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KOBERCE, LINO – pracuje se na koberci i linu současně. Vše by se mělo stihnout během příštího týdne.
Stěhování ve všeobecné studovně už může probíhat za provozu. V době uzavření každé ráno v 8.00
otevírá vchod pro poštu Ludvík.
AKCE
o ŠKOLENÍ SLUŽEB – 9.9. od 13.00 školení naše interní; 25.9. od 9.30 v zasedačce na IC proběhne
školení pro doktorandy na naše služby. Stejné, jako proběhlo na jaře pro sekretářky. Přidá se jen
Marta s ověřováním plagiátorství.
o NOC VĚDCŮ – 27.9. od 17.00 do 23.00 v UKN budou probíhat dvě aktivity: Digitalizace vašich
vzpomínek a Naučná stezka knihovnou. Potřebujeme účast cca 10 lidí. Prosím nahlaste mi, kdo
budete mít zájem do 13.9. Finance na odměny nakonec alokovány nejsou. Pouze stipendia pro
studenty. Tuto aktivitu můžeme ale zahrnout do odměn na konci roku.
o TULfest – 30.9. od 16.00 do cca 20.00 na Studentském náměstí. Budeme mít dva stoly – jeden
pro UKN a druhý pro prezentaci reklamních předmětů, které si budou moci studenti v prodejně
rovnou zakoupit. V prodejně bude možná i registrace do UKN, pokud rozchodíme připojení
notebooku do sítě. To ještě otestujeme. Na stánek budou potřeba 2 lidé, popř. se tam může
vystřídat více lidí. Stánek nemusí být otevřen až do 20.00. Prosím nahlaste mi, kdo budete mít
zájem do 13.9.
o TÝDEN KNIHOVEN – snídaně + amnestie
o VERNISÁŽ VÝSTAVY BUBER – 3.10. od 17.00 – kulturní program zajišťuje Markéta.
o BA2019 – 22.-24.10. v Brně, zatím jedu já a Jirka, může se přidat někdo další, pojedeme
služebním vozem. Prosím nahlaste mi, kdo budete mít zájem do 13.9.
o SETKÁNÍ UŽIVATELŮ KP-SYS – 13.11. od 10.00 – Praha – zatím není spuštěna registrace.
o JARMARK – 12.12.?
SMĚNY – je připraven rozpis na září a říjen. Pokud dopředu víte o tom, že si budete chtít vzít dovolenou
(ať už je to za měsíc, nebo za dva), napište si dovolenku, ať to může být zahrnuto do směnování.
DOVOLENOU MUSÍ MÍT VŠICHNI KE KONCI ROKU VYČERPANOU!
ONLINE VERZE ČASOPISŮ – v Portaru by měl přibýt k záznamu časopisů, které mají online verzi v rámci
předplatného zdarma, odkaz na tabulku v GD, kde budou uvedeny přihlašovací údaje do online verzí.
PRODEJNA SKRIPT – nikam se stěhovat nebude. Z důvodu přesunu Katky do archivu budeme hledat
nového prodavače do prodejny. Měl by někdo zájem, popř. tip na člověka? Prosím také do 13.9. dejte
vědět.
E-SHOP – v UKN bude výdejní místo. Katka v prodejně zboží připraví, pošle ho interní poštou, v UKN ho
převezme Janča, v e-shopu potvrdí a připraví k výdeji na určené místo (ve skříni za výpůjčním pultem –
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ještě proběhne úprava během stěhování po dokončení lina). Kupující se prokáže OP či ISIC a služba na
výpůjčkách mu zboží vydá.
DOKTORANDI – nová kategorie čtenáře ve Verbisu (vedle zaměstnanců a studentů). Ověřím, zda
můžeme doktorandům provádět rešerše.
ZÁSUVKY – ve všeobecné studovně by do konce září měly být oživeny podlahové zásuvky a
přeinstalovány zásuvky na sloupech, mezi nimiž je skříň s časopisy, směrem do studovny. V suterénu by
měly být vyvedeny nové zásuvky na dvou sloupech u schodiště.
DLOUHODOBÉ VÝPŮJČKY – povoluji a prodlužuji pouze já (ředitel UKN), nebo Marta; u časopisů Lenka.
NÁMĚTY
o na IVIGu bylo shlédnuto zajímavé knihovnické domino, mohlo by nám být nasdíleno
o školení na Creativ Commons licence (nejen) pro knihovníky
o 12.9. cca od 18.00 do 20.00 bude probíhat migrace webu UKN a bude omezena jeho funkčnost
Další porada bude 19.9. od 10.00 u mě.

