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Zápis z jednání knihovní rady ze dne 24. 10. 2006
Program:

1. Akvizice z učebnicového fondu děkana (UFD)
2. Akvizice elektronických informačních zdrojů
3. Schválení navrhovaných odpisů
4. Informace o činnosti ÚK
5. Různé
Účast: dle prezenční listiny
Ad 1.
Akvizice ze UFD
Na základě přehledu o čerpání z Učebnicového fondu děkana Knihovní rada schvaluje
návrh akvizice studijní literatury v celkové výši 740 000,- KR by uvítala písemné vyjádření o
výši přiděleného fondu ze strany vedení PřF. Jednotlivé sekce dočerpají podle doporučené
výše.
KR nedoporučuje úhradu fa. 66900/06 Ing. Vladimíra Filipa ve výši 4 154,- Kč (Papírové
peníze, Brno-staré pohlednice) z UFD, neboť nesplňuje náležitosti akvizice z tohoto fondu.
Vedoucí ÚK projedná s ing. Michlíčkovou.
Proděkanka Došlá předložila návrh nové koncepce nákupu z UFD s cílem přiblížení
akvizičních návrhů skutečné potřebě studijní literatury. Potřeba bude vycházet z analýzy
dostupnosti této literatury, kterou připraví ÚK. Návrhy akvizice budou rozděleny do
kategorií:
I.
doporučené v IS, nedostupné (oznámkováno v analýze 4, 5)
II.
doplňková literatura (encyklopedie, tabulky)
III.
ostatní studijní literatura
KR návrh propojení nákupu z UFD s IS projednala a doporučuje ho k realizaci. Ve spolupráci
s garanty stud. programů doporučuje aktualizaci studijní literatury v IS s ohledem na nákup
nové literatury do ÚK v letech 2005-2006.
Ad 2.
Vedoucí ÚK seznámila s nabídkou EIZ. Z UFD v r. 2006 hrazeno Encyclopedia of
Environmental Mikrobiology (zvýšení ceny pro r. 20007 na 11 810), Nature a částečně
Science. Podíl na platbě z UFD podle aktuální cenové nabídky, dofinancování z rozpočtu ÚK
či rezervního fondu PřF.
Ad 3
Schválení předložených návrhů odpisů ze sekce matematiky, ÚK. Návrhy odpisů z knihovny
fyziky a astrofyziky na podnět zástupce fyziky odloženy, budou schváleny separátně.
Ad 4
Informace o činnosti ÚK a probíhajících pracech (integrace dílčích knihoven, běžný provoz).
- - Podnět z KR: dořešení běžného přístupu zaměstnance PřF do katalogu ÚK v budově ÚK
na základě UČO – požadavek směrován k OIKT, které spravuje HW a SW ÚK v režimu CPS.
- informace a následná diskuze o možném vzniku Digitální knihovny PřF. KR doporučuje
připravit detailnější návrh ze strany ÚK k dalšímu jednání.
V Brně 30. 10. 2006

Zapsala: Z. Dohnálková, viděla: Z. Došlá

