
Zápis ze schůze knihovní rady konané dne 16. 2. 2005 
 
Přítomni: prod. Došlá, dr. Bureš, doc. Celý, Mgr. Dohnálková, doc. Fuchs, dr. 

Herber, doc. Melichar, dr. Wimmerová 
Omluveni: doc. Mazal  
Hosté: prod. Bulant, ing. Michlíčková 
 
Program: 

1. Revize v dílčích knihovnách 
2. Projednání Výroční zprávy knihoven PřF za r. 2004 
3. Projednávání nového Knihovního řádu a jeho příloh 
4. Různé 

ad 1. 
Mgr. Dohnálková předložila Zprávu o kontrole provedení revize v knihovně 
astrofyziky, z které vyplývá, že tato revize nebyla provedena řádně (zápis 
v příloze).. Byly podány doplňující informace o administrativním ukončování 
revizí v dalších knihovnách (biochemie, matematika – dodání seznamů 
nenalezených svazků aj.).  
ad 2. 
Byla projednána Výroční zpráva knihoven PřF za r. 2004, připravená ÚK. 
K dispozici byla dána i zpráva Knihovny na MU Brno, příspěvek do výroční zprávy 
MU, který připravil ředitel KIC MU dr. Bartošek. Knihovny PřF dosahují výborných 
výsledků v oblasti zpracovávání starší literatury (projekt retrokatalogizace), 
jakož i v dalších ukazatelích (akvizice, mvs, nákup EIZ). 
ad 3. 
Byly projednány dokumenty připravené na základě úkolu KR z 24.11.2004: 
Knihovní řád s přílohami: č. 1. Výpůjční řád, č. 7. Statut Knihovní rady, č. 10 
Pravidla pro dočasný provoz dílčích knihoven. Podklady pro vypracování 
dokumentů byly připraveny doc. Melicharem na základě ankety vyplněné sekcemi 
v r. 2002 (šetření ÚK před zadáním Stavebního programu budovy Kotlářská), 
neboť v současnosti na výzvu KR reagovala pouze sekce fyziky a věd o Zemi. 
Dokumenty připravil doc. Melichar s mgr. Dohnálkovou. Byly zapracovány drobné 
formulační  úpravy. KR vyslovila spokojenost s kvalitou návrhů. Po dopracování 
zbývajících příloh bude Knihovní řád schválen jako celek. 
Ad 4. Různé 
1. Tajemnice PřF Ing. Michlíčková informovala o nutnosti připravit návrh rozpočtu 
ÚK do konce února 2005. 
2. Dr. Bureš vystoupil za sekci biologie s návrhem, že by bylo vhodné umožnit 
existenci příručních knižních kolekcí (sbírek) deponovaných v rámci pracovišť, u 
nichž je to vzhledem k charakteru vědecké práce nezbytné. Pracoviště 
s dispozičním právem by rozhodlo, které nově pořizované knihy a knihy 
stávajících dílčích knihoven mají tento příruční charakter. V areálu UKB dle 
sdělení dr. Bureše má sekce biologie plánován prostor pro samostatnou knihovnu 
s profesionálním knihovníkem.  
3. Mgr. Dohnálková seznámila s nutností urychleně řešit problematiku stavění 
(uspořádání) knihovních fondů ve volných výběrech. Členové KR obdrželi návrhy 
ÚK pro svou oblast, který je zaslán v příloze. KR se shoduje na nutnosti řešit tuto 
problematiku urychleně. Za každou sekci bude jmenován konzultant pro stavění 
(členění), aby bylo možno stavěcí systém dokončit během března.  
Role konzultanta: revize užívaných znaků stavění, spolupráce s ÚK při 
navrhování úpravy systému, konzultace při věcném třídění fondů. Termín 



jmenování konzultanta pro ÚK: konec února 2005. Přehled užívaného stavění 
v příloze.  
4. Mgr. Dohnálková informovala o nutnosti koordinace prováděných nákupů 
elektronických informačních zdrojů, včetně e-časopisů, především v souvislosti s 
návaznosti předplatného na tzv. konsorcia. Vzájemná koordinace a 
informovanost je nutná pro plánované akviziční záměry (e-books Kluwer, Wiley, 
Humana Press), doporučované pracovišti.  Nejpozději v dubnu by se KR měla EIZ 
nákupy podrobně zabývat. Prod. Došlá připomíná plánování prostředků na EIZ ve 
výzkumných záměrech.   
5. Členové KR byli informováni o uskutečněném nákupu zahraničních knih 
z kreditů projektu Učebnice (úkol z jednání 24.11.2005). Možnosti nevyužila 
sekce matematiky, která nepředložila žádné návrhy v termínu.  
 
Usnesení: 
1. Knihovní rada požaduje po vedení ústavu teoretické fyziky a astrofyziky 
projednání situace a vyjádření stanoviska ke způsobu provedené revize 
v knihovně ÚTFA. Přípis k projednání připraví prod. Došlá s termínem odpovědi 
ÚTFA do 15.3.2005. 
2. KR bere na vědomí předložené dokumenty Knihovní řád vč. Příloh 1., 7., a 10. 
Pověřuje doc. Melichara a Mgr. Dohnálkovou zapracováním připomínek z dnešní 
KR a přípravou zbývajících příloh Knihovního řádu. Termínováno do 15. 4. 2005. 
3. KR konstatuje nutnost zabývat se podnětem dr. Bureše, především na úrovni 
vedení PřF. Podnět nesouvisí s plánovaným provozem nové knihovny na 
Kotlářské. 
4. KR doporučuje řešit problematiku stavění knihovních fondů ve volném výběru, 
a doporučuje jmenovat odborné konzultanty za jednotlivé oblasti do 15. 3. 2005. 
5. Mgr. Dohnálková připraví návrh rozpočtu ÚK pro vedení PřF do konce února 
2005.  
5. KR se bude zabývat problematikou nákupu EIZ na svém jednání koncem 
dubna, do 15.4. zašle mgr. Dohnálková podklady k akvizici EIZ členům KR. 
 
V Brně 18. 2. 2005                   Zapsala Dohnálková, ověřila doc. Došlá 


	Ad 4. Různé

