Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 11. 4. 2012
Přítomni: I. Brožek, I. Horová, M. Fasura, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová,
D. Tkačíková
Omluveni: O. Fabián, I. Šléglová, Hana Landová
Hosté: B. Ramajzlová
1. Hospodaření
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.
Bylo zjištěno, že některé vysoké školy nedostaly fakturu na zaplacení členských poplatků
(chyba České pošty), bude prověřeno a faktury zaslány znovu e-mailem na kontaktní osoby.
Odpovídá: M. Machytková
2. Kontrola zápisu
Provedena, úkoly byly splněny.
3. Komise IVIG
Iva Prochásková informovala za nepřítomnou Hanu Landovou o aktivitách komise.
Pracovní tým "Průzkum", ve složení L. Tichá, Z. Civínová, B. Jankovská, J. Skůpa, L.
Bělohoubková, aktualizoval dotazník pro pravidelný průzkum, který je konán již pošesté,
aktivit VŠ knihoven v oblasti informačního vzdělávání. Bylo vybráno nové webové prostředí
a průzkum bude uskutečněn do konce letního semestru 2011/2012. Komise má plánované
setkání dne 3. 5. 2012, probírat se budou témata: průzkum, IVIG 2012, aktualizace
dokumentu "Standardy" a "Koncepce".
Předsedkyně komise byla oslovena organizátory ECIL 2013 (European Conference on
Information Literacy), která se bude konat v říjnu 2013 v Istanbulu a byla přizvaná do
Standing Committee; stejně tak byla přizvaná do organizačního týmu Národního semináře
informačního vzdělávání, jehož druhý ročník se uskuteční v červnu; 25. 4. předsedkyně
vystoupí na semináři IVU SDRUK - dalšího z partnerů komise IVIG. Tímto se naplňuje plán
komise týkající se odborné spolupráce a propagace činnosti komise.
4. Jarní semináře
V Pardubicích se 27. 3. 2012 uskutečnil druhý pracovní seminář s tematikou měření efektivity
informačního vzdělávání „Měření efektivity informačního vzdělávání: pre-testy, post-testy“.
Akce se nesla v diskusním a pracovním duchu, zapojili se nové kolegyně a noví kolegové
(zejména z Brna). Bylo dohodnuto, že komise připraví náčrt přehledového materiálu k tomuto
tématu.
Další akcí, kterou také připravila komise IVIG, je seminář „ Služby VŠ knihoven: studentům
na míru?“, který se uskuteční 19. 4. 2012 v Praze na VŠE, naplněná kapacita 40 účastníků.
D. Tkačíková informovala o přípravě semináře „5. Setkání uživatelů DSpace“, který bude ve
dnech 16. a 17. května 2012 na VŠB-TUO v Ostravě. Hlavním tématem je prosazování
politiky otevřeného přístupu, v rámci akce proběhne slavnostní podpis Berlínské deklarace.
V diskusi zazněl návrh, aby se pro příště pro tuto akci používal jiný název, setkání uživatelů
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DSpace je zavádějící. Dále bylo dohodnuto, že předsedkyně osloví kontaktní osoby univerzit,
protože by bylo dobré, aby každá členská vysoká škola měla na této akci svého zástupce. Dále
proběhne diskuse a případně ustavení Odborné komise pro otevřený přístup AKVŠ. Pro další
propagaci OA bylo navrženo, aby pro ty univerzity, resp. pracovníky knihoven, které
v problematice OA jsou zatím „na startu“, byl uspořádán seminář, nejlépe v rámci Open
Access Week.
Odpovídají: Prochásková, Tkačíková
5. Fond podpory zahraničních cest – přijaté přihlášky
Časově i formálně v pořádku došlo celkem 7 přihlášek (včetně jedné přihlášky na IFLA
Camp), které požadují 126 616 Kč, plánovaná částka je ve výši 80 000 Kč. Poprvé je poměrně
velký převis požadavků. D. Tkačíková, jako předsedkyně hodnotící komise, připravila
podrobná kritéria hodnocení vycházející z předchozích zkušeností a konzultovala je
s hodnotiteli. D. Tkačíková navrhuje, aby pro další rok bylo lépe formálně upraveno
zdůvodnění přihlášky. Do 17. 4. 2012 budou zpracovány jednotlivé posudky, s výsledky
budou uchazeči seznámeni do 20. 4. 2012.
Odpovídá: Tkačíková
6. Příprava BA 2012
Předsedkyně informovala o organizačních záležitostech, ze strany UPa jsou připravené
podklady pro webové stránky, které budou zpřístupněny nejpozději do 20. 5. 2012. Registrace
s ubytováním bude otevřena do 30. 6. 2012. Představila také nástin programu a stěžejní
přednášky (bývalý rektor UPa Pytela a prof. Derek Law z University of Strathclyde).
K programu následovala diskuse. M. Machytková a B. Ramajzlová navrhly, aby se k 10.
výročí AKVŠ uspořádala v prvním dnu panelová diskuse k roli knihovny ve vysokoškolském
prostředí. Do panelu by byli pozváni akademičtí funkcionáři (přislíbena účast prorektora
Petráčka z ČVUT, projednat s prof. Pytelou a oslovit další, např. doc Ježek ze ZČU, zástupce
RVŠ – prof. Zlatuška nebo prof. Opatrný), příp. zahraniční host. Dále daly ke zvážení
vytvoření reprezentativní brožury k výročí AKVŠ (2 strany A5 pro každou členskou
knihovnu). V diskusi byly oba návrhy přijaty a byla řešena otázka financování. Pro účast
firem byl navržen jiný model – bez sponzorského příspěvku a firemních prezentací. Firmám
bude nabídnuta placená reklama v reprezentativní brožuře (1 stránka).
Úkol: připravit zadání pro knihovny do reprezentativní brožury
Termín: 18. 4. 2012 do konference Asociace, do 25. 4. 2012 oslovit kontaktní osoby
Odpovídají: Machytková, Prochásková
7. Novela AZ – stav přípravy
Zatím probíhají jednání (dohadovací) v jednotlivých skupinách, výsledky potom zpracuje
MK. VŠ knihovny v první řadě zajímá otázka náhradních odměn Dilii, kde Dilia prosazuje
změnu stávající praxe (místo plateb za skutečně pořízené kopie paušální platby), což by VŠ
knihovnám významně platby zvedlo.
Úkol trvá.
Odpovídá: I. Horová
8. Koncepce knihoven – priorita 7: Dostupnost EIZ pro VVI
V. Svobodová připravila ve spolupráci s M. Machytkovou dotazník pro zjišťování aktuálních
údajů a podala informaci o sběru dat za projekty OP VaVpI. Po krátké diskusi byl přijat závěr:
postupně doplnit kompletní data za VŠ, od I. Burešové získat data za AV. Předsedkyně pojede
do Liblic na výjezdní zasedání ÚKR informovat o prioritě 7.
Odpovídají: Svobodová, Prochásková
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9. Různé
B. Ramajzlová otevřela otázku aplikace zákona č. 137/2006 Sb., tj. veřejných zakázek při
nákupu literatury do VŠ knihoven. Jedná se o velký problém, respektováním zákona bude
znemožněna dosavadní dobrá praxe při doplňování fondů. Aplikace zákona přinese v každém
případě komplikace, prodloužení lhůt pro dodání literatury a pravděpodobně i významné
zdražení, což zcela popírá smysl zákona.
Příští jednání VV se uskuteční 20. 6. 2012 v 10,00 v Univerzitní knihovně v Pardubicích.
Zapsala: M. Machytková
Schválila: I. Prochásková
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