Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 27.11. 2015

Program jednání KR ÚK PřF:
1. Akvizice literatury pro studenty v roce 2015.
2. Statistiky využití EIZ za rok 2015.
3. Aktualizace „Pokynu pro spolupráci knihoven KUK a ÚK PřF“.
4. Informace k projektu „ÚK PřF-Stavební úpravy a modernizace interiéru části 1. NP.“.
5. Odpisy (fyzika, geografie, geologie, Botanická zahrada).
6. Různé.

Přítomni : proděkan prof. RNDr. D. Trunec, tajemnice RNDr. Mgr. D. Dvorská,
RNDr. J. Celý, CSc., doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., RNDr. V. Herber, CSc., doc. RNDr. R.
Melichar, Dr., Mgr. T. Škarková, H. Kandová
Jednání KR zahájil prof. D. Trunec.
Ad. 1
1.1 Vedoucí ÚK Mgr. Škarková seznámila členy Knihovní rady s čerpáním financí za účelem
akvizice literatury pro studenty na rok 2015. Předložené podklady k akvizici byly aktualizovány
k datu čerpání 25. 11. 2015.
1.2 Paní tajemnice vyjádřila spokojenost s činností ÚK v této oblasti.
Ad.2
2.1 Mgr Škarková předložila přítomným statistiky přístupů k EIZ pro zdroje EBSCO eBook
collection, ProQuest a Academic Complete collection (ostatní materiály o přístupech k EIZ
z projektů OP VaVpI byly členům zaslány elektronicky jako podklady k jednání).
2.2 Paní tajemnice hovořila o problému stále se zvyšujících cen předplácených EIZ (meziroční
nárůst cca 5%) a nespokojenosti s automatickým rozdělením cen mezi fakulty. Dále informovala
o problému se statistikami od dodavatelů, kdy jejich identifikace podle IP univerzitních adres
nejsou směrodatné a přesné. Doporučuje přehodnotit tento současný model a iniciovat vytvoření
nového programu – identifikace přes UČO. Dále je potřeba vytvořit nový klíč k rozdělování
plateb pro jednotlivé fakulty (např. na počet úvazků). Knihovní rada tento návrh podpořila.

Ad.3
3.1 Členům KR byly zaslány podklady k aktualizaci Pokynu děkana „O postavení a spolupráci
ÚK PřF a KUK“. Paní tajemnicí byla navržena a následně odsouhlasena aktualizace v bodu 6.1.
Akvizice knih, časopisů a ostatních dokumentů v ÚK a KUK v tomto znění…“Výše částky
určená pro akvizici ústavů PřF v ÚK (KUK) je hrazena z projektových nebo institucionálních
zdrojů“.
Ad. 4
4.1. Mgr. Škarková informovala o stěhování knihovního fondu z přízemí (všeobecnosti a odborné
časopisy) do II. NP na studovnu fyziky a dle výběru garantů za geografii a geologii na III. NP.
studovnu VOZ. Dále pak seznámila přítomné s průběhem vyklizení prostorů ve vestibulu.
Jednalo se o odvoz regálů a stolů v rámci inventarizace, rozmístění zbylých regálů, které
zůstávají v ÚK (skladové prostory). Dále pak bylo nutné rozmístit původní sedací soupravy v
budově ÚK včetně prostoru před aulou. Novější sedačky byly umístěny ve volných částech
knihovny mezi studovnami aby byla zachována jednotná linie těchto částí. Knihovny a menší
nábytek z přízemí s denním tiskem a ostatními časopisy byly taktéž umístěny v této části mezi
studovnami. Poté Mgr. Škarková seznámila přítomné s průběhem prací a s vizualizací projektu
„Přírodovědecká fakulta MU, ÚK PřF-stavební úpravy a modernizace interiéru části 1. NP.“ –
seminárních studoven, kuchyňky, relaxačních prostorů přízemí včetně nábytku a osvětlení. Také
informovala o instalaci dvou automatů na kávu, eventuelně občerstvení a další. Vedoucí ÚK
oznámila přítomným termín plánovaného dokončení úprav k 20. až 23.12. 2015. Slavnostní
otevření proběhne zřejmě v době od 22. 2. 2016. Termín bude ještě upřesněn po dohodě s panem
děkanem.
4.2 Vedoucí ÚK podala návrh na zakoupení dvou kusů tabulí do připravovaných seminárních
studoven. Paní tajemnice navrhla tento nákup provést z rezervy děkana. Doc. Melichar vznesl
požadavek aby byly zakoupeny tabule magnetické.
Ad. 5
5.1 Odpisy z oborů fyziky, geologie, geografie a odpisy požadované Botanickou zahradou byly
jednohlasně odsouhlaseny.
Ad. 6
6.1 Různé :
Informace o doplnění pedagogické literatury na návrh dr. Herbera.
ÚK plánuje pro příští rok začít s retro katalogizací knihovního fondu Botanické zahrady a
následně fondu Ústavu antropologie. Jedná se cca o 4500 jednotek.
Představení nového aktualizovaného „Průvodce knihovnami MU“.
Paní tajemnice požádala přítomné o zásadní odrážení náporu komerčních firem propagujících
cokoliv na půdě fakulty. Nechce oficiálně tyto firmy podporovat.
Paní tajemnice informovala také o možném ponížení rozpočtu pro příští rok.

Prof. D. Trunec ukončil zasedání.
V Brně dne 2.12. 2015
Zapsala: Helena Kandová
Upravila: Mgr. T. Škarková
Viděl: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

