Zápis z jednání výkonného výboru dne 9. 6. 2008
Přítomni: I. Brožek, Z. Dohnálková M. Fasura, I. Horová, J. Mach, M. Machytková,
I. Prochásková, , S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačíková
Omluveni: B. Katolická, J. Trnčáková
Hosté: B. Ramajzlová
1. Hospodaření
Z administrativních důvodů se nepodařilo změnit majitele účtu a převod dispozičního práva.
Bude dořešeno 13. 5. 2008.
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání
v nejbližším období.
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí.
2. Kontrola úkolů z jednání dne 16. 4. 2008
 Odkaz Dárci a Sponzoři – webové stránky byly upraveny. Úkol je splněn.
 Poštovní adresa předsedkyně na hlavní stránce AKVŠ byla doplněna. Úkol splněn.
 EIZ – dopis řediteli KNAV. Úkol splněn. Sjednání schůzky na MŠM s náměstkem pro VŠ –
termín 13. 6. 2008. Úkol splněn.
3. Příprava BA-CPVŠK 2008
Webové stránky: technická a obsahová stránka. Diskutovala se možnost, že by od příštího roku
webové stránky BA a akcí, které pořádá AKVŠ, byly vždy umístěny na webu AKVŠ a
spolupořadatel bude odpovědný za obsah. Tvorbu a správu stránek akcí bude mít na starosti
D. Tkačíková. Za tvorbu a správu stránek akcí IVIG a eVŠKP v letošním roce zůstává
odpovědnost na komisích.
Oslovení firem: B. Ramajzlová předá I. Procháskové podklady (do 15. 6. 2008). Daňové doklady
firmám bude připravovat sekretářka, jako tomu bylo v minulých letech.
Program konference byl diskutován a připraven v rámcových blocích.
Workshop ke statistikám: I. Prochásková osloví vedoucí zástupce na vysokých školách tak, aby
se za VŠ účastnil pouze jeden zástupce (omezená kapacita místnosti). Na stránkách BA bude
workshop uveřejněn s informací „jen pro zvané“. Za obsah akce odpovídají I. Brožek a
D. Tkačíková, informaci o přípravě podají na VV v září.
Úkoly: Oslovení firem a pozvánka vedoucím VŠ knihoven k účasti na workshopu ke statistikám
(do 30. 6. 2008).
Odpovídá: I. Prochásková
Předběžný program BA 2008:
pondělí 3. 11. 2008
 Workshop: statistiky vysokoškolských knihoven (Brožek, Tkačíková)
 Exkurze
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úterý 4. 11. 2008
 Zpráva o činnosti Asociace za uplynulý rok, vč. mezinárodní spolupráce (Prochásková)
 EIZ – aktuality k INFOZ, příp. hodnocení koordinace v rámci VŠ
 Prezentace ZČU
 Reforma V a V (doc. Ježek, ZČU)
 Hodnocení vědy – úloha knihoven, diskuse
 Open repositories (zahraniční host)
 Prezentace firem na stáncích, exkurze do knihoven ZČU
 Společenský večer
středa 5. 11. 2008
 FRVŠ – zpráva předsedkyně TO E M. Davidové
 Praktické výsledky projektů FRVŠ
 Fond zahraničních cest (Vyčítalová, Mazal)
 Metody měření výkonnosti knihoven (Dohnálková)
Programová témata vyvěsit na stránkách BA, program dopracovat tak, aby mohl být zveřejněn do
konce září.
Odpovídají: I. Prochásková, B. Katolická
Úkol: Ověřit, zda je možné nabídnout postery
Odpovídá: S. Řehořová
4. EIZ
Termín vyhlášení programu stále není známý, uvažována je možnost červenec–září. AKVŠ se
podílí na koordinaci VŠ v projektu STM. Po schůzce celého současného konsorcia je zřejmé, že
jedinou cestou k získání přístupu k časopisům Elsevier je Freedom Collection. Otázkou je, které
poplatky budou hrazeny z dotace. Očekává se návrh AKVŠ. Předsedkyně informovala
o nesolidním jednání ze strany STK – účastníkům schůzky (cca 150 lidí) byla rozdána
korespondence předsedkyně s ředitelem STK.
Projekt WoK bude zřejmě koncipován jako přístup k WoS, JCR a ISI Proceedings; koordinátorka
neoficiálně informovala, že by finančně měl být projekt podobný jako tentýž projekt v programu
1N.
V pátek 13. 6. 2008 se uskuteční schůzka s náměstkem ministra, které se zúčastní předsedkyně a
jednatelka. Předsedkyně předá náměstkovi návrh na jmenování dvou zástupců AKVŠ (Tkačíkové
a Katolické) do hodnotícího orgánu. O výsledku jednání bude předsedkyně informovat VV
v konferenci ASOCIACE.
VV vzal informace na vědomí.
5. Zahraniční cesty
Z. Dohnálková nastolila otázku náhradníků zahraničních cest (pro případ, že plánovaný účastník
nemůže z vážných důvodů realizovat cestu). Tento návrh byl zamítnut (letenky na jméno apod.).
Nejbližší plánované cesty: D. Tkačíková – konference LIBER v Istanbulu (29. 6.–5. 7. 2008),
H. Landová – konference IFLA v Quebec City (8.–13. 8. 2008).
VV vzal informaci na vědomí.
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6. Statistické zjišťování údajů o vysokoškolských knihovnách
I. Brožek informoval o telefonickém rozhovoru s Ing. Hrabou (ÚIV) a je možné upřesnění
pokynů pro vyplňování statistických údajů. Nyní nebudou vzneseny oficiální požadavky na žádné
změny. Na workshopu bude statistický výkaz probrán po jednotlivých položkách – rozbor
položek, zda je to srozumitelné a jak položku vyplnit.
VV vzal informaci na vědomí a vyslovil souhlas s postupem.
7. Zprávy z komisí
Předseda komise e-VŠKP J. Mach informoval, že komise schválila metadatový standard e-VŠKP.
Ostrá verze bude předána MU pro jeho implementaci do NR VŠKP a bude k dispozici VŠ, které
o to projeví zájem, pro lokální repozitáře. Oficiálně bude požádána NKP o jeho schválení.
Předsedkyně odborné komise IVIG L. Tichá informovala o workshopu v rámci konference
Inforum, na kterém byla propagována Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách
ČR. Dále informovala o přípravě nového ročníku semináře IVIG 2008, který se bude konat
25. září 2008 v Praze-Jinonicích. Komise se bude více orientovat na sebevzdělávání, kontakt
s ÚISK – podchytit diplomové práce na vzdělávací aktivity a pořádat semináře uvnitř komise pro
předávání, sdílení a vyhodnocování získaných informací. Na stránkách komise bude zveřejněn
seznam doporučené literatury k danému tématu.
8. Různé
 Seminář k OOÚ – kladné hodnocení
 setkání uživatelů DSpace – také kladné hodnocení. Je třeba zvážit transformaci komise eVŠKP na komisi pro „univerzitní repozitáře“, kde skupina DSpace bude tvořit samostatnou
skupinu. Registrace domény dspace.cz na jeden rok byla zaplacena.
 ÚKR – předsedkyně obdržela jmenování od ministra kultury, schůzka 10. 6. 2008.
Upozornila na problematický návrh zákona o povinných síťových publikacích.
 Návrhy na cenu Knihovna roku v kategorii „počin“. Uzávěrka návrhů je do 5. 8. 2008.
Předsedkyně upozorní v konferenci VYSKA.
Příští jednání VV se bude konat v Univerzitní knihovně v Pardubicích 15. 9. 2008 od 10 hod.
Zapsala: M. Machytková
Schválila: I. Prochásková
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