PŘIPOMÍNKY
Knihovna Bory

V připomínkách k anketě zaznělo:

FAV
Nelíbí se mi pravidlo, že když si pořídím knihy z vlastního grantu, tak se automaticky
stávají součástí knihovního fondu a já si musím opakovaně prodlužovat výpůjčku.
Je mi jasné, že jakékoliv zakoupené knihy musí být evidovány, ale evidencí by
měla starost knihovny o tento typ knih skončit.
FST
Nemám rád systém, kdy mi knihovna zabaví veškeré knihy bez rozdílu a já si je
musím od ní pak půjčovat, i když se jedná o věc použitelnou výhradně pro mojí
práci a nikdo jiný o ní stejně nikdy mít zájem nebude.
Výpůjční doba 1 měsíc pro zaměstnance je tragická.

Povinnost evidovat v knihovně knihy zakoupené z řešeného projektu,
nebo prostředků pracoviště, souvisí s transparentností vynaložených
prostředků. Zaevidované knihy se stávají součástí knihovního katalogu
a informace o jejich dostupnosti v rámci ZČU je k dispozici všem čtenářům.
V případě nákupu z projektu, nebo pracoviště je výpůjční doba pro
zaměstnance na 1 rok.
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Bohužel nedokáži ve svém čase hlídat na Vašich stránkách novinky, semináře
a školení, která v knihovně pořádáte. Hledala jsem na Vašich stránkách, zda
neposíláte cca 1x za měsíc Newsletter, kde by bylo krátce shrnuto vše podstatné
(datumy atd.). Pokud jsem hledala špatně, pak by bylo dobré na Newsletter nějak
lépe upozornit. Pokud jej nerozesíláte, toto je můj návrh.

Ano, rozesílání Newsletteru plánujeme, děkujeme za podnět!

Celkově mně potěšily rekonstrukce provedené během posledních let. Kladně
hodnotím možnost vypůjčení studovny, kterou jsme s kolegy využili hojně v době
přípravy na státní závěrečnou zkoušku. Nějak hlouběji jsem se nezajímal o možnosti
vypůjčení e-knih, ale určitě by neškodilo, kdyby zde nějaké podobné možnosti byly
a to v hojnějším množství. Pokud takové možnosti již jsou - bylo by dobré, kdyby se
o nich dávalo více vědět. Nejen upoutávkami v knihovně (jako osoba pohybující se
v NTIS se do knihovny příliš často nedostanu), ale i např. hromadnými maily popř.
reklamami v menze, která je určitě, bez urážky, daleko více navštěvovanou institucí.

Rozesílání hromadných mailů se snažíme využívat minimálně, abychom
nadbytečně „nespamovali“. Všechny akce, novinky zveřejňujeme na
webu a facebooku knihovny, prostřednictvím spořičů obrazovek. Reklamu
v menze občas využíváme, ale bývá již velmi často „obsazená“ (myšleno
stojánky na stolech) jinými akcemi a organizacemi. Budeme se snažit se
tam „probojovat“ častěji. Dále by snad pomohl Newsletter viz výše.

Přístup z budov UK do knihovny systémem dolů a nahoru po schodech bych
doporučil spíše matějskou pouť než na univerzitu.

Ještě než započala přístavba knihovny Bory, diskutovali projektanti
s uživateli ideálním přístupu. Výsledkem byl požadavek pracovišť na
přístup „suchou nohou“ ze stávajících budov FST a tehdy FAV. Hlavní
vchod do budovy knihovny je v přízemí a personální možnosti neumožňují
zachovat dva rovnocenné vchody, proto je vchod do prostor knihovny
tamtéž. Pro všechny s pohybovými problémy jsou k dispozici výtahy, my
ostatní si ceníme možnosti se projít.
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V knihovně mě potěšil veliký prostor pro mnoho studentů, vlastní studijní kabinky. Špunty
do uší jsou také velice praktické. Velmi praktické! Avšak málo použitelné vzhledem
k OTEVÍRACÍ DOBĚ KNIHOVNY!!! Uvítala bych, kdyby byla knihovna otevřená non-stop
a i o víkendu, protože je tam mnoho literatury, kterou bych si ráda v klidu přičetla přímo
v knihovně, ale nemám na to tolik času a o víkendu nebo o prázdninách je knihovna
zavřená, což se dá téžko pochopit, když už je tak prostorná a poskytuje studentům mnoho
odborné literatury. Nechala bych tu knihovnu otevřenou denně i pŕes prázdniny s tím, že
by tam byl možný vstup přes JIS kartu a občas by to tam zkontroloval 1 člověk, jestli je
vše v pořádku. Pokud je knihovna vybavena u vstupu alarm ním systémem (při krádeži
knihy), což jsem si všimla, že tam jsou nějaké sloupky, které jsou schopny zjistit, zda si
někdo bere knihu s sebou, tak bych se nebála, že nějaký student knihu odcizí. Je to veliký
nedostatek podle mého názoru. Z Erasmu jsem zvyklá, že je knihovna otevřena pořád!
Kdyby jste doladili tento podstatný detail, byla by knihovna perfektní

Chápeme požadavek na nonstop otevřenou knihovnu, proto jsme na konci
loňského roku zahájili provoz nočních studoven. Není k dispozici kompletní fond,
ale knihy, které si student(i) před uzavřením půjčovny do studovny připraví. Pro
větší přístupnost zdrojů jsme napojili většinu EIZ na vzdálený přístup, takže není
nutné z nich studovat v prostorách knihovny (nebo fakulty), ale lze to i z domova.

Služby jsou v pořádku, připomínky viz předchozí otázky. Uvítal bych snadné objednání
knih přes webové rozhraní. Co naopak považuji za „strašné“ je systém Aleph, resp.
ergonomie jeho použití. Možná je dobře funkční z pohledu knihovníka, nevím, ale pro mne
jako uživatele je jeho použití velmi nepříjemné, komplikované a zdržující (a podotýkám,
že pracuji v oblasti IT, tohle mi přijde jako odstrašující příklad aplikace, resp. jejího
uživatelského rozhraní). El. systém by asi neměl kopírovat papírové katalogizační lístky.
Např. při hledání je problém hledat zvlášť podle příjmení a jména autora a podobných věcí
tam chybí hodně, či jsou komplikovaně dostupné. Nebo je nevidím? Lépe vypadá rozhraní
Summon.¨

Vyhledávat podle příjmení a jména můžete, pokud si zvolíte „Vyhledávat
z autorských údajů“, volba „Blízkost slov ano“ a zadáte příjmení a jméno. Nebo
zvolit „Prohlížení“ a zadat příjmení a jméno.
Uživatelské rozhraní Alephu vychází z nastavení od dodavatele systému a bývá
v knihovnách, které provozují Aleph (např. Studijní a vědecká knihovna v Plzni)
velmi podobné.
Obecně platí, že čím více parametrů můžete pro vyhledávání volit, tím složitější se
může jevit orientace v systému. Jsme rádi, že alespoň Summon vidíte přívětivěji.
Pokud byste měl konkrétní návrhy na změny v systému, kontaktujte nás na
adrese knihovna@uk.zcu.cz, pokusili bychom se společně o vylepšení systému
vyhledávání.
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Normy – více dotazů.

Pro snazší práci s normami je předplacen přístup do databáze ČSN –
online (kolekce platných i neplatných norem ČSN). Licenční podmínky
neumožňují tisk, ani vzdálený přístup, je třeba přijít ke konkrétnímu
počítači do studovny.

Myslím, že by se sem hodila nějaká pohodlná křesla na dlouho-trvající čtení.

To uznáváme, máte pravdu, ale současné finanční možnosti nám to
nedovolují, přesněji řečeno - v žebříčku priorit jsou i jiné položky (nákup
knih, EIZ apod.). Až se nějaký finanční zdroj nabídne, určitě něco
dokoupíme.

Více podnětů na téma : nedostatek míst k sezení v prostorách knihovny Bory
v odpoledních hodinách. Rušící TV

Hala knihovny Bory je společenským místem, nikoliv studovnou, pokud
potřebujete studovat v klidu, přijďte do knihovny v 1. patře. Zde si můžete
rezervovat i samostatnou studovnu pro klidnou práci a obecně je to
prostor, který je klidnější a vhodnější ke studiu.

Při první návštěvě mě nepotěšilo, že jsem nevěděla jak knihovna funguje, nikdo
mi neporadil jak to zde chodí a jenom jsem se bála, abych něco neudělala špatně.
Myslím, že dosud nevím, co všechno knihovna nabízí a jaké mám možnosti. Jediné
služby, které využívám je vyůjčení knih a tisk. Kladně mohu hodnotit systém, jakým
knihovna funguje a příjemné prostředí. Ve studovně na FEK v Husově ul. mě otravuje
systém povinného ukládání si osobních věcí do skříněk na chodbě, s tímto jsem se
setkala poprvé a je mi to nepříjemné a nepohodlné.
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Na začátku nového školního roku je velmi těžké seznamovat individuálně
nové studenty k provozem knihovny, ale v průběhu října probíhají
pravidelné exkurze pro všechny zájemce. Co se týče šatních skříněk,
opravdu si nemyslíme, že čtenáři jsou potenciální zloději. Jedná se
i bezpečnost čtenářů a lepší využití prostoru. Máme tu špatnou zkušenost,
že čtenáři nechají batoh nebo jiná zavazadla „válet“ v uličce, obsadí
s ním další studijní místo apod. Uklizením osobních věcí do uzamčené
skříňky je pro návštěvníky knihoven bonusem, protože nemusí své věci
po celou dobu pobytu v knihovně nosit a hlídat.

Řada titulů je dostupná jen na některých pracovištích knihovny umístěných
v rámci Plzně různě po městě. Když se pak člověk nachází například v knihovně
na Borech, většinu titulů nalezne zde, ale pro jiné musí absolvovat cestu po městě.
Tato situace z mého pohledu není ideální. Sám jsem zastánce varianty, kdy by
všechny fakulty sdílely společný prostor na Borech v Univerzitní ul., kde by tak
vznikl opravdu komplexní a ucelený univerzitní areál, vše by tak bylo dostupné
snadno v 1 místě pro všechny studenty. Stejný vývoj bych si představoval i v případě
univerzitní knihovny (samozřejmě vyjma odloučeného pracoviště v Chebu, které
z logických důvodů není možno přestěhovat rovněž na Bory a má své opodstatnění
právě v Chebu).
V případě jednoho areálu na Borech by také mnoha studentům odpadly problémy
s přejížděním po městě a často problematickým stíháním kombinací větších
přednášek v areálu na Borech a cvičení na domácí půdě univerzity.

Dislokace fakult není v naší režii. Právě proto, že zatím v jednom prostoru
umístěny nejsou, snažíme se naopak být studentům blíž a poskytnout jim
prostor a zázemí ke studiu v místě výuky.

nepotěšilo mě - vysoká teplota ve studovnách ( nemožnost regulace teploty na
termostatu - 25°C je sakra dost); nepříjemný personál; málo knížek z oboru ( jen
10 pro 70 lidí ?!?); nemožnost si vzít tašku s notebookem nahoru do studoven; moc
lidí; Od tý doby co to „nově otevřeli“ ( přitom knihovna byla otevřená dávno už
minulej rok) je tam lidí jak ......( asi kvůli sexy koženým sedačkám); jen 3 studovny
?!?; studovny nahoře mají jen metr čtvereční ( a tam se jako fakt nedá nic dělat);
Z funčkního hlediska - stavba úplně na tři věci ( by mi zajímalo, kterej .... to
projektoval); ve studovnách fungují jen 3 zásuvky z 20-ti ( kdo to proboha zapojoval
?!?); Pro vyřešení omezené kapacity bych viděl stanovisko - otevřít starou ( nyní
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prázdnou fakultu - 4 - 7 patro) a umožnil přístup studentům do bývalých kabinetů
profesorů..... Nebo aspoň dát lidem přístup na ty chodby ( kde byl PING PONG chudák, kdo ví kam se ztratil); A ještě to podělaný sklo u recepce ... to je tak na
rozřezání nohy

První léto v nové přístavbě jsme měli problém s regulací teploty, ale nyní
už by klimatizace měla fungovat ve všech prostorách. V knihovně pracují
lidé, kteří se snaží vyhovět požadavkům návštěvníků, poradit a řešit vzniklé
problémy. I obsluhující za pultem mohou mít horší den, zkuste se na ně
usmát, možná už jste už desátý v řadě, kdo přišel se špatnou náladou.
Jsme velmi rádi, že v knihovně je „moc lidí“ – nově otevřené prostory
k tomu vybízejí. Studovny nejsou jen 3, resp. dole jsou 3 skupinové
studovny, nahoře 2 a 9 individuálních (ve kterých se dá pohodlně studovat
s využitím knihovního PC, nebo bez – Vaše volba) a velká studovna, ve
které je na 200 studijních míst. Máte-li na mysli síťové zásuvky, tak jsou
„oživeny“ pouze 3 a to z kapacitních důvodů. Sklo u recepce navrhl
architekt. Prázdná fakulta (míníte-li FAV), bude od září obsazena fakultou
ekonomickou. A kde je PING-PONG opravdu nevíme :-). Těšíme se na
Vaše další návštěvy, při kterých si třeba poopravíte názor.

Za knihovnu Bory
S.Řehořová
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