Plán činnosti pro rok 2007
1. Odborné semináře a pracovní setkání
- AKP 2007
- Knihovna a architektura
- IVIG 2007
- eVŠKP
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 2007, stanovisko k ukončení programu 1N
Termín: únor - březen
Odpovídá: předseda, místopředseda a jednatel VV
3. Příprava, schválení a činnost Fondu podpory zahraničních cest pro financování cest
pracovníků knihoven členů AKVŠ na zahraniční pracoviště za účelem získání zkušeností
při řešení konkrétních projektů
Termín: březen, duben a dále průběžně
Odpovídá: místopředseda a pověření členové VV
4. Aktualizace materiálu K otázkám strategie zpřístupňování EIZ…vypracovaného v r. 2003.
Termín: průběžně
Odpovídá: předseda a jednatel VV, předsedkyně komise EIZ
5. Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s LIBER a dalšími zahraničními subjekty
Termín: průběžně
Odpovídá: místopředseda VV
Zahraniční cesty
- OAI5 meeting (CERN, Ženeva 18. 4. až 20. 4. 2007)
- 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (Uppsala,
13. 6. až 16. 6. 2007),
- výroční konference LIBER (Varšava, 3. 7. až 6. 7. 2007),
- evropské setkání ICOLC (září - říjen 2007),
- konference Internet Librarian International ( Londýn, 8. až 9. října 2007),
spolupráce na společném projektu (Slovinsko)
Odpovídá: místopředseda VV, účastníci cest
6. Činnost odborných komisí (příloha 1)
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedové komisí, předseda VV
7. Příprava a uskutečnění výroční akce Bibliotheca Academica – CPVŠK 2007
Termín: duben – září, říjen
Odpovídá: předseda, pověření členové VV

8. Spolupráce s Radou vysokých škol
Termín: průběžně
Odpovídá: předseda VV a člen VV - zástupce AKVŠ v RVŠ
9. Příprava plánu činnosti na rok 2008, návrh rozpočtu na rok 2008.
Termín: prosinec
Odpovídá: předseda VV
Příloha 1
Plán činnosti odborných komisí
Komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách
Předsedkyně: PhDr. Ludmila Tichá, ČVUT
1. Členství v komisi IVIG
- výzva stávajícím členům, aby potvrdili své členství s podmínkou aktivní práce
- změna elektronické konference VYCHOVA z diskusní na pracovní
- vytvoření pracovních týmů podle plánu činnosti na rok 2007
2. Webové stránky komise
- rekonstrukce a doplnění stránek
- překlad stránek do angličtiny
3. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách
Základem budou předchozí pilotní průzkumy informační gramotnosti studentů vysokých
škol a Koncepce informačního vzdělávání na ČVUT z roku 1999.
4. Zaregistrování IG projektů vysokých škol v ČR do projektu sítě EnIL
The European Observatory on IL Policies and Research v EnIL
5. Seminář IVIG 2007
Plánován na čtvrtek 20. září v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích. Zahraniční host bude
pravděpodobně ze Skotska.
6. Zahraniční spolupráce
Spolupráce se SAK (Slovenská asociácia knižníc, Sekcia akademických knižníc)
Vyhledávání kontaktů se zahraničními pracovními skupinami a institucemi zabývajícími
se informační gramotností
Komise pro elektronické informační zdroje
Předsedkyně: Ing. Barbora Katolická, ZČU
1. Doplnění a aktualizace databázové aplikace „EIZ pro VŠ“
- doplnění odkazů na elektronické manuály k EIZ, které byly vytvořeny v rámci
rozvojového projektu „Zvyšování informační gramotnosti studentů a sdílení dobré
praxe mezi vysokými školami“ (1.pololetí 2007)
- kontrola a aktualizace záznamů z jednotlivých VŠ (1.pololetí 2007)
2. Příprava na situaci s EIZ po programu 1N
- jednání o pokračování financování EIZ (spolu s VV)
- workshop s vedoucími projektů 1N
- jednání o alternativách konsorciálních přístupů k EIZ na následující období
3. International Coalition of Library Consortia in Europe (ICOLC 2007)
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- účast na evropském setkání ICOLC (září-říjen 2007)
- informace o jednání na CPVŠK 2007 (listopad 2007)
4. AA federace
- testování pilotního projektu v knihovnách VŠ (2. pololetí 2007)
5. Statistiky
- sledování a informování o aktuálním vývoji projektu COUNTER a iniciativy
SUSHI

Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
Předsedkyně: PhDr. Iva Horová, AMU
1. Průběžná aktualizace evidence lokálních registrů eVŠKP v ČR.
2. Účast na odborných konferencích a seminářích.
3. Přestavba domény evskp.cz.
4. Spolupráce s týmem řešitelů projektu „Příprava národního registru eVŠKP“.
5. Práce na přípravě technických standardů.
6. Příprava dalších šablon a vzorů.
7. Údržba NS metadatového souboru eVŠKP.
8. Průzkum aktuálního stavu zpřístupňování eVŠKP v ČR.
9. Prezentace činnosti Komise.
10. Sledování vývoje související legislativy.
11. Uspořádání 2. ročníku semináře v Brně na aktuální téma v oblasti zpřístupňování eVŠKP
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