
PORADA  (11/2020)   28. 5. 2020 
 

Přítomni:   

Jiří Fišer  Naďa Haščáková x Barbora Schmidtová x Marta Zizienová x 

Andrea Hönigová x Igor Kopetschke  Jana Řípová x Adama Zizien  

Šárka Kratochvílová  Lenka Masaříková x Jarda Nosek x Věra Tumajerová x 

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

Markéta Trykarová  Jana Sluková  Ludvík Steiner x   

 

 PRÁZDNINOVÉ PRÁCE – na poradě nezaznělo, ale bylo následně posláno do chatu: 

Vím - už jsou hotové, ale jedna věc tu zůstává stále nehotova. Je to německá knihovna. Co s ní? Trošku 

zredukovat a předělat oddělení na stejná, jaká jsou použita v ostatních jazykových knihovnách. V praxi 

to bude vypadat takto:  

1. V červnu vytisknu soupisy knih z německé, které nebyly za celou dobu její existence ani jednou 

půjčeny. Seznamy dám k docházkové knize.  

2. Lidé s oprávněním měnit údaje o exemplářích si vždy vezmou jeden list, podepíší se na něj, vyndají 

knihy z regálů a změní lokaci ve Verbisu na sklad. Takto přeznačené knihy vrátí na vozík i s listem 

(seznamem).  

3. Jeden z "lepičů" si převezme vozík s takto připravenými knihami, sundá z nich polepky, zachová 

čitelný štítek se signaturou a přírůstkovým číslem a knihy zařadí do skladu. Na list se podepíše a vrátí 

ho k docházkové knize jako hotový.  

No a to je konec první fáze. Až bude hotová, pustíme se do přelepování a přeznačování oddělení knih, 

které nám v regálech zbydou  

 PROVOZ KNIHOVNY – zůstává stále stejný. V červnu bude chybět Ludvík i Šárka – rozpis je ve 

směnování. Prosím všechny o trpělivost a snahu si práci zorganizovat tak, aby jste nemuseli být ve 

stresu. Jana S. jde na kontrolu 9.6. V druhé polovině června může být nasazena Růženka. 

 VODOVOD – od 1.6. bude firma Net system upravovat kabeláž v podhledech v chodbě. O týden později 

nastoupí firma na výměnu vodovodních trubek. Pravděpodobně akce potrvá do konce června. 

 TERMINÁLY – v procesu je zprovoznění online plateb z Verbisu. Vše domlouvá Marek, který je nyní 

bohužel mimo. 

 VODA – zítra dovezou z Fontany barely s vodou. 

 SKENER – zítra dorazí i firma Exon k servisu samoobslužného skeneru ve všeobecné. 

 UPOMÍNKY – byly rozeslány první pokoronavirové upomínky. Jsou za období před krizí. Čas, kdy byla 

knihovna zavřena, nebyl započítáván do upomínek. Mělo by se jednat jen o malé částky. Pokud bude 

někdo protestovat, odkažte ho na mě. 

 PLÁNY DOVOLENÝCHA – nedodala ještě Šárka, Ludvík a Jana S. Prosím vyplňte ve vemě. 

 PPPD (projekt První pomoc pro doktorandy) – proběhla třetí akce v rámci letošního projektu – včera na 

téma predátorských časopisů v angličtině. I přes organizační komplikace na poslední chvíli vše dobře 

dopadlo. Další bude přednáška na téma vyučování, která proběhne 24.6. 

 BA2020 – prozatím platí, že se konference uskuteční. V době konání BA2020 bude pravděpodobně 

probíhat i online konference Knihovny současnosti. 

 ROZPOČET – je schválen, FRIM schválen ještě není.  

 

Další porada bude 12.6. od 10.00 na gaučích v tiché studovně, popř. u mě. 


