velkou pracovní náročnost při zpracovávání dat.  

Odpovídá: J. Jirát, V. Svobodová (program), Tkačíková (stránky) 

Termín: 30. 4. 2015 

 

7. Konference ECIL 2016 

V současné době je příprava v útlumu, jak na straně hlavních organizátorek (pro ECIL 2015 

právě probíhá časově náročné recenzní řízení), tak na straně AKVŠ  (z důvodů příprav 

semináře FOSTER a práci na celostátním průzkumu IG). H. Landová je v kontaktu 

s agenturou Guarant – další schůzka by měla proběhnout na přelomu dubna a května. Zároveň 
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se vyjednává o návštěvě jedné z hlavních organizátorek, paní Sonji Špiranec v Praze, která by 

provedla obhlídku plánovaných konferenčních prostor i prostor pro společenský program 

konference.  

Odpovídá: H. Landová, L. Bělohoubková 

Termín: příští jednání VV 

 

8. Veřejné zakázky 

K problematice akvizice knižního fondu z hlediska zákona o veřejných zakázkách bude 

pokračovat spolupráce s právničkou. Vzhledem její  dlouhodobé pracovní neschopnosti 

plánovaná schůzka proběhne schůzka 23. 4. 2015. 

Odpovídá: předsedkyně 

Termín: průběžně 2015 

 

9. IVIG 

Předsedkyně komise L. Bělohoubková informovala o postupu prací na celorepublikovém 

průzkumu informační gramotnosti. Průzkum proběhne na fakultách 17 veřejných vysokých 

škol. Dotazníky budou rozeslány cca 90 tisícům respondentů, uvažovaná návratnost je cca 

35 tisíc.  Byly uzavřeny dohody o provedení práce s programátorem a socioložkou. Dotazník 

je připraven na testování, poslední schůzka účastníků před zahájením průzkumu bude 14. 4. 

2015. Průzkum bude zahájen 27. 4. 2015 a ukončen 11. 5. 2015. Po skončení sběru dotazníku 

budou data analyzována a vyhodnocena, budou vypracovány písemné zprávy pro jednotlivé 

fakulty/vysoké školy a bude vytvořena souhrnná zpráva. Dílčí výsledky budou představeny na 

semináři IVIG 2015 a souhrnná zpráva bude představena na BA 2015. Autoři průzkumu 

počítají se zásadním příspěvkem na konferenci 2016. 

 

10. Iniciativa NIP 

O činnosti referovala K. Paulová, která prozatím zastupuje A. Vyčítalovou. NIP chystá 

příspěvek na INFOS 2015, na konferenci ÚISK Kokon. Smyslem je získat další členy do 

iniciativy NIP. V plánu mají akce – worskhop k marketingu a PR, k redesignu webu 

v univerzitních knihovnách.  

Termín: červen 2015 

Odpovídá: K. Paulová 

Na září je připravován Barcamp, jeho cílem jsou mladí přednášející. 

Předsedkyně upozornila, že o NIP neinformují stránky AKVŠ, bude to napraveno. 

Odpovídá: K. Paulová, D. Tkačíková 

Termín: 15. 5. 2015 

V plánu NIP je návrh nového webu AKVŠ spolu s KA 4, je třeba prověřit, jak bude tento 

záměr plněn.  

Odpovídá: M. Fasura, K. Paulová, D. Tkačíková 

Termín: příští jednání VV 

11. Informace z ÚKR 

Předsedkyně informovala, že se spolu s V. Svobodovou zúčastní výjezdního zasedání ÚKR ve 

dnech 27. – 29. 4. 2015 v Třešti, které se bude věnovat vyhodnocení jednotlivých priorit 

stávající Koncepce a diskuze o prioritách rozvije českých knihoven na léta 2016 až 2025. 

Novela AZ – V. Svobodová předá J. Machovi dostupné materiály a informace (jsou-li) tak, 

aby mohl převzít celou problematiku AZ.  

Odpovídá: V. Svobodová 

Termín: příští jednání VV 
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12. Různé 

 

 Porada ředitelů a vedoucích VŠ knihoven  

Původně byla plánována v souvislosti s vyhlášením OP VVV, PO1, SC 4, ke kterému 

nedošlo. Nový termín je středa 3. 6. 2015. Předsedkyně pozve účastníky dopisem. 

Odpovídá: předsedkyně 

Termín: 15. 5. 2015 

 FPZC 2015 

H. Landová informovala, že v řádném termínu došlo 6 přihlášek, celkové finanční požadavky 

se vejdou do plánovaných 120 tis., přihlášky jsou v procesu hodnocení, výsledky budou 

zveřejněny do 17. 4. 2015.  

Odpovídá: H. Landová 

Termín: 17. 4. 2015 

 Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4 

H. Landová bude zastupovat AKVŠ s vyzvaným příspěvkem na kolokviu, které se koná ve 

dnech 8. - 9. 6. 2015 v Bratislavě. 

 

                                              

Příští jednání VV se uskuteční ve středu 17. 6. 2015 ve13,00 hod. na VŠE. 

 

 

 

Zapsala:    B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 

 


