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Zápis z jednání knihovní rady ze dne 1. 3. 2006
Program:

1. Aktualizace provozního řádu ÚK PřF
2. Výroční zpráva knihoven PřF a MU
3. Návrhy členů KR na zajištění elektronických informačních zdrojů
4. Akvizice z učebnicového fondu děkana – vyúčtování, projednání došlých návrhů
5. Informace o činnosti ÚK
6. Různé
Účast: dle prezenční listiny
Ad 1.
Byl projednán návrh Knihovního řádu, který Knihovní rada doporučuje panu děkanovi
přijmout jako přílohu č. 1 Provozního řádu ÚK místo stávajícího Výpůjčního řádu a Řádu
studoven (Př. Č. 3), které slučuje. Návrh Knihovního řádu mění registraci uživatele a navrhuje
změnu ve způsobu půjčování, (Čl. 8, odst. 1.) :
Registrovaným uživatelům lze zapůjčit knihovní fondy prezenčně nebo absenčně podle
kategorie fondů, neregistrovaným uživatelům se učebnice a knihy půjčují pouze prezenčně.
Změna ve způsobu půjčování je doporučována členy KR. Důvodem je především skutečnost,
že s platností Provozního řádu ze dne 19.9. 2005, bylo současně se zavedením registračního
poplatku 200,- Kč znemožněno dříve možné absenční půjčování externistům. Členové KŘ
dále argumentují složením uživatelské skupiny externistů: externisté jsou převážně bývalí
zaměstnanci (důchodci), bývalí studenti, pracující nyní např. na VŠ nebo v pracovištích AV,
dále spolupracovníci mezifakultních projektů z mimouniverzitních pracovišť. Knihovny PřF
jako knihovny veřejné vysoké školy poskytují veřejné výpůjční služby, které mohou být i
absenční. Knihovny ostatních VŠ v Brně, jakož i většina fakult MU, absenční výpůjčky
externistům umožňují.
Dále byl projednán návrh Ceníku poplatků ÚK PřF, především II. část obsahující poplatky
stanovené PřF za reprografické a tiskové služby, které stanovila tajemnice PřF. Ta také podala
informaci o plánovaném zakoupení samoobslužného zařízení na dobíjení kreditů karet pro
kopírování. Automat by byl instalován v přízemí ÚK. KR jeho zakoupení doporučuje.
Návrh textu změny Provozního řádu, jak ho KR doporučuje děkanovi PřF k přijetí:
1. S platností od ……… stanovuji jako Přílohu č. 1 - Knihovní řád a Přílohu č. 3 - Ceník
poplatků a služeb.
2. Příloha č. 1 - Výpůjční řád, Příloha č. 3 - Řád studoven, Příloha č. 4 - Ceník poplatků a
služeb. ze dne 20. 9. 2005 se ruší.
Ad. 2
KR bere na vědomí podanou Výroční zprávu o činnosti knihoven PřF. Byly zodpovězeny
dotazy k personálnímu obsazení knihoven PřF a čerpání rozpočtu ÚK PřF.
Ad. 3
Zajišťování elektronických informačních zdrojů: KR se domnívá, že by specializované
oborové EIZ měly být nadále hrazeny z prostředků sekcí. ÚK hradí společné zdroje a
periodika (Science). Diskutována otázka převodu individuálních předplatných na
institucionální v zájmu možnosti účasti v konsorciálních projektech. UK navrhuje zahájení

diskuse o zajišťování EIZ s nositeli VZ a VC ve spolupráci s proděkanem pro vědu a výzkum.
Podána informace o zájmu sekce biologie na přístupu do databáze Blackwell Publishing.
Ad. 4.
KR bere na vědomí Přehled čerpání ze studijního fondu děkana v r. 2005 (příloha).
Tajemnice PřF seznámila s plánovanou výší letošního studijního fondu děkana cca 700 000
Kč.
KR se usnesla na zahájení čerpání z tohoto fondu:
a) Do výše 20 000,- Kč jednorázově je možné čerpat bez schvalovacího procesu KR
(nutný souhlas garanta stud. programu)
b) Členové KR připraví a sumarizují sekční akviziční návrhy do 15. 5. 2006.
c) Byly schváleny předložené akviziční návrhy sekce biologie ve výši 50 586,- Kč
KR zdůrazňuje při přípravě návrhů respektování účelu studijního fondu děkana: nákup
základní a doporučené studijní literatury.
ÚK seznámila s novým objednávkovým formulářem, který je vystaven na webu ÚK, kde
objednávající uvede určení a status zakoupené literatury, pro dlouhodobou výpůjčku i
rezervaci na jméno.
Ad. 5. Informace o činnosti ÚK
Vedoucí ÚK podala stručnou informaci o probíhající rozsáhlé integraci knihovních fondů
kateder do ÚK a o zahájené rozšířeného provozu. Zejména integrace je personálně náročný
proces, nutná spolupráce kateder (uplatňování dispozičního práva). Pokud by měly být
zahájeny či urychleně řešeny další integrace fakultních fondů, bude nutné je systémově řešit
Ad. 6. Různé
Doc. Fuchs připomínkoval odbornou úroveň věcné indexace, která dle jeho názoru je
nedostatečná. Vedoucí ÚK poukázala na to, že tuto práci vykonávají knihovníci, a nikoli
odborníci-matematici. Pro indexaci jsou využívány české i celosvětové zdroje, např. oborová
knihovnice matematiky převezme záznam z Kongresové knihovny, kde indexují i matematici.
Pokud se jeví i toto zástupcům matematiky nedostatečné, nezbývá než aby zástupce oboru
docházel do ÚK indexaci náročných titulů provádět (takto vykonává např. i geologie.)
V Brně 3. 3. 2006

Zapsala: Z. Dohnálková, viděla: Z. Došlá

Přílohy:
Knihovní řád
Ceník poplatků
Přehled čerpání ze studijního fondu děkana

