MASARYKOVA UNIVERZITA
Přírodovědecká fakulta
Ústřední knihovna 9840
Kotlářská 2, 611 37 Brno,
tel: +420-5-49 492 478

Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 11.3.2008
Program:

1. Výroční zpráva a činnost ÚK v roce 2007.
2. Akvizice z učebnicového fondu děkana.
3. Schválení navrhovaných odpisů.
4. Různé.
Přítomni: proděkanka Došlá, doc. Bureš, doc. Celý, dr. Řepková, doc. Melichar, Mgr.
Škarková, L. Baláková, Bc. Trenčanská
Omluveni: dr. Herber, doc. Novosad, doc. Fuchs, doc. Wimmerová
Ad 1.
Členům Knihovní rady byla představena nová vedoucí Ústřední knihovny, paní Mgr. Taťána
Škarková, která nastoupila ke dni 1.3.2008.
Diskuze nad výroční zprávou za uplynulý rok – na návrh doc. Melichara se KR usnesla, že
počínaje rokem 2008 bude výroční zpráva obsahovat přesné údaje o aktuálním stavu a
způsobu zpracování převedených fondů (počet publikací ve volném výběru, počet dále
elektronicky zpracovaných a nezpracovaných publikací apod.). Trvalou součástí zprávy bude
také přehled čerpání z učebnicového fondu děkana popř. přehled využití elektronických
informačních zdrojů-KR navrhuje, aby tyto údaje obsahovala také výroční zpráva Knihovny
univerzitního kampusu.
Ad 2.
Ačkoliv ještě není známa výše rozpočtu pro ÚK, předpokládá se, že studijní fond bude ve
stejné výši jako v roce 2007, tzn. 300.000,- Kč. Pro jednotlivé obory již může na základě
doporučení garantů studijních programů probíhat drobná akvizice do 20.000,- Kč.
Ad 3.
Byly odsouhlaseny navrhované odpisy z fyziky, geologie, geografie a ÚK. Fond
z matematiky se do ÚK stěhuje bez provedení odpisů.
Ad 4.
a) Integrace dílčích knihoven-stěhování matematiky by mělo být dokončeno před 30.6.2008.
Provizorium pro biologické obory bude zřejmě prodlouženo až do r. 2013.
b) Nature–on-line: Koncem roku 2007 bylo z důvodu nízké využívanosti a s přihlédnutím
k ceně zrušeno předplatné elektronické verze časopisu Nature. Doc Wimmerová z NCBR i
Mgr. Dohnálková z KUKu však paní proděkanku Došlou informovaly o velkém zájmu o
elektronickou verzi ze strany chemiků, KR proto navrhuje znovu otevřít tuto problematiku.
Doporučuje oslovit vedoucí ústavů chemie a biochemie, NCBR a RECETOX s aktuální
nabídkou čas. Nature za účelem zjištění explicitního zájmu jednotlivých pracovišť.
Elektronickou verzi časopisu Science má fakulta nadále předplacenou.
Doc. Bureš hovořil o využitelnosti EIZ obecně. KR by uvítala podrobnou statistiku využívání
EIZ na fakultě/univerzitě, jaká byla před lety zpracována dr. Bartoškem z ÚVT.
c) Paní proděkanka Došlá informovala o Rozboru některých otázek fungování ÚK,
vypracovaném doc. Melicharem, který podpořili doc. Celý a doc. Wimmerová. Doporučuje
však, aby byly návrhy řešení stávající finanční situace projednány po zapracování nové
vedoucí, nejlépe na příštím jednání KR event. na jednání rozšířeného kolegia děkana.
Příští schůze KR se bude konat 27.5.2008 v 9 hodin.

V Brně 17.3.2008
Došlá

Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z.

