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Návrh plánu činnosti pro rok 2006 

 
 
1. Odborné semináře a pracovní setkání  

Termín: průběžně 
Odpovídá: předseda a pověření členové VV, předsedové komisí 
 

2. Příprava výroční konference  
Termín: únor – duben 2006 
Odpovídá: předseda, místopředseda, jednatel VV, předseda komise eVŠKP 
 

3. Výroční konference 
Termín: 27. dubna 2006  
Odpovídá: předseda VV 
 

4. Mezinárodní spolupráce 
– spolupráce s LIBER 

Termín: průběžně 
odpovídá: místopředseda VV 

– zahraniční cesty (účast na konferencích) 
       Termíny: 

– 12th Seminar of The LIBER Architecture Group (22. 3.–24. 3. 2006, Utrecht), 
– LIBER Annual General Conference  (4. 7.–8. 7. 2006, Uppsala), 
– 8th European Meeting ICOLC (podzim 2006, Řím) 
– Creating Knowledge IV (16.–18.8.2006, Copenhagen) 

Odpovídá: místopředseda VV, účastníci konferencí 
 

5. Činnost odborných komisí  (příloha 1) 
Termín: průběžně 
Odpovídá: předsedové komisí, předseda VV,  

 
6. Příprava a uskutečnění Celostátní porady vysokoškolských knihoven jako výroční akce  

Termín: červen – září – říjen 2006 
Odpovídá: předseda, pověření členové VV 
 

7. Zpráva o činnosti vysokoškolských knihoven pro Radu vysokých škol  
Termín: listopad 2006 
Odpovídá: zástupce AKVŠ při RVŠ, předseda VV  
 

8. Příprava plánu činnosti na rok 2007, návrh rozpočtu na rok 2007. 
Termín: prosinec 2006 
Odpovídá: předseda VV  
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Příloha 1 
Plán činnosti odborných komisí 

 
Odborná komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách 
Předsedkyně: PhDr. Ludmila Tichá, ČVUT 

1. Příprava systému na podporu informačního vzdělávání, vytvoření projektu a realizace pro-
střednictvím vhodného grantového programu. 

2. Průzkum stavu informačního vzdělávání na univerzitách v ČR – srovnání s předchozími 
dotazníkovými průzkumy, prezentace stavu informačního vzdělávání v zahraničí, práce na 
koncepci informačního vzdělávání na vysokých školách s využitím výsledků. 

3. Seminář IVIG 2006. Čtvrtý ročník semináře je plánován na 21. září 2006 v aule 
Univerzity Karlovy v Jinonicích.  

4. Spolupráce na návaznosti informační gramotnosti studentů středních a vysokých škol, 
zahraniční spolupráce s ICPE (International Center for Promotion of Enterprises) na pří-
pravě publikace Action Plan for CEI countries: Policy, Recommendations and Practical 
Directions. 
 
 

Odborná komise pro elektronické informační zdroje 
Předsedkyně: Ing. Barbora Katolická, ZČU 

1. Spolupráce se sdružením CESNET v oblasti autorizace a autentizace přístupu 
k elektronickým informačním zdrojům. 

2. Problematika licenční politiky, koordinace dalšího postupu VŠ v přístupu k databázi 
Scopus. Koordinace změn titulů za VŠ v UTL kolekcích databáze Science Direct na rok 
2007. 

3. Statistické sledování využívání elektronických informačních zdrojů, sledování aktuálního 
stavu řešení projektu COUNTER, účast na konferenci ICOLC (International Coalition of 
Library Consortia in Europe),  informace na CPVŠK 2006. 

4. Průběžná aktualizace databázové aplikace „EIZ na VŠ“. 
 

 
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských 
kvalifikačních prací 
Předsedkyně: PhDr. Iva Horová, AMU 

1. Dopracování a schválení standardů pro oblast vytváření, archivování a zpřístupňování 
elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací a podpora jejich prosazování 
do praxe vysokých škol. 

2. Vytváření podmínek pro kooperaci na národní úrovni, spolupráce na koncepci národního 
systému pro zpřístupňování šedé literatury a jeho začlenění do Národní digitální 
knihovny, navázání spolupráce s partnerskými organizacemi. 

3. Prezentace výsledků práce komise na odborných fórech, CPVŠK 2006 a jejich propagace 
směrem k vedení vysokých škol.        


