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 14. 9. 2011
Program:

1. OP VaVpI 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.
Ujasnění návrhů a podkladů EIZ a tištěných zdrojů z jednotlivých ústavů PřF.
Projednávání tohoto bodu se zúčastní RNDr. M. Bartošek, CSc. - KIC MU.
2. Odpisové seznamy.
3. Aktivity ÚK PřF pro začátek semestru a v „Týdnu knihoven 2011“.
4. Různé.

Přítomni: proděkan Janyška, doc. Celý, dr. Herber, dr. Paruch, doc. Řepková, Mgr. Škarková,
Bc. Trenčanská, Bc. Antlová
Omluveni: doc. Bureš, doc. Fuchs, doc. Melichar, doc. Wimmerová
Ad 1.
Dr. Bartošek seznámil členy KR se situací okolo výzvy OP VaVpI 4.3 – Vybavení odborných
vědeckých a oborových knihoven, která by mohla řešit zabezpečení EIZ po roce 2012, kdy
končí podpora programu INFOZ. Program je na dobu 2 let, tzn. 2013-2014, kdy udržitelnost
je 5 roků (2013-2019). 75% dotace má být vyčerpáno během prvního roku.Výzva není určena
pro společenskovědní obory a netýká se Prahy. Vymezuje 7 prioritních STM oborů.
MU pravděpodobně podá 1 projekt pokrývající medicínu (KUK). PřF (ÚK) bude dále
partnerem UPOL, která řeší přírodní vědy. Na PřF, LF a FI zatím probíhá sběr požadavků na
EIZ i tištěné dokumenty, momentálně ve výši zhruba 70 mil. Kč (bez konsorciálních cen).
V současné době platí MU za EIZ ročně cca 10 mil. Kč, Přírodovědecká fakulta 2 mil. Kč.
Termín pro podání návrhů je do 30. 9. 2011.
V další fázi bude nutné vybrat klíčové zdroje a zejména zabezpečit garanci pro pětiletou
udržitelnost po skončení projektu.
Ad 2.
Byly schváleny navrhované odpisy z fyziky, geografie, matematiky a všeobecností.
Ad 3.
Zájem o hromadné exkurze do ÚK pro studenty prvního ročníku má pouze geologie, pro
geografy přednáší o službách knihovny oborová knihovnice Mgr. Eliášová v rámci předmětu
„Úvod do studia geografie“. Pro ostatní zájemce nabízíme individuální či skupinové exkurze,
včetně seznámení se službami a elektronickým katalogem, kdykoli v průběhu semestru.
ÚK se opět zapojila do celostátní akce „Týden knihoven 2011“ od 3. do 9. října. Pořádá
přednášku dr. Bartoška o Digitální matematické knihovně, dále proběhne soutěž o cenu
s matematickou tematikou a nabídneme odepsané knihy k rozebrání.
http://www.sci.muni.cz/uk

Ad 4.
Mgr. Škarková informovala, že ÚK se připojila k dalším knihovnám MU do projektu eprezenčka. O prázdninách byla naskenována první sada nejžádanějších knih do PDF souborů,
které budou od 26. 9. zpřístupněny k prohlížení na všech PC v knihovně.
Letošní absolventi PřF se v anketě v bodu, týkající se knihovny, nejčastěji vyjadřovali k malé
dostupnosti některé literatury, absenci aktuálních titulů i v AJ, krátké otevírací době. Také
navrhují zřídit více míst pro skupinovou práci studentů.
Nově jsme pro uživatele upravili prostory v přízemí knihovny u atria jako další skupinovou
studovnu a zřídili místo pro relaxaci ve studovně matematiky. Kvůli častějším nárazům ptáků
na skleněné plochy jsme doplnili nálepky siluet dravců.
Dr. Herber tlumočil požadavek studentů geografie, zda by zkoušení geologických předmětů
na počítačích ve studovně VOZ mohlo probíhat v hodinách, kdy neomezí provoz.
Z UFD mají jednotlivé obory momentálně vyčerpáno: biochemie 0,00 Kč, biologie 59 532
Kč, fyzika 6 052 Kč, geografie 22 089 Kč, geologie 14 092 Kč, chemie 0,00 Kč, matematika
2 785 Kč. Doporučujeme věnovat se výběru literatury pro studenty v co nejkratším čase, aby
byly objednávky vyřízeny nejpozději do listopadu.
Příští schůze KR je plánována na březen 2012.
V Brně 22. 9. 2011

Zapsala: N. Trenčanská, viděl: J. Janyška

