
Zápis ze schůze knihovní rady konané dne 24. 11. 2004 
 
Přítomni: dr. Bureš, doc. Celý, Mgr. Dohnálková, dr. Herber, doc. Mazal, dr. Melichar, ing. 

Michlíčková 
Hosté: Bc. Kouřilová 
Omluveni: doc. Došlá, doc. Fuchs, dr. Wimmerová 
 
Program: 

1. Revize v dílčích knihovnách 
2. Projednání navržených odpisů 
3. Elektronické informační zdroje (EIZ) 
4. Informace z knihovnicko-informačního centra MU 
5. Příprava provozu nové knihovny, projednání úkolů ze zápisu KD č. 5 

 
Průběh: 
ad 1. 
Ředitelka ÚK předložila Zprávu o provedení revizí dílčích knihoven k 23.11. 2004 (příloha 
zápisu). Z celkového počtu knihovních fondů 330 540 sv. bylo zrevidováno 235 542 sv. 
(71 %). Komise konstatovala nesoulad v informacích a neúplnost protokolu o revizi 
v knihovně astrofyziky. Některé rozsáhlé dílčí knihovny (geografie, botanika) budou muset 
dokončit revizi ještě počátkem r. 2005. Dr. Herber informoval, že knihovna geografie revizi 
již dokončuje. 
 
ad 2. 
Komise projednala navržené odpisy z kateder geografie (14/04-940 sv. knih), genetiky 
a molekulární biologie (15/04 – 24 sv. knih) a katedry botaniky (16/04 – 53 sv. knih) - bez 
výhrad. 
 
ad 3. 
Mgr. Kouřilová informovala o některých možnostech EIZ. KR se seznámila se současným 
stavem v oblasti elektronických informačních zdrojů. Dotazy na některé typy databází, 
diskutována byla otázka účasti v konsorciích apod. 
- lze změnit přesné rozdělení titulů časopisů v rámci kolekcí Science Direct. Návrhy na 
rozšíření nebo výměnu dodají členové komise Mgr. Dohnálkové. 
- ChemNetBase – končí 31.12.2004 s koncem projektu MŠMT 
- Encyclopedia of Life Sciences - sekce biologie nemá zájem o pokračování, nebude 
předplaceno 
- Nature on-line - KR považuje cenu nepřiměřenou využívání (61 000 pro 3 souběžně 
pracující uživatele) - nebude předplaceno, maximálně využívat tištěnou verzi 
- ESEO předplatné – domluva sekce Věd o Zemi + ÚK – dr. Herber dodá podklady co 
nejdříve. 
- Uhrazení příspěvku za Konsorcium Institute of Physics Publishing – spoluúčast za PřF 
23 800,- uhradila ÚK z rezerv. 
- Uhrazení příspěvku za spoluúčast projektu PřF UK (zvýšení DPH) Knovel, Georef, 
Geobase, EnviroNet, CSA ESPM – domluva sekce + ÚK (31 099,- Kč i pro 2005), či jen 
2004 - 4 983,- ÚK a sekce v příštím roce podíl. 
- Možnost využití kreditu financí z MC 224 118,80 Kč. Komise navrhla jejich rozdělení na 
sekce podle poměru rozpočtů s přihlédnutím k vazbě za nedodané knihy na sekce. Zajistí: 
Mgr. Dohnálková (ve spolupráci s ing. Michlíčkovou) - sdělí finanční limit členům komise a 
ti dodají návrhy na nákup knih. Termín: nejpozději do 6. 12. 2004 



 
ad 4. 
Informace z KIC MU podala řed. ÚK – spolupráce v oblasti nákupu EIZ, zaškolování 
knihovníků. Informace o přípravě konverze systému TINLIB na systém ALEPH. ÚK 
spolupracuje na konverzním programu, řešení specifických požadavků PřF. 
- doc. Celý navrhl zajistit možnost jednotlivých elektronických plateb za nákup jednotlivých 
článků, komise návrh podpořila. Ing. Michlíčková informovala, že by problematika měla být 
řešena celouniverzitně. 
- dr. Melichar navrhl, aby na internetových stránkách bylo uveřejněno datum vypršení smluv 
na EIZ - bude doplněno, kde jsou pro to podklady. 
 
ad 5. 
Komise projednala návrh fungování nové centrální knihovny. Konstatovala, že materiál nebyl 
připravován ve spolupráci se sekcemi a neodpovídá požadavkům a finančním možnostem 
sekcí (nadbytek knihovnického personálu, považují za zbytečné multimediálního pracoviště 
a instruktážní a informační služby pro studenty, zpochybňují předložené kvantitativní odhady 
a sumarizované objemy služeb). Rovněž konstatovala nedostatek některých fakultních norem 
fungování knihovního provozu a také fakt, že stávájící knihovní řád sestavený za jiných 
podmínek již neodpovídá požadavkům nastávající situace (vytvoření centrální knihovny 
v nové budově). 
 
Komise připraví materiály nové podle následujícího postupu: 
I. ZADÁNÍ - sekce sdělí své požadavky na funkce centrální knihovny, zajistí členové komise 

za jednotlivé sekce (jaké služby a v jakém rozsahu) 
II. PRINCIPY - společně budou dohodnuty principy fungování centrální knihovny. Komise 

konstatovala, že základními principy musí být: 
 - služba zadavateli (sekcím) 
 - centrální knihovna musí fungovat racionálněji a ekonomičtěji, než systém dílčích 

knihoven 
 - knihovny sekcí biologie a chemie nebudou do centrální knihovny zatím integrovány, 

neboť se předpokládá jejich přestěhování do nového areálu během 2-3 let a bylo by to 
neekonomické. 

III. PRAVIDLA A PŘEDPISY - na základě společně stanoveného zadání a principů bude 
připraven nový knihovní řád a navazující normy, ve kterých bude fungování centrální 
knihovny konkretizováno. 

 
Členové komise zjistí požadavky svých sekcí a navrhnou principy fungování centrální 
knihovny za své sekce. Koordinací přípravy byl pověřen dr. Melichar, který s dr. Burešem 
připraví připraví na základě požadavků sekcí zadání pro vypracování nové koncepce provozu 
knihovny. 
Příští schůze knihovní rady musí být organizována tak, aby mohla být přítomna proděkanka 
Došlá, o účast na schůzi k projednání koncepce bude požádán také proděkan Bulant. 
 
Usnesení: 
1. Knihovní rada navrhuje vyhlásit administrativní ukončení revizí k 31. 3. 2005 
2. Schvaluje odpisy nenalezených svazků při revizi podle dodaných protokolů 
3. Komise ukládá Mgr. Dohnálkové prověřit provedení revize v knihovně astrofyziky. 
4. Schvaluje předložené odpisy podle přiložených protokolů 
 
V Brně 26. 11. 2004                                                Zapsala Dohnálková, ověřil Melichar. 


