Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 18. 6. 2013
Program:
1. Informace o zajištění EIZ z VaVpI projektů, kterých se MU účastní- RNDr. M. Bartošek
(předběžné informace viz příloha).
2. Nákup studijní literatury pro rok 2013 ze specifického výzkumu pro studenty.
3. Odpisy z jednotlivých oborů (fyzika, geografie, geologie, matematika).
4. Výroční zpráva 2012 – http://knihovna.sci.muni.cz/data/vyrocni_zpravy/VZ- UK_2012.pdf
5. Různé.

Přítomni : doc. RNDr. Celý, CSc., doc. RNDr. Melichar, Dr., doc. RNDr. Fuchs, CSc. dr.
Herber, Mgr. Škarková, H. Kandová
Omluveni : proděkan prof. RNDr. Trunec, CSc., doc. RNDr. Bureš, Ph.D, doc. RNDr. Řepková,
CSc., Mgr. Paruch PhD.
Nepřítomni : doc. RNDr. Wimmerová, Ph.D
Hosté : tajemnice RNDr. Mgr. Dvorská, RNDr. Bartošek, CSc.

Ad. 1
1.1 Úvodem vystoupila paní tajemnice RNDr. Mgr. Dvorská s reakcí na situaci vzniklou ohledně
vyhlášení a řešení projektu VaVpI 4.3 a seznámila přítomné s chybami, které vznikly.
1.2 Konkrétní porušení – neexistence fakultní průvodky a průvodky hospodářského střediska ke
smlouvě a finanční kontrole. Neznalost směrnice MU u zainteresovaných vedoucích
pracovníků. Jedná se o systémové pochybení.
1.3 Vedení PřF nesouhlasí s výší částky na udržitelnost EIZ pro roky 2018-2019 tak, jak vyplývá
z projektu.
1.4 Problém bude řešen na výjezdním zasedání MU – výsledky budou vyhodnoceny.
1.5 RNDr. Bartošek reagoval na slova paní tajemnice s objasněním stávající situace. EIZ budou
5 roků poskytovány MU zdarma a další dva roky povinná udržitelnost. Dr. Bartošek dále
sdělil, že doposud není známo, jakým způsobem budou spoluúčasti v letech 2018-2019
hrazeny, kolik půjde z MU a kolik připadne na fakulty.
1.6 Paní tajemnice navázala na slova dr. Bartoška s tím, že se jedná o střet mezi projektovým a
systémovým řízením. Dojde k dalším systémovým změnám, aby již nedocházelo k těmto
situacím. Buď záruky od MU nebo se to bude řešit na UVT.
1.7 K současné situaci ohledně VaVpI ještě krátce reagoval Dr. Herber a doc. Fuchs.
1.8 Po odchodu paní tajemnice pokračoval dr. Bartošek s dalšími informacemi ohledně EIZ tzv.
„Velká 4“ (Elsevier - Science Direct + Scopus, Springer, Wiley) pro MU.

1.9 Ohledně „Velké 4“ se jedná o další novou nabídku, která se právě vyhodnocuje. Vysoké
školy budou hradit vyšší podíl než tomu bylo v uplynulých obdobích. Např. Elsevier –
doposud VŠ hradily 42% a využívaly 82%. Nyní by na úhradu připadlo 46%. MU bude platit
více než v minulosti.V minulých létech to měla MU (na rozdíl od jiných VŠ) velice levné.
MU přispívala minimem a proto je nyní nutné finanční narovnání. Řešit se to musí, dle dr.
Bartoška, v rámci celé univerzity. Představa : infrastrukturní financování = nové financování.

Ad.2
Vedoucí ÚK Taťána Škarková informovala přítomné o stavu nákupů z prostředků ze
specifických výzkumů.
K tomuto se vyjádřili přítomní: Dr. Melichar – není dobré se vracet k modelu učebnicového
fondu. Dr. Herber – nákup je možný i z jiných projektů, není nutné využívat pouze specifické
výzkumy. Návrhy a tlak na nákup knih by měly vzejít od studentů a garantů oborů. Doc. Celý nákup knih pro základní výuku je možné mít ve fondu, ale studenti doktorského studia potřebují
knihy na delší dobu, proto dlouhodobá výpůjčka.

Ad. 3
Předložené odpisy oborů geografie, geologie, matematika a časopisy Ústavu fyziky Země byly
odsouhlaseny.

Ad. 4
-Vedoucí ÚK hovořila o projektu VISK5 Retrokon 2013 pro letošní rok , který se týká retro
katalogizace. V plánu je zpracovat cca 5000 svazků.
V loňském roce projekt VISK5 nevyšel, přesto jsme v retro katalogizaci pokračovali a bylo
dokončeno zpracování fondu věd o zemi a matematiky. V letošním roce je zpracováván fond
astrofyziky a v plánu jsou i separáty a konferenční sborníky z geologie.
-Výstava Venkovy a venkované, instalovaná zčásti na Ústavu geografie a zčásti v Ústřední
knihovně, probíhá ve dnech 14.5.-26.6.2013.
-Informace o probíhajících seminářích v ÚK PřF ve spolupráci s CEINVE pro studenty Bc, Mgr.
a doktorských programů : http://knihovna.sci.muni.cz/edu/jaro-2013
-Provozní doba v ÚK o prázdninách, na návrh členů KR, byla změněna. Prázdninový režim bude
ukončen o týden dříve než bylo v plánu a to od 9.9.2013 s tím, že otevřeno bude každý den, ale
pouze do 15.00hod. Od 16.9.2013 bude opět zahájen plný provoz.
-Doc. Melichar požádal o upřesnění zda informace, které dostává na e-mail ohledně EIZ atd. jsou
pouze pro něj a nebo má toto rozeslat dalším vyučující a dalším zaměstnancům ústavu.
Ze zaslaného emailu to není patrno. Žádá, aby bylo vždy uváděno jak dále naložit s informacemi.

Příští schůze KR je plánována na říjen

V Brně dne 25.6.2013

zapsala: Helena Kandová
viděl: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

