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Zápis z jednání knihovní rady ze dne 14. 4. 2004
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti knihoven PřF za r. 2003
Akvizice zahraničních informačních zdrojů, nové on-line přístupy
Informace z knihovnicko-informačního centra MU (platnost EIZ)
Průběh revizí v dílčích knihovnách PřF, odpisy v r. 2004
Průběh projektování nové budovy ÚK

Účast: dle prezenční listiny
Ad 1.
Mgr. Dohnálková informovala o činnosti knihoven PřF v r. 2004, zvláště o čerpání rozpočtu
ÚK a informace o nákupu knihovních a informačních fondů na celé PřF viz samostatná
příloha. Zasláno také elektronicky členům KR s tímto zápisem.
Ad. 2.
Byly dokjoupeny a předplaceny další elektronické formy časopisů (Nature z rezerv RMU aj.).
ÚK upravila svou web stránku a nabízí z ní přímý vstup do všech předplácených zdrojů.
Nabídka možnosti nákupu elektronických knih – spolupráce s Albetinou Icome Praha. Bude
zasláno i všem učitelům PřF.
Ad. 3.
KIC MU zpracovalo čerpání rozpočtu za r. 2003 a plán čerpání na r. 2004. Nadále hradí
z elektronických informačních zdrojů (EIZ) pouze ty, které jsou multioborové či knihovnické,
na další nechce přispívat. Bude přispívat va Web of Science, v případě získání projektu
Akademií věd. Informace o výběrovém řízení projektů v programu 1N MŠMT na podporu
vědy a výzkumu, kde bylo přijato poize 16 projektů, nyní vyhlášeno další kolo. Výsledky
budou známy v červnu. Platnost zdrojů pro PřF a MU viz příloha. U některých zdrojů dosud
nejasné, neboť nejsou známy separátní dohody nositelů grantu s distributory databází
Ad. 4.
Knihovní rada byla seznámena s úspěšným průběhem revizí v dílčích knihovnách PřF,
většinou již dokončených, kromě největších knihoven, které dokončí do 30. 6. 2004 (zpráva
pro děkana PřF).
Viz samostatná příloha zápisu.
Byly projednány odpisy katedry chemie a fyziky po dokončení revize (poškozené a zastaralé
knihy, duplicitní a neužívané časopisy)
Ad. 5.
Nad plány a půdorysy byly členové KR seznámeni s průběhem projektování nové budovy a se
spoluprácí s ateliérem Květ.
V Brně 23. 4. 2004

Zapsala: Z. Dohnálková

