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 7.11.2008
Program:
1. Program INFOZ a elektronické informační zdroje na období 2009-2011.
2. Akvizice z učebnicového fondu děkana.
3. Retrokatalogizace - nové možnosti.
4. Různé.
Přítomni: proděkanka Došlá, doc. Bureš, doc. Celý, doc. Melichar, dr. Řepková,
doc. Wimmerová, Mgr. Škarková, Bc. Trenčanská
Omluveni: doc. Fuchs, dr. Herber, doc. Novosad
Host: dr. Miroslav Bartošek
Ad 1.
Dr. Bartošek seznámil členy Knihovní rady se situací v oblasti informačních elektronických
zdrojů na MU. Většina EIZ byla hrazena z grantového programu MŠMT-1N, ze kterých byl
podporován nákup elektronických informačních zdrojů v letech 2004-2008, končí
k 31.12.2008. Předpokládá se, že na program 1N plynule naváže program INFOZ-STM 20092011 (Informační zdroje pro vědu a výzkum), ten ovšem dosud nebyl oficiálně vyhlášen.
Vedení MU za účelem zajištění návaznosti přístupů do elektronických zdrojů rozhodlo a
podepsalo dohodu, že na rok 2009 budeme platit pouze ty el. časopisy, které využíváme.
Z ústavů půjdou stejné částky (plus meziroční nárůst 6-7%), konsorciální doplatek bude
hrazen z centrálních prostředků. Všechna konsorcia v připravovaném projektu jsou
koncipována jako e-only, tj. v rámci konsorcia jsou zajišťovány nákupy pouze el. verzí
časopisů a monografií. Případné tištěné verze si hradí každý účastník sám na vlastní náklady
dle daných podmínek (15%-25% z ceny e-only).
Pro PřF činí celková částka pro rok 2009 cca 300 tis. Kč (předplatné časopisů+konsorciální
doplatek; zahrnuje Blackwell, Springer a Elsevier).
Je žádoucí udržet objem peněz, skladbu předplácených titulů lze měnit, získáme tím přístup
do el. verze celých kolekcí časopisů. V případě, že se zapojíme do grantového programu
INFOZ, budou konsorciální poplatky hrazeny z něj. Lze také předpokládat, že MU, která
např. oproti Univerzitě Karlově předplácí málo časopisů, bude v rámci konsorcií zvýhodněna.
Paní proděkanka dále navrhla, že by bylo vhodné zařadit co nejvíce předplatného el. časopisů
také do právě podávaných návrhů OP VK: osa 2.3. Pověřila jednotlivé členy KR, aby na
svých ústavech dohlédli na koordinaci projektů a odstranění možných duplicitních návrhů v
oblasti EIZ.
Mgr. Škarková upozornila na možnou situaci, kdy skončí některý projekt –EIZ je nutné platit
nadále!
Ad 2.
V současné době jednotlivé obory dočerpávají prostředky přidělené z Učebnicového fondu.

Nature-on-line: Mgr. Škarková na základě rozhodnutí KR z minulého zasedání dojednala od
fy. Albertina Icome Praha na rok 2009 přístup do el. verze časopisu Nature za cenu 84 tis. Kč
pro 3 současně pracující uživatele. 34 tis. bude hrazeno z prostředků ÚK.
Science-el. verze: na rok 2009 cena 123 tis. Kč – hrazeno z Učebnicového fondu z nákladů
příštího roku.
Ad 3.
Mgr. Škarková informovala o novém způsobu retrokatalogizace (skenování starých katalog.
lístků a převádění na záznamy ve speciálním programu), který se nyní rozbíhá na Filozofické
fakultě. V ÚK PřF zatím nerealizovatelný.
V současné době v ÚK retrokatalogizují 2 knihovníci na poloviční úvazek (jako zaměstnanci
Ústavu matematiky a statistiky), a to fondy matematiky. Pokud by od nového roku neměli být
nadále zaměstnáni, bude Mgr. Škarková usilovat o převedení alespoň jednoho půl úvazku na
ÚK.
Ad 4.
Byly odsouhlaseny navrhované odpisy-staré jazykové publikace.
V diskuzi doc. Bureš vyjádřil nespokojenost s nedostatečným informováním členů KR před
jednáním (ohledně EIZ). Požádal vedoucí ÚK, aby ve spolupráci s dr. Bartoškem pro členy
KR připravila přehlednou tabulku s podrobnými informacemi k hrazení EIZ – odsouhlaseno.
Doc. Melichar se pozastavil nad faktem, že knihovna musí ze zdrojů pro svoji potřebu
v nastalé situaci doplácet Nature, ale poté nemá prostředky např. na retro. Navrhuje striktní
oddělení provozních nákladů knihovny od ostatních.
Příští schůze KR se bude konat na jaře 2009, v případě zájmu i dříve.
V Brně 12.11.2008

Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z. Došlá

