
Plán činnosti pro rok 2005 

1) Odborné semináře a pracovní setkání  
Termín: průběžně 
Odpovídá: předseda a pověření členové VV, předsedové komisí 

2) Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, rozpočet a plán na rok 
2005 
Termín: březen 2005 
Odpovídá: předseda, místopředseda, jednatel VV 

3) Výroční konference 
Termín: 21. dubna 2005 
odpovídá: předseda VV 

4) Novela knihovního zákona – pokračující práce 
Termín: průběžně 
odpovídá: předseda, místopředseda VV, předseda odborné komise pro spolupráci s RVŠ 

5) Mezinárodní spolupráce, navazování kontaktů, vytvoření pracovní skupiny 
Termín: průběžně 
odpovídá: předseda, místopředseda VV 

6) Činnost odborných komisí (příloha 1) 
Termín: průběžně 
odpovídá: předsedové komisí, předseda VV 

7) Příprava a uskutečnění Celostátní porady vysokoškolských knihoven jako výroční akce 
Termín: září–listopad 2005 
Odpovídá: předseda, pověření členové VV 

8) Zpráva o činnosti vysokoškolských knihoven pro Radu vysokých škol  
Termín: září 2005 
Odpovídá: předseda komise, předseda VV 

9) Příprava plánu činnosti na rok 2006, návrh rozpočtu na rok 2006 
Termín: prosinec 2005 
Odpovídá: předseda VV 
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Příloha 1 

Návrh plánu činnosti odborných komisí pro rok 2005 

Komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG) 
�	 2. pilotní průzkum stavu informační gramotnosti studentů na vysokých školách. Ověření 

výsledků 1. pilotního průzkumu, získání dalších podkladů. Výsledky obou budou využity 
při tvorbě koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v ČR v roce 2006. 

�	 Příprava systému na podporu informačního vzdělávání. Ve spolupráci se studenty ÚISK 
FF UK v Praze (Ústav informačních studií a knihovnictví) provést analýzu současných 
zahraničních systémů, které zpřístupňují prostřednictvím Internetu výukové materiály. 
Výsledky analýzy a návrhy na možná řešení našeho systému budou prezentovány na se-
mináři IVIG 2005. 

� Založení pracovního týmu pro grantové příležitosti, který bude sledovat a vytypovávat 
programy vhodné pro podání grantových projektů na aktivity IVIG. 

� Seminář IVIG 2005. Třetí ročník semináře je plánován na 22. září 2005. 

Komise pro elektronické informační zdroje (EIZ) 
�	 Dostupnost EIZ: pokračující práce, koordinace výměny titulů časopisů za vysoké 

školy (Science Direct) na rok 2006 v rámci projektu 1N  Primární elektronické informační 
zdroje z oblasti technických a aplikovaný přírodních věd pro vědu a výzkum (nositel 
Státní technická knihovna). 

�	 Zmapování situace na vysokých školách v oblasti přístupu k EIZ (systémy autorizace a 
autentizace). 

�	 Sledování aktuálního stavu řešení projektu COUNTER a průběžné informování knihov
nické veřejnosti o jeho výsledcích, účast na konferenci e-ICOLC (International Coalition 
of Library Consortia in Europe – Mezinárodní sdružení knihovnických konsorcií 
v Evropě). 

�	 Průběžná aktualizace databázové aplikace „EIZ na VŠ“ (http://vs-eiz.zcu.cz/). 

Komise pro spolupráci s RVŠ 
Aktivity vyplývající z funkce poradního orgánu předsednictva RVŠ. 
� Spolupráce s VV AKVŠ na legislativních záležitostech (knihovní zákon, autorský zákon), 

spolupráce s komisí  e-VŠKP. 
� Připomínky, příp. návrh změn pro výroční zprávu MŠMT (VVŠ) o činnosti knihoven 

v roce 2004. 
� Připomínky k aktualizaci dotazníku pro akreditaci nových studijních oborů, příp. pro 

evaluaci fakult. 
� Zpráva o vysokoškolských knihovnách pro jednání předsednictva RVŠ v září 2005. 

Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
(e-VŠKP) 
�	 Zpracování metadatového souboru pro e-VŠKP.  
�	 Příprava a realizace školícího semináře k souboru metadat pro e-VŠKP. 
� Zpracování a projednání pracovních dokumentů: národní standard metadat pro eVŠKP, 

návrh budování národního archivu e-VŠKP v ČR, evidence a stav reálných a projektova
ných informačních systémů pro eVŠKP v ČR. 

� Příprava programového bloku k e-VŠKP na CPVŠK 2005. 
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