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 9. 4. 2010
Program:
1. Výroční zpráva ÚK PřF.
2. Odpisové seznamy.
3. Přehled čerpání UFD za rok 2009.
4. EIZ na PřF pro rok 2010.
5. Různé.
Přítomni: proděkanka Došlá, proděkan Janyška, doc. Bureš, doc. Celý, doc. Fuchs, doc.
Melichar, doc. Řepková, Mgr. Škarková, Bc. Trenčanská
Omluveni: dr. Herber, doc. Novosad
Nepřítomna: doc. Wimmerová
Paní proděkanka úvodem oznámila, že vzhledem k reorganizaci ve vedení fakulty přechází
předsednictví Knihovní rady do kompetence proděkana pro informační systémy – pana prof.
RNDr. Josefa Janyšky, DSc. Zároveň poděkovala členům KR za spolupráci.
Paní proděkanka dále upozornila na možnost navržení projektu na vybavení, v našem případě
by mohlo jít o EIZ, knihy nebo mzdové prostředky, v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace
– osy 4.1. KR doporučuje obrátit se na Oddělení podpory projektové přípravy na děkanátě
PřF a zjistit informace o zadání projektu.
Pro projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, týkající se EIZ, bude na zvláštní
schůzce potřeba dohodnout formu žádostí.
Ad 1.
Již zpracovaná výroční zpráva za uplynulý rok nebyla do zasedání KR zveřejněna na webu,
diskuze k ní proto bude zařazena do programu následující schůze.
Ad 2.
Byly schváleny navrhované odpisy z fyziky, geografie, geologie, oddělení jazyků a oddělení
tělovýchovy. Před odvozem do sběru cca květen-červen připravit odepsané knihy do vestibulu
k rozebrání uživatelům.
Místo kopií odpisů stačí zasílat ředitelům ústavů odkaz na umístění seznamů na webu.
Ad 3.
Členům KR byly předloženy přehledy čerpání UFD za rok 2009. Za předpokladu, že výše
UFD bude opět 300 tisíc Kč, bude rozdělen stejně jako v minulém roce. S čerpáním vyčkáme
do definitivního schválení rozpočtu senátem.
Ad 4.
EIZ na PřF MU pro rok 2010 hrazeny, jak bylo dohodnuto.
RNDr. M. Bartošek z Knihovnicko-informačního centra ÚVT na schůzce s rektorem: obecně
je na MU potřeba hledat zdroje na financování EIZ, rok 2012 bude zlomový.

Byl diskutován návrh členů KR, že kromě statistik využívání EIZ na PřF by knihovna také
mohla připravovat předběžné kalkulace cen EIZ, popř. návrhy strategií financování. Na
podzimní schůzi KR by bylo dobré opět přizvat dr. Bartoška. Nutné zvážit placení EIZ
z centrálních zdrojů fakulty nebo ústavních. Také by bylo vhodné připravit statistiku, zda
zdroje hrazené PřF využívají i jiné fakulty.
Předložena nabídka e-book od Albertiny icome Praha - nabízí rozšíření naší stávající licence
"ebrary Education" na zdroj "ebrary Academic Complete" za cenu kolem 220.000 Kč (včetně
DPH) pro celou MU na období od 1.5. do 31.12.2010. V případě zájmu by se finanční částka
rozfakturovala na jednotlivé fakulty.
Ad 5.
V rámci grantu na retrokatalogizaci sbírek z projektu MK VISK5-Retrokon se podařilo
zpracovat 9473 bibliografických záznamů, oproti plánovaným 8 tisícům. Celkově bylo v ÚK
zpracováno 10 439 knihovních jednotek. Pro rok 2010 byl projekt VISK5-Retrokon Ústřední
knihovně opět schválen. V meziobdobí si ÚGV a ÚBZ samy platí katalogizátory (2x 0,5
úvazku).
Do retrokatalogizace bude letos také zařazen zbytek fondů fyziky ze skladu - jde o část
časopisů, jejichž katalogizace je obtížnější, a byla proto z časových důvodů při stěhování
fondů fyziky do ÚK odsunuta na pozdější dobu.
Vyšel nový Pokyn děkana č. 6/2009 „O postavení a spolupráci knihoven Přírodovědecké
fakulty MU“ (Ústřední knihovny PřF a Knihovny univerzitního kampusu)
https://is.muni.cz/auth/do/1431/normy/PD/pokyn_dekana_ke_knihovnam_nove_.doc
K otázce přestěhování fondů biologie do KUKu – záleží na vyjádření ústavu, kdy a jakou
část.
Doc. Bureš požádal o zjištění cenové nabídky a podmínek časopisecké kolekce JStor.
Vedoucí ÚK nabídla členům KR možnost organizace odborných školení k EIZ a
předpláceným databázím pro uživatele z řad studentů i učitelů nebo jiných kurzů podle zájmu
z ústavů.
Dále informovala o proběhlé celostátní akci Březen - měsíc čtenářů, k níž se ÚK připojila
Dnem otevřených dveří s přednáškou dr. Jiřího Grygara a dalším programem.
Příští schůze KR je plánována na pátek 17. září 2010 v 8:30 hodin.
V Brně 20. 4. 2010

Zapsala: N. Trenčanská, viděla: Z. Došlá

