Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Informace z jednání výkonného výboru dne 6. 4. 2005
1. Hospodaření
Předsedkyně seznámila VV se stavem finančních prostředků k 1. 4. 2005.
Členům AKVŠ byly rozeslány začátkem března daňové doklady k zaplacení ročních
členských příspěvků. Bylo zpracováno a odevzdáno daňové přiznání za rok 2004.
2. Přijetí nového člena
Předsedkyně předložila VV členskou přihlášku, kterou podala VŠUP Praha. VV schválil
přijetí všemi hlasy. Přijetí nového člena bude potvrzeno výroční konferencí dne 21. 4. 2005.
3. Příprava výroční konference
Program konference je připraven, materiály byly rektorům rozeslány 29. 3. 2005.
4. Novela Autorského zákona
Připomínkami k novele AZ se zabývali kolegové Faitová, Prochásková a Brožek. Se
základními problémy navrhované seznámila VV M. Faitová. Jedná se především o nejasnosti
kolem digitálních kopií, navrhovanou výši poplatků za xerokopie, absenční půjčování
knižních dokumentů za úplatu a způsob odvodu odměn autorům z této činnosti. Je třeba také
vyjasnit status habilitačních a rigorózních prací, kde nejde o dílo školní. O spolupráci bude
požádána Ing. Macháčková z legislativní komise RVŠ. Připomínky budou předány
Ing. Svobodovi a PhDr. Richterovi.
5. Mezinárodní spolupráce
I. Prochásková oslovila členy AKVŠ prostřednictvím konference VYSKA. Dotaz měl
zmapovat stav v knihovnách jednotlivých škol a fakult. Odezva byla mizivá. Ze získaných
odpovědí vyplynulo, že dvě knihovny (ZČU a UPOL) jsou členy LIBER, VŠE je členem
skupiny knihovníků evropských ekonomických škol (EBSLG), ČVUT je členem IATUL a
zástupce knihovny FS ČVUT je členem European network on Information Literacy (EnIL).
Zájem o činnost v pracovní skupině pro mezinárodní spolupráci projevili Mgr. Martin Štěrba
z UPOL a Mgr. Irena Šléglová z FSS MU. Tato skupina připraví do příštího jednání VV
návrh na členství AKVŠ v některé (některých) mezinárodních organizacích.
VV dále schválil, aby se letošní konference LIBER viz http://liber.ub.rug.nl/day4.html
zúčastnila jako zástupce AKVŠ kolegyně Lošťáková. Předsedkyně Ramajzlová se v červnu
zúčastní setkání slovenských akademických knižníc v Bratislavě.
6. Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta
Předsedkyně odborné komise IVIG předložila VV návrh standardů informační gramotnosti
vysokoškolského studenta. VV se shodl na tom, že se jedná o velmi důležité téma a AKVŠ se
jím bude po celý letošní rok zabývat. Na řadě dalších škol proběhne v letošním roce průzkum
informační gramotnosti studentů. Výsledkem těchto aktivit by měl být schválený standard,
který bude prezentován na RVŠ a doporučen rektorům jako jeden z ukazatelů kvality studia.
7. Konsorcium Elsevier
20. dubna 2005 se bude konat v areálu FFUK v Jinonicích setkání členů konsorcia. Cílem
setkání je stanovit postup a metodiku změn obsahu UTL kolekcí.
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8. CPVŠK
Porada se bude konat v areálu ČZU v Praze-Suchdole v termínu 9. a 10. 11. 2005. Registrace
bude otevřena koncem června 2005. Základními programovými bloky budou eVŠKP a IVIG.
O programu se bude jednat na červnovém zasedání VV.
Termín příštího jednání VV (8 .6. nebo 13. 6.) bude ještě upřesněn.
Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová
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