Zpráva o činnosti za období 3/2009 – 2/2010
Dne 17. 4. 2009 byly Magistrátem hlavního města Prahy, odborem živnostenským a
občanskoprávním, registrovány změny stanov AKVŠ schválené výroční konferencí
5. 3. 2009.
Výkonný výbor
VV se sešel k řízení a organizaci činnosti AKVŠ vyplývající ze stanov sdružení a z plánu
činnosti na rok 2009 celkem pětkrát. Další pracovní komunikace probíhala prostřednictvím
elektronické konference ASOCIACE. Informace z jednotlivých zasedání VV byly
zveřejňovány na webových stránkách AKVŠ. 1 Na webu AKVŠ byla zřízena také zabezpečená
sekce, kde jsou pro kontaktní osoby členů AKVŠ po přihlášení dostupné neveřejné materiály.
K 31. 8. 2009 rezignovala na členství ve VV Mgr. Trnčáková (UTB) z důvodu ukončení
pracovního poměru na UTB. Na listopadovém jednání VV schválil postup sestavení
kandidátky pro volby do VV na výroční konferenci 2010.
VV i v tomto roce věnoval pozornost programu MŠMT ČR pro zabezpečení dostupnosti a
financování elektronických informačních zdrojů (INFOZ). Pro Radu vysokých škol byla
v červnu připravena Zpráva o zajištění dostupnosti elektronických informačních zdrojů na
vysokých školách, obsahující zhodnocení programu MŠMT 1N (2004 – 2008), informaci
o náhradním řešením MŠMT pro rok 2009 a průběhu přípravy programu INFOZ pro roky
2009 až 2011. Program byl vyhlášen 1. 7. 2009, výsledky byly oznámeny 21. 9. 2009. Po
seznámení se s výsledky výběrového řízení podala předsedkyně VV AKVŠ stížnost
k ministryni ve věci podjatého posouzení projektu TECH_INF evid. č. VZ09010 a
neopodstatněného krácení finančních prostředků na informační zdroje u projektů Econ-Infoz
evid. č. VZ09014 a CHEMINFOZ evid. č. VZ09016. Stížnost byla odborem 31 MŠMT ČR
vyhodnocena jako neopodstatněná, přesto však MŠMT ČR navýšilo finanční prostředky
programu o 14 % a mohly tak být financovány všechny projekty doporučené oponentní radou,
i když některé ne v plné výši.
VV také pokračoval v aktivitách týkajících se změny statistického zjišťování ve
vysokoškolských knihovnách. Dne 23. 4. 2009 uspořádal na VŠE seminář, kterého se
zúčastnilo 19 zástupců členů AKVŠ a zástupce UK. Účastníci obdrželi předem připravené
materiály vycházející z normy ČSN EN ISO 2789 a doporučení IFLA. Na základě připomínek
z diskuse byl připraven návrh nového výkazu a pokynů k vyplnění. Tyto materiály byly v září
rozeslány všem členům AKVŠ a zástupci UK k závěrečnému připomínkování. Definitivní
verze návrhu výkazu a pokynů byla dne 15. 12. 2009 odeslána do Ústavu pro informace ve
vzdělávání k rukám ředitelky divize statistických informací a analýz RNDr. Michaely
Kleňhové a v kopii Ing. Janu Hrabovi z oddělení metodiky a zpracování dat.
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V souladu se Statutem Fondu zahraničních cest AKVŠ zorganizoval VV výběrové řízení na
podporu realizace zahraničních cest knihovníků v roce 2009. Výběrové řízení proběhlo ve
dvou kolech, do každého kola byly podány dvě přihlášky (VŠB-TUO, ZČU a UP, UPa). Vždy
se jednalo o podporu účasti na zahraniční konferenci, v případě UP a UPa o aktivní. Všechny
žádosti byly výběrovou komisí doporučeny k podpoře. Rozpočet Fondu byl vyčerpán. Zprávy
z cest jsou zveřejněny na webu AKVŠ.
V listopadu zorganizoval VV formou webového dotazníku průzkum týkající se hodnocení
konference Bibliotheca academica 2009 a zájmu knihovníků o odborná témata pro konferenci
a semináře v roce 2010. Výsledky průzkumu jsou k dispozici na webových stránkách AKVŠ.
Mezinárodní spolupráce
Spolupráce se rozvíjela především v rámci evropského sdružení LIBER, jehož organizačním
členem s hlasovacím právem je AKVŠ od roku 2007. 38. výroční konference LIBER
(Toulouse, 30. 6.–3. 7. 2009), která byla spojená s valnou hromadou, se zúčastnila
předsedkyně VV Mgr. Iva Prochásková. Konference poprvé proběhla v novém formátu, který
umožnil aktivní zapojení účastníků. Hlavními tématy konference byly spolupráce knihoven na
evropských projektech a využívání nových nástrojů webu 2.0 pro spolupráci a posílení role
univerzitních knihoven v oblasti e-science. Během celé konference probíhala také diskuse o
dalším novém strategickém plánu LIBER pro období 2009 – 2012. Získané informace a
poznatky byly využity při přípravě konference Bibliotheca academica 2009.
Od 1. 1. 2009 je AKVŠ členem European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations (EBLIDA). Místopředsedkyně VV Mgr. Daniela Tkačíková se ve dnech 7. až 9.
května zúčastnila 17. výroční konference EBLIDA spojené s konferencí věnované evropské
knihovnické politice, kde zazněly mimo jiné i příspěvky věnované problematice autorských
práv ve vztahu k činnosti knihoven.
V roce 2009 se uskutečnily další zahraniční cesty částečně financované z prostředků AKVŠ.
Ing. Jan Mach, předseda komise eVŠKP, se ve dnech 3.–5. 2. 2009 zúčastnil 9. ročníku
mezinárodní konference pořádané knihovnou Universität Bielefeld. Konference byla
zaměřena na služby digitálních knihoven (eLibraries). Členka komise IVIG Ing. Lenka
Bělohoubková se ve dnech 30. 3.–1. 4. 2009 na Cardiff University zúčastnila konference
LILAC 2009 pořádané skupinou Information Literacy Group, která působí v rámci organizace
CILIP (The Chartered Institute of Library and Information Professional). Členka VV Mgr.
Dohnálková se zúčastnila konference Qualitative and Quantitative Methods in libraries
v Chanii ve dnech 25.–31. 5. 2009. Zprávy z cest jsou zveřejněny na stránkách AKVŠ.
Během roku uspořádal VV tři tématické semináře:
•

•
•

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní
federace identit, 24. 2. 2009 ve spolupráci se Studijním a informačním centrem České
zemědělské univerzity v Praze;
Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty, 19. 5. 2009 ve
spolupráci s Knihovnou Univerzity Palackého a Muzeem umění Olomouc;
Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny, 15. 9. 2009 ve
spolupráci s Knihovnou univerzitního kampusu MU, Brno;

a 15. 4. 2009 také již druhý ročník pracovního Setkání českých uživatelů DSpace v Ústřední
knihovně VŠV-TUO v Ostravě. Semináře jsou účastníky velmi kladně hodnoceny a stávají se
jednou z nejdůležitějších aktivit AKVŠ. Podrobný přehled o seminářích včetně programu a
prezentací je k dispozici na webových stránkách.
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Výroční akce AKVŠ, konference Bibliotheca academica – cíle a perspektivy
vysokoškolských knihoven 2009 se konala ve dnech 3. a 4. listopadu 2009 ve Zlíně.
Spolupořadatelem byla UTB. Hlavnímu tématu konference – jak zvýšit prestiž univerzitní
knihovny – byly věnovány příspěvky prvního dne a také panelová diskuse. Druhý den byly
prezentovány úspěšné projekty FRVŠ řešené v roce 2008 a některé další projekty týkající se
vysokoškolských knihoven. Proběhly také prezentace tří zahraničních cest uskutečněných
v roce 2009 za finanční podpory Fondu zahraničních cest AKVŠ. Program včetně
prezentovaných příspěvků je zveřejněn na webových stránkách.
Odborné komise
Nepodařilo se transformovat odbornou komisi pro elektronické informační zdroje (EIZ) a
ustavit novou. Činnost vyvíjela pouze pracovní skupina pro zajištění vzdáleného přístupu
k EIZ pod vedením Ing. Barbory Katolické, která na toto téma zorganizovala seminář.
Komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) pod vedením PhDr.
Ludmily Tiché pracovala v roce 2009 již desátý rok. Zpráva o činnosti za celé toto období
byla přednesena na konferenci Bibliotheca Academia 2009. V roce 2009 členové komise
uspořádali 3 semináře. Seminář IVIG 2009 se věnoval e-learningu v informačním vzdělávání
a zúčastnilo se ho 77 osob. Další dva semináře byly výhradně pracovní a zúčastnilo se jich
celkem 48 osob. Seminář Infogram – cesta správným směrem? byl věnován diskusi o nově
založeném portálu Infogram. Seminář Nebojme se e-learningu navazoval na pracovní
odpoledne semináře IVIG 2009 a umožnil osvojit si zásady práce při tvorbě e-learningového
kurzu, získat dobré zkušenosti od kolegů, ale také naučit se vytvářet kurz v prostředí Moodlu.
Zprávy ze seminářů byly publikovány v časopisech Ikaros a Inflow. Veškeré informace o
činnosti komise jsou vystaveny na webových stránkách komise 2 .
Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
(eVŠKP) se zabývala především souvisejícími projekty v ČR, netextovými typy prací,
problematikou plagiátorství, důvěryhodných úložišť a dlouhodobého zpřístupnění eVŠKP.
V září 2009 komise provedla další kolo dotazníkového šetření aktuálního stavu
zpřístupňování vysokoškolských prací ČR. Výsledky šetření budou prezentovány v roce 2010.
Uspořádala 4. ročník semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP: zkušenosti, možnosti,
nabídky, potřeby. Seminář byl zaměřen na komerční a open source systémy pro digitální
knihovny, open access a zkušenosti z ČR i zahraničí. Příspěvky ze semináře jsou uvedeny v
online sborníku na stránkách komise. Výsledky činnosti komise (národní repozitář VŠKP,
metadata, netextové typy prací aj.) byly členy komise prezentovány formou posteru na
semináři ETD 2009 v Pittsburghu a na semináři CASLIN 2009, Klášter Teplá. Veškeré
informace o činnosti komise jsou vystaveny na webových stránkách komise 3 . Vzhledem
k naplnění vytčených cílů VV doporučil činnost komise ukončit. Během podzimu proběhla v
komisi i ve VV široká diskuse o nových aktuálních tématech a na výroční konferenci bude
představen návrh nové komise.
V Pardubicích, 21. 1. 2010
Zpracovala: Mgr. Iva Prochásková, předsedkyně výkonného výboru
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