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 27.5.2008
Program:

1. Integrace fondů matematiky do ÚK PřF a chemie do Knihovny univerzitního
kampusu.
2. Učebnicový fond děkana.
3. Program INFOZ – vytvoření informační struktury pro výzkum a vývoj.
4. Různé.
Přítomni: proděkanka Došlá, doc. Celý, doc. Novosad, doc. Fuchs, doc. Wimmerová,
dr. Řepková, Mgr. Škarková, Bc. Trenčanská
Omluveni: doc. Bureš, dr. Herber, doc. Melichar
Ad 1.
Fondy matematiky - stěhování z Janáčkova nám. do ÚK by mělo být dokončeno
v dohodnutém termínu, tj. do 30.6. Podle hrubého odhadu by fond mohl být k dispozici ve
volném výběru do konce roku 2008. Vedoucí ÚK požádá o možnost zaměstnat na pomoc
s integrací fondů matematiky 1 brigádníka.
Fondy chemie v KUK: ve volném výběru jsou už všechny knihy/učebnice chemie, v těchto
dnech by už také mělo být ve VV 20 titulů časopisů z posledních 5 let.
KUK spravuje pro PřF pouze knihovní fondy pro chemické ústavy, které představují 30 tis.
svazků z celkového fondu fakulty 310 tis. svazků. Pro biologické ústavy provádí akvizici a
katalogizaci fondů ÚK. Objem výpůjček pro PřF za první 4 měsíce t.r. byl v KUK 1200 a
v ÚK 5700 výpůjček.
Knihovní rada dále podpořila návrh paní proděkanky vystavovat v obou knihovnách poslední
čísla odebíraných časopisů ve studovnách a pravidelně je obměňovat (ve studovně Věd o
zemi už toto probíhá). Doc. Celý vznesl dotaz, proč nelze půjčovat časopisy z knihovny dořeší vedoucí ÚK.
Ad 2.
Výše Učebnicového fondu byla schválena na 300.000,- Kč. Částka 240 tis. bude rozdělena
takto: chemie 50 tisíc, biologie 50 tis., fyzika 35 tis., geografie 35 tis., geologie 35 tis. a
matematika 35 tis.
Nature-on-line: Vzhledem k tomu, že vedoucí chemických a biologických ústavů se většinou
vyjádřili PRO nákup elektronické verze časopisu Nature, budeme ji odebírat. Předpokládaná
cena je 90 tis. S panem tajemníkem fakulty bylo dohodnuto, že polovina ceny bude uhrazena
z Učebnicového fondu a polovina z centrálních prostředků fakulty. Vedoucí ÚK bude jednat
s Lékařskou fakultou o možnosti finanční spoluúčasti, zejména pro případ, že dojde
k navýšení ceny.
Ad 3.
Členové KR obdrželi základní informaci o připravovaném Programu MŠMT „INFOZ –
informační zdroje pro výzkum“.
Ad 4.

Byly odsouhlaseny navrhované odpisy z fyziky.
Mgr. Škarková informovala o jednáních dr. Bartoška ohledně konsorcia pro nákup EIZ
nakladatelství Springer a Kluwer na další 3 roky.
Informovala také o projektu digitalizace historických fondů, jehož návrh podaly 3 knihovny PřF, FF a PedF - na FRVŠ.
Příští schůze KR se bude konat v listopadu, předpokládaný termín je pátek 7.11. v 9 hod.
V Brně 3.6.2008

Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z. Došlá

