
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 24.4.2009  
Program: 

1. Učebnicový fond děkana pro rok 2009. 
2. Elektronický přístup do Nature a Science (statistiky využití). 
3. Platební karta - nákup knih a časopisů. 
4. Odpisy. 
5. Různé. 
 

Přítomni: proděkanka Došlá, doc. Celý, doc. Fuchs, dr. Herber, doc. Melichar, doc. Řepková,  
Mgr. Škarková, Bc. Trenčanská 
Omluveni: doc. Novosad, doc. Wimmerová 
Nepřítomen: doc. Bureš 
 
 
Ad 1.  
Učebnicový fond na rok 2009 byl  schválen ve výši 300 tisíc Kč a dle doporučení pana 
tajemníka bude oproti minulým rokům určen pouze pro nákup učebnic. V případě zájmu o 
elektronickou verzi časopisů Science a Nature budou tyto e-verze hrazeny z prostředků 
ústavů.  KR rozhodla, že z částky 300 tis. bude zatím rozděleno po 30 tis. na každý vědní 
obor (matematika, fyzika, chemie, biologie, geologie, geografie). O zbývajících 120 tis. se 
bude jednat na dalším zasedání KR v červnu na základě podrobné statistiky počtu studentů 
dle vědních oborů (Bc., Mgr., doktorské studium, nově akreditované obory od r. 2006), 
rozeslané týden předem členům KR. Návrhy na nákup učebnic je vhodné seřadit dle 
důležitosti. 
 
Ad 2. 
Členům KR byla předložena statistika přístupů do el. verze časopisů Science a Nature za 
období leden až duben 2009. Do října 2009 musí být rozhodnuto, zda PřF zakoupí el. verze  
i pro příští rok. KR doporučuje počínaje příštím rokem ponechat Nature jen v tištěné verzi a 
pokud některé ústavy projeví zájem o elektronickou, budou ji hradit ze svých zdrojů (cca 86 
tis. Kč). O nákupu el. verze Science rozhodnou počty přístupů a míra využití jednotlivých 
pracovišť, podkladem bude podrobná statistika i podle IP adres. 
 
Ad 3. 
Podařilo se vyřešit dlouhotrvající problém s platební kartou pro nákup fondů chemie. Z karty 
ÚK PřF se dosud nakupovaly i učebnice pro chemii, která je však již součástí Knihovny 
univerzitního kampusu, což ztěžovalo vyúčtování i práci knihovníků. KUK má nyní vlastní 
platební kartu a nákup pro chemii (v budoucnu také biologii) bude řešit samostatně.  
 
Ad 4. 
Byly schváleny navrhované odpisy z matematiky. K předloženým odpisům z RECETOXu 
KR rozhodla, že veškeré odpisy fondů Knihovny univerzitního kampusu budou nadále 
schvalovány pouze knihovní radou KUK, nikoliv PřF. 
 



 
Ad 5. 
Spolupráce s KUK 
Vedoucí ÚK informovala o výsledcích jednání s vedením KUK dne 23.4.09.  
KR doporučuje určit zástupce za vedení PřF do knihovní rady KUK. 
 
V Různém informovala vedoucí ÚK o získání grantu na retrokatalogizaci z VISK5-
Retrokon. K 4.5.09 začínají  4 poloviční úvazky se jmenným a věcným zpracováním 
oborových sbírek ÚK, fondů matematiky, biologie, geografie, geologie, botaniky a zoologie. 
 
Doc. Melichar dále připomněl svůj návrh na rozesílání e-mailu všem studentům prvního 
ročníku se základními informacemi o knihovně („Poprvé v knihovně“). V současné době 
však ÚK pracuje na obdobném informačním videu, které by bylo ke stažení na stránkách 
knihovny. KR navrhuje poslat všem studentům prvního ročníku e-mail s odkazem na toto 
video. 
 
ÚK PřF se s vlastním programem zapojí do akce Den absolventů MU 30.5.09.  
 
 
Příští schůze KR se bude konat v pátek 12.6.09 v 8,30 hodin. 
 
 
V Brně  4.5.2009                                                   Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z. Došlá 
Opraveno 20.5.2009 
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