Asociace knihoven vysokých škol České republiky
Informace z jednání výkonného výboru dne 7. 12. 2005
1. Hospodaření
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání
do konce roku.VV vyjádřil souhlas s provedenými i plánovanými výdaji.
2. Zhodnocení CPVŠK 2005
Bylo konstatováno, že porada proběhla v příjemném prostředí se zajištěným zázemím, ohlasy
na přednesené příspěvky byly velmi dobré. V tisku byla porada připomenuta příspěvkem
I. Brožka (Ikaros) a B. Ramajzlové (Čtenář). Bylo dohodnuto, že bude vypracován obecný
scénář pro pořadatele dalších porad včetně konkrétních nástrojů (např. pro registraci
účastníků). CPVŠK 2006 – pro příliš vysokou finanční náročnost při zajištění přednáškového
sálu se vzdala organizování Západočeská univerzita v Plzni. Organizace CPVŠK 2006 se
ujala Univerzita Palackého v Olomouci, termín byl stanoven na 25. a 26. říjen 2006.
3. eVŠKP
Velmi kladně byl zhodnocen blok eVŠKP na CPVŠK 2005 a oceněny konkrétní dosažené
výsledky. Předsedkyně poděkovala komisi za vykonanou práci. Dále je třeba pracovat na
přípravě materiálu pro výroční konferenci AKVŠ v dubnu 2006, který by měl obsahovat
návrh povinných metadat, návrh obecných principů pro vnitřní legislativu vysoké školy a
doporučení pro pracovní postup při získávání, zpracování a zveřejňování závěrečných
vysokoškolských prací. Z toho vyplývají následující úkoly:
 stanovit rozsah povinných metadat (připomínky komisi do 31. 12. 2005) – znovu
připomenuto v konferenci VYSKA,
 získat právní názor na §47b zákona (tisk 168), kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách vzhledem k Autorskému zákonu – bude osloven právník Městské
knihovny v Praze – Mgr. Řehák a doc. Boháček – VŠE, zajistí B. Ramajzlová,
 připravit a připomínkovat sumarizující dokument – komise eVŠKP a VV, dokument
by měl být schválen na VV 5. dubna 2006 a rozeslán rektorům jako materiál pro
výroční konferenci.
4. Mezinárodní spolupráce
Místopředsedkyně podala informaci o oslovení AKVŠ zástupcem LIBER – panem Rafem
Dekeyserem. LIBER žádá AKVŠ o spolupráci v projektu propojení americké databáze
registrující digitalizované materiály – the Registry of Digital Masters (RDM) a evropskou
databází EROMM (původně European Register of Microforme Masters) rozšířenou
v poslední době také o registraci digitálních náhrad. LIBER byla určena jako evropský
zástupce pro tento projekt. Byla uzavřena dohoda o vzájemné výměně záznamů
digitalizovaných děl mezi oběma databázemi.
EROOM pracuje na principu členství země (členský poplatek je placen většinou národní
knihovnou a zahrnuje volný přístup do databáze, jak pro vyhledávání, tak pro registraci
vlastních digitalizovaných děl pro všechny vědecké knihovny v zemi).
LIBER nás žádá, abychom zajistili informovanost o projektu ve vysokoškolských
knihovnách. Základním principem by mělo být nejprve prověřit, zda již digitální náhrada
neexistuje a pokud ne, tak po provedení digitalizace materiál do databáze registrovat.
Předsedkyně osloví zástupce Národní knihovny ČR za účelem získání informací o roli NK
v v EROMM. Na základě těchto informací pak bude stanovena strategie účasti AKVŠ
v projektu.
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Byl projednán rámcový plán zahraničních cest pro rok 2006. Zástupci AKVŠ by se měli
zúčastnit:
 12th Seminar of The LIBER Architecture Group (22. 3. až 24. 3. 2006, Utrecht),
 LIBER Annual General Conference (4. 7. až 8. 7. 2006, Uppsala),
 8th European Meeting ICOLC (podzim 2006, Řím)
 eLit 2006 (15. a 17. 6. 2006, Glasgow).
Ing. Šilhánek podal krátkou informaci ze zahraniční cesty na CERN Workshop on
Innovations in Scholarly Communication (22. 10. až 25. 10. 2005) věnovanou otevřenému
přístupu k vědeckým informacím. Zdůraznil vysokou účast zástupců univerzitních knihoven.
Podrobná zpráva bude k dispozici začátkem ledna na webu AKVŠ.
5. Národní digitální knihovna
VV krátce projednal materiál poskytnutý I. Brožkem: Koncepce trvalého uchování
knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010,
který byl zpracován Národní knihovnou ČR a měl by být financován Ministerstvem kultury.
eVŠKP jsou v této koncepci zařazeny mezi oborové nebo institucionální zdroje. S jejich
financováním se podle sdělení Dr. Stoklasové prostřednictvím této koncepce nepočítá.
6. SCOPUS
Na základě jednání se zástupcem vydavatelství Elsevier se ukazuje, že Elsevier (protože
jednal pouze se zprostředkovatelem – Suweco) nemá dostatek informací o situaci na
vysokých školách, které jsou (potenciálními) uživateli databáze. Je tedy třeba vstoupit
aktivně do dalších jednání. Komise pro EIZ dodá do konce ledna 2006 statistiky využívání
SCOPUS z univerzit, které mají přístup, a VV připraví další body pro jednání (otázka
konstrukce ceny, délky smlouvy, rozsahu konsorcia apod.). Jednání s Elsevierem by se mělo
uskutečnit během března 2006, aby na výroční konferenci mohla být předložena ke schválení
doporučená strategie dalšího postupu.
7. Různé
N. Jursová oznámila svůj úmysl skončit práci ve VV. Předsedkyně navrhla, v souvislosti
s volbami VV na výroční konferenci, uvažovat o výměně cca 1/3 členů VV a pokusit se
zapojit do práce nové mladé kolegy. Krátce se také diskutovalo o stanovách AKVŠ
v souvislosti s pravomocemi komisí a doménou pro eVŠKP.
B. Katolická informovala o vyřešení dostupnosti periodik z vydavatelství Elsevier – kolekce
UTL3 prostřednictvím UPOL.
M. Faitová upozornila na končící období stávající RVŠ. Volby nového předsednictva se
předpokládají v únoru 2006. Poté by měla být obnovena komise pro spolupráci s RVŠ. VV se
shodl na tom, že vztah předsedy komise k předsedovi RVŠ může být výhodou, ale rozhodně
není podmínkou.
8. Termíny jednání pro 1. pololetí 2006
Jednání VV: 1. únor
5. duben
7. červen
Výroční konference: 27. duben

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová
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