Asociace knihoven vysokých škol České republiky
Zápis z jednání výkonného výboru dne 6. 9. 2006
1. Hospodaření
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání
v nejbližším období.
VV vyjádřil souhlas s provedenými i plánovanými výdaji.
2. Mezinárodní spolupráce
Místopředsedkyně podala zprávu ze zahraniční cesty na 35. výroční konferenci LIBER,
Uppsala, Švédsko. Podrobná zpráva je uložena na http://www.akvs.cz/pdf/zprava-liber2006.pdf. Hana Landová podala zprávu o účasti na mezinárodní konferenci Creating
knowledge IV, Kodaň, Dánsko. Podrobná zpráva je vystavena na stránkách Asociace.
Byl připraven text v anglickém jazyce o historii a poslání Asociace. Je k dispozici na anglické
verzi stránek Asociace. Byl rovněž zaslán redakcím periodik LIBER QUARTERLY a College
& Research Libraries College & Research Libraries News s žádostí o publikování.
3. Scopus
Podle poslední zprávy z STK povolí MŠMT ČR čerpat uspořenou částku v projektu 1N (3
mil. Kč) na platbu za přístup do Scopusu v r. 2007. Suma požadovaná Elsevierem činí 220 tis.
EUR. Rozdíl by měly doplatit zúčastněné instituce. VV pověřil předsedkyni k jednání s STK
a firmou Suweco.
4. CPVŠK
K 6. 9. 2006 je na poradu přihlášeno cca 160 účastníků. Registrace bude ukončena k 20. 9.
2006. Dále jednal VV o programu, v diskusi bylo odmítnuto zařazení příspěvků komerčních
firem do odborného programu. V programu v úterý odpoledne bude rezervován čas, kdy
mohou firmy nabídnout prezentace u svých stánků. VV pověřil předsedkyni, aby firmy
informovala dopisem. Program bude dopracován tak, aby mohl být zveřejněn do konce září na
stránkách porady.
5. Různé
I. Brožek podal informaci o připravovaných změnách v udělování Tobolkovy medaile.
I. Horová informovala o aktivitách prezentujících činnost komise eVŠKP (Ikaros – září 2006,
příspěvek na konferenci Knihovny současnosti 2006 v Seči.
Příští jednání VV se koná v úterý 24. 10. 2006 od 16 hodin v Olomouci (budova Zbrojnice –
restaurační salonek).

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová
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Příloha
Informace o rozvojovém projektu pro VV AKVŠ:
NÁZEV: PŘÍPRAVA NÁRODNÍHO REGISTRU VYSOKOŠKOLSKÝCH
KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
CENTRALIZOVANÝ PROJEKT

Program:

8. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně multilicencí
Podprogram: b)
softwarových produktů)
Žadatelem je koordinující Vysoká škola ekonomická v Praze, hlavním řešitelem je
ing. Jan Mach z CIKS.
Školy, které budou spolupracovat na projektu:
• Akademie múzických umění v Praze
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• Ostravská univerzita v Ostravě
• Technická univerzita v Liberci
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ?
• Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
• Západočeská univerzita v Plzni
Obecné cíle celého projektu:
1) Připravit prostředí a podmínky pro vybudování základů Národního registru VŠKP (tj.
v této fázi jde o centralizovanou databázi záznamů).
2) V praxi to znamená že každá zapojená škola, která se nyní nachází v různé etapě řešení
sytému zpřístupňování VŠKP, uzpůsobí své lokální prostředí tak, aby mohla bez problémů
odevzdávat své záznamy do Národního registru.
3) Poskytnout metodiku dalším školám, které se připojí postupně v čase.
4) Řešit standardizaci komunikačních procesů.
Cíle pro jednotlivé školy:
a) získat finanční prostředky na zlepšení hodnocení pracovníků, kteří již vykonávají a budou
nadále vykonávat práce, které bychom musely dříve či později zajistit
b) vyřešit si technologii návazností konkrétního lokálního systému na Národní registr
c) implementovat NS popisných metadat
d) čerpat bezprostředně ze zkušeností ostatních VŠ
e) v rámci projektu řešit mj. také specifika související s uměleckými typy VŠKP
V Praze, 5. 9. 2006

Iva Horová
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