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Úvod
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty (ÚK PřF) 

je specializovanou knihovnou s fondem profilo-

vaným pro obory antropologie, matematika, fyzika 

a vědy o Zemi (geografie, geologie, mineralogie). 

ÚK PřF poskytuje knihovnické a informační činnosti 

pro zabezpečení informační infrastruktury potřeb 

pedagogické, studijní, odborné a vědeckovýz-

kumné práce studentů a zaměstnanců fakulty. Její 

fond činí 277 461 knihovních jednotek, z toho 67 515 

ve volném výběru. Základní filozofická koncepce 

budovy vychází z koexistence zeleně a domu. 

Uživatelům nabízíme služby ve třech podlažích, 

která celkem poskytují a nabízí 260 studijních míst 

v různém režimu studoven (společné, skupinové, 

individuální, odpočinkové zóny), z toho 79 míst 

je vybaveno PC. Navazující vybavení tiskárnami, 

skenery a kopírkami umožňuje zpracování získaných 

výstupů z databází. Bezdrátové pokrytí usnadňuje 

práci uživatelů s notebooky, včetně tisku.  K podpoře 

činnosti knihovny je zřízena Knihovní rada, která 

spravuje Učebnicový fond doporučené studijní lite- 

ratury a podílí se na koncepci provozu a rozvoje.   

Poskytované služby
ÚK PřF poskytuje svoje služby 42 hodin týdně.  

Rozsáhlé volné výběry umožňují uživatelům kvalitní 

samostudium. Objednání knih ze skladu probíhá do 

90 minut, elektronické dodávání článků do 72 hodin.  

Knihovní a informační služby jsou poskytovány 

v knihovním systému Aleph. Výpůjční modul 

umožňuje čtenářům půjčovat, prodlužovat a rezer-

vovat výpůjčky, moduly Katalogizace a Akvizice 

slouží pro práci knihovníků. Aktivně jsou prováděny  

meziknihovní výpůjční a reprografické služby,  

elektronické kopie článků jsou zajišťovány v rámci 

služby EDD. ÚK PřF provádí distribuci a výměnu 

fakultních časopisů. Jediným pravidelně vycháze-

jícím periodikem je Archivum Mathematicum. 

K dispozici jsou i samostatné skenery pro úpravu 

prací a samoobslužné výpůjční zařízení Selfcheck. 

Elektronické informační zdroje
Elektronické informační zdroje (EIZ) patří v posled-

ních letech k nenahraditelným zdrojům informací 

pro vědu, výzkum a výuku na MU. Rolí ÚK PřF je 

především zajištění administrativních procesů 

spojených s pořizováním a správou EIZ, propagace, 

podpora a vzdělávání uživatelů a sledování  

aktuálních trendů v této oblasti. Každoročně 

pořádáme semináře zaměřené na práci s EIZ 

a poskytujeme také individuální podporu 

studentům i zaměstnanců fakulty. Zásadní význam 

pro zajištění EIZ mají projekty, jejichž prostřednic-

tvím může fakulta získat výraznou finanční podporu 

(INFOZ, OP VaVpl  – MEDINFO,  OP VVV, NATURA, 

CzechElib).  V roce 2018 bylo ústavy na Kotlářské 

vynaloženo na pořízení EIZ bezmála 1 300 000 Kč.

TOP 10 desetiletí

1. Knihovní fondy 

Celkem se v roce 2017 zpracovalo 4 367 bibli-

ografických záznamů. Nově se zaregistro-

valo 1 609 uživatelů. Počet výpůjček dosáhl 

23 971 knihovních jednotek. Odebíráno bylo 

celkem 283 titulů časopisů (exemplářů 604).  

Knihovnu navštívilo 62 500 uživatelů.

2. Vzdělávání uživatelů

ÚK PřF se podílí na organizaci a výuce kurzů 

Informační výchova, Akademické dovednosti 

pro geology a Multimédia I a II. Pořádáme 

také semináře EIZ, jednorázové kurzy nebo 

infolekce pro studety prvních ročníků.

3. Projekty a granty

Ústřední knihovna se podílí na programech 

Veřejné informační služby knihoven (VISK9, 

VISK5), na projektech GEOBIBLINE a TEMAP, 

účastní se také projektů OP VaVpI a OP VVV.

4. Modernizace prostoru přízemí

Díky podpoře vedení fakulty jsme se v ÚK PřF na 

začátku roku 2016 dočkali moderně vybaveného 

zázemí ke studiu i relaxaci, nových seminárních 

studoven, relaxační zóny, kuchyňky s vybavením 

a variabilních studijních míst, která jsou 

zárukou uživatelsky vstřícného prostředí. 

5. Uspořádané výstavy a přednášky – výběr 

Přednášky: Astronomie včera a dnes, aneb střípky 

z historie astronomie, Atlas krajiny České republiky, 

Nad pampou sa blýska: kosmické záření rekordních 

energií, Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky 

astronomie, Zajímavá fyzika, Jedinečnost pozemské 

přírody z pohledu evoluční ontologie, Digitální 

matematická knihovna, Biodiverzita a člověk. 

Výstavy: Zachraňme stromy, Venkovy a 

venkované, Dálkový průzkum Země, Strom 

solitér: staré duby soutoku Moravy a Dyje, 

Setkání s indiány z kmene KOGI a další.

6. Spolupráce a další aktivity

Ve spolupráci s KISK MU jsme uspořádali např. 

Dny informačního vzdělávání  a den Technologie 

ve vzdělávání. Každoročně se zapojujeme do 

projektu Týden mobilit na MU pro neakademické 

pracovníky ze zahraničí. Logo knihovny je 

výsledkem spolupráce s Ateliérem grafického 

designu a multimédií FI MU. Pravidelně realizujeme 

odborné stáže pro studenty knihovnictví.

7. Vydané publikace a ocenění

Podíleli jsme se na vydání publikací Elek-

tronická publikace Průvodce elektronickými 

databázemi LF a PřF a Metodika tvorby bibli-

ografických citací – tato  publikace byla v roce 

2011 oceněna cenou konference INFORUM.

8. Napsali o nás

Na stránkách online.muni.cz o nás vyšly 

články Knihovna bude digitalizovat historické 

knihy o přírodních vědách a Knihovna 

na Kotlářské má novou relax zónu.

9. Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci ÚK PřF se pravidelně účastní 

vzdělávacích akcí a konferencí, zvláště pak akcí 

pořádaných Asociací knihoven vysokých škol 

a KIC MU, dříve absolvovali kurzy ve vzdělávacích 

projektech NAKLIV, PARTSIP a CEINVE.

10. Kde a jak se prezentujeme

Pro propagaci a komunikaci s uživateli spravu-

jeme web a FB. Informace o novinkách a akcích 

lze získat také prostřednictvím plakátů, letáků 

a tabulí umístěných v prostorách knihovny.

Ve druhé polovině roku 2002 vedení fakulty rozhodlo o výstavbě nové budovy knihovny. Ve veřejné 
architektonické soutěži zvítězil návrh ateliéru Květ, který vyhrál i následnou soutěž na návrh vnitřního 
vybavení. ÚK PřF byla pro uživatele nově otevřena dne 22. 11. 2005.

Díky projektům fakulty získáváme potřebné finanční prostředky na vytvoření prostředí a zázemí, které 
odpovídá akademickým knihovnám současnosti. Nabízíme podporu pro rozvíjení informační gramotnosti 
studentů a poskytujeme přátelské prostředí pro studium, setkávání, společenské akce, odborné přednášky 

i výstavy.

Relaxační zóna v přízemí knihovny slouží k odpočinku, setkávání i studiu. Prostor je vybaven pohodlnými 
sedačkami, k občerstvení návštěvníků slouží jídelní část s kuchyňkou vybavenou nádobím, rychlovarnou 
konvicí a mikrovlnkou. V zadní části prostoru nalezneme seminární místnosti pro skupinovou práci studentů.

Pro uživatele knihovny je dostupných 79 počítačů spadajícách pod univerzitní počítačové studovny. V 
seminární místnosti se nachází dataprojektor. V roce 2018 knihovna pořídila samoobslužný skener Bookeye 
4 V2, umožňující skenovat až formáty A2 a stanici selfcheck pro samoobslužné půjčovaní a vracení knih.
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