Zápis z jednání Knihovní rady ÚK PřF ze dne 1. 6. 2018

Program jednání :
1. Výroční zpráva ÚK PřF za rok 2017.
2. Zajištění EIZ pro roky 2018-2020 (CzechElib a udržitelnost OP VaVpI).
3. Informace k OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“.
4. Odpisy.
5. Různé.
Přítomni : RNDr. J. Celý, CSc., doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., RNDr. V. Herber, CSc., doc. RNDr.
R. Melichar, Dr., RNDr. R. Pěnička, Ph.D., Mgr. T. Škarková, H. Kandová
Nepřítomen a omluven : Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

Jednání zahájila vedoucí knihovny Mgr. Škarková, přivítala členy KR a omluvila nepřítomnost
předsedy KR proděkana J. Leichmanna.
Ad. 1
Mgr. Škarková vyzvala přítomné k vyjádření se k výroční zprávě ÚK, která jim byla elektronicky
zaslaná před setkáním KR. Nikdo z přítomných neměl k výroční zprávě dotazy nebo připomínky.
Ad. 2
2.1. EIZ – Mgr. Škarková podala aktuální informace týkající se situace v CzechElib, OP VaVpI
a udržitelnosti pro roky 2018-2019.
2.2 CzechElib – jednotlivé tituly byly navrženy a odsouhlaseny vedením ústavů, všichni jsou
srozuměni s platbami.
2.3 OP VaVpI – členům KR byla předložena přehledná tabulka titulů časopisů z projektu Natura
a Medinfo, včetně jednotlivých finančních částek.
2.4 Následovala diskuse k přístupu plateb udržitelnosti za celou PřF (ÚK PřF a KUK).

Vzhledem k tomu, že vedoucí KUK dr. J. Kratochvíl požaduje financovat udržitelnost OP VaVpI
projektů ústavů a pracovišť v KUK z centrálních peněz PřF, dostáváme se do rozporu. ÚK PřF
má toto zajištěno tak, jak bylo při vstupu do projektu dohodnuto. Všichni jsme od začátku
realizace projektu byli informováni o udržitelnosti těchto zdrojů v letech 2018-2019 z prostředků
ústavů a na základě toho na jednotlivých ústavech z Kotlářské také k výběru jednotlivých EIZ
přistoupili. Pan proděkan Leichmann dodatečně upřesňuje, že EIZ na PřF MU budou hrazeny
jednotlivými ústavy a ostatní fakulty MU budou EIZ financovat z centrálních zdrojů.
Ad.3
Výzva MŠMT – nábytková výzva, Mgr Škarková seznámila členy KR s návrhem nákupu pro ÚK
PřF.
- požadujeme 1x skener formátu A2 pro skenování map a dalších typů dokumentů různých
rozměrů např. skenování ročníkových prací, spisů fakulty, historického fondu atd.
- dále z této výzvy poptáváme 1x samoobslužné zařízení k půjčování a vracení knih (Self Check)
- EIZ - 1x elektronický zdroj pro ÚGV (Earth and Planetary Science Backfile).
Doc. Melichar vznesl námitku, že hodně dokumentů je možné dohledat na internetu v digitální
podobě a upozornil na vysoké pořizovací ceny skenerů. Doc. Fuchs se za matematiku vyjádřil
tak, že některé matematické knihy se zatím v digitální podobě nikde nenajdou, takže pro
matematiku má digitalizace svůj neocenitelný význam.
Ad. 4
Odpisy z oborů antropologie, geografie, geologie, fondu všeobecností a ÚFZ byly odsouhlaseny.
Ad. 5
5.1 Různé :
Mgr. Škarková informovala členy KR o nutnosti zajištění a zabezpečení skladu knihovny proti
případné další vodovodní havárii i ze stropu skladu, hlavně nad regály, kde je uložen historický
fond. Navazujeme na doporučení pojišťovny, která vodovodní havárii v roce 2017 zajišťovala.
TPO oddělení PřF dodalo tři poptávané nabídky, kdy nejnižší je ve výši 192 523,- Kč včetně
DPH (Techniserv IT spol. s. r. o.). Navrhujeme financování z rezervy děkana.
5.2 Další připravovanou akcí je oprava ventilačního a chladícího systému v prostorách celé
budovy ÚK. Vedoucí ÚK žádá o komplexní revizi a dořešení nevyhovujícího stavu klimatizace a
chlazení ve všech prostorách ÚK PřF (v zimě příliš chladno, v létě nesnesitelné vedro). Cena se
odhaduje kolem 200.000,-Kč a poptávky na firmy zajišťuje TPO PřF.
5.3 Vedoucí knihovny dále informovala o rozdělení účtu 1214-UFD, který v minulých letech
sloužil převážně k nákupu EIZ, ale nyní by měl být obdobou bývalého učebnicového fondu
děkana a sloužit primárně na zajištění literatury pro studenty napříč obory PřF. Částka 300.000,Kč bude rozdělena mezi ÚK PřF Kotlářská a PřF KUK v poměru 100.000,-Kč ÚK PřF a
200.000,-Kč KUK. Proděkan J. Leichmann bude informovat ředitele ústavů PřF k čemu bude
účet 1214 primárně určen (EIZ, knihy).

5.4 Mgr. Škarková sdělila přítomným, že dr. Kratochvíl na základě vytvořeného seznamu v KUK
požaduje pro ústavy chemie a biologie zakoupení doporučené literatury z IS dle studijních oborů,
které ovšem dosahují vysoké finanční částky. Podle dr. Herbera a doc. Melichara se jedná o
naprosto zavádějící postup, protože z doporučené literatury v IS nelze jednoznačně vycházet.
Navíc IS není kompatibilní s knihovním systémem Aleph. Nesouhlas s tímto záměrem Mgr.
Kratochvíla projevili i ostatní členové KR s tím, že v tomto případě by se požadavkům KUK
nemělo vyjít vstříc. V této věci bylo doporučeno se ještě obrátit na proděkana. Leichmanna a
ujasnit si, že pouze garanti jednotlivých oborů PřF mohou navrhovat tituly pro akvizici do
knihovního fondu, nikoliv samotná knihovna.
5.5 Vedoucí ÚK informovala přítomné, že již můžeme čerpat z pojistky za loňskou havárii ve
skladu. Celková částka činí 450.000,-Kč. Peníze budou použity na obnovu vytopeného fondu
(vyčleněná částka bude rozdělena mezi jednotlivé obory na Kotlářské), nákup vytopené techniky
(pořízení notebooku) příp. na vazbu a restaurování 22 svazků části historického fondu. K opravě
svazků na základě nacenění restaurátora B. Šimečka a knihvazačky V. Kubíčkové dojde po
domluvě s jednotlivými garanty za obor (geografie, geologie). Nutno ještě prověřit možnost, zda
jsou tyto dokumenty zdigitalizované, případně zda je možné získat výtisky v antikvariátu.
5.6 Vedoucí knihovny dále informovala o chystané akci polepení velkých skleněných ploch
budovy (studoven) ÚK jako ochranu pro ptáky, kteří do skel naráží a hynou. Po dohodě
s proděkanem a tajemníkem fakulty byli osloveni čtyři studenti, kteří se projektu budou věnovat a
za svůj studijní obor vyberou vítězné návrhy k realizaci (vítězné návrhy budou honorovány).
Vedoucí ÚK zjistí, zda proti tomuto nebudou nějaké námitky ze strany arch. kanceláře R. Květa.
Doc. Melichar sdělil, že by bylo dobré, aby se k návrhům vyjádřili také garanti oborů.
Zde jsou odkazy na stránky s návrhy:
článek na stránkách ČSO:
http://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptakclovek/ptaci-a-skla/
Příručky ohledně skel, kde je problematika dobře popsaná a jsou tam různé fotky pro inspiraci:
http://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2017/09/Ptaci-a-skla-A5_16-stran-JK-s-popiskamiFN.pdf
http://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2017/09/Kolize-ptaku-se-skly-tiskova-data-obalkablok.pdf
5.7 Na závěr Mgr. Škarková informovala o právě probíhající revizi knihovního fondu, která v ÚK
probíhá po 15-ti letech. Revidujeme sklad, volný výběr, dlouhodobé výpůjčky a dílčí knihovny.
V této souvislosti doc. Melichar vznesl dotaz, kdy budou z KUK do ÚK převedeny tištěné tituly
z projektu Medinfo. Vedoucí ÚK sdělila, že dle vyjádření dr. Kratochvíla budou do ÚK PřF
knihy převedeny až po skončení doby udržitelnosti projektu, tedy v závěru roku 2019.
Mgr. Škarková ukončila jednání KR.

V Brně dne 6. 6. 2018
Zapsala : Helena Kandová
Zpracovala : Mgr. T. Škarková
Viděl : Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

