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 23.10.2009
Program:
1. Informace o průběhu projektu Retro v ÚK PřF.
2. Elektronické informační zdroje (EIZ) na PřF MU po roce 2010.
3. Odpisy.
4. Různé.
Přítomni: proděkanka Došlá, doc. Celý, doc. Melichar, doc. Řepková, Mgr. Škarková,
Bc. Trenčanská
Omluveni: doc. Fuchs, dr. Herber, doc. Novosad, doc. Wimmerová
Nepřítomen: doc. Bureš
Ad 1.
Vedoucí ÚK informovala členy KR o dosavadním průběhu projektu Retro. Aktuálně je
hotových cca 7 tis. záznamů. Očekáváme, že závazek 9 tis. záznamů bude do konce roku bez
problémů splněn. Protože i poté zůstanou nezpracované fondy z matematiky, geologie a
biologie (ÚBZ), Mgr. Škarková znovu podá žádost o grant na retrokatalogizaci sbírek
z projektu MK VISK5 Retrokon pro rok 2010. Ten by byl ovšem spuštěn pravděpodobně až
od května 2010, proto by bylo vhodné zaplatit katalogizátory (3x 0,5 úvazek) i na období
leden-duben 2010. Členové KR toto projednají s řediteli ústavů (jedná se o ÚMS,
ÚGV,ÚBZ).
Ad 2.
EIZ na PřF MU pro rok 2010 budou řešeny následovně:
-poplatek za databáze hrazen z prostředků ústavů, které tyto zdroje nejvíce využívají, tzn.
GeoRef, GeoBASE - ÚGV, Geografický ústav
BioOne – ÚEB a ÚBZ
-el. verze časopisu Nature-spoluúčast s LF: cca 50 tis. plně hrazeno z rezervy děkana
-el. verze časopisu Science-cca 121 tis. plně hrazeno z rezervy děkana
-čas. konsorcia – jednotlivé tituly placeny z prostředků ústavů, konsorciální poplatky hrazeny
z rezervy děkana
Ad 3.
Byly schváleny navrhované odpisy z biologie a fyziky.
KR rozhodla, že kopie odpisů budou zasílány ředitelům ústavů i členům KR.
Ad 4.
Problém s fondy genetiky a molekulární biologie, provizorně přestěhovanými do ÚK, se ve
spolupráci s paní doc. Řepkovou a ÚEB podařilo vyřešit tak, že vybrané knihy (studijní
literatura) byly studentům biologických oborů zpřístupněny do volného výběru. Současně byl
pro studenty upraven i přilehlý prostor ve vestibulu.

Jednotlivé obory dočerpávají prostředky vyhrazené z UFD.
Vedoucí ÚK úspěšně zhodnotila proběhlou akci Týden knihoven včetně spuštění
informačního videa „Poprvé v knihovně aneb jak na to“ a přednášku doc. Vl. Štefla
„Astronomie včera a dnes“. Nabídla také všem zástupcům jednotlivých oborů možnost zajistit
pro studenty prvních ročníků „Úvodní hodiny“, kdy pracovník ÚK seznámí studenty v aule se
službami a činností knihovny. Prozatím této možnosti využívají jen geografové. Dále ÚK
nabízí exkurze/informační hodiny pro první ročníky všech oborů zastoupených v ÚK. Na
leden 2010 navrhujeme „Den otevřených dveří v ÚK“ a prohlídku knihovny včetně
seznámení s našimi poskytovanými službami i pro akademické pracovníky PřF.
Po Novém roce bude Knihovnicko-informační centrum MU pořádat jednodenní zájezd do
nově postavené Národní technické knihovny v Praze. Členům KR bude doprava proplacenazájem je nutné potvrdit u vedoucí ÚK.
Příští schůze KR se bude konat začátkem února, termín zatím neupřesněn (některý pátek
v 8,30 hodin).
V Brně 29.10.2009

Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z. Došlá

