
Zápis ze 3. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 
21. dubna 2005 

Přítomni: pověření zástupci 21 členských vysokých škol dle prezenční listiny 

1. Zahájení 
2. Volba pracovních komisí 

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Cihlová (JČU), Mgr. Ježková (UHK) 

Navržení členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), Ing. Potáček (MZLU 

Navržení členové byli zvolení jednomyslně. 

3. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2004 
Předsedkyně ve zprávě vyzdvihla aktivity AKVŠ v oblasti koordinace a nákupu 
elektronických informačních zdrojů v souvislosti s programem 1N pro léta 2004-2008. 
Dále informovala o pokračujících pracích na novele Knihovního zákona v souvislosti se 
schváleným vládním dokumentem „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 
2004-2010“. Zmínila také některé další významné aktivity odborných komisí, např. pilotní 
průzkum informační gramotnosti studentů, který proběhl na třech vysokých školách, 
Místopředsedkyně  přednesla zprávu o hospodaření. Stav finančních prostředků AKVŠ 
k 31. 12. 2004 činil 263 061,06 Kč. 
Usnesení: Konference přijala obě zprávy plným počtem hlasů. 

4. Informace o přijetí nového člena 
Předsedkyně informovala konferenci, že výkonný výbor obdržel přihlášku Vysoké školy 
umělecko-průmyslové v Praze. Na svém jednání dne 6. 4. 2005 přijal VŠUP za člena 
AKVŠ. Členy AKVŠ je nyní dvacet tři z celkem dvaceti čtyř veřejných vysokých škol. 
Delegát MU (RNDr. Bartošek) vznesl dotaz na možnost přijímání členů ze sféry 
soukromých veřejných škol. Stanovy AKVŠ to umožňují, z diskuse vyplynulo, že 
rozšíření AKVŠ o tyto členy by mělo vyplynout z jejich konkrétního zájmu 
Usnesení: Konference potvrdila přijetí nového člena. 

5. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2005 
Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem. Předsedkyně podrobněji komentovala 
plánovanou činnost v oblasti mezinárodní spolupráce. Předpokládá se zapojení AKVŠ do 
činnosti evropské organizace LIBER, která zastupuje zájmy vědeckých knihoven 
(národních a univerzitních). 
Místopředsedkyně  přednesla komentovaný návrh rozpočtu, který je koncipován jako 
vyrovnaný v celkové výši 493 061, Kč. 
Žádné další náměty a připomínky nebyly podány. 
Usnesení: Konference oba návrhy přijala plným počtem hlasů. 

6. Různé 
Předsedkyně informovala o výzvě obdržené z MŠMT ČR, aby AKVŠ zpracovala 
příspěvek o rozvoji českých vysokoškolských knihoven do Dlouhodobého záměru 
ministerstva na léta 2006 až 2010. Delegát ČVUT (prorektor Prof. Hrdlička) jednoznačně 
tuto aktivitu podpořil a zdůraznil její význam. 

7. Usnesení 
PhDr. Brožek seznámil přítomné s návrhem usnesení výroční konference (příl. 1) 
Usnesení: Konference přijala usnesení jednomyslně. 

Zapsala: Mgr. Iva Prochásková (UPa) 

Schválila: PhDr. Barbora Ramajzlová (ČVUT) 




Příloha 1 

3. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z.s.p.o., 

konaná 21. 4. 2005 

s c h v a l u j e 

- zprávu o činnosti za období 4/2004–3/2005 

- zprávu o hospodaření za rok 2004 
- plán činnosti na rok 2005 
- rozpočet na rok 2005 

p o t v r z u j e 

- přijetí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze jako nového člena AKVŠ 
- výši ročního členského příspěvku 10 000 Kč 

u k l á d á 

výkonnému výboru: 

- zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti 

- zpracovat návrh za oblast vysokoškolských knihoven do Dlouhodobého záměru 


Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na roky 2006-2010 


