Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 13.6.2014

Program jednání:
1.) Informace k projektům, které zajišťují přístup k EIZ na PřF MU.
2.) Nákup studijní literatury pro rok 2014 ze Specifického výzkumu, grantů a
výzkumných záměrů.
3.) Výroční zpráva za rok 2013 http://knihovna.sci.muni.cz/data/about/vyrocni_zpravy/VZUK_2013.pdf
4.) Odpisy z jednotlivých oborů (geografie, matematika, všeobecnosti).
5.) Různé

Přítomni: proděkan prof. RNDr. D. Trunec, RNDr. J. Celý, CSc., doc. RNDr. E. Fuchs, CSc.,
RNDr. V. Herber, CSc., doc. RNDr. R. Melichar, Dr., Mgr. T. Škarková, H. Kandová,
Omluveni: RNDr. Mgr. Daniela Dvorská,
Nepřítomni: Mgr. Kamil Paruch PhD.
Hosté: RNDr. M. Bartošek, CSc.
Ad. 1
1.1 RNDr. M. Bartošek informoval přítomné o stávajícím stavu EIZ na MU.
− OP VVV - projektový námět, který je připravován na FSS – „Centrum informační
podpory excelence VaV v oblasti sociálních a humanitních oborů (CIP)“
o plánovaná realizace projektu 2016-2020, udržitelnost dalších 5 let
o cíle: informační zdroje pro oblasti humanitních/sociálních věd a související;
služby na podporu VaV; informační gramotnost; zatraktivnění CŽV
o zájem o zapojení z FF, PedF, ESF, PraF, FSpS, LF
Projekt OP VVV –2014-2020, dále 5 let udržitelnost, cca 20 mil.Kč ročně, celkem 100 mil.Kč.
− EBSCO Ebook Academic Collection
o multioborová kolekce, aktuálně cca 130.000 titulů
o konkurenční produkt k ebrary AC, EBSCO má zájem proniknout na MU –
výhodné ceny, integrace s discovery.muni, apod.
o nabídka na 3měsíční free trial (cca polovina září – polovina prosince 2014)
o vhodná rozsáhlá celouniverzitní kolekce e-knih – další kandidát na podporu
z projektu CIP
− EBSCO Plum – nový produkt – alternativní metriky pro měření dopadu vědeckých
článků, které nejsou založeny jen na excerpci vědeckých časopisů, ale i sledování ohlasu
na webu, vědeckých a sociálních sítích apod. Možnost free-trial pro MU.

− Discovery.muni
o archiv VŠ prací – probíhá jeho integrace do centrálního indexu
o během prázdnin – nová verze EDS (vylepšený A-Z seznam e-časopisů a e-knih,
zrychlení systému)
o podpora co nejširšího využívání discovery na fakultách; uvítáme zpětnou vazbu od
uživatelů, zkušenosti, možnosti propagace. Viz článek
http://www.online.muni.cz/udalosti/4284-novy-vyhledavac-prochazi-vsechnyuniverzitni-zdroje
o v této souvislosti již oboroví knihovníci odeslali v dubnu informativní email, kde
vyučujícím a studentům byly předány informace o této nové službě i
připravovaném školení, které proběhlo dne 16. 4. 2014.
− dr. Bartošek informoval o aktivitě ÚVT na novou Strategii dalšího rozvoje Open Access
na MU, jako součásti návrhů do plánu nového dlouhodobého rozvoje MU 2016-2020,
(prezentováno prof. Rabušicovi, odezva z vedení zatím není – bez aktivní podpory vedení
MU nelze ovšem realizovat). Návrh zahrnuje pět oblastí:
o Repozitář MU – restart s cílem dosáhnout ukládání všech publikací vykazovaných
do RIV (ať již samotnými autory nebo s univerzitní podporou, např. ze strany
knihoven)
o gold-OA – zřízení fondu na podporu publikování v kvalitních vědeckých
časopisech (bude o to mezi vědci zájem?)
o Repozitář vědeckých dat – naplnění požadavků z Horizont 2020 a dalších
grantových programů
o Zapojení do evropských infrastruktur (OpenAire, Driver, Base, evropské projekty
v oblasti OA)
o Digital Preservation (zajištění dlouhodobé ochrany/archivace digitálních
dokumentů a dat).
o dr. V. Herber se v této souvislosti zajímal o situaci ohledně map.
− O prázdninách bude ukončen provoz systémů Metalib a SFX. Náhradou za Metalib je
discovery.muni, náhradou za SFX je nová linkovací služba LinkSource.

1.2 Digitální knihovna ÚK PřF – předběžná realizace od 1. 1. 2015 (16. – 19. stol.; cca 666
svazků)
Doporučeno začít zpracováváním seznamů jednotlivých titulů v Excelu jako předvýběr možných
dokumentů pro skenování a vlastní digitalizaci. Seznamy budou zaslány garantům, kteří dle
svého rozhodnutí doporučí jednotlivé tituly vhodné ke skenování. Seznamy bude nutné připravit
před samotnou realizací, časově to bude velmi náročné.
Doc. Melichar považuje za důležité věnovat se i nadále dokončení retrokatalogizace a pokud jde
o digitalizaci historického fondu a vzácných dokumentů, doporučil zahrnout ke zpracování i tisky
vydané fakultou (folia, skripta a další).

Ad.2
2.1 Nákup studijní literatury – Mgr. Škarková informovala přítomné o probíhajících nákupech
literatury z prostředků ústavů (specifické výzkumy, granty, vědecké záměry), které byly zaslány
členům KR předem v příloze. Na doporučení dr. Herbera, bude oborovým knihovníkem (Mgr.
Jana Holá) zjištěno zda je v ÚK PřF dostupná literatura pro výuku předmětů s pedagogickým
zaměřením dle studijního katalogu a v případě, že tyto učebnice budou chybět, zakoupí se z účtu
1214.
2.2 Vedoucí knihovny navrhla možnost pravidelného zasílání knižních novinek oborovými
knihovníky garantům jednotlivých oborů, což bylo kladně přijato a dohodnuto.

Ad.3
Diskuze nad Výroční zprávou 2013, prezentovány statistiky ÚK PřF na konkrétních činnostech.
Ad. 4
Předložené odpisy z oborů matematiky, fyziky, geografie a geologie byly bez výhrad schváleny.
Ad. 5
5.1 Tabulka výkonnosti ÚK vs. KUK, původní tabulka doplněna o chybějící údaje – z Výroční
zprávy KUK bylo zjištěno, že KUK do počtu přírůstků za uplynulé roky počítala i počet
vytvořených záznamů retro v daném roce a ÚK nikoliv, protože do ročních přírůstků se počítají
pouze nové knihy a dary, ne však retro záznamy. Vzhledem k této skutečnosti, byla tabulka s daty
za ÚK doplněna o počty záznamů retro za rok 2013 a 2012, které se v ÚK PřF zpracovaly, a vše
bylo znovu přepočteno. Upravená tabulka je součástí zápisu.
5.2 Diskuze o knihovně – Dr. Herber znovu otevřel problém zaměstnávání osob na retro
zpracování, hlavně využívání zapracovaných osob a odborníků v této činnosti (viz. paní
Zitterbartová, která v současné době na doporučení Dr. Vochozkové pracuje na Pedagogické
fakultě, protože by byla pro MU škoda nevyužít vyškoleného odborníka v popisu dokumentů).
5.3 Zakoupení ručního skeneru do studovny VOZ a MAT – vzhledem k tomu, že v DNS byl
dlouhodobě nabízen stejný typ skeneru, s kterým naši uživatelé nebyli spokojeni a multifunkční
zařízení, které jsme naopak nežádali, byl nákup skenerů značně opožděn. V současnosti je v DNS
větší výběr ručních skenerů, proto budou tato zařízení formou žádanek DNS v nejbližším termínu
objednána.
5.4 Členové KR se shodli na tom, že by bylo dobré, aby KR byla plánována delší dobu dopředu.
Na tom jsme se shodli a do budoucna budeme jednání KR plánovat s větším předstihem.

5.5 Mgr. Škarková seznámila přítomné s návrhem řešení uvolněných prostor v I.NP. Půdorys
k této vizi viz. příloha – odstranění regálů a vybudování audiovizuálního sálu; zatraktivnění
současného prostoru „obýváku“ formou diskusních tabulí a výstavní plochou aby i nadále mohl
sloužit studentům a uživatelům. Vedoucí knihovny předložila tento návrh členům Knihovní rady
v souvislosti s její kompetencí v dlouhodobém plánu zabezpečovat rozvoj a modernizaci
knihovny. Doc. Melichar si myslí, že výukových prostor má fakulta dostatek, chybí snad jen
nějaká velká zasedací místnost.
Prof. Trunec dodal, že tato záležitost bude nadále řešena a ponechána na stanovisku zasedání
Kolegia děkana.

V Brně dne 21.7.2014
Zapsala : Helena Kandová
Viděl : prof. RNDr. David Trunec, CSc.

