Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 29. 11. 2013
Program:

1. Informace k jednotlivým projektům, které zajišťují přístup k elektronickým
informačním
zdrojům na PřF a MU.
2. Nákup studijní literatury pro rok 2013 ze Specifického výzkumu pro
studenty a dalších
grantů či výzkumných záměrů.
3. Odpisy z jednotlivých oborů (biologie, fyzika, geografie, matematika).
4. Retrokatalogizace fondů v ÚK PřF z projektu VISK5-MK ČR – další
informace.
5. Různé.

Přítomni : proděkan prof. RNDr. Trunec, CSc., doc. RNDr. Celý, CSc., doc. RNDr. Melichar,
Dr., Mgr. Škarková, H. Kandová
Omluveni : doc. RNDr. Fuchs, CSc., RNDr. Herber, CSc., doc. RNDr. Bureš, Ph.D., doc. RNDr.
Řepková, CSc., Mgr. Paruch PhD., Mgr. Kašparovský, Ph.D.
Hosté : RNDr. Bartošek, CSc.
Ad. 1
1.1 Dr.Bartošek informoval přítomné o stávajícím stavu projektu MEDINFO (elektronické zdroje
jsou již dostupné, nyní probíhá dodávání tištěných časopisu a knih) a dalších projektů VaVpI,
v kterých je MU zapojena.
1.2 Ukázka knižního kompendia – něco již nakoupeno, něco je v jednání – cca 800 titulů.
1.3 Dr. Bartošek podal informace o přípravě Národního licenčního centra. Národní licenční
centrum CzechELib: na konferenci KRE 2013 v NTK 3.-4.10. byla představena a
diskutována koncepce Národního licenčního centra pro EIZ „CzechELib“, které by mělo –
bude-li skutečně ustanoveno – zahájit od roku 2018 nový způsob zajišťování EIZ pro VaV
v rámci ČR. Předpokládá se přechod financování od projektového na infrastrukturní a
vybudování licenčního centra, které by na profesionální úrovni zajišťovalo vyjednávání cen
s vydavateli a správu EIZ-konsorcií. NTK byla pověřena rozpracováním koncepce (ve
spolupráci s AKVŠ, AV, NK, v pracovní komisi je i Bartošek), získáváním politické podpory
a řízením celého procesu směřujícího k vytvoření CzechELib. V lednu 2014 bude tuto
záležitost projednávat rada vysokých škol. V současné době je 8 + 6 projektů – financování
zajištěno do r. 2017. První pracovní verze koncepce je k vidění v repozitáři NTK-NUŠL na
http://invenio.nusl.cz/record/155574?ln=cs

1.4 Informace o Velké 4 STM (NTK – konsorcium na Scopus, Elsevier-ScienceDirect, Springer,
Wiley): AKVŠ zpracovala nový spravedlivější model pro rozpočítání spoluúčastí mezi VŠ.
Pro MU to znamená zvýšení spoluúčasti téměř o 100 % oproti roku 2013. Vedení MU to
odsouhlasilo, smlouva na období 2014-2017 byla již podepsána). Způsob úhrady spoluúčasti:
fakulty budou dál držet a platit svá povinná předplatná časopisů (viz minulá léta), zbývající
část spoluúčasti 2014 ve výši cca 4.9 mil Kč uhradí MU z centralizovaných zdrojů.
1.5 Ebrary AC 2014: Stávající předplatné pro MU končí k 31.1.2014. Po zjištění zájmu na
ostatních fakultách bude zajištěno předplatní i pro rok 2014 (PedF – ebrary Education, zbylé
fakulty uhradí příspěvek na rozšíření na ebrary Academic Complete – zhruba v podobně výši
jako vloni, tj. cca 46 tisíc Kč/fakulta).Využívání zdroje je poměrně vysoké: 491 tisíc
stažených sekcí (kapitol knih) za období 2013/1-2013/10.
1.6 V rámci projektu MEDINFO byla zakoupena služba Discovery – discovery.muni.cz:
instalace základní nastavení vyhledávacího systému EBSCO Discovery Service pro MU
(pořízeného z projektu MEDINFO) byly provedeny, nyní se dokončuje fáze testování a
dolaďování. Od konce října nahradil discovery.muni dosud používané nástroje Metalib a
SFX. Součástí discovery.muni je i linkovací služba LinkSource a seznam e-časopisů A-to-Z.
Do centrálního indexu jsou zapojeny téměř všechny licencované EIZ pro MU a knihovní
katalog Aleph-MU. Přístupové URL: http://discovery.muni.cz
1.7 Statistiky využití EIZ - čím více jsou zdroje využívány, tím nižší je cena za jednotlivý
článek. Např. Elsevier – cena za jeden článek je průměrně 16,.-Kč (což je cena příznivá).
Proto je nutné, aby se EIZ co nejvíce využívaly. Nature Publishing Group (zakoupeno cca 40
časopisů) – zajistit přístup ke statistikám (možnost vlastního modulu, abychom tam mohli
nahlížet).
1.8 ProQuest Central 2014: z projektu OP VaVpI UTB Zlín máme zakoupen až do konce roku
2017 zdroj ProQuest STM. Případné rozšíření na plnou verzi ProQuest Central si musíme
dokoupit sami. Pro rok 2013 zakoupil rozšíření KIC z úspor u AiP, pro rok 2014 by se již
musely na rozšíření poskládat fakulty (cena za rozšíření 2014 je cca 210.000 Kč = 23.500
Kč/fakulta).
1.9 Ulrichs – dohodnuto obnovit smlouvu na další 3 roky 2014-2016. Předplatné MU na rok
2014 uhradí KIC MU (cca 75 tisíc Kč)
Ad.2
2.1 Mgr. T. Škarková informovala přítomné o čerpání peněz a probíhajících nákupech studijní
literatury. Jedná se o nákupy ze Specifických výzkumů, grantů a výzkumných záměrů pro rok
2013.
Ad.3
3.1 Odsouhlaseny odpisy z biologie, fyziky, geografie, matematiky dle předložených odpisových
seznamů z jednotlivých ústavů.

Ad.4
4.1 Informace k retrokatalogizaci fondů v ÚK PřF z projektu VISK5-MK ČR. Statistika
retrokatalogizace k 25.11.2013 – celkem zpracováno 5713 knihovních jednotek z oborů
geografie, geologie a hlavně astrofyziky, kde se jednalo o velice složité a náročné typy
záznamů pro jmenné i věcné zpracování, které kladlo značný důraz na schopnosti
jednotlivých pracovníků na katalogizaci. V současné době tyto náročné záznamy vytváří
především paní M. Zitterbartová a dr. M. Timko, kteří jsou speciálně zaškoleni na vytváření
takto náročných typů dokumentů. Z tohoto důvodu a vzhledem k dlouholetým zkušenostem
bylo na KR navrženo, aby v roce 2014 byla s paní Zitterbartovou uzavřena smlouva DPČ,
která by byla hrazena z účtu ÚK PřF na dohody (100 000,- na rok. V minulých letech byla
z těchto peněz hrazena DPČ paní Evě Koskové na manuální práce ve skladu, které již od
července 2013 nebyla nadále smlouva prodloužena, čímž veškeré skladové činnosti přešly do
správy oborových knihovníků. ). Projekt VISK5-Retrokon pro rok 2014 nebyl proto z těchto
důvodů podáván. Na zpracování v ÚK PřF zůstávají ještě tyto dokumenty (geologie-separáty,
sborníky z konferencí, dary; astrofyzika-separáty, zprávy z observatoří, MAT-separátycca…….knihovních jednotek). Členové knihovní rady vyjádřili s tímto návrhem souhlas,,
protože si uvědomují dopady nezkušeného katalogizátora nebo pracovníka s kratší praxí a
minimálními zkušenostmi. Pouhé zapracování nového zaměstnance by trvalo velice dlouho a
navíc, pokud záznamy nebudou zpracované dle předepsaných pravidel AACR2/MARC 21,
vrací se nám zpět k opravám a zaměstnává se tak několik dalších lidí. Práce je to dvojí a efekt
naprosto nežádoucí. V podstatě i opravy špatně zpracovaných záznamů, které se opravovaly
v letošním projektu jsou dílem předešlých katalogizátorů z let minulých, zaměstnaných na
přechodnou dobu. Docent J. Celý podotkl, že se jedná o unikátní dokumenty, jejímuž
zpracování je potřeba věnovat zvýšené úsilí. Všichni přítomní se na tomto postupu shodli.

Ad.5
5.3 Mgr. Škarková seznámila přítomné s novými propagačními materiály, které si ÚK navrhla a
zhotovila sama. Vzhledem k tomu, že materiály nevytvářelo žádné grafické studio, našlo se
několik připomínek např. k tisku a fotografiím. Při vytváření a aktualizaci dalších
propagačních materiálů bylo domluveno, že se členové na aktualizaci materiálů budou
spolupodílet a doplní je svými tipy a nápady.

Ad.6
6.1 Dále Mgr. Škarková informovala o seminářích Informačního vzdělávání-podzim 2013, které
ÚK PřF pořádá v rámci spolupráci s KISK MU. Dne 10.12. 2013 proběhne v ÚK závěrečný
seminář pod názvem „Technologie ve vzdělávání“, který uživatelům knihovny přiblíží práci
s různými aplikacemi na jednotlivých typech tabletů a čteček, včetně grafického tabletu.
http://knihovna.sci.muni.cz/edu/podzim-2013

Ad.7

7.1 Další informace byla o záměru vedení ÚK PřF zapojit se do projektu http://mys3.cz/,
který testuje činnost knihovny, úroveň poskytovaných služeb a práci zaměstnanců.
Toto byl poslední bod dnešního jednání.

V Brně dne 18.12.2013
Zapsala: Helena Kandová
Viděl : prof. D. Trunec

