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Z hlediska UKN je zajímavé:

1. Výroční konference byla usnášeníschopná. Do programu byla zařazena jedna změna týkající

se přistoupení Univerzity Karlovy do AKVŠ. UK byla schválena jako nový člen.

2. Zpráva o činnosti za rok 2013 (klíčové aktivity) byla schválena.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2013 byla schválena.

4. Plán činnosti na rok 2014. Diskutovalo se o nutnosti právní analýzy a stanoviska k

výběrovým řízením na nákup knih. Dr. Bartošek (MUNI) má stanovisko ministerstva pro místní

rozvoj a může ho poskytnout. Hovořilo se o situaci při nákupu e-knih, kdy příručky pro

programy EU ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva školství nejsou jasné a kompatibilní,

při kontrole čerpání z ministerstva financí je mnoho připomínek. AKVŠ se bude snažit získat

stanovisko ministerstva financí před započetím další výzvy. Je ukončen sběr statistických dat

formulářem V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně; AKVŠ bude data za VŠ knihovny

dál sbírat a uchovávat. Dr. Bartošek informoval o pracovní skupině Rady pro výzkum, vývoj a

inovace vedené prof. Haňkou, která připravuje návrh  národní politiky open access. Plán

činnosti na rok 2014 byl schválen.

5. Rozpočet na rok 2014 byl schválen.

6. Návrh změny Statutu Fondu podpory zahraničních cest a vyhlášení výběrového řízení na

rok 2014. Byla schválena úprava statutu; v daném roce bude přijata jen jedna přihláška za

každého člena v každém kole. Byli schválení členové hodnotící komise a výběrové řízení bylo

27.2.2014 vyhlášeno. Uzávěrka prvního kola je 1.4.2014, výsledky do 18.4.2014.

7. Problematika zajišťování EIZ (licenční centrum). Pracovní skupina AKVŠ vytvoří návrh

licenčního centra a vyžádá si stanovisko NTK. Předsedkyně AKVŠ bude v květnu informovat

sněm Rady vysokých škol. Zároveň existuje komise Ústřední knihovnické rady, ve které

proběhlo první kolo diskusí nad analýzou firmy Deloitte, výsledek práce zatím žádný není.

8. Usnesení 12. výroční konference bylo schváleno (VK schvaluje zprávu o činnosti za rok

2013, zprávu o hospodaření za rok 2013, plán činnosti na rok 2014, rozpočet na rok 2014,

změnu statutu FRZC a hodnotící komisi, vyhlášení výběrového řízení na rok 2014, potvrzuje UK

jako nového člena AKVŠ, členské příspěvky dle návrhu z roku 2013 a bere na vědomí zprávu

o národním licenčním centru.
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