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 17. 9. 2010
Program:

1. Jak dál s EIZ na MU – současná situace a budoucnost
(RNDr. M. Bartošek, KIC MU)
2. Přehled čerpání UFD za rok 2010
3. Odpisové seznamy
4. Aktivity ÚK PřF pro začátek semestru a v "Týdnu knihoven"
5. Výroční zpráva ÚK PřF za rok 2009
http://sci.muni.cz/uk/uk_new/files/VZ-UK_2009.pdf
6. Různé

Přítomni: proděkan Janyška, doc. Celý, dr. Herber, doc. Melichar, Mgr. Škarková,
Bc. Trenčanská
Omluveni: doc. Fuchs, doc. Novosad, doc. Řepková, doc. Wimmerová
Nepřítomen: doc. Bureš
Ad 1.
RNDr. M. Bartošek z Knihovnicko-informačního centra ÚVT členům KR přednesl zprávu o
stavu elektronických informačních zdrojů na MU. Tento a příští rok je pokrytý z programu
INFOZ, v rámci něhož jsme zapojeni do 14 konsorciálních projektů (3/4 nákladů hradí
konsorcium, 1/4 instituce). Loni činil celkový objem prostředků vynaložených na EIZ za
celou MU 7,5 mil. Kč, za PřF 1,2 mil. Kč. Díky grantové podpoře je situace pro MU výhodná,
INFOZ však k 31. 12. 2011 končí a je nutné se na tento stav připravit.
Doporučujeme zakoupení elektronického přístupu k časopisu Nature a Science i na rok 2011.
Nature hrazen na ½ s LF, druhá část Nature a Science hrazeny z centrálních zdrojů PřF.
Konsorciální poplatky do konsorcií Wiley/Blackwell a Elsevier/Science Direct budou na rok
2011 hrazeny z centrálních zdrojů PřF.
Ad 2.
Z Učebnicového fondu děkana jednotlivé obory průběžně čerpají, k dnešnímu dni nemá zatím
nic objednáno chemie a biochemie – proběhlo urgování.
Ad 3.
Byly schváleny navrhované odpisy z matematiky, geografie, geologie a ÚEB.
Ad 4.
Mgr. Škarková pohovořila o aktivitách ÚK pro začátek semestru (Praktické kurzy
v knihovně-Začínáme s on-line katalogem Aleph, Seznámení s EIZ) a k Týdnu knihoven 4. 10. října 2010. Nabídla všem ústavům uspořádání úvodních hodin pro první ročníky (či
libovolnou jinou formou) a v Týdnu knihoven možnost prezentace ústavů/oborů v prostorách

knihovny. Nabídky využil Geografický ústav (databáze GEOBIBLINE) a Ústav geologických
věd (INDONÉSIE-geologická expedice studentů).
Ad 5.
K výroční zprávě ÚK PřF za rok 2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 6.
V rámci grantu na retrokatalogizaci sbírek se v tomto roce od 1. 5. do 14. 9. podařilo
zpracovat 7100 bibliografických záznamů. Předpokládáme, že do konce roku budou
zpracované již všechny monografie. Pokud bude i na rok 2011 vyhlášen projekt z MK ČR
VISK5-Retrokon, opět zažádáme o prostředky a budeme pokračovat ve zpracování
pokračujících zdrojů a separátů.
Biologické ústavy jsou nadále pro umístění svých fondů na Kotlářské. Do ÚK byl přemístěn
fond z ÚEB - oddělení fyziologie rostlin.
Dr. Herber požádal o zavedení papírových formulářů pro návrhy uživatelů na nákup knih do
ÚK PřF.
Návrh Mgr. Škarkové na zakoupení e-book z výnosů knihovny knihovní rada nepodpořila,
vhodnější bude doplnění fondu všeobecností v přízemí.
Příští schůze KR je plánována na leden-únor 2010.
V Brně 29. 9. 2010

Zapsala: N. Trenčanská, viděl: J. Janyška

