Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 7. 4. 2016

Program jednání :

1.) Výroční zpráva ÚK PřF za rok 2015.
2.) Akvizice literatury pro studenty v roce 2016.
3.) Zajištění EIZ na PřF MU pro rok 2016.
4.) Odpisy z jednotlivých oborů (Botanická zahrada, Fyzika, Matematika, Vědy o Zemi,
Všeobecnosti).
5.) Různé (Zpracování strategie rozvoje knihovních služeb na MU, Politika MU v oblasti Open
Access).

Přítomni: proděkan prof. RNDr. Trunec, tajemnice RNDr. Mgr. Daniela Dvorská,
doc. RNDr. Celý, CSc., doc. RNDr. Fuchs, CSc., RNDr. Herber, CSc., doc. RNDr. Melichar, Dr.,
Mgr. Škarková, H. Kandová
Jednání KR zahájil a řídil prof. D. Trunec.
Ad. 1
1.1 Vedoucí ÚK Mgr. Škarková přivítala členy KR a seznámila je s jednotlivými částmi
„Výroční zprávy ÚK PřF za rok 2015“.
1.2 Dr. V. Herber připomínkoval jednotlivé kapitoly VZ:
- upravit text za fond geografie v kapitole 2.,
- upozornil na ukončení výzkumných záměrů, zmíněných v kap. 5.,
- dotaz k financování předplatného časopisů Geografického ústavu (v roce 2015 byly menší
náklady za časopisy v porovnání s rokem 2014),
- nepřesná definice v kapitole 4. (tisk a skenování),
- upozornil na nutnost uvádět statistiky EIZ za celý uplynulý rok,
- dále požádal o přidání odkazu stránek geografického ústavu k projektu TEMAP,
- vznesena námitka k tabulce nejpůjčovanějších titulů. Ostatní členové neměli námitky,
1.3 Doc. Melichar žádal o specifikaci registrovaných výpůjček ve zprávě tak, aby bylo zřejmé, že
se jedná o výpůjčky pouze tištěné.
1.4 Paní tajemnice informovala o potřebě změny, týkající se statistik EIZ a to vytvořením nového
programu – identifikace přes UČO na místo identifikace podle IP univerzitních adres. Dále paní
tajemnice upozornila na klesající počet výpůjček i v souvislosti s poklesem studentů.

Ad.2
2.1 Mgr Škarková seznámila přítomné s akvizicí studijní literatury za rok 2015.
V této souvislosti oznámila paní tajemnice, že rozpočet na rok 2016 zůstal nezměněn, pouze u
specifického výzkumu bude částka o něco nižší. Dále pak poukázala v tomto směru na dobrou
komunikaci ÚK s řediteli ústavů.
Ad.3
3.1 Mgr. Škarková informovala o zajištění EIZ pro rok 2016 na základě předloženého rozpisu.
Paní tajemnice požaduje u zdrojů ProQuest Central a EBSCO e-books předložení statistik
využitelnosti.
Ad. 4
4.1. Odpisy z oborů geologie, fyzika, matematika, fond všeobecností ÚK a odpisy požadované
Botanickou zahradou byly jednohlasně odsouhlaseny.
Ad. 5
5.1. Mgr. Škarková informovala přítomné o přípravných jednáních KIC MU na zpracování
„Strategie knihoven MU do roku 2020“, která vychází z DZ MU (DZ: Revize rozsahu knihovních
služeb a jejich poskytování v obvyklém mezinárodním standardu).
5.2 Proběhla diskuze, týkající se politiky v oblasti Open Access a univerzitního repozitářesložitost autorských práv, kdy je nutné posouzení právníkem, za jakých podmínek je vložení,
zpřístupnění či nezpřístupnění díla možné. Paní tajemnice vznesla výhrady vůči „Open Access“
s tím, že poškozuje jak PřF, tak celou MU. Doc. Fuchs uvedl, že jde o zásadní problém.
K danému tématu poté proběhla diskuze mezi všemi členy KR.
5.3 Užší spolupráci ÚK s oddělením VaV či podporu při vkládání do RIV – paní tajemnice
nedoporučuje ÚK PřF podporovat tuto aktivitu, která je složitá. Na PřF do RIV vkládají
jednotliví vědci. Paní tajemnice nesouhlasí s tím, aby to za vědce dělal někdo jiný.
5.4 Mgr. Škarková informovala o vytvoření pracovní skupiny, která vytváří celouniverzitní
průzkum požadavků uživatelů knihoven MU z řad studentů.
5.5 Paní tajemnice informovala ostatní členy KR o chystané rekonstrukci děkanátu a s tím
spojené stěhování Ústavu antropologie na Kotlářskou, včetně stěhování knihovního fondu ÚA do
ÚK PřF.
5.6 Mgr. Škarková zmínila potřebu rekonstrukce a úpravy prostoru atria v ÚK PřF a jeho lepšího
využití studenty, zvláště v letních měsících. Paní tajemnice požádala Mgr. Škarkovou o zaslání
návrhu tohoto záměru úprav do září 2016, poté s tím následně seznámí senát.
Prof. D. Trunec ukončil zasedání.

V Brně dne 11. 4. 2016
Zapsala: Helena Kandová
Zpracovala: Mgr. T. Škarková
Viděl: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

