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 19.6.2009
Program:
1. UFD-přerozdělení financí dle zjištěných statistik.
2. INFOZ pro rok 2010-2011.
3. Různé.
Přítomni: proděkanka Došlá, doc. Celý, doc. Fuchs, doc. Melichar, Mgr. Škarková,
Bc. Trenčanská
Omluveni: dr. Herber, doc. Novosad, doc. Řepková, doc. Wimmerová
Nepřítomen: doc. Bureš
Ad 1.
Dle domluvy z minulého jednání KR byli členové předem seznámeni se statistikou
počtu studentů dle vědních oborů (Bc., Mgr., doktorské studium, nově akreditované obory od
r. 2006). Na základě zjištěných čísel bylo schváleno následující rozdělení UFD:
30 tisíc Kč – biochemie, fyzika, geologie
40 tisíc Kč – geografie, chemie, matematika
80 tisíc Kč – biologie
Do celkové výše UFD, tj. 300 tisíc Kč, zbývá rezerva 10 tis. Kč.
Ad 2.
Přestože financování EIZ z programu INFOZ-STM 2010-2011 (Informační zdroje pro vědu a
výzkum) stále není dořešené, dá se očekávat, že v roce 2010 bude nutné zaplatit částku cca
300 tis. Kč – poplatek za databáze GeoRef, GeoBASE, Environment Complete, Biological
Abstracts, Zoological Record – z prostředků ústavů, které tyto EIZ nejvíce využívají (ÚGV,
Geografický ústav, popř. RECETOX a biologie).
Ad 3.
Za vedení PřF byla do knihovní rady KUK pověřena paní proděkanka Došlá.
Vedoucí ÚK seznámila KR s návrhem Knihovnicko-informačního centra MU na vytvoření
„Institucionálního repozitáře MU“ pro odborné a vědecké články z MU. V krátké diskuzi
členové KR návrh přijali pozitivně, ovšem shodli se na nutnosti vyjádření vedení jednotlivých
fakult předem a také na kritériu dobrovolnosti namísto povinnosti vkládat vědeckou produkci
do IR-MU. Doc. Melichar poznamenal, že z ÚGV byly již dříve požadavky na možnost
vkládání nepublikovaných zpráv do el. archivu závěrečných prací MU.
V současné době ÚK řeší, jak naložit s fondy genetiky a molekulární biologie, které sem byly
provizorně umístěny. Jsou to převážně nezpracované fondy.ÚK zařídila prvotní roztřídění,
nyní je potřeba, aby zástupce z ÚEB vybrali, co by se mělo zpřístupnit studentům. Přilehlý
prostor vestibulu ÚK bude upraven pro studenty biologických oborů.

Doc. Melichar požádal o zajištění instalace žaluzií do studoven, alespoň k počítačům –
vedoucí ÚK projedná s TPO.
Členové KR hovořili o další praxi v uchovávání tištěných verzí kvalifikačních prací, kdy by
se přikláněli k zavedení jednotného stylu (vzor ke stažení na webu) a vazby do jednoduchých
desek.
Byly schváleny navrhované odpisy z ÚEB.
Příští schůze KR se bude konat v říjnu, termín zatím neupřesněn (některý pátek v 8,30 hodin).
V Brně 30.6.2009

Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z. Došlá

