Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 17. 12. 2019
Program jednání:
1. Akvizice literatury pro studenty v roce 2019.
2. EIZ - CzechElib a udržitelnost OP VaVpI.
3. Revize 2019 – aktuální informace.
4. Odpisy (geografie, geologie, fyzika).
5. Různé.

Přítomni:
doc. RNDr. Jan Celý, CSc., doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Vladimír Herber, CSc.,
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., RNDr. Robin Pěnička, Ph.D., Mgr. Taťána Škarková,
Helena Kandová
Omluven:
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat
Jednání zahájila vedoucí ÚK Mgr. Škarková.
Ad. 1
1.1 Členové KR byli seznámeni s akvizicí roku 2019 dle přiložených podkladů.
1.2 ÚFD (300 000,-Kč) určený na nákup studijní literatury byl plně vyčerpán. Z účtu 4760
(Pojistka havárie r. 2017) zbývá dočerpat 24 300,- za obor geologie – nutno dočerpat do 31. 1.
2020. Dr. Herber navrhl udělat součet částek u jednotlivých účtů, Mgr. Škarková sdělila, že
příště takto tabulku připraví.
Ad. 2
2.1 EIZ – CzechElib – v zásadě nic nového, projekt pokračuje bez problémů, co bylo dohodnuto
se zaplatilo. Dr. Herber se ptal, zda je spoluúčast zajištěna i pro budoucí období. Mgr.
Škarková přítomné informovala, že rok 2020 je poslední platba z dotace, od 2021 se počítá
se spoluúčastí ze státního rozpočtu. Očekává se úspora cca 200 mil. Kč, pokus o převod do
2021. Bude snaha zajistit pokračování projektu od 2023 v rámci operačního programu Jan
Ámos Komenský. Předložena Analýza APC poplatků 2016-2018 na MU. Dominuje LF,
dále PřF, PrF.
2.2 Open Access – informace o projektu HR4MU II. V rámci OP VVV 054.
- restart OA na MU, projekt prošel hodnocením (pozitivní) a nyní bude nutná tvorba
implementačního týmu. Již je vypsané výběrové řízení na OA manažera a plánovaná
schůzka prorektorů k tématu OA.
2.3 Byly podány informace k přípravě nákupu nového knihovního systému. Cílem je komplexní
řešení – knihovní systém, správa EIZ, digitální knihovny, discovery.

Ad. 3
Mgr. Škarková informovala přítomné o stavu revize, která v ÚK probíhá. Revize byla téměř
ukončena i s následnou kontrolou a odpisovými seznamy. Nyní je nutné doplnit několik
posledních nenačtených dlouhodobých výpůjček u vyučujících.
Ad. 4
Členům byly předloženy odpisové seznamy porevizních odpisů nedohledaných jednotek, dále
pak běžné odpisy dalších jednotek z dílčích knihoven jednotlivých ústavů.
Ad. 5
5.1. Systém detekce úniku vody ve skladových prostorách ÚK PřF - Mgr. Škarková
informovala o dokončení prací plánovaného osazení čidel k signalizaci úniku vody
v suterénu budovy, kde je umístěn sklad s knihovním fondem ÚK.
5.2. Polepy tabulí skel proti úhynu ptáků - vzhledem k vysokým nákladům – 1020,- až
1400,- Kč za m2 je zvažována jiná varianta polepů – děrovaná fólie, která by byla
levnější cca 500,-Kč na m2 nebo menší plocha výlepu. V této věci ještě proběhnou
další ujasnění.
5.3. Mgr. Škarková informovala o probíhající digitalizaci diplomových prací v ÚK, které
předchází jednotlivé postupy. Nejdříve byla nutná kontrola kvalifikačních prací na
disketách a CD, poté kontrola záznamů zda nechybí povinná věcná pole, zda práce byla
zaslána do Geobibline, zda je propojena s ISem. Jakmile budou oskenovány duplikáty
z let 2000-2006, z Alephu se vygeneruje seznam DP z let 2000-2006, ty se oskenují,
zavedou se pomocí databáze do ISu a zkontrolují se v Alephu, zda obsahují všechna
povinná pole a propojí se s ISem. Byl proveden test naskenováním 30 prací a nyní po
zhodnocení a kontrole dr. Bayerem (IS technik) se na základě této první dávky připraví
databáze do finální verze.
5.4. Informace o koupi stohové řezačky. Pokud je to možné, bylo by dobré z jednotlivých
ústavů dopravit do ÚK duplikáty DP k rozřezání před skenováním. Následně proběhla
diskuze o nutnosti odevzdání DP v tištěné podobě. Např. na Geografickém ústavu
chtějí tištěné verze a to ve dvojím vyhotovení. Dr. Herber poznamenal, že není
praktické odevzdávat závěrečné práce pouze v elektronické podobě, zvláště u
mapových příloh. Jednotlivé ústavy to řeší individuálně podle svých potřeb.
5.5. Mgr. Škarková informovala o podaném projektu FR MU „Podpora doktorandských
studentů v rozvoji informační gramotnosti a akademických dovedností“, který byl
schválen a doporučen k realizaci. Projekt rozvíjí informační gramotnost a akademické
dovednosti doktorandských studentů pomocí praktických seminářů a workshopů. Doc.
Melichar i přesto, že se nejedná o akreditované přednášky s touto aktivitou nesouhlasí.
Doc E. Fuchs k tomuto podotkl, že doporučení těchto přednášek je na výběru a zvážení
studentů.
5.6. Diskutována situace s vytápěním a klimatizací v prostorách knihovny, která je
dlouhodobě problémová.
Na závěr KR proběhla volná diskuze.
Mgr. Škarková se rozloučila se členy KR a jednání ukončila.

V Brně dne 2. 1. 2020
Zapsala: Helena Kandová
Viděl: doc. J. Leichmann

Zpracovala: Mgr. Taťána Škarková

