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Zápis z jednání knihovní rady ze dne 4. 10. 2005
Program:

1. Harmonogram stěhování ÚK a integrace knihovních fondů DK PřF do ÚK
2. Akvizice z učebnicového fondu děkana
3. Různé
Účast: dle prezenční listiny
Ad 1.
Byl projednán harmonogram stěhování ÚK do nové budovy současně s projednáním integrace
knihovních fondů DK geologie, mineralogie, fyziky, astrofyziky. ÚK se musí začít stěhovat
bezprostředně po předání budovy a co nejrychleji otevřít v nové budově. Garant dostavby
budovy IC doc. Melichar informoval o potížích s ochranou knihovních fondů (stálé otevření
nouzových východů), které nutí ÚK po přestěhování užívat pouze 1 NP jako veřejné.
KR doporučuje ÚK informovat studenty o uzavření provozu co nejdříve, aby si mohli ještě
vypůjčit potřebnou literaturu.
Při integraci mají prioritu fondy geologie a mineralogie, fyzika a astrofyzika následují. Pro
stěhování a integraci musí být stanoven garant z předávajícího pracoviště. Za Geologie: doc.
Melichar. Za fyziku: projedná p. proděkanka s vedoucím sekce fyziky.
Vedoucí knihovny připraví aktualizovaný návrh harmonogramu.
Aktualizován text Pravidel pro předávání fondů DK do ÚK (předložen k projednání na KR
v červnu). Knihovní rada doporučuje dokument projednat na úrovni vedení PřF. Dokument
přílohou dnešního zápisu.
Ad. 2.
Členové Knihovní rady se seznámili s návrhy akvizicí z Učebnicového fondu děkana za
jednotlivé sekce a pracoviště (elektronicky v předstihu či předložené na místě). Operativně
byly provedeny korekce. Předáno ÚK k objednání. Případná rezerva ve finančních
prostředcích je určena pro návrhy Ústavu geologických věd, předložených jako další
doporučené. Zpracování návrhu geologie doporučeno jako vzorové, případně doplněné o
počet studentů předmětu.
Vedoucí ÚK předložila návrh na nákup 1 souběžného uživatelského přístupu on-line do
časopisu Nature, požadované uživateli biologie a chemie (nabídka Albertiny Icoma Praha pro
LF a PřF za 78 000,- Kč.). Návrh zamítnut jako drahý, postačí papírová verze.
Ad 3. Různé
Stavění knihovních fondů v ÚK. Doc. Melichar sdělil svou nespokojenost se stavem stavění
KF v ÚK s tím, že nebyly respektovány jeho předložené návrhy. Vedoucí ÚK vysvětlila
metodiku tvorby stavění tak, jak bylo uvedeno na jaře 2005, kdy návrhy oborů byly ve formě
slovních vyjádření doplněny do číselného komplexu stavění jako celku. S odborníky oborů
bylo průběžně jednáno, ÚK provedla konečnou úpravu a v červnu stavění začala užívat.
Vedoucí ÚK prověří s Bc. Kouřilovou, garantkou stavění, zapracování doporučených
předmětových skupin geologických věd. Vedoucí ÚK se domnívá, že se jedná o odbornou
problematiku stavění knihovních fondů, spadající plně do kompetence ÚK. Stavění je

vystaveno pro uživatele na webu ÚK a studenti si podle něho vyhledávají literaturu. Bylo
v podstatě používáno již celý rok 2004, kdy nebylo vyznačeno v katalozích a na svazcích, což
se právě dokončuje, v létě 2005 byly provedeny úpravy podle doporučení garantů oboru
(rozšíření či zúžení skupin).
Členové KR požadují, aby jejich návrhy ke stavění fondů byly respektovány.
Byl projednáván postup předávání a integrace knihovních fondů dílčích knihoven, viz příloha
tohoto zápisu.
V Brně 4. 10. 2005

Zapsala: Z. Dohnálková, viděla: prof. Došlá

