
PORADA  (16/2019)   19. 9. 2019 

 
Přítomni:   

Jiří Fišer x Naďa Haščáková x Barbora Schmidtová x Marta Zizienová x 

Andrea Hönigová x Igor Kopetschke  Jana Řípová  Adama Zizien  

Šárka Kratochvílová x Lenka Masaříková x Jarda Nosek x Zdenka Vyšohlídová  

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

Michal Felgr  Jana Sluková  Ludvík Steiner x Věra Tumajerová x 

Maria Bashkova  Markéta Trykarová x     

 

 OUC – Martin Košnar přechází z evidence faktur do evidence majetku, do faktur přibyla Štěpánka 

O’Grady. 

 EVIDENCE APC (poplatků za publikování v režimu open access) – tajemnice dostali informaci o tom, že 

na průvodkách k fakturám za poplatky APC musí uvádět k jaké publikaci (časopisu) a autorovi se 

vztahuje. 

 ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ – odešla paní Pekařová, nově nastoupila Pavlína Jersáková. 

 STRAVENKY – od roku 2020 již nebudou zaměstnanci fasovat stravenky. Náhradní dietní stravování se 

vyjednává v nemocnici. 

 MINIŠKOLENÍ – až budou zapojeny a zprovozněny počítače u pultu, uděláme malé školení pro 

zopakování všech aktivit na informacích a výpůjčkách. Předběžně příští pátek. 

 LIB CON 2019 – 8.11. v Hostivicích – pojede Markéta, Jirka. 

 PULTY – u informací je více prostoru – byly zlikvidovány kovové lístkovnice. Nyní se budou na pult 

připravovat objednávky, rezervace a zboží k vyzvednutí z e-shopu. Regál za výpůjčkama může být využit 

na hry a doplňky. 

 DOVOLENÉ – za rok 2019 si můžete napsat dovolenou max. do 3.1.2020. Data poté již musí být čerpány 

za rok 2020. 

 REKATALOGIZACE + PŘELEPY – rekatalogizace průběžně pokračuje. Prosím označujte do tabulky na 

Googlu, které tituly již máte zpracované. Přelepy dodělejte do konce října. Průběžně provedu kontrolu. 

 VERNISÁŽ – bude 3.10. od 17.00. Autorka přijede instalovat 16 obrazů s manželem 30.9. dopoledne. 

Prosím o součinnost. Na místě se rozhodne, zda budou obrazy umístěny v suterénu, nebo ve studovně 

na regálech. Budu ráda, zúčastníte-li se vernisáže. 

 JARMARK – bude 12.12. od 8.00 do 18.00. Komunikaci s prodejci má na starosti Andrea. Jeden 

z prodejců bude mít i ručně malované vánoční ozdoby, svícny, apod.   

 SELFCHECK – zlobí, jakoukoli poruchu prosím hlaste Martě, pravděpodobně se nevyhneme výměně 

dotykového monitoru  

 SMĚNOVÁNÍ – Ludvík je ochoten v PO či PÁ vyměnit odpolední za ranní, můžete se s ním individuálně 

domluvit. 

 E-SHOP – na adrese https://shop.tul.cz/ již probíhá prodej skript. Ikona je přidána na naše webovky i na 

Portaro. První objednávka z e-shopu k vyzvednutí je již připravena u pultu . Objednávatel se musí při 

vyzvednutí prokázat platným průkazem totožnosti, průkazem s fotkou, zkrátka musí vás přesvědčit, že 

je to on. 

 SELFSCAN – na E2 je již spuštění samoobslužný skener. Můžete se na něj dojít podívat. 

https://shop.tul.cz/


 ZMĚNY V TICHÉ STUDOVNĚ – již zde nebude server s přístupem k diplomkám. Ty jsou nyní volně 

dostupné v DSpace. V řadě u oken budou umístěny 2 PC s Portarem, 1 PC s normami, 1 PC ke skeneru a 

2 PC pro uživatele (v síti Liane). 

 

● Další porada bude 1.10. od 10.00 u mě. 


