
Zápis ze schůze knihovní rady konané dne 23. 6. 2005 
 
 
Přítomni: Prof. Došlá, dr. Bureš, Mgr. Dohnálková, doc. Fuchs, dr. Herber, doc. Melichar, 

doc. Mazal, dr. Wimmerová  
Omluven: doc. Celý  
 
Program: 
 
1. Celouniverzitní Knihovní řád MU 

Prof. Došlá informovala o vznikajícím celouniverzitním Knihovním řádu (KŘ) MU, kde 
budou zakotveny hlavní zásady fungování systému knihoven MU (zodpovídá prorektorka MU 
J. Musilová). Nově připravovaný KŘ je v souladu s řádem MU. Mgr. Dohnálková doplnila 
podrobnostmi o jednotné politice MU v oblasti knihovních služeb MU, byly zodpovězeny 
dotazy členů KŘ. 
 
2. Přílohy Knihovního řádu ÚK PřF 
Byly projednány zbývající přílohy KŘ PřF. S drobnými korekcemi textu KR doporučuje ke 
schválení: 

a) Principy financovávání ÚK PřF jako samostatný dokument pro vedení PřF 
b)  Řád studoven ÚK PřF 

Při schvalování této přílohy KŘ byla diskutován čl. 1 - vstup do budovy a problematika 
umístění zabezpečovacího zařízení. Podrobnosti viz bod 4. 

Knihovní rada bere na vědomí Organizační a provozní řád ÚK.  
 
3. Akvizice EIZ, akvizice z Učebnicového fondu děkana - Zásady: 

Byly diskutovány formální postupy nákupu z Učebnicového fondu děkana. KR doporučuje 
v letošním roce soustředit návrhy nákupu do 30. 9., a poté souhrnně projednat. Členové KŘ 
informují své domovské sekce o možnostech tohoto nákupu. Souhlas garanta studijního 
programu je vyžadován. 

KR schválila návrh na nákup literatury z tohoto fondu předložený sekcí biologie na 
informační zabezpečení nově vyučovaného předmětu Environmentální mikrobiologie. 
Tituly: Encyclopedia of Environmetal Microbiology  (9 390,- roční předplatné) 

Pepper: Environmetal Microbiology                 1 400,- 
Maier: Environmetal Microbiology                  2 850,- 
Klaban: Svět mikrobů 2 ks                      celkem 600,- Kč 

Celkem akvizice ze studijního fondu děkana: 12 240,- Kč 
 
Akvizice EIZ: 

KR bere na vědomí informaci vedoucí ÚK o plánovaném konsorciálním nákupu e-books 
Kluwer (společný projekt s PřF UK, PřF UPOL a MZLU), kdy bylo na základě zájmu ze 
zkušebních přístupů do souboru 1600 knih vybráno 40 titulů. KR nedoporučuje k nákupu ze 
studijního fondu děkana, bude zakoupeno z prostředků ÚK PřF. KR doporučuje ÚK napříště 
výběr titulů prostřednictvím Knihovní rady a nikoli přímé doporučení učitelů. Je zajištěn 
křížový přístup do celé kolekce v hodnotě 220 tis. Kč, PřF hradí ¼ nákladů. 
 
K nákupu nebyly doporučeny: 
On-line Encyclopedia of Life Sciences, akviziční záměr NCBR – BioMed protocols. 
   
4. Provoz nové knihovny,  integrace knihovních fondů  



Doc. Melichar seznámil členy KR s aktuální situací projektové přípravy nové budovy. 
Seznámil KR s problematikou umístění zabezpečovacího zařízení, které dle vyjádření ateliéru 
Květ a dodavatele zabezpečovacího zařízení nemůže být umístěno na plánovaném místě 
uvnitř knihovny, ale má být umístěno na chodbě.  

KR tento problém diskutovala a považuje bezpečnost knihovny za prioritní. Shodla se na 
nutnosti identifikace uživatelů, tj. uvedení jména uživatele, při vstupu do knihovny. 
(Hlasování 7 : 1 ve prospěch identifikace). Současně je nutné ošetřit možnost přístupu 
veřejnosti a prvního vstupu uživatelů (avizovaný vstup, prosklenné dveře). Proto členové KR 
požadují, aby bylo technické řešení procesu identifikace uživatele realizováno podle těchto 
požadavků. 

Vedoucí ÚK seznámila s plánovanými pracemi související se stěhováním knihovny. 
Členové KR zdůrazňují potřebu přístupu ke studijní literatuře zejména počátkem semestru. 
Byla předložena Pravidla pro předávání fondů dílčích knihoven do ÚK, jako materiál 
k připomínkování členů KŘ, bude schváleno na příštím jednání KR. 
 
5. Informace o ukončení revize knihovních fondů katederních knihoven, schválení 

předložených odpisů KF.  
Byly schváleny odpisy KF předložené katedrou biochemie (137 sv.) a ÚK (17 sv.). 
Z časových důvodů nebyly projednány revize KF dílčích knihoven. Tento bod bude 

projednán na příštím jednání KR.  
Předpokládaný termín příští schůze KR je září/říjen 2005. 

 
 
 
 
 
 
 V Brně 24. 6. 2005                                    Zapsala Mgr. Dohnálková, ověřila prof. Došlá 


