Zápis z jednání výkonného výboru
dne 6. 4. 2016
Přítomni:

B. Jankovská, J. Jirát, B. Katolická, J. Kříž, J. Mach, M. Machytková, K. Rösslerová,
P. Rygelová

Omluveni:

H. Landová

Hosté:

L. Bělohoubková, J. Feberová, K. Paulová, B. Ramajzlová, A. Adamcová

1. BA 2016
Organizační výbor pro BA 2016:
● J. Feberová a A. Adamcová za UK,
● B. Jankovská a B. Ramajzlová za VV s podporou předsedkyně a jednatelky.
Se zástupkyněmi z UK byly projednány pokyny pro organizátora konference (rozpočet, ubytování, kulturní
program, informační, provozní a materiální podpora akce ad.). Další jednání bude probíhat elektronicky.
Vzhledem k atraktivitě místa konání bude zvýšena snaha při hledání dalších partnerů pro firemní stánek.
Je třeba zjistit finanční náročnost doprovodného kulturního programu v předvečer konference a kulturního
programu v rámci společenského večera (J. Feberová). Nabídka na kulturní vystoupení  zaslání kontaktu
organizátorům (K. Rösslerová).
Než bude zprovozněna registrace a kompletní stránky konference na novém webu AKVŠ, budou na stávajícím
webu vyvěšeny informace pro firmy (B. Jankovská ve spolupráci s D. Tkačíkovou).
Potenciální zájemci o účast na konferenci z komerční sféry budou osloveni dopisem s nabídkou možností
prezentace firmy (H. Landová, B. Ramajzlová)
P. Rygelová přednesla nabídku z VŠBTUO na diskuzní sekci, příp. část programu týkající se architektury
knihoven, včetně zahraničního hosta. Další námět se stejnou tematikou nabídl J. Jirát  prezentace ze setkání
LIBERLAG: LIBER Architecture Group  ZHB Luzern: 
http://web.zhbluzern.ch/liberlag/
. Obě nabídky
budou zváženy a v případě vhodnosti zařazeny do programu konference.
Iniciativa NIP CZ se opět ujme doprovodného programu, jehož přesná podoba bude během jara finalizována.
Odpovídá:
Úkoly a termíny:

J. Feberová, B. Jankovská, B. Ramajzlová
1.
2.
3.
4.
5.

Zjištění ceny za kulturní programy  
J. Feberová
do 3
0. 4. 2016
.
Zaslání kontaktu  K
. Rösslerová
do 1
5. 4. 2016
.
Informace pro firmy na webu  B
. Jankovská
do 
23. 4. 2016
.
Dopisy firmám  
H. Landová, B. Ramajzlová
do 
23. 4. 2016
.
Aktualizace pokynů pro organizátora  
B. Jankovská
do 1
1. 4. 2016
.
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2. Kontrola zápisu z 25. 2. 2016
Místopředsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny.

3. Hospodaření
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.
Odpovídá:

M. Machytková

4. Změna banky pro účet AKVŠ
Z důvodu finanční náročnosti stávajícího účtu u České spořitelny je zvažována možnost přechodu k jiné
bance. Přechod může být uskutečněn po zapsání změn do rejstříku, tzn. po 15. 4. 2016.
První návrh: Fio Bank  výhody: pobočka v Dejvicích, nízké poplatky za vedení účtu i za platby do zahraničí.
Konečné rozhodnutí o změně bude podloženo informacemi z porovnání více nabídek. Bude proto provedena
podrobnější analýza. Jednatelka vyčíslí počty odchozích a příchozích plateb v CZK a v cizí měně, vyčíslení
zašle spolu s ceníkem České spořitelny výkonnému výboru. J. Jirát a P. Rygelová provedou rychlou analýzu
možností u dalších bank a zašlou výkonnému výboru své návrhy k posouzení.
Odpovídá:

M. Machytková, H. Landová

Úkoly a termíny:

1. Vyčíslení bankovních operací na účtu  M
. Machytková
do 
7. 4. 2016
.
2. Analýza nabídky bank  J
. Jirát, P. Rygelová
do 
15. 4. 2016
.

5. Zákon o veřejných zakázkách
Senát vrátil zákon o veřejných zakázkách (dále ZVZ) zpět do Poslanecké sněmovny. Jeho případná platnost
i účinnost se tedy opět posunuje. Pokud bude do doby konání červnového setkání ředitelů knihoven VŠ zákon
schválen, JUDr. Čechová připraví dokumentaci s popisem dopadů ZVZ na knihovny.
Odpovídá:

M. Machytková

Úkoly a termíny:

Příprava podkladů ke schválené novele ZVZ  M
. Machytková
ve spolupráci s JUDr.
Čechovou do 1
5. 6. 2016.

6. Statistiky za rok 2015 + pracovní skupina
Předsedkyně H. Landová před jednáním VV požádala J. Kříže, aby převzal agendu vykazování statistických
údajů VŠ knihoven. J. Kříž souhlasil a kontaktoval M. Fasuru a M. Krčála. Statistiky za 2015 odevzdali všichni
kromě tří institucí. M. Fasura bude ve spolupráci s J. Křížem dodání zbývajících výkazů urgovat.
Dne 5. 4. 2016 proběhla schůzka s M. Krčálem  workshop za účasti pracovní skupiny pro statistiky se bude
konat v červnu, na BA 2016 by měl být představen nový testovací webový formulář pro sbírání dat v r. 2017.
V r. 2017 bude zároveň probíhat sbírání ostrých dat jako doposud.
Bylo diskutováno zapojení AKVŠ do pracovní skupiny v rámci Koncepce rozvoje knihoven na léta 20162020
(kapitola 6 Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb, indikátor
Společné jádro statistických výkazů knihoven různých typů).
Odpovídá:

B. Jankovská, J. Kříž
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Úkoly a termíny:

Urgence dodání výkazu  J
. Kříž
do 
29. 4. 2016
.

7. Web AKVŠ: aktuální stav příprav
Elektronicky odhlasováno (11. 3. 2016): DPP do června 2016 v hodnotě 5 000 Kč pro D. Tkačíkovou (správa
stávajícího webu).
B. Jankovská informovala, že na UPa byl již kompletně připraven server pro nový web. Programátor testoval
šablonu na vlastním serveru. Pokud bude šablona plně funkční, tak začne v těchto dnech přesun její ostré
verze na server UPa. Koncem května by měl být web připraven pro publikaci všech informací o BA 2016
a
zároveň spuštěn registrační formulář. Do konce června by měl být web hotov kompletně.
Odpovídá:

B. Jankovská

Úkoly a termíny:

1. Web s registračním formulářem pro BA 2016  
B. Jankovská
do 
31. 5. 2016
.
2. Kompletní web  B
. Jankovská
do 
30. 6. 2016.

8. FPZC AKVŠ
Do výběrového řízení na projekty zahraničních cest byl podán jeden projekt z ČVUT  aktivní účast na
konferenci Open Repositories 2016 v Dublinu. Žádáno 25 000 Kč. Projekt byl doporučen k financování v plné
výši. Vzhledem k nedočerpání dotace VV souhlasil s vyhlášením 2. kola s částkou 95 000 Kč.
Vyhlášení výsledků prvního kola a vyhlášení druhého kola výběrového řízení proběhne dne 7. dubna 2016,
s termínem odevzdávání do 17. května 2016.
Do ekonference VYSKA bude po vyhlášení 2. kola VŘ zaslán odkaz na článek iniciativy NIP CZ “
FPZC AKVŠ
– Jaké knihovnické konference ještě stihnete?
”.
Odpovídá:

B. Jankovská

Úkoly a termíny:

1.

Vyhlášení výsledků 1. kola: 7
. 4. 2016
, vyhlášení 2. kola: 
7. 4. 2016
, vyhlášení
výsledků 2. kola: 3
0. 5. 2016 

B. Jankovská
.
2. Článek do ekonference  K
. Paulová
do 
11. 4. 2016
.

9. Odborné semináře
●

●
●
●

Novela Autorského zákona  J. Mach zašle výkonnému výboru po schválení zákona podklady, poté
bude rozhodnuto, zda se uspořádá samostatný seminář, či zda budou informace o AZ pouze součástí
programu setkání ředitelů.
KA1  seminář Otevřené repozitáře: 7.  8. 6. 2016; pracovní schůzka KA1 (květen).
KA2  zopakování úspěšného semináře o uživatelských statistikách (J. Jirát).
KA3  seminář se socioložkou nad výsledky Průzkumu IG VŠ studenta: 11. 4. 2016.

Odpovídá:

garanti klíčových aktivit + J. Mach

10. Zahraniční cesty VV
Elektronicky odhlasováno (11. 3. 2016)
:
● Open
Reporitories 2016, Dublin, 13.  16. 6. 2016  I. Masár za KA1 (UTB)

● LIBER 2016, Helsinky, 29. 6.  1. 7. 2016  B. Jankovská
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Na jednání VV odsouhlasil cestu zástupců VV na konferenci koalice konsorcií:
●

ICOLC 2016, Amsterdam, 
16.  19. 10. 2016
 B. Katolická (bez finanční podpory AKVŠ),
J. Jirát (s částečnou finanční podporou AKVŠ)

11. Rozpracování Strategického plánu
Jednotliví garanti současný strategický plán zkontrolují, aktualizují, doplní a připraví plány aktivit až do roku
2018.
Odpovídá:

garanti KA

Úkoly a termíny:

1. Zaslat odkaz na sdílený dokument  
B. Jankovská 
do
7. 4. 2016
.
2. Dopracování plánu  
garanti KA 
do 2
9. 4. 2016
.

12. Setkání ředitelů (červen 2016): termín, místo, program, příprava
Termín: 20. 6. 2016
Místo: Klub CIKS VŠE
Program: mj. ZVZ, AZ, nový web, informace o organizaci konference ECIL 2016
Příprava: H. Landová připraví tipy na témata k diskuzi a získá od ředitelů náměty, komentáře a dotazy.
Odpovídá:
Úkoly a termíny:

H. Landová, B. Jankovská, M. Machytková
1. Zaslat odkaz na výběr termínů v aplikaci Doodle  B
. Jankovská d
o
7. 4. 2016
.
2. Tipy na témata k diskuzi z hodnotících dotazníků k BA2015  
H. Landová 
do
22. 4. 2016
.
3. Dopis ředitelům knihoven s žádostí o náměty  
H. Landová 
do
29. 4. 2016
.

13. Zprávy z komisí a iniciativ:
●

Iniciativa pro otevřený přístup
(
P. Rygelová)
○ Studentská komora zaslala Radě VŠ dopis ohledně predátorských časopisů  o reakci
požádána P. Rygelová  za iniciativu OA navrhují jako nejúčinnější řešení cestu prevence.
Iniciativa OA připraví speciální kampaň pro OA Week a na semináři Otevřené repozitáře
2016 bude na toto téma přednesen příspěvek. K tématu proběhla diskuze  na řešení pomocí
prevence panuje shoda. V současnosti se čím dál častěji na vysokých školách (hlavně v rámci
knihoven) objevuje pozice odborníka, který radí jak a kde publikovat.
○ Z pléna padl návrh na seminář ve stylu TTT (Train the Trainers)  vyškolit školitele na téma
“jak poznat predátora”.

●

Komise IVIG
(L. Bělohoubková)

○ 14. 3. 2016 proběhla schůzka komise IVIG.
○ V dubnu proběhne Průzkum informačního vzdělávání na VŠ pořádaný každé dva roky.
○ VŠ v ČR mají možnost se přes komisi zapojit do průzkumu preferencí studentů ohledně
studijních materiálů (zda se učí raději z tištěných, či elektronických)  zatím projevilo zájem
cca 10 knihoven z 10 univerzit. Další zájemci mohou kontaktovat L. Bělohoubkovou.
○ Seminář IVIG  název a téma: Blended learning  dobrá praxe pro informační vzdělávání.
○ Za KA3 je připraven přibližný program pro BA 2016.
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○ ECIL 2016  byla podepsána nová smlouva s organizační firmou Guarant (bylo nutné provést
změny kvůli DPH).
●

NIP CZ
(K. Paulová)

○ V únoru proběhl seminář praktických tipů k zahraničním cestám, přednášky dostupné na
stránce ČZU (
http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/hlavni
).
○ Iniciativa NIP CZ bude připravovat a účastnit se doprovodných programů na konferencích
BA 2016 a ECIL 2016.

14. RVŠ a ÚKR
M. Machytková podala informace z jednání Rady vysokých škol a Ústřední knihovnické rady.
● Předsednictvo Studentské komory RVŠ (SK RVŠ) upozornilo RVVI na problematiku predátorských
časopisů v souvislosti s metodikou hodnocení VaVaI. V rámci diskuse zazněly názory k predátorským
časopisům. KA1 naváže spolupráci se SK RVŠ.
● VV obdržel návrh Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016  2020 s výhledem do r. 2025  připomínky
mají být zpracovány ve formě revizí textu a zaslány na adresu 
vit.richter@nkp.cz nejpozději do 22. 4.
2016.
Odpovídá:
Úkoly a termíny:

M. Machytková
Předat kontakt na P. Rygelovou předsedovi SK RVŠ  M
. Machytková
do 2
9.4.2016
.

15. Jednání VV v roce 2016: termíny, možnost výjezdního zasedání (září 2016) aj.
●

●

Výjezdní zasedání se uskuteční ve dnech 9.10. 9. 2016. Návrhy na místo: za UK  Poděbrady, zámek;
za VŠE  Jindřichův Hradec. Členové VV pošlou do ekonference ASOCIACE svoje návrhy (místo,
doprava, cena). Je třeba zajistit místo na jednání, ubytování na 1 noc a kulturní program.
Jednání VV v r. 2016:
○ po červnovém setkání ředitelů
○ 9. 9. 2016 na výjezdním zasedání
○ 7. 11. 2016 před BA 2016
○ prosinec  bude upřesněno podle rozvrhů pro zimní semestr

Odpovídá:

členové VV

Úkoly a termíny:

Návrhy na místo konání výjezdního zasedání  č
lenové VV, příp. zástupci komise
a iniciativ
do 2
8. 5. 2016
.

16. Sdílení dokumentů AKVŠ přes Office 365: možnosti, nastavení
J. Mach poslal předsedkyni informace o možnosti sdílení dokumentů přes OneDrive (Office 365).
J. Mach zašle členům VV pozvánky do Office 365. Každý člen VV si práci s dokumenty vyzkouší a případné
problémy bude s J. Machem řešit.
Odpovídá:

J. Mach

Úkoly a termíny:

1. Rozeslat pozvánky  J
. Mach
do 
13. 4. 2016
.
2. Vyzkoušení + odezva  č
lenové VV a zástupci komise, iniciativ
do 2
0.4.2016
.
5

17. Různé
●

S platností od 6. 5. 2016 byla o další tři roky prodloužena 
doména dspace.cz (objednávka
prodloužení: B. Jankovská + úhrada: M. Machytková).

●

K. Paulová dopracuje nové, mírně zjednodušené 
logo AKVŠ
, které VV schválil, a pošle jeho
elektronickou verzi pro web i tiskové využití B. Jankovské.

●

B. Jankovská vytvoří pro VV nové 
vizitky
, B. Katolická zajistí jejich vytištění.

●

Národní centrum pro EIZ 
CzechELib 
(informovali J. Jirát a B. Katolická)  jednání momentálně ve
stavu přípravy Charty projektu, která by měla být hotova do konce dubna; pracovní skupina
zpracovala předběžné varianty financování EIZ; na jednání padly návrhy personálního řešení
licenčního centra; panuje všeobecná shoda na tom, že procentuální finanční podpora EIZ bude napříč
obory ve stejné výši a s největší pravděpodobností bude platba za EIZ probíhat průběžně každým
rokem.

●

K. Rösslerová podala informace z jednání Zaměstnavatelské sekce 
SKIP. 
V současnosti sekce řeší
celoživotní vzdělávání knihovníků a standardizaci jejich vzdělání. Dle SKIP dochází v knihovnách ke
snižování zastoupení knihovníků s odborným knihovnickým vzděláním a zvyšování počtu pracovníků,
kteří si knihovnické vzdělání nesystematicky doplňují. Což může mít dopad na kvalitu poskytovaných
služeb. SKIP se zamýšlí nad možností nutnosti doplňovat si vzdělání dle jasně definovaných pravidel,
a to v předem daných časových obdobích, aby knihovník získal a dále udržel certifikaci pro
zaměstnání v knihovnách. Zároveň SKIP doporučuje zaměstnávání profesionálních knihovníků
a jejich upřednostňování před odborníky z jiných oborů. Jako jediná zástupkyně z VŠ knihovny
K. Rösslerová upozornila na nevhodnost použití tohoto modelu pro prostředí vysokoškolských
knihoven.

●

Z VŠ knihoven vzešel požadavek na pravidelné informování prostřednictvím ekonference VYSKA
o tom, že byl na webu AKVŠ 
zveřejněn zápis
ze zasedání VV  zajistí B. Jankovská.

Odpovídá:

Úkoly a termíny:

zmínění členové VV a iniciativ
1. Nové logo AKVŠ  K
. Paulová
do 
20. 4. 2016
.
2. Zaslání předlohy a požadavků na vizitky B. Katolické  B
. Jankovská
do 
25. 4.
2016
.
3. Tisk vizitek  B
. Katolická
do 
20. 6. 2016.
4. Informace do ekonference VYSKA o zveřejnění zápisu na webu  B
. Jankovská
průběžně
.

Příští jednání VV:

20. června 2016, Klub CIKS VŠE, po setkání ředitelů knihoven VŠ

Zapsal(a):

Blanka Jankovská

Schválil(a):

Hana Landová
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