
PORADA  (10/2020)   14. 5. 2020 
 

Přítomni:   

Jiří Fišer x Naďa Haščáková x Barbora Schmidtová x Marta Zizienová  

Andrea Hönigová x Igor Kopetschke  Jana Řípová x Adama Zizien  

Šárka Kratochvílová  Lenka Masaříková  Jarda Nosek x Věra Tumajerová  

Iva Siková x Pavlína Schusterová x Jaruška Samešová x Jitka Vencláková x 

Markéta Trykarová  Jana Sluková  Ludvík Steiner    

 

 PRÁZDNINOVÉ PRÁCE  

o debordelizace – hotovo, pan domovník už likviduje 

o posun skladu – signatury A jsou hotové, posouvá se signatura B – spodní police se nechávají 

volné 

 PROVOZ  

o KNIHOVNY – během dnešního dne by měly dorazit plexi zábrany na pulty a obličejové štíty. 

Pokud dorazí do konce týdne, v pondělí 18.5. otevřeme. Otvírací doba bude 8.00 – 16.00. 

Výdejní okénko bude zrušeno. Na vstupu bude informační cedule s pokyny pro uživatele. U 

selfchecku bude umístěn bezdotykový dávkovač desinfekce. Uživatelé mohou vstupovat pouze 

v rouškách, měli by si před vstupem desinfikovat ruce, měli by dodržovat odstup 2 m, měli by 

omezit dotyk čehokoli a neměli by se shlukovat ve skupinkách nad 15 lidí. Přístupná pro ně 

bude pouze všeobecná studovna. Suterén bude uzavřený (dáme řetízek či provázek). Na zemi 

před pulty přijdou nalepit po 2m žluté pruhy. 

o POBOČKA E2 – zůstává ve stejném režimu. Studentský klub je zavřený. 

o PRODEJNA – od 11.5. je otevřená. 

 HOME OFFICE – do konce příštího týdne dočerpejte po 2 dnech/týden, poslední týden v květnu už jen 

jeden den a od června jsou HO zrušeny. 

 VODOVOD – od 25.5. budou probíhat práce na výměně vodovodních trubek v suterénu UKN. Z toho 

důvodu prosím všechny přítomné, aby pomohli v pondělí 18.5. odstěhovat všechen nábytek kolem 

schodiště do tiché studovny. Bude se tam bourat ve zdi, tak ať to nemáme zbytečně pokryté prachem. 

Práce budou probíhat cca 3 týdny. 

 BA2020 – prozatím platí, že se konference uskuteční. 19.5. dorazí Václav Šubrta a Radka Římanová 

obhlédnout prostory konání. 

 SMLOUVY – nově zarchivujeme do DSpace smlouvy, které byly uzavřeny za UKN. Vedení TUL uvažuje o 

nějakém archivačním systému a my bychom jim mohli nabídnout toto naše řešení. 

 WEB – na webu proběhnou další změny – přibyde jedna sekce k vydavatelství. 

 PLÁNY DOVOLENÝCH – prosím o vyplnění plánu dovolené na letošní rok ve vemě: Anička, Igor, Šárka, 

Pavlína, Jana, Ludvík, Markéta, Věrka, Adam. 

 VODA – v pátek proběhne další závoz vody. Pokud by chtěl někdo školení pro pokročilé o používání 

automatu na vodu, dejte vědět ;-) 

 PŘESTAVBY  

o studijní boxy – čekáme na odsouhlasení firmy Technickým úsekem 

o prodejna – byl zaslán požadavek na úpravu sítí v prodejně, dokud nebudou uskutečněny, 

nemůžeme vůbec nic upravovat 



 REVIZE SMĚRNIC – máme příležitost upravit směrnice: knihovní řád, organizační řád a směrnici o 

katalogizaci. Připomínky mi prosím posílejte do e-mailu. 

 ROZPOČET – bude vznesen dotaz na kvestorát. 

 PANÍ VYŠOHLÍDOVÁ – do pátku je poslední příležitost přispět na dárek – květináč s bylinkami. 

 VERONIKA GREČMALOVÁ – od 25.5. na DPP na skenování u Pavlíny v digitalizaci. V minulosti tu již na 

brigádě na digitalizaci byla. 

 

● Další porada bude 28.5. od 10.00 na gaučích v tiché studovně, popř. u mě. 

 


