
Výroční zpráva o činnosti Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty za r. 2007

1. Rok 2007 – změny v uspořádání knihoven PřF – vznik nové kampusové knihovny

a. Knihovních fondy a jejich zpřístupnění.

V r. 2007 pokračovaly práce na převzetí fondů geologie a mineralogie (28 385 sv.) a geografie (51 303 sv.) a 
byla zahájena integrace fondů knihovny matematiky (cca 50 000 sv.) 

Po vzniku Knihovny univerzitního kampusu byl vyčleněn a přestěhován knihovní fond oboru chemie, diplomové 
a dizertační práce chemických oborů a dílčí knihovny chemického ústavu, celkem cca 40 000 sv. 

 b. Rozšíření služeb uživatelům – doplnění výpočetní techniky o 3 ks PC a další technologie. 

ÚK  nyní  v režimu  celouniverzitních  počítačových  studoven poskytuje  63  studijních  míst  s PC. 
Využívány jsou i samostatné skenery pro úpravu prací. Za rok 2007 bylo provedeno celkem 93 849 kopií a 
tisků, z toho 2 674 barevných celkem za 154 385 Kč.

c. Provoz knihovny 2007. 

Knihovna byla otevřena 42 hod. týdně, rozsáhlé volné výběry umožňují  kvalitní  samostudium. Donáška ze 
skladů: do 20 min.,  elektronické dodávání článků do 72 hod. Fungují  moduly automatizované rezervace a 
prodlužovaní výpůjček, a modul Akvizice. Nově se v r. 2007 zaregistrovalo 2 833 uživatelů. Počet výpůjček 
dosáhl: 39 453 

2. Doplňování knihovních fondů:

Knihovní fond přírodovědecké fakulty k 31.12.2007 činil  celkem 342 476 svazků.  Tento fond je uložen 
v ústřední knihovně a 15 dílčích knihovnách.
Přírůstek za rok 2007 činil 5 745 svazků knih a časopisů, z toho 4 394 svazků v ÚK. Zde byly nové 
přírůstky striktně doplňovány podle potřeb studijních programů, zejména k podpoře nově vznikajících předmětů 
(environmentální mikrobiologie aj.)
Odebíráno bylo celkem 873 titulů časopisů.   
Úbytek:  odepsáno 6 679 svazků, z toho 3 423 z dílčích knihoven.

Nakoupeno celkem za 4 473106,- Kč
z toho z grantů a VZ 3 006 013,- Kč
          z rozpočtu PřF 1 371 368,- Kč
Z toho do ÚK nakoupeno za 756 944,- Kč

Výměna knihovního fondu

Počet kontaktů:  zahraničí: 514, ČR: 131, celkem 645.  

Výměnou bylo získáno celkem 280 titulů periodik různé periodicity a 66 monografií. Odesláno bylo 
1 226 kusů za 85 634 Kč. 

Základní knihovnické služby

V knihovnách PřF bylo uskutečněno 52 890 absenčních výpůjček, registrováno 4 203 uživatelů. Dále bylo 
provedeno 1133 meziknihovních výpůjček,  136 meziknihovních mezinárodních výpůjček.

Automatizované výpůjční služby jsou v systému ALEPH poskytovány v ÚK a v knihovně matematiky. Fungují i 
automatizované rezervace a prodlužování výpůjček. 

 

Dostupnost elektronických informačních  zdrojů

ÚK PřF má v současnosti přístup do 9 databází exkluzivně, dalších 35 zdrojů je dostupných pro celou 
MU. V průběhu roku také byly uživatelům z PřF nabízeny k vyzkoušení bezplatné přístupy do databází, příruček 
a encyklopedií různých distributorů.



Vzdělávání a výchova uživatelů

ÚK PřF v oblasti informační a IT gramotnosti vyučuje tyto předměty s kreditovou hodnotou:

a) Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) 2 kredity
b) Multimedia ve výuce I. (4 kredity)
c) Multimedia ve výuce II. (4 kredity) 

V oblasti vzdělávání uživatelů pořádala ÚK jednorázové akce, zaměřené na EIZ a apod.. Celkem bylo na PřF 
uspořádáno 51 akcí.   

Po celý rok 2007 byly dále pořádány exkurze pro zájemce a také na vyžádání knihovní a informační lekce o 
užívání knihovny a databází pro pracoviště PřF. Pro nové studenty byly kromě kreditované výuky nabízeny 
základní Informační lekce počátkem zimního semestru, kterých se účastnilo 97 studentů.

Pracovníci – kvalifikační struktura, vzdělávání

ÚK v r. 2007 pracovala  ve  složení :

1) 11 knihovníků, z toho: 
• 5 VŠ knihovníků
• 6 SŠ s knihovnickou odborností

2) 1 úvazek VŠ učitelů (multimediální ateliér ÚK – smlouvy do konce r. 2007) 

3) 1 úvazek knihovníků projektu retrokatalogizace (smlouvy do konce r. 2007), z toho:
• 1/2  VŠ student
• 1/2  SŠ knihovník

       4)    ½ úvazek IT specialista 

ÚK celkem:  13, 5 úvazku, z toho pouze 11 stálých úvazků.
 
Dílčí knihovny PřF zabezpečovaly celkem 2 úvazky SŠ knihovníků. Nadále jsou i poměrně velké knihovny 
pracovišť PřF, např. 30 000 svazků, spravována pouze sekretářkami či pověřenými vědeckými silami.

Celkem na PřF pracovalo v r. 2007 13 úvazků profesionálních knihovníků. 
Mezi zaměstnanci jsou 2 studující VŠ, dílčí odborné vzdělávání je také zajišťováno KIC MU,  Národní knihovnou 
v Praze  a  Moravskou  zemskou  knihovnou.  2  zaměstnanci  ukončili  v r.  2007  VŠ  v oboru.  1  zaměstnanec 
navštěvuje interní kurzy MU – angličtina.

V průběhu  roku  byl  po  odchodu  vedoucí  a  části  pracovního  týmu do  nově  zřízené  Knihovny  univerzitního 
kampusu ztížen provoz zapracováváním nově přijatých knihovníků a skutečností, že místo vedoucího nebylo od 
března do prosince 2007 obsazeno. Kolektiv tak byl de facto bez jednoho pracovního úvazku. 

Další aktivity

1) Pokračující projekt retrokatalogizace starších knihovních fondů dílčích knihoven kateder a 
ústavů. Koncem r. 2007 bylo uloženo již 132 000 záznamů knihovních jednotek, takže podíl 
zpracovaných knihovních fondů stále stoupá a je v rámci MU výborně hodnocen a oceňován také 
uživateli, o čemž svědčí zájem o výpůjčky starších fondů. 

2) Knihovna uspořádala společně s knihkupectvím Malé centrum 3 velké prodejní výstavy 
zahraniční vědecké literatury (biologické, geologické,fyzikální).

V Brně 11. 2. 2008                     Zpracovala Lenka Baláková ÚK PřF, Mgr. Zdeňka Dohnálková, KUK


