
PORADA  (12/2020)   12. 6. 2020 
 

Přítomni:   

Jiří Fišer  Naďa Haščáková x Barbora Schmidtová  Marta Zizienová x 

Andrea Hönigová  Igor Kopetschke  Jana Řípová x Adama Zizien  

Šárka Kratochvílová  Lenka Masaříková x Jarda Nosek x Věra Tumajerová  

Iva Siková  Pavlína Schusterová x Jaruška Samešová x Jitka Vencláková x 

Markéta Trykarová x Jana Sluková  Ludvík Steiner    

 

 JANA – je zpátky – děkuje všem za vykrytí během její nepřítomnosti. Ludvík a Šárka dorazí 

pravděpodobně na začátku července. 

 SAMOOBSLUŽNÝ SKENER – je opraven na svém místě. 

 STUDIJNÍ BOXY – včera proběhlo jejich zaměření firmou Okna Hrádek. Nyní čekáme na jejich 

aktualizovanou cenovou nabídku. 

 VÝMĚNA VODOVODNÍCH TRUBEK – v suterénu probíhají práce. Prostor bude nedostupný minimálně do 

20.6. 

 PRODEJNA – jsou zlikvidovány modré oválné stoly, židle nám tam zatím nechali. Datové rozvody jsou 

v procesu. Za 14 dní bychom mohli začít montovat regály. 

 KNIHOVNÍ RADA – zdárně proběhla. 

o z nominovaných EIZ pro rok 2021 nebude objednán doplňkový modul k InCites – My 

Organization, naopak bude do EIZ nově zahrnuto předplatné časopisu Science 

o objednávat budeme ještě modul k WoS – JCR metriky – percentily časopisů, které bude využívat 

systém publikace.tul.cz 

o schválen byl rozpočet na nákup knih 

o proběhne změna v modelu technické podpory etul.publi.cz – místo roční bude měsíční a 

dostaneme k dispozici redakční systém k vydávání e-knih, se kterým bude pracovat Janča; autoři 

už nebudou muset komunikovat s firmou 

o odsouhlasena byla aktualizace ceníku – poplatek 25,- za průkaz 

o odsouhlasen byl i odpisový seznam starých časopisů – Naďa pošle nabídku do e-konference 

akvizice, do 30.6. je bude distribuovat Lenka 

o nová knihovna – je ve fázi plánování – nový projekt společný s EF 

 BIBLIOBOX NA E2 – je přestěhován do chodby před studentský klub. Je tak přístupný i v době uzavření 

pobočky. 

 TISK PŘI VRÁCENÍ REZERVOVANÉ KNIHY – Marta řeší automatický tisk lístku rezervace při vracení 

dokumentu. 

 

Další porada bude 25.6. od 10.00 na gaučích v tiché studovně, popř. u mě. 


