PŘIPOMÍNKY
Pedagogická knihovna

K prostředí:

Těší mě ochota personálu (klatovská knihovna), ale vadí mi malý prostor u počítačů,
kde není dost místa k samostudiu pro jednotlivce a také při plnější obsazenosti je
dost rušno, nelze se soustředit na práci... uvítala bych zavedení tzv. klidové zóny.

Zaměstnanci knihovny se snaží udržovat v knihovně klid a pořádek;
k příjemné studijní atmosféře by měli přispívat ale i sami čtenáři tím, že
zejména v prostorách studoven nebudou rušit ostatní hlasitým hovorem
a telefonováním. K společné práci mohou studenti využívat týmovou
studovnu Pedagogické knihovny ve 3. patře.

Nefunguje eduroam ve studovně na Klatovské. Uvítala bych studovnu, kam by si
student mohl vzít kabelku a kabát a nemusel využívat skříněk.
Navrhovala bych větší pokrytí Wi-Fi připojení ve studovně Pedagogické knihovny.
Aby člověk měl možnost vzít svůj vlastní notebook a pracovat na něm
Podali jsme žádost na Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV)
o zesílení wifi signálu v celé Pedagogické knihovně, ke zlepšení by mělo
dojít v období 2016/2017.
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Občas je problém s nedostatkem technického vybavení (pc, přístup ke kopírovacím
zařízením) kvůli velkému množství studentů.

V Pedagogické knihovně na Klatovské fungují 2 barevné a 2 černobílé
multifunkční kopírky, na kterých je možný i tisk a skenování. Černobílý tisk je
možný i na 2 samostatných A4 tiskárnách. Pořídit další zařízení není v našich
finančních možnostech.

Ke knižnímu fondu, nákupu literatury, vracení a půjčování knih:

Z biologie je většinou v knihovně málo kusů a doporučenou literaturu si tedy nemůžu
vypůjčit.
Chybí zásadní lingvistictická díla např. od Chomského. Nejlepší knihy jsou na katedrách,
ne v knihovně
Jako studentka ruského jazyka jsem ráda že zde najdu i klasickou literaturu v originále.
Naopak bych určitě přidala klasickou literaturu v českém jazyce a určitě více výtisků
učebnic, které jsou opravdu nedostatkové.
Jsem studentem ruského jazyka, a tak bych velmi rád přivítal, kdyby byla větší možnost
odborných učebnic, které nejsou vydávány pouze učiteli na ZČU. Také bych byl rád, kdyby
knihovna nabízela i biligvní knihy v ruském jazyce. Celkově bych se, na místě osoby,
která objednává knihy do knihovny, podíval na obory a především na předměty, které
ZČU nabízí a podle toho dokoupil určité knihy. Například fonetika ruského jazyka. Objevil
jsem pouze jednu učebnici.
Více knih v oblasti ošetřovatelství a didaktiky. Některé knihy jsou pouze po jednom výtisku.

Hlavním garantem financování nákupu knih mají být jednotlivá pracoviště, od
kterých se očekává, že budou objednávat literaturu pro akademické pracovníky
i pro studenty do knihoven a studoven. Univerzitní knihovna má na nákup pouze
omezené prostředky, které jsou určeny na příručkovou, encyklopedickou,
případně multidisciplinární literaturu. Snažíme se, aby prostředky byly
rozprostřeny pro všechny obory FPE, ale částka je velmi malá. V tom, že
nejlepší díla jsou na katedrách máte bohužel pravdu, pracoviště koupí knihu
pro akademické pracovníky na katedru a již nekoupí další výtisk do knihovny.
Nicméně díla Chomského, bilingvní tituly v RJ a tituly z oblasti biologie jsme se
snažili alespoň v minimální míře nakoupit z prostředků UK.
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Jinak bych ocenil větší prostory pro beletrii, kde by byl volný výběr a nemusel bych
obtěžovat pracovníky knihovny, kteří potom musejí běhat kamsi do skladu.

Starší beletrie je uložena ve skladu proto, aby mohlo být ve volném výběru
co největší množství nejnovějších titulů. Tituly jsou ze skladu expedovány
pracovníky knihovny na počkání, tím nás neobtěžujete :-).

Pro svou práci bych velmi potřebovala přístup do mezinárodních databází
vědeckých článků v oblasti biologie alespoň nakladatelství Elsevier, BlackWell
Publishing, Springer.

Knihovna poskytuje zaměstnancům a studentům univerzity přístup do
několika databází z oblasti biologie, např.: Science Direct, která obsahuje
plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Elsevier, Springer Link
nabízí plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Springer, databáze
Wiley obsahuje plné texty časopisů vydavatelství Wiley-Blackwell: STM
kolekce.

Dlouhé trvání vyřízení objednávky literatury z projektu.

Ano, k tomu bohužel docházelo v době, kdy jsem se vyrovnávali
s objednáváním literatury v souladu s pravidly Zákona o veřejných
zakázkách. V současné době již by měl být tento proces přiměřený.

Ke službám:

Bylo by příjemné, kdyby nezáleželo na tom, do které pobočky knihovny titul vracím

Knihy je možné vrátit do biblioboxu, odkud je následující den pracovníci
knihovny vyzvednou, roztřídí do jednotlivých dílčích knihoven a vrátí. Jen
musíte počítat s tím jednodenním zpožděním a vrátit knihu o den dříve.
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Co bych změnila - bylo by fajn, kdyby se tolerovalo jednodenní zpoždění vracení
knih, tzn., že by se pokuta načítala až od druhého dne po uplynutí výpůjční lhůty
(hlavně v případě, že by se kniha našla v biblioboxu, kam ji student vhodí ještě
poslední den výpůjční lhůty, ale už se mu účtuje pokuta, protože je kniha zpracována
až další den ráno, tedy první den po uplynutí lhůty)Také by studenti jistě ocenili
větší množství výtisků učebnic cizích jazyků a ideálně s možností půjčit si je na
celý semestr (konkrétně mám na mysli Berliner Platz NEU - 2. a 3. díl).

Tento požadavek jsme dlouho diskutovali v rámci Univerzitní knihovny,
bohužel jsme došli k závěru, že to není v našem systému technicky možné.
Každý čtenář, který má v knihovně zadanou emailovou adresu, dostane
týden před uplynutím výpůjční lhůty mail s upozorněním, že se blíží termín
vrácení výpůjčky. Dokument si pak může prodloužit odpovězením na mail,
telefonicky, nebo na webovém rozhraní Univerzitní knihovny. Další kusy
učebnice Berliner Platz byly zakoupeny z prostředků knihovny.

Je velká škoda, že skončil projekt s knihovnou Technické univerzity v Chemnitz,
protože nabídka byla vážně dobrá. Bohužel totiž z hlediska němčiny je nabídka
knih v Pedagogické knihovně více než zoufalá. Od učebnic, které se používají při
praxích, bych uvítala více výtisků, protože školy na praxi je neposkytují a v knihovně
nejsou k dostání.

I tento rok je možné objednávat knihy prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby z TU v Chemnitz, také běží dalším rokem tzv.
Semesterapparat- vybrané knihy z univerzitní knihovny v Chemnitz jsou
k dispozici k prezenčnímu studiu v Pedagogické knihovně. Větší množství
učebnic NJ zakoupila na podzim Katedra německého jazyka a všechny
tituly jsou již k vypůjčení v knihovně.

Doporučila bych lepšit systém vyhledávání ALEPH. Pokud na PC ve studovně
(na Klatovské) zadáte více než jedno slovo (např. jméno a příjmení), tak se mi
pak ukázala nabídka buď jen jména, nebo jen příjmení. Nešlo mi vyhledávat
podle celého jména, i když kniha od autora v knihovně byla. Vyhledávání je pak
náročné.
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Systém Aleph nabízí několik způsobů vyhledávání či prohlížení, filtrování
záznamů atd. Je pravda, že je poměrně složitý i vzhledem k tomu, že jej
používají souběžně všechny dílčí knihovny Univerzitní knihovny. Pokud
byste potřebovala možnosti vyhledávání podrobněji vysvětlit nebo
pomoci, obraťte se na pracovníky knihovny, budou se vám věnovat.

K publikační činnosti a OBD:

Asi by bylo dobré personálně posílit sekci, která se věnuje OBD.
Co bych jako AP opravdu uvítala, by bylo převedení kompetence zadávání článků do INISu
knihovnou - AP pouze odevzdávají nakopírované články a knihy.

V této problematice vám bohužel nemůžeme více pomoci, zodpovědnost
za odevzdávání publikační činnosti a její evidenci je na jednotlivých
pracovištích dle platné směrnice 21 R/2011. Podle ní je za zapsání výsledku
do OBD odpovědný autor a následně pak schvalovatel, který rozhoduje,
zda daný výsledek splňuje podmínky pro předání do RIV. Jen autor určuje
údaje jako např. garant výsledku, domácí autor, pracoviště pro schválení,
zdroj financování aj. V tomto případě ho knihovna nemůže zastoupit. Ta
kontroluje formální správnost vyplněného záznamu a pouze metodicky
se případně vyjadřuje k ne/splněným podmínkám ze strany RIV.

Ostatní:

Myslím, že by nebylo špatné nabízet v knihovně i takové ty desky, na které se dá psát tužkou
a jsou průsvitné. Je možné dovnitř vložit stránku z knihy a dopisovat si tam třeba poznámky.
Z vlastní zkušenosti totiž vím, jak je nepříjemné, když jsou knížky (obzvlášť testové) vyplněné
někým před Vámi a nemůžete si vyzkoušet, zda byste například v daném cvičení obstáli nebo
ne. Je to ale jen nápad. ;) Nebylo by též špatné nějaké „školení“ pro studenty po knihovně,
nebo aspoň k bakalářským či diplomovým pracím....jak vyhledávat v katalogu, databázích a
tak....já tedy takový problém nemám, ale většina mých spolužáků bohužel ano. I když u Vás
určitě něco takového existuje, možná by to chtělo lepší propagaci. ;)
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Několikrát ročně doplňujeme nabídku kancelářských potřeb k prodeji
podle zájmu uživatelů.
Pravidelně v říjnu pořádá Univerzitní knihovna ve všech dílčích knihovnách
exkurze po knihovnách, kde se čtenáři dozví vše potřebné, seznámí se
s řazením fondu ve volném výběru, vyhledáváním v on-line katalogu,
získá informace o možnostech tisku a kopírování a také se může zeptat
na cokoli ohledně fungování knihovny.
Na žádosti kateder také pořádáme semináře k vyhledávání v elektronických
informačních zdrojích a práci s databázemi.

Za Pedagogickou knihovnu
L. Veselá
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