Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 9.11.2012
Program:
1. Zajištění EIZ a dlouhodobá strategie elektronických informačních zdrojů na MU.
2. Nákup studijní literatury pro rok 2012 ze specifického výzkumu pro studenty.
3. Odpisy z jednotlivých oborů (biologie, fyzika, geografie, geologie).
4. Aktivita Open Access na MU.
5. Různé.

Přítomni : proděkan Trunec, doc. Celý, doc. Bureš, doc. Melichar, doc. Řepková, dr. Herber,
Mgr. Škarková, H.Kandová
Omluveni : doc. Fuchs, doc. Wimmerová, Mgr. Paruch PhD.
Hosté : dr. Bartošek
Ad. 1
Dr. Bartošek seznámil přítomné s aktuálními informacemi v oblasti EIZ.
1.1 Projekty na EIZ OP VaVpI výzva 4.3: přijato bylo všech 8 podaných VŠ projektů.
Týká se i projektu MEDINFO, kde předpokládáme nákup a zpřístupnění EIZ od začátku roku
2013. V rámci projektu MEDINFO předpokládáme také pořízení jednotné vyhledávací služby
pro MU typu „Discovery services“, která by nahradila stávající Metalib a mohla by se stát
univerzální vstupní branou pro přístup ke všem EIZ a knihovnicko-informačním službám na
MU.
1.2 Velká 4 EIZ (Elsevier ScienceDirect + Scopus, Springer, Wiley): jednání o zajištění přístupu
pro rok 2013 jsou na dobré cestě, včetně případné mimořádné dotace MŠMT. Přesto, že
nejsou jednání definitivně uzavřena a potvrzena, je účelné pracovat s variantou, že velká 4
EIZ budou v roce 2013 zajištěna jako doposud.
1.3 Web of Knowledge: Knihovna AV ČR dostala ze státního rozpočtu dotaci na zajištění WoK
pro celou akademickou sféru na období 2013-2015 (s dotací až do roku 2017). KNAV již
uzavřela dohodu s MU o zajištění přístupu do WoK na období 2013-2015. Příspěvek MU
bude po toto období nižší, než byla spoluúčast MU na WoK v projektu INFOZ.

1.4 Program „INFORMACE – základ výzkumu“: MŠMT oznámilo program již dne 1.6.2012,
od té doby nic nového – stále probíhá vyjednávání o programu s Evropskou komisí. Zatím
nepředpokládáme, že by program (výzva k podávání projektů) byl vyhlášen dříve než
začátkem příštího roku, možná až v polovině roku 2013. Navíc přetrvávají nejasnosti kolem
výše alokovaných finančních zdrojů pro léta 2013-2014 a její dostatečnosti pro pokrytí potřeb
jak Prahy tak humanitní sféry v celé ČR.
1.5 Ebrary Academic Complete: aktuálně je uzavřena smlouva a zaplaceno předplatné do konce
roku 2012. V prosinci uzavřeme smlouvu na rok 2013 – spoluúčasti v dohodnuté výši budou
fakultám přeúčtovány (školení pro knihovníky i koncové uživatele ebrary AC se uskutečnilo
dne 20.11.2012 ve 13.00hod na ÚVT-Botanická 68).
1.6 InterREG 2013– interní rozvojové projekty a centralizované rozvojové projekty. Na základě
zadání prorektora pro výzkum prof. Ing. P. Dvořáka, CSc., připravuje RNDr. M. Bartošek a
RMU centralizovaný rozvojový knihovnický projekt pro osm vysokých škol: Masarykova
univerzita, Vysoké učení v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Univerzita Palackého v
Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice. Návrh knihovnických
oblastí do projektu:


fond na podporu OA publikování (úhrada autorských poplatků APC v prestižních
OA časopisech) – podpora gold OA;



služba a fond pro rychlé dodávání nedostupných vědeckých článků;



spolupráce VŠ při vytváření podmínek pro autorskou samoarchivaci vědeckých článků do
univerzitních repozitářů (právní analýzy, smlouvy s vydavateli, institucionální politika,
apod.) – podpora green OA.

Ad. 2
Mgr. Škarková informovala přítomné o probíhajícím nákupu studijní literatury a čerpání
jednotlivých ústavů PřF pro rok 2012 ze specifického výzkumu.
Ad. 3
Odpisy oborů biologie, fyzika, geologie a geografie byly odsouhlaseny.
Ad. 4
Aktivita Open Access na MU – přednášky na fakultách + repozitář MU
Repozitář MU – vysvětlení a pojmenování problémů, nyní nutno dořešit po právní stránce.
Repozitář zatím nefunguje tak jak by měl fungovat. Vloženo pouze 12% z toho, na co se
vztahuje povinnost.

Ad. 5
-Diskuse o nákupu studijní literatury ze specifického výzkumu, do které se s připomínkami
zapojili všichni přítomní garanti jednotlivých oborů.
-Mgr. Škarková sdělila přítomným, že i letos se zapojíme do projektu VISK5 na získání
prostředků pro retrokatalogizaci oborových sbírek, která v ÚK i nadále probíhá a VISK9 (dr
Vochozková-Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit).

V Brně dne 28. 11. 2012

Zapsala: H. Kandová, viděl: prof. D. Trunec

