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Zápis z jednání knihovní rady ze dne 17. 4. 2007  
Program: 

1. Výroční zpráva a činnost ÚK v r. 2006 
2. Akvizice z učebnicového fondu děkana v r. 2006, tvorba koncepce akvizice  
(návaznost na IS) pro r. 2007 
3. Akvizice EIZ 
4. Plánované integrace dílčích knihoven pracovišť stěhujících se v r. 2007 do UKB - 

informace 
5. Informace o projektu MU „digitalizace VŠ kvalifikačních prací“ 
6. Různé (informace o přípravě projektu FRVŠ aj.) 

Účast: dle prezenční listiny 
Ad 1.  
Byla projednána Výroční zpráva o činnosti ÚK, kde byly podány podrobné informace o 
jednotlivých oblastech činnosti. V r. 2006 bylo významné sloučení velké dílčí knihovny 
geografie a další akce viz text výroční zprávy.  
Ad. 2 
Akvizice ze UFD  

Na základě přehledu o čerpání z Učebnicového fondu Knihovní rada doporučuje ÚK 
nadále při drobné akvizici do 20 000,- přihlížet k názorům garantů studijních programá.  

UFD pro r. 2007 bude zřejmě ve stejné výši, KR vyčká oficiálního vyjádření vedení 
fakulty. Je možné již připravovat návrhy nákupů studijní literatury, budou projednány na 
červnové KR. KR diskutovala o možnostech, jak zajistit aktualizaci studijní literatury v IS.  
Ad 3. 
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. 4 
Byly zahájeny přípravné práce na integraci dílčích knihoven sekce chemie a biologie 
(dopracování signatur stavění volného výběru aj.). Byla připravena pravidla pro předávání 
knihovních fondů (součást tohoto zápisu), která budou doplněna ještě detailnějšími 
metodickými pokyny.  
Ad. 5. 
Mgr. Vartecká informovala o účasti ÚK PřF se na projektu FRVŠ, který podala MU: 
„Digitalizace VŠ kvalifikačních prací“, z kterého získala Pc. Skener a podíl na mzdových 
nákladech osob, vykonávajících digitalizaci. Budou dodatečně digitalizovány práce, u kterých 
je to právně možné, tj. po r. 2001. KR požaduje zjištění právního názoru MU na nutnost 
zajišťování licenčního souhlasu k využívaní prací, a to buď vedením PřF nebo KIC. 
Ad. 6. 
Prod. Došlá informovala o rozhodnutí fakulty provozovat Knihovnu univerzitního kampusu a 
ÚK PřF jako samostatné subjekty, a seznámila s připravovaným výběrovým řízením na místo 
vedoucího ÚK. V té souvislosti zmínila nutnost doplnění KR o další členy, za sekci biologie 



je navržena RNDr. Jana Řepková (Ústav experimentální biologie). Doporučuje nadále mít 
společnou Knihovní radu. 
Mgr. Dohnálková připomněla nutnost dokončení integrace předaných knihoven s podpisem 
předávacích protokolů, kdy zatím ani Geologický ústav (protokol předán k podpisu v prosinci 
2006), ani Ústav fyziky, protokoly nepodepsaly. Předávací protokol Geografického ústavu je 
v přípravě. 
 
 
 
V Brně  10. 5. 2007             Zapsala: Z. Dohnálková, viděla: Z. Došlá 
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