
 
 
 

Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol k blížícímu se ukončení 
projektů programu 1N 

 

 V uplynulých letech MŠMT vyhlásilo řadu programů na podporu rozvoje a 
zabezpečení efektivního přístupu k vědeckým informacím. Dnes je možno konstatovat, že se 
jednalo o koncepční sled programů, který umožnil českým vysokým školám přístup do 
elektronických informačních zdrojů, které jsou v současné době již převažující formou šíření 
výsledků vědy a výzkumu. 

 Poslední pětiletý program (1N) skončí v r. 2008. Podle zatím dostupných 
informací MŠMT předpokládá, že i v období po jeho skončení, bude podporovat 
informační zabezpečení vědy a výzkumu. Způsob a rozsah této podpory zatím 
specifikován nebyl. Jsme přesvědčeni, že i přes tento příslib je stávající situace vážná a 
upozorňujeme, že je třeba hledat řešení. 
 

Základní teze: 

1) Nárůst objemu vědeckých informací se za uplynulých 15 let téměř zdvojnásobil. Výše 
uvedená řada programů nepochybně splnila svůj účel a rozdíl mezi informačním 
zabezpečením v ČR a ve vyspělých zemích pomohla zmenšit.  

2) V rámci programu 1N je zajištěn přístup k vybraným informačním zdrojům 
(abstraktové, citační a bibliografické databáze, digitální knihovny, e-verze periodik, 
elektronické knihy), který je z rozhodující části financován z programu, a to ročně 
ve výši cca 100 mil. Kč. 

3) Víme, že programy podporující rozvoj musí být časově limitovány a nemohou být 
chápány jako substituce stálého financování vlastní činnosti vysoké školy. Je ale  
evidentní, že české vysoké školy nemají a nebudou mít finanční prostředky na další 
financování informačního zabezpečení v plné míře ze svých rozpočtů. 

4) Jsme přesvědčeni, že již dnes je nutné hledat řešení, jak zabezpečit od ledna 2009 
kontinuitu financování stávající úrovně informačního zabezpečení vědy a výzkumu 
z centrálních prostředků. Příp. řešit takové spolufinancování, které by umožňovalo 
postupně  zvyšovat vlastní vklady jednotlivých vysokých škol do této oblasti. 

5) Jsme připraveni vyvíjet potřebnou aktivitu, proto se obracíme na předsednictvo Rady 
vysokých škol s prosbou o podporu, případně o doporučení pro další kroky.  

 

 
V Praze, dne 4. 5. 2007 


