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Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 18.  2.  2011  
 
 
Program:  1. Přehled čerpání z UFD v roce 2010 
    2. Statistiky využívání EIZ v roce 2010 
    3. Plánované aktivity ÚK PřF pro rok 2011 
    4. Informační vzdělávání pro studenty 
    5. Navrhované odpisy 
    6. Různé 
 
 
Přítomni: proděkan Janyška, doc. Bureš, doc. Celý, doc. Melichar, Mgr. Kamil Paruch, PhD., 
Mgr. Škarková, Bc. Trenčanská 
Omluveni: doc. Fuchs, dr. Herber, doc. Řepková, doc. Wimmerová 
 
 
Ad 1. 
Členům KR byly předem rozeslány podrobné přehledy čerpání Učebnicového fondu děkana 
v roce 2010 po jednotlivých oborech,  nově také přehled literatury, kterou knihovna pořídila 
ze svých výnosů. Pro rok 2011 přijímáme zatím pouze návrhy nákupů z UFD, objednávat 
bude možné až po schválení rozpočtu. Je pravděpodobné, že UFD bude pro tento rok ve 
stejné výši jako loni, možná navýšen o částku určenou pro nákup el. přístupů k Nature a 
Science, aby nákupy těchto zdrojů nebyly řešeny z centrálních prostředků (1213). 
V rámci UFD je možné nakupovat i jednotlivé elektronické knihy (e-book) z kolekce ebrary 
Academic Complete za zvýhodněnou cenu. Katalog všech aktuálně dostupných el. knih od 
ebrary včetně těch, které lze dodatečně přikoupit ke stávající licenci ebrary Academic 
Complete je k dispozici na stránkách http://librarytitles.ebrary.com/ 
 
Ad 2. 
Byly diskutovány statistiky využívání EIZ za rok 2010. Velký úspěch zaznamenala zkušební 
verze encyklopedie Life Sciences. Pan doc. Bureš navrhl, že by předkládané statistiky a 
následné úvahy o koupi el. zdrojů velmi obohatila čísla o nevydařených přístupech k plným 
textům v jednotlivých zdrojích. 
Nákupy EIZ byly zahrnuty i do projektů OPVK (Rozvoj týmu pro výuku, výzkum a aplikace 
v oblasti funkční genomiky a proteomiky, řešitel prof. RNDr. J. Fajkus, CSc.; Moderní 
biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii, řešitel Mgr. C. 
Hofr, Ph.D.). Jedná se o zdroje Nature Structural and Molecular Biology, Genes and 
Development, Genome Research a Molecular Cell, přístupné od 14. 3. 2011 pro celou 
Přírodovědeckou fakultu MU. 
 
 
 
 

http://librarytitles.ebrary.com/


Aktuální výzva 4.3 – Knihovny a informační zdroje pro VaV.  Tato výzva je určena k 
podpoře informačních zdrojů pro VaV. Podporován by měl být nákup klasické literatury, 
nákup referenční literatury, nákup přístupů, HW, stavební úpravy – rekonstrukce bez 
stavebního povolení. Doporučeno mapovat aktuální kritické potřeby uživatelů v oblasti fondu 
(tištěného i elektronického). Předběžný termín vyhlášení výzvy: druhé čtvrtletí roku 2011. 
Předběžná alokace: 500 mil. Kč. 
 
 
Ad 3. 
ÚK v roce 2011 plánuje tyto aktivity:  
•  Od 1. 3. – 31. 3. 2011 se zapojíme do celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“.  
• Od 1. 3. – 4. 4. 2011 vyhlašujeme soutěž o DVD „Atlas krajiny ČR“ (formulář k dispozici 
 na webu  ÚK PřF a v prostorách knihovny). 
• Dne 7. 3. 2011 ve 13 hodin zahajujeme II. část výstavy „Atlas krajiny ČR“; odborné slovo 
pronese Ing. arch. Karel Kuča a Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. 
• Dne 29. 3. 2011 ve 14 hodin pořádáme v aule PřF Kotlářská přednášku RNDr. Jiřího 
Grygara CSc. na téma "Nad pampou sa blýska: kosmické záření rekordních energií". 
•  4. 4. 2011 zahajujeme výstavu „Zachraňme stromy“ s odborným výkladem  Mgr. M. 
Timka, Ph.D. 
•  5. 4. 2011 v rámci akce MU „MUST WEEK“ přivítáme kolegy ze zahraničních knihoven. 
• Od 3. 10. – 9. 10.  2011 se zapojíme do celostátní akce „Týden knihoven“. V jednání je 
přednáška RNDr. Václava Cílka nebo RNDr. M. Bartoška „Česká digitální matematická 
knihovna“.  
ÚK nabízí spolupráci pro prezentaci prací, projektů nebo zajímavých nápadů a aktivit 
studentů a ústavů PřF MU. 
     
Ad 4. 
Mgr. Škarková informovala o důležitosti předmětů zaměřených na informační vzdělávání a 
informační gramotnost (Informační výchova, Kurz práce s informacemi). O bližší spolupráci 
projevili zájem geologové (doc. R. Melichar), který s oborovou knihovnicí Mgr. J. Holou 
připravují přednášku o službách knihovny, citační etice, rešeršních strategiích a EIZ, v rámci 
předmětu Akademické dovednosti. V této souvislosti upozornil pan doc. Melichar, že citační 
norma ISO 690 není pro přírodovědné obory zcela vyhovující. 
 
Ad 5. 
Byly schváleny navrhované odpisy z matematiky, geologie a starších ročníků časopisu 
Vesmír. 
 
Ad 6. 
Vedoucí ÚK v současné době řeší s právníkem PřF aktualizaci Provozního řádu, zejména 
poplatky a doporučené upomínky. V loňském roce se systém doporučených upomínek zavedl 
do praxe a byly vyrovnány dlouhodobě nezaplacené závazky uživatelů vůči ÚK. 
 
V lednu 2011 byla opět podána žádost o poskytnutí dotace z VISK5-Retrokon MK ČR 
„Retrokatalogizace oborových sbírek ÚK PřF MU III.“, a to především na zpracování 
pokračujících zdrojů a separátů. Pan doc. Melichar navrhuje na webové stránky knihovny 
vložit provizorní seznam dosud nezpracovaných geologických časopisů, které jsou umístěny 
ve skladu, aby  je mohli uživatelé snadněji dohledat. 
 



Ve spolupráci s Mgr. M. Stehlíkem pracujeme na novém designu webových stránek ÚK. 
Vítáme jakékoliv připomínky k této věci. 
 
Pan proděkan J. Janyška vznesl dotazy související se začleněním vznikajícího střediska 
CEITEC. Vyvstává otázka, kam bude z hlediska knihovních a informačních fondů 
organizačně začleněný a s kterou knihovnou (ÚK PřF, KUK) bude při budování tohoto fondu 
úžeji spolupracovat.  
 
 
Příští schůze KR je plánována na podzim 2011. 
 
 
V Brně  28. 2. 2011                                                  Zapsala: N. Trenčanská, viděl: J. Janyška 
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