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Úvod 
 

Ústřední knihovna (ÚK) je specializovanou knihovnou s fondem profilovaným pro obory 
matematiky, fyziky  a věd o Zemi (geologie, mineralogie, geografie). Ústřední knihovna i nadále 
zajišťuje  knihovnické zpracování fondu, tedy akvizici knih a časopisů, jmenný a věcný popis, MVS 
a MMVS i výměnu publikací pro Ústav antropologie, Ústav botaniky a zoologie, Ústav 
experimentální biologie, Ústav fyziky Země, Botanickou zahradu a Děkanát. ÚK poskytuje 
knihovnické a informační činnosti pro zabezpečení informační infrastruktury potřeb pedagogické, 
studijní, odborné a vědeckovýzkumné práce studentů a zaměstnanců fakulty. 
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1. Personální obsazení knihovny 
 

Vedoucí ÚK: Mgr. Taťána Škarková 

Zástupce vedoucí, akvizice časopisů: Helena Kandová  

Oboroví knihovníci: Mgr. Věra Anthová, Mgr. Jana Holá, Jana Maláčová DiS., Lenka Nováková 

Výpůjční služby: Lenka Baláková, Marie Křížová,  

Správa elektronických informačních zdrojů: Bc. Martina Antlová 

Jmenná katalogizace: Mgr. Romana Drimlová 

MVS, MMVS : Bc. Naďa Trenčanská 

Výměna publikací: Pavlína Menšíková DiS. 

IT specialista: Bc. Tomáš Čejka 

Multimediální ateliér : RNDr. Aleš Mareček, CSc., Mgr. Marek Stehlík 

Kolegyně na MD: Bc. Radmila Kouřilová 

 

 
 
Ústřední knihovna má k 31. 12. 2009 celkem 12,45 úvazků včetně Ateliéru multimedií   
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2. Knihovní fondy ÚK v roce 2009 
 

 

 

Matematika 

 

Kvalifika ční práce 

• zpracované jednotky v elektronickém katalogu - ve volném výběru uloženy od roku 2002 

• nezpracované  - uloženy ve skladu, ke zpracování zbývá cca 2 200 ks knihovních jednotek  

Časopisy 

• zpracované jednotky v elektronickém katalogu - ve volném výběru uloženy od roku 2001 

• nezpracované -  uloženy ve skladu,  ke zpracování zbývá cca 223 titulů časopisů   

Knihy  

• zpracované jednotky v elektronickém katalogu, probíhá knihovnické zpracování, změna 
lokace, doplnění signatur v knihovním systému Aleph. Bibliografické záznamy 
jednotlivých knih jsou doplňovány o věcný popis. V této činnosti budou pověření 
pracovníci pokračovat i v roce 2010. V roce 2009 byla díky realizaci projektu Retrokon 
z VISK5 MK ČR dokončena retrokatalogizace knih. 

• Odpisy – ostatním knihovnám nabídnuto cca 1100 ks knihovních jednotek a v roce 2010 
připravujeme další 
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Fyzika  

 

V roce 2009 probíhala standardně v oborové sbírce fyzikálních ústavů akvizice, adjustace, jmenná a 
věcná katalogizace monografií, časopisů, kvalifikačních prací a dalších speciálních dokumentů 
z Učebnicového fondu děkana, výzkumných záměrů a grantů. Jako vstřícný krok pro čtenáře by 
mělo působit převedení části fondu z prezenčního statusu na status měsíční a vystavení novinek 
časopisů a publikací zakoupených z UFD. Prioritně se v  roce 2010 chceme zaměřit na dopracování 
a doplnění retrokatalogizace ve skladu, které se ukázalo být nedostatečné. 

 

 

Vědy o Zemi   

 
Geologie – knihovní fond je převážně zpracován. V roce 2009 na knihovním fondu geologie 
probíhala v rámci projektu RETROKON VISK5 retrokatalogizace nezpracovaných knih. Stále 
zbývá zkatalogizovat část nezpracovaných monografií ze skladu z oblasti mineralogie, dary 
z inženýrské geologie a periodika od písmene J-Ž. Na oborové sbírce geologie probíhala po celý rok 
akvizice, adjustace, jmenná a věcná katalogizace monografií, periodik, kvalifikačních prací a 
dalších speciálních dokumentů z UFD i z výzkumných záměrů a grantů. Průběžně během roku 2009 
byly nabídnuty starší i nové odpisy z fondu geologie a mineralogie. Pro vyučující a zájemce z 
Geologického ústavu PřF zasílá oborová knihovnice pravidelný mailing o knižních a periodických 
novinkách v ÚK PřF. 
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Geografie – knihovní fond je plně zpracován, zbývá zkatalogizovat časopisy od písmene J-Ž. 
V roce 2009 byla oborová sbírka spravována zaměstnanci ÚK, probíhala akvizice, adjustace, 
jmenná a věcná katalogizace monografií, časopisů, kvalifikačních prací a dalších speciálních 
dokumentů z UFD, výzkumných záměrů a grantů. Během roku 2009 nabídnuty odpisy z fondu 
geografie a další jsou připravovány na rok 2010. Na studovně věd o Zemi byl vytvořen prostor pro 
vystavování nových čísel časopisů a knižních novinek.Uživatelé tak mají možnost lépe evidovat 
nové přírůstky do fondu. Nadále pokračuje spolupráce s Geografickou knihovnou UK Praha na 
databázi GEOBIBLINE, kdy dochází k exportu našich záznamů (kvalifikační práce, kartografické 
dokumenty). Byly vytvořeny licenční smlouvy s autory (převážně z Geografického ústavu PřF MU) 
týkající se časopiseckých článků.   

 

Statistika Ústřední knihovny k 31. 12. 2009 

 

 

 2009 2008 2007 2006 

Knihovní fond 
ÚK 124 546 119 701 115 307 114 169 

Počet 
přírůstků  2 655 2 844 4 394 3 385 

Úbytky 1 140 728 3 256 30 

Počet titulů 
odebíraných 
časopisů 333 393 337 68 

Počet 
exemplářů  
časopisů 798 1056 556 86 

Zaregistrovan
í uživatelé 3 416 2557 2 833 2 445 

Registrované 
výpůjčky 33 754 37 957 39 453 29 976 

MVS, MMVS  367, 83 418, 67 524, 94 497, 84 

Vzdělávací a 
výchovné akce 
pro uživatele 32 30 47 76 

Odbor.porady
konzultace 
pro knihovny 22 13 27 45 

Tituly 
zpřístupňovan
ých bází dat 48 46 57 74 
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3. Dílčí knihovny (DK) 

 

Botanická zahrada 

Děkanát 

Laboratoř biologické a molekulární antropologie 

ÚEB – Oddělení funkční genomiky a proteomiky 

ÚEB – Oddělení fyziologie a anatomie rostlin 

ÚEB – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů 

ÚEB – Oddělení genetiky a molekulární biologie 

ÚEB – Oddělení mikrobiologie 

ÚEB – Česká sbírka mikroorganismů 

Ústav antropologie 

Ústav botaniky a zoologie 

Ústav fyziky Země 

 

 

Statistika Dílčích knihoven k 31. 12. 2009 

 

 

 2009 2008 2007 2006 

Knihovní fond DK  229 607 228 520 227 169 229 241 

Počet přírůstků  1 087 1 164 1 351 2 299 

Počet titulů 
odebíraných 
časopisů 215 231 536 779 

Zaregistrovaní 
uživatelé 1037 932 1 370 2 397 

Registrované 
výpůjčky 9 232 9 062 13 437 15 461 

MVS, MMVS 317, 51 295,19 609, 42 713, 93 
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4. Shrnutí základních knihovnických služeb 

 

Ústřední knihovna poskytuje 260 studijních míst, z toho 79 míst s PC. Využívány jsou i 
samostatné skenery pro úpravu prací. Za rok 2009 bylo provedeno celkem 89 513 kopií a tisků, 
z toho 2 726 barevných, celkem za 148 762,- Kč.  

Knihovna byla otevřena 42 hodin týdně, rozsáhlé volné výběry umožňují kvalitní samostudium. 
Objednání knih ze skladu: do 20 min., elektronické dodávání článků do 72 hod. V knihovním 
systému Aleph jsou využívány moduly automatizované rezervace, prodlužování výpůjček a modul 
akvizice. V roce 2009 se nově zaregistrovalo 3416 uživatelů. Počet výpůjček dosáhl 33 754 
knihovních jednotek.  

Knihovní fond ÚK PřF k 31.12. 2009 činil celkem 354 153 knihovních jednotek. Přírůstek za rok 
2009 byl 3742 svazků knih a časopisů, z toho 2655 svazků v ÚK. Odebíráno bylo celkem 548 
titul ů časopisů a 1243 exemplářů odebíraných časopisů. Úbytek činil 1140 odepsaných 
knihovních jednotek. 

V knihovnách PřF MU bylo uskutečněno 42 986 absenčních výpůjček, registrováno 4453 
uživatelů. Dále bylo provedeno 684 MVS a 134 MMVS.  

Bibliobox Herbie - ÚK PřF zlepšila komfort svých služeb a nabízí svým čtenářům možnost vrátit 
půjčené knihy i prostřednictvím Biblioboxu Herbie. Herbie umožňuje bezpečné a spolehlivé vrácení 
knih, časopisů, CD i DVD 24 hodin denně. Knihy vybrané z biblioboxu knihovna odečítá ze 
čtenářského konta následující den. V případě, že by čtenář knihy do boxu vložil po uplynutí 
výpůjční doby, platí pro něj povinnost zaplatit v Ústřední knihovně odpovídající upomínací 
poplatky. 

 

Přehled nové techniky v ÚK: 

 

Název zboží Množství  Cena/ks 

Tiskárna-Canon 
PIXMA MP 190 

1 ks 1 289 Kč 

Notebook-ASUS 
K50IJ 

1 ks 12 547 Kč 

Monitor-ASUS 
VW225N Black 22“  

2 ks 4 002 Kč 

PCHP-Pro 3010 MT 3 ks 11 367 Kč 

Tiskárna-Zebra 
TLP2844-Z 

1 ks 12 604 Kč 

   

Celkem 8 ks 68 545 Kč 
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Prostředky na nákup knih a časopisů: 

 

Obor, 
pracoviště  

Rozpočet VZ Granty (VaV 
tuz. i 
zahr.,FRVŠ,
Rozvojové 
projekty) 

Ostatní (HČ, 
nedotační 
prostředky) 

Celkem 

Matematika 83 111 94 852 139 440  317 403 

Fyzika 77 401 261 101 145 573 7 092 491 167 

Chemie 359 492 352 779 375 340 145 878 1 233 489 

Biologie 112 372 297 507 281 369 14 319 705 567 

Geologie 149 897 35 666 53 407 12 247 251 216 

Geografie 85 174 15 297 134 908 34 474 269 852 

Centrum 
jazyk. 
vzdělávání 6 220    6 220 

Botanická 
zahrada 7 577    7 577 

Ústřední 
knihovna 525 677    525 677 

Děkanát 46 826    46 826 

      

Celkem 1 453 747 1 057 202  1 130 038 214 009 3 854 995 

 

 

 

 

 2009 2008 2007 

Nakoupeno celkem za  3 854 995 3 723 942 4 473 106 

Z toho do ÚK nakoupeno za  525 677 548 487 756 944 

Z toho Učebnicový fond 
děkana UFD 

300 000 300 000 300 000 

Z toho EIZ Nature  a Science 228 392 215 758 202 896,30 
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5. Čerpání z Učebnicového fondu děkana (UFD) 

 

Obor Počet ks Částka 

Biochemie 23 29 745 

Biologie 117 73 735,40 

Fyzika 17 31 578  

Chemie 17 40 156,46 

Geologie 53 29 808,15 

Geografie 56 40 417,8 

Matematika 108 39 609,10 

Ústřední 
knihovna 

10 5 350 

Celkem  401 290 399.91 Kč 

 

 

6. Výměna knihovního fondu 
 
Tato oblast knihovnických služeb nadále prochází fází útlumu, většina publikací vydávaných 
fakultou nevychází, nebo je před zánikem. Jediným pravidelně vycházejícím periodikem je 
Archivum Mathematicum;  publikace řady Folia Biologia a  Folia Mathematica pravděpodobně 
vyjdou jako sborníky uspořádaných konferencí. Zatímco z přehledu počtu odeslaných kusů je 
pokles objemu výměny nepřehlédnutelný, počet kontaktů se snižuje jen nepatrně. Může jít ovšem 
pouze o meziobdobí,  kdy partneři stále čekají a doufají na výtisk, který nepřijde předtím, než 
s námi zruší dohodu o bezplatné výměně. Příčiny tohoto nepříliš optimistického trendu byly 
nastíněny v minulé VZ. Stručně shrnuto: nedostatek financí, znevýhodnění zásilek poštou, 
zdražování, nulový impakt faktor. Vývoj nadále směřuje k aktivnějšímu využívání elektronických 
zdrojů. 
 
Počet kontaktů: zahraniční: 521, ČR: 132, celkem: 653. Počet odeslaných publikací: 762 ks za  
58 878 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 str. 11/15 

7. Dostupnost elektronických informačních zdrojů 

 
V uplynulém roce měla knihovna stálý přístup k 48 elektronickým informačním zdrojům 
prostřednictvím internetu, a to zejména díky významné podpoře fakulty, Knihovnicko-informačního 
centra MU a v rámci účelově vytvořených konsorcií k různým projektům. K nejvýznamnějším 
zdrojům patřily: BioOne, Biological Abstracts, Blackwell, EBSCO, IoP Electronic Journals, 
Environemnt Complete, Geobase, GeoRef, MathSciNet, Nature, ProQuest 5000, Science, 
ScienceDirect, Web of Science a Zoological Record. 
 
Zdroje PřF MU 
 

 Přístupů 
(sessions) 

Hledání 
(searches) 

Zobrazených 
záznamů 

Zobrazených 
abstraktů 

ACS Journals     

Bio One I, II 606 517   

Biological 
Abstract 

Zdroj 591   

Geobase 32 140   

GeoRef 18 221   

Environment   
Complete 

 479 465 601 

IoP   2090  

MathSciNet 56750 65582   

Nature   831  

Science   2121  

Zoological 
Record 

288 673   

 
 
Za rok 2009 se podařilo zajistit 2 zkušební přístupy do databází IOPscience, Biomedical & Life 
Sciences Collection. 
V roce 2009, díky velkému ohlasu u pedagogických pracovníků, se opět obnovil přístup do 
časopisu Nature (v roce 2008 elektronická verze časopisu nebyla zakoupena). Rovněž byl na rok 
2009 zakoupen i prestižní elektronický časopis Science. 
 
V průběhu roku byl zajištěn přístup pro PřF do databází Oxford Journals - Science, Technology, 
Medicine, Faculty of 1000 Biology, Faculty of 1000 Medicine. 
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Přírodovědecká fakulta má trvalý přístup do 69 titulů e-books základních monografií a příruček 
(SpringerLink) a do základních učebnic a encyklopedií Atkins: Physical Chemistry. Díky nákupu 
linkovacího nástroje SFX knihovna může uživatelům nabídnout přehledný a úplný seznam 
relevantních služeb k dokumentu, jehož bibliografický záznam si uživatel vyhledal v bibliografické 
databázi. 
MetaLib nabízí čtenářům snadnou cestu k nalezení a využití elektronických zdrojů, relevantních k 
jejich předmětu zájmu. Nabízí prostředí umožňující paralelní vyhledávání v širokém spektru 
různorodých zdrojů. Uživatelské prostředí umožňuje snadné vyhledávání informací jak 
začátečníkům, tak expertům. 
Pro uživatelskou komunitu PřF přineslo využívání EIZ výrazné rozšíření možností pro 
vědeckovýzkumnou práci. Využívání EIZ v porovnání s předchozími lety vzrůstá. Z dostupných 
údajů lze usoudit, že uživatelé databáze znají a aktivně s nimi pracují.  
Všechny elektronické zdroje jsou přístupné přes portál Elektronické informační zdroje na 
Přírodovědecké fakultě MU http://sci.muni.cz/uk/eiz/ a Elektronické informační zdroje MU 
http://library.muni.cz/ezdroje. 
 
 

8. Vzdělávání a výchova uživatelů 

 
ÚK PřF zajišťuje výuku pro předměty Informa ční výchova (1 kredit), Multimédia I., II.   
(4 kredity) 
 
Informa ční výchova XK010- předmět je volitelný pro studenty všech ročníků včetně doktorandů. 
Cílem je naučit uživatele vyhledávat a efektivně využívat všechny dostupné informační zdroje, 
jejich nástroje na vyhledávání, služby knihoven a informačních institucí. Dále je důležité vytvořit 
především u studentů návyk pro sledování odborné literatury, které je dostupná i elektronicky a 
důsledně ji využívat při studiu a psaní odborných prací. Předmět je vyučován e-learningovou 
formou. Předmět v roce 2009 absolvovalo: 111 studentů. V roce 2009 vyšla elektronická publikace, 
„Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF“, která obsahuje interaktivní tutoriály používané 
v tomto předmětu.  
 
Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF 
KRATOCHVÍL, Jiří - ANTHOVÁ, Věra - MORAVCOVÁ, Ludmila - ANTLOVÁ, Martina - STEHLÍK, Marek. 
Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF [online]. Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2009. [cit. 
2009-12-15]. Aktualizováno: Únor 2009. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=818403>. ISSN 1802-
128X. 
 
Multimédia I. – tvorba prezentací a posterů ( úprava fotografií, střih videa, vektorová grafika, 
tvorba prezentace). Multimédia II. – tvorba HTML stránek a interaktivních flashových animací.  
 
V oblasti vzdělávání uživatelů pořádala ÚK jednorázové akce, zaměřené na EIZ a služby knihovny. 
Celkem bylo na PřF uspořádáno 32 akcí. Po celý rok 2009 byly nadále pořádány exkurze pro 
zájemce a také na vyžádání knihovní a informační lekce o službách knihovny a užívání databází pro 
pracoviště PřF. Pro nové studenty byly kromě kreditové výuky počátkem zimního semestru 
nabízeny i základní Informa ční lekce (vyhledávání v souborném katalogu MU, seznámení 
s literaturou uloženou v knihovně, průvodce EIZ, informace o službách knihovny, prohlídka 
knihovny).  
Pracovníci ÚK se zúčastnily 22 knihovnických akcí, seminářů a konferencí, týkající se jejich 
pracovního zařazení a náplně práce.   
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9. Projekty a granty 

 

Již druhým rokem se podílíme na projektu databáze GEOBIBLINE , kde hlavním řešitelem 
projektu je Geografická knihovna PřF UK. V letošním roce jsme opět přispěli našimi 
katalogizačními záznamy českých dokumentů (monografie, mapy, atlasy, VŠKP) a především 
časopiseckými články (Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae 
Brunensis. Geographica a Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae 
Brunensis. Geography). Ty byly také naskenovány a s autory (především z Geografického ústavu 
MU) podepsány licenční smlouvy na zveřejnění plných textů těchto článků v databázi. Velkým 
úspěchem pro účastníky projektu byla nominace databáze GEOBIBLINE  na cenu MK ČR za 
významný počin roku 2009.  

V projektu, kde hlavním řešitelem je Geografická knihovna PřF UK, jsou členy řešitelského 
kolektivu RNDr. Vladimír Herber, CSc. z Geografického ústavu PřF MU a Mgr. Věra Anthová  z 
Ústřední knihovny PřF MU.  

Projekt Retrokon VISK5 MK ČR - na rok 2009 jsme uspěli s žádostí projektu Retrokon 2009 
(Retrokatalogizace oborových sbírek ÚK PřF MU). Hlavním cílem tohoto projektu bylo 
vytvoření cca 8 000 kvalitních bibliografických záznamů z oborových sbírek ÚK PřF MU, což se 
nám podařilo splnit (od 1.5. 2009 do 21. 12. 2009 v rámci projektu Retrokon - zpracováno 9 473 
knihovních jednotek). A to i přesto, že více než polovinu zpracovávaných dokumentů tvořily 
přítisky a přívazky (tzn., že na jeden svazek připadá cca 5 až 20 bibliografických záznamů). Celkem 
bylo v ÚK PřF i mimo projekt Retrokon v roce 2009 zpracováno 10 439 knihovních jednotek. Na 
zpracování jednotlivých záznamů se podíleli 4 pracovníci, kteří byli zaměstnáni na „Dohodu o 
pracovní činnosti – 20 hodin týdně“. Před zahájením samotné katalogizace knih, jednotliví 
pracovníci absolvovali školení „Jmenná a věcná katalogizace dokumentů ve formátu MARC21“. 
Díky katalogizaci našich sbírek jsme také zaznamenali nárůst unikátních publikací do historického 
fondu (HF -215 knihovních jednotek). Celý projekt za ÚK hodnotíme jako jednoznačně prospěšný a 
přínosný.  
Projekt LMT  -  V rámci rektorátního projektu se podařilo vybavit Laboratoř Multimediálních 
technologií novými informačními technologiemi (hardware, software) v ceně 768 500 Kč.    

 

 

 

10. Spolupráce a další aktivity   

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

Přihlásili jsme se do 13. ročníku akce SKIP „Týden knihoven“ od 5. – 11. října 2009. Letos s 
mottem „Knihovna mého srdce“, která korespondovala s celostátní anketou „Kniha mého srdce“. 
Pod záštitou Týdne knihoven jsme uživatelům nabídli amnestii poplatků za upomínky. Obesláno 
bylo 27 dlužníků z nichž knihy vrátilo 16 čtenářů.  

 

 



 

 str. 14/15 

 

Zapojili jsme se do projektu „Kniha mého srdce“ (KMS) , který připravila Česká televize ve 
spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR. 
Cílem bylo nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. KMS byla pro knihovny velkou 
šancí dokázat, že jsou funkční, rychle a pozitivně reagující sítí informačních institucí a že jejich 
prostřednictvím je možno získat názor či hlas velké části veřejnosti. Je to ovšem také ojedinělá 
šance k mediální prezentaci a současně příležitost přesvědčit celostátní média o výhodnosti 
spolupráce s knihovnami. Více informací o této akci: http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm 

Rok 2009 byl organizací UNESCO vyhlášen „Rokem astronomie“, kdy po celém světě, tedy i 
v ČR probíhaly různé aktivity související s tímto tématem. V rámci Roku astronomie, ale také 
v rámci knihovnické akce SKIP „Týden knihoven“, jsme uspořádali v ÚK přednášku doc. 
RNDr.Vladimíra Štefla CSc. s názvem „Astronomie včera a dnes, aneb střípky z historie 
astronomie.“ 

V roce 2009 jsme společně s RNDr. Marečkem (LMT) natočili video „Poprvé v knihovně, aneb 
jak na to“ , které je přístupné z webových stránek ÚK a přehledně provází zájemce a uživatele 
poskytovanými službami.   

 
Vydání elektronické interaktivní publikace "Pr ůvodce elektronickými databázemi LF a PřF"  na 
Elportálu MU, který prošel recenzním řízením LF i PřF. Na publikaci nyní odkazuje řada dalších 
institucí z celé republiky, od zveřejnění do konce roku 2009 zaznamenáno přes 3 500 přístupů. 
 

 

 

 

11. Plány ÚK PřF na rok 2010   

    

V roce 2010 budeme průběžně pokračovat v rozvoji a zkvalitnění webových stránek ÚK. Rádi 
bychom se také zaměřili na vytvoření nových propagačních materiálů knihovny v atraktivnější 
formě např. záložek do knih, kalendářů a menších sešitků s informacemi o službách knihovny, EIZ, 
citačních normách a dalších zajímavostech a knihovnických tématech.   

Aktivně se budeme zúčastňovat konferencí, seminářů a školení, související s knihovnickými a IT 
tématy.  

Na rok 2010 byla opět vypracována žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven 
MK na podprogram RETROKON-Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR VISK5 
2010 - (Retrokatalogizace oborových sbírek ÚK PřF MU II.)   

Zapojení do projektu „Týden mobilit MU“  pro neakademické pracovníky ze zahraničí (Staff 
mobility Week), který se uskuteční od 19. do 23. dubna 2010. Více informací na stránkách: 
http://czs.muni.cz/en/in/others/staff-training/must. 
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Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP vyhlašuje nultý ročník nové 
celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. Navazuje na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 
20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let). ÚK PřF se do této celostátní akce 
zapojí. Cílovou skupinou na kterou se chceme zaměřit především, budou akademičtí pracovníci a 
vyučující. V rámci této akce uspořádáme „Den otevřených dveří“ , odbornou přednášku, bazar knih, 
ztrát a nálezů.  

 

NAKLIV  (Národní klastr informačního vzdělávání) - ÚK PřF se zapojila do tohoto projektu, jehož 
cílem je vytvoření sítě a navázání fungující spolupráce mezi institucemi zabývajícími se 
problematikou informačního vzdělávání. Výstupy projektu - standard lektora informačního 
vzdělávání, praktické semináře, kreativní worshopy, inovativní virtuální prostředí pro spolupráci, 
cyklus krátkodobých stáží, e-learningový kurz Knowledge Mentor. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Probíhá pod záštitou 
Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU.  Více informací: http://www.nakliv.cz/ 

 

PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) – zapojení do projektu, jehož cílem je síťovat 
instituce, ve kterých se vzdělávají a uplatňují informační profesionálové. Témata, která PARTSIP 
rozvíjí jsou INOVACE, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, NOVÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 
COMPETETIVE INTELIGENCE. PARTSIP je evropský projekt schválený v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Probíhá pod záštitou Kabinetu informačních studií 
a knihovnictví na FF MU. Více informací: http://www.partsip.cz/ 

ÚK PřF plánuje zapojení do 14. ročníku akce SKIP „Týden knihoven“. Téma prozatím není 
vyhlášené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 2. 2010                                Zpracovala Mgr. Taťána Škarková, vedoucí ÚK PřF  


