A

IAKVS

Late

ASOGIAGE KNINOVEN VYBOKYGH SXOL CR

SDRU_K

AGALERICR.Z.S.

skip

MEMORANDUM
0 vzajemné spolupraci v oblasti knihovnictvi a informaéni innosti
Asociace knihoven vysokych Skol CR (AKV5), Asociace muzei a galerif Ceské republiky, z. s. (AMG),
Sdruzeni knihoven CR (SDRUK), Svaz knihovniké a informaénich pracovnikd CR (SKIP) spoleéné
prohlasuji, ze:
+ pfistupuji k sobé navzajem s hlubokym respektem a kolegialitou,

* povazuji vsechny Ctyri profesni organizace za dillezité a pfinosné pro rozvoj ceského
knihovnictvi a jeho sluzeb vefejnosti a

+ vnimaji rozdilnost pravnich forem, struktury Clenské zakladny i priorit cinnosti jako
obohacujici a vytvarejici prilezitosti ke spolupraci,

+ povzbuzuji knihovny, aby se zapojily podle svych moznosti a zaméfeni do vice profesnich
organizaci - kazdé Cclenstvi prinasi nové prilezitosti a moznosti,

VySe uvedené organizace se dohodly, ze budou - v ramci svych moznosti a pri respektovani
zaméfeni a cilu jednotlivych subjektt - usilovat o spolupraci predevéim v téchto ablastech:
+ aktivni zapojen{
do mezinarodnich struktur (napf. IFLA, EBLIDA, LIBER) s cilem doséhnout
silnéjsiho hlasu €eského knihovnictvi v mezindérodnim méfitku,
+ pfenos dobré praxe ze zahranidi
do éeskych knihoven, zlepeni padminek k poskytovani
a rozvoji knihovnickych sluzeb vsech typu knihoven,
* tvorba legislativy a pozitivni ovliviovani pravniho prostiedi tak, aby podporovalo rozvoj
a Cinnost knihoven,

+ vytvareni realného pozitivniho verejného obrazu knihoven véech typu,
+ vyhledavani a vyuzivani piilezitosti k financovani vyznamnych projekti,
+ vzdélavani knihovnikt véetné koordinace aktivit v oblasti celozivotniho vzdélavani
a spoluprace s oborovymi Skolami.

Za tim uéelem budou:
+ porddat spolecna setkan/ svych zastupci zaméfena na prufezova témata, ktera jsou
relevantni pro pripadnou spolupraci a

+ svolavat koordinaéni setkani predsedu, pfip. jinych povérenych osob.
Asociaci muzefa galerii Ceské republiky, z. s. (AMG), bude pro ucely tohoto Memoranda a v

rozsahu

naplAovani jeho jednotlivych ustanovenf zastupovat Knihovnickd kamise AMG (KK AMG), ktera
nemé v ramci AMG vlastni pravn{ subjektivitu.

V Olomouci dne 10. zafi 2019
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PhDr. Hana Landova, Ph.D.

Mgr. rena Chovanéikova

RNDr. Toma’ Rehdk

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
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