MASARYKOVA UNIVERZITA
Přírodovědecká fakulta
Ústřední knihovna 9840
Kotlářská 2, 611 37 Brno,
tel: +420-5-49 493 520

Zápis z jednání knihovní rady ze dne 5. 10. 2007
Program:

1. Informace z KD ke knihovnám PřF
2. Akvizice z učebnicového fondu děkana v r. 2007
3. Akvizice EIZ
4. Různé
Účast: dle prezenční listiny
Ad 1.
Proděkanka PřF prof. Došná informovala členy KR o jednání KD 17.9., které se zabývalo
činností ÚK a pověřilo doc. Melichara přípravou analýzy prostor a personálu ÚK. Dále
informovala o připravovaných jednáních s uchazečkami o místo vedoucí ÚK. Nové výběrové
řízení nebude prozatím vyhlášeno. Knihovní rada doporučuje doc. Melicharovi, aby při
přípravě návrhu spolupracoval se zastupující vedoucí ÚK paní L. Balákovou. Doc. Melichar
sdělil, že vzhledem k současné situaci PřF očekává vedení PřF možnost část budovy ÚK
nabídnout k jinému využití. Plánované stěhování matematiky (50 000 sv.) bude koordinováno
s tímto záměrem.
KR doporučuje urychleně zahájit stěhování fondů Ústavu chemie do Knihovny univerzitního
kampusu.
Ad. 2
Akvizice ze učebnicového fondu
Na základě přehledu o čerpání z Učebnicového fondu Knihovní rada doporučuje KR
zástupcům oborů urychleně připravit akviziční záměry, nejlépe do 15.10., aby mohly být včas
zajištěny. Pro obor je doporučena částka 40 000,- Kč. Návrhy budou zasílány do ÚK, kde je
oboroví knihovníci po zjištění cenových nabídek na trhu zpracují. Návrhy pro obory chemie a
biologie budou již zpracovány knihovníky KUK.
Ad 3.
Vedoucí KUK informovala o možnostech rozšíření předplatného Nature a Science o IP adresy
LF s finanční spoluúčastí LF. Bude vyžádána nová cenová nabídka ve variantách pro srovnání
cen, aby nedošlo k situaci, kdy rozšíření předplatného přesáhne vysoce podíl PřF na celkovém
předplatném.
Členové KR dále hovořili o využívání EIZ, byli informováni o provedené analýze využití
EIZ. Ta jim bude do 18.10. zaslána k dispozici.
Ad 4
V různém doc. Melichar sdělil pocity některých členů Geologického ústavu o nepřátelském
chování ÚK k učitelům ústavu, nebyl však schopen ho doložit žádným konkrétním případem
ani stížností. Činnost knihovníků naopak hodnotí kladně. Mgr. Dohnálková upozornila na
nutnost uzavření předávacího protokolu geologie, kde nevrácené výpůjčky učitelů pento
proces brzdí. KR doporučuje stanovit termín předání včetně výpůjček učitelů s vedením GÚ.
V Brně 12. 10. 2007
Zapsala: Z. Dohnálková, viděla: Z. Došlá

