Asociace knihoven vysokých škol České republiky
Informace z jednání výkonného výboru dne 21. 1. 2004
1. Hospodaření
Předsedkyně seznámila VV se stavem finančních prostředků k 31. 12. 2003. Do konce roku
2003 byly provedeny všechny platby, které byly plánované a odsouhlasené. Rozbor
hospodaření bude součástí zprávy pro výroční konferenci.
VV vzal zprávu na vědomí.
2. Ustavení odborné komise AKVŠ pro otázky elektronického zpřístupňování
vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP)
V průběhu roku 2003 se problému elektronického zpřístupňování
vysokoškolských
kvalifikačních prací (VŠKP) věnovala skupina knihovníků v Klubu vysokoškolských
knihovníků při SKIP. Problematika byla prezentována na Celostátní poradě vysokoškolských
knihoven v Hradci Králové v listopadu 2003. Z následné diskuse vyplynulo, že se jedná o
problém, kterým by se měla AKVŠ zabývat na úrovni odborné komise. PhDr. Horová (AMU)
a PhDr. Bratková (ÚISK FF UK) připravily materiál k činnosti komise, který předaly VV jako
návrh na její založení. VV po široké diskusi schválil založení nové odborné komise s názvem
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP a pověřil PhDr. Horovou,
aby provedla potřebné kroky k zahájení činnosti. Založení komise bude zveřejněno
v konferenci VYSKA spolu s výzvou k účasti na její činnosti. Nová komise má za úkol
vypracovat první verzi důvodové zprávy (termín: 29. 2. 2004), která zmapuje výchozí stav
v problematice elektronického zpřístupňování VŠKP, zdůvodní potřebu řešení a nastíní směry
řešení. Zpráva bude projednávána na březnovém VV. Tento materiál bude předložen
k projednání a schválení Výroční konferenci AKVŠ v dubnu 2004.
3. Elektronické informační zdroje
VV diskutoval se o výsledcích programu 1N. Vyřazením velkého počtu projektů z formálních
důvodů došlo k situaci, že některé oblasti zůstávají informačními zdroji zcela nebo částečně
nepokryty. VV proto rozhodl zaslat dopis náměstkovi MŠMT Kolářovi (v kopii řediteli
Hankemu) k podpoře vyhlášení druhého kola programu 1N s tím, aby finanční prostředky
byly soustředěny pouze pro podprogram 3.1. Informační zdroje pro výzkum a tak nedošlo
k výraznému poklesu v dostupnosti EIZ. Dále se diskutovalo o uspořádání semináře k situaci
v oblasti EIZ, s cílem podpořit koordinaci opakovaných projektů. Termín konání semináře je
stanoven na 5. 3. 2004 a bude uskutečněn v Masarykově koleji ČVUT.
4. Plán činnosti a rozpočet na rok 2004
Byla předložena první verze plánu činnosti a rozpočtu na rok 2004. Kromě obvyklých
každoročně se opakujících činností by se v letošním roce měl VV soustředit na přípravu
seminářů a pracovních setkání na aktuální odborná témata. Konečná verze plánu činnosti bude
schválena na jednání VV v březnu. Z ní bude také vycházet návrh na rozpočet pro rok 2004.
5. Příprava výroční konference
Datum konání bylo určeno na čtvrtek 29. dubna 2004. Výchozími materiály pro jednání
konference budou:
• Materiál k situaci v zabezpečení elektronických informačních zdrojů na vysokých
školách v souvislosti s výsledky programu 1N
• Materiál k otázkám elektronického zpřístupňování VŠKP
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6. Knihovní zákon
Byla provedena rekapitulaci kroků, které byly učiněny v závěru roku. MK požaduje
vypracování zdůvodnění návrhu na změnu typologie. Úkol tedy nadále pokračuje.
7. Činnost Komise pro vysokoškolské knihovny
PhDr. Faitová informovala o jednání předsednictva RVŠ dne 11. 12. 2003, kde prezentovala
materiál Aktuální problémy vysokoškolských knihoven. Zpráva byla hodnocena kladně a bylo
k ní jednomyslně přijato toto usnesení:
Předsednictvo Rady vysokých škol
• žádá MŠMT, aby do osnovy výroční zprávy o činnosti vysoké školy byla zahrnuta
jednoznačně vymezená pasáž týkající se vysokoškolských knihoven,
• upozorňuje na naléhavost řešení postavení pracovníků vysokoškolských knihoven v
rámci akademických obcí jednotlivých vysokých škol,
• upozorňuje na potřebu vytvoření informačního systému pro evidenci a zpřístupňování
vysokoškolských kvalifikačních prací; požaduje, aby komise pro vysokoškolské
knihovny podala zprávu o postupu prací na dubnovém zasedání předsednictva,
• zavazuje komisi pro vysokoškolské knihovny, aby pokračovala v úsilí o novelizaci
knihovního zákona.
8. Různé
 PhDr. Tichá oznámila, že byla jmenována jako zástupce AKVŠ členem Fóra pro
informační gramotnost, což je poradní orgán náměstkyně Bérové na Ministerstvu
informatiky. VV přijal tuto zprávu s uspokojením.
 PhDr. Bícová informovala, že ve dnech 24.6. až 26. 6. 2004 se bude konat na akademické
půdě v Jindřichově Hradci valná hromada SKIP. Hlavním téma odborného programu je
„knihovny v pavučině spolupráce“. K aktivní účasti byli vyzváni i představitelé vysokých
škol. VV vzal tuto informaci na vědomí.
 PhDr. Ramajzlová informovala o plánovaném jednání ÚKR (5.2.), kde je jedním z bodů
také příprava novely knihovního zákona, která se má týkat správy a ochrany historických
a konzervačních fondů ve vazbě na CES, novelizující typologie knihoven, ošetřující
užívání rodných čísel v knihovnách, vazby na autorský zákon a připojení knihoven
k internetu.
 Byla zprovozněna anglická verze www stránek AKVŠ.

Další jednání VV se bude konat 10. 3. 2004 v 10 hod. v zasedačce VIC!
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