REAKCE
AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Odpovědi na otázku č. 22 - „Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo“ a naše reakce na ně:
Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Fakulta
elektrotechnická

muž

Fakulta
aplikovaných věd

muž

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

muž

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:
možnost rozebrání vyřazených titulů
:-)
Líbí se mi katalog Summon - ocenil bych jen lepší provázanost s umístěním jednotlivých
článků
Summon je nová služba, kterou jsme implementovali na podzim 2014 a v průběhu
roku 2015 se ještě objevily občas problémy s prolinkováním na zdrojový dokument.
Na odstranění těchto problémů jsme pracovali a nyní by mělo být prolinkování plně
funkční. Pokud byste přece jen narazil na problém, budeme rádi za zpětnou vazbu na
adresu knihovna@uk.zcu.cz nebo bar@uk.zcu.cz.
Místo topení a svícení v nové budově knihovny s antickými sloupy z betonu, bych raději
předplatil více elektronických přístupů - e-knih a fulltextů časopisů.
Díky za názor, bohužel tyto dvoje peníze spolu nesouvisejí – knihovna byla postavena
z prostředků projektu, který už skončil, předplatné je otázkou současných a budoucích
peněz
Knihovna je významným pracovištěm každé univerzity. Jsem rád, že je tomu i na ZČU.
Děkujeme, nejsem si jistá, zda to platí stoprocentně, ale myslím, že se obě strany snaží.
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Mým působištěm
za ZČU je:
jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

Jsem:

muž

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Fakulta filozofická

muž

Fakulta
pedagogická

muž

Fakulta filozofická

muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:
Oceňuji rychlé zabezpečení těch vědeckých článků panem Malým, které nepocházejí
z předplacených časopisů ZČU.
Děkujeme.
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.
Díky za názor, propagace není nikdy dost, snažíme se proniknout na kiosky, do menzy
apod., také chystáme pro zájemce newsletter.
Oceňuji el. inf. zdroje a aktivity knihovny v této oblasti
Děkujeme.
Potěšeň jsem byl, když jsem cokoliv potřeboval, velmi ochotní zaměstnanci
(zaměstnankyně).
Děkujeme.
Velmi si cením obvykle vstřícného přístupu personálu.
Děkujeme.
Knihovnu fyzicky nenavstevuji, ale domnivam se, ze funguje obstojne.
:-)
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Fakulta
ekonomická

žena

Fakulta strojní

muž

Fakulta
elektrotechnická

žena

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Fakulta
elektrotechnická

muž

Fakulta
aplikovaných věd

žena

Fakulta strojní

muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:
Boxy na vracení knih bych uvítala na všech adresách ZČU.
Knihovna Bory - studovna, Husova To máte pravdu, ale není v našich silách jich tolik pořídit a hlavně provozovat, již
ul.
u stávajících šesti kusů je dost náročné koordinovat jejich výběr, odepsání knih z konta
čtenáře apod. Snažili jsme se alespoň, aby byly rozmístěny na exponovaných místech.
Je dobrá soustavná modernizace knihovny a jejích služeb. Kvalitní je elektronizace
služeb.
Knihovna Bory - Univerzitní ul.
Děkujeme.
Biblioboxy
Knihovna Bory - Univerzitní ul.
Děkujeme.
Vysoce hodnotím spolupráci s vedením knihovny a jejich profesionální přístup a pomoc
nad rámec jejich povinností.
Knihovna Bory - Univerzitní ul.
Děkujeme.
Potěšilo mě prostředí knihovny a ochotní lidé.
Knihovna Bory - Univerzitní ul.
Děkujeme.
bufet v tesne blizkosti-vyborne
Knihovna Bory - Univerzitní ul.
Děkujeme.
Přístup z budov UK do knihovny systémem dolů a nahoru po schodech bych doporučil
spíše matějskou pouť než na univerzitu.
Knihovna Bory - Univerzitní ul.
Ano, tomu rozumím. Toto řešení byla jednak záležitost architekta a jednak nám jeden
společný vchod (oproti původním dvěma) pomáhá ušetřit pracovní síly a věnovat je na
další činnosti.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta strojní

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta strojní

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta strojní

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
aplikovaných věd

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

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.
Knihovna nechce zabavovat knihy :-), ale všechny knihy musí projít počáteční evidencí.
Pokud si zaměstnanec kupuje knihy pro svoji práci, pak mají výpůjční lhůtu na jeden
rok. Pokud se nakupují knihy do fondu knihovny, pak mají kratší výpůjční lhůtu (měsíc,
14 dní, týden, Přes noc – určeno k prezenčnímu studiu) a to z důvodu, aby byly dostupné
všem čtenářům. Svoje výpůjčky si můžete prodlužovat prostřednictvím online katalogu,
čím získáváte přehled, jakou literaturu máte u sebe k dispozici.
Bez komentáře
Vše v pořadku a bezproblémové fungování knihovny jako celku.
Děkujeme.
Naprosto nevhodne je pravidlo o 100Kc pokute pro zamestnance v pripade nevcasneho
vraceni ci prodlouzeni.
Vzhledem k tomu, ze cast vypujcenych titulu jsem sama koupila z grantu, je to dvojnasob
absurdni.
Každému čtenáři chodí 5 dní před uplynutím výpůjční lhůty upozornění, že se blíží
konec výpůjčky a měli by si knihy prodloužit nebo vrátit. Tento mail je generován
automaticky pro všechny kategorie čtenářů a není to upomínka. Upomínka se zasílá až
po vypršení výpůjční lhůty a účtuje se za ní 100,-Kč. Zaměstnancům je pokuta účtována
pouze za knihy s výpůjční lhůtou přes noc a za pozdní vracení čtečky. Bližší informace
naleznete v knihovním řádu na stránkách knihovny http://www.knihovna.zcu.cz/about/
dokumenty/Knihovni-rad.doc.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta
pedagogická

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Velmi mě potěšila ochota pracovníků zasílat objednané knihy k vyzvednutí z Univerzitní
knihovny do knihovny Právnické fakulty, aby nebylo nutno pro každou připravenou
knihu jezdit z centra až na Borská pole.
Děkujeme.

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Vždy mě těší příjemný přístup personálu, vždy mi vyšli perfektně a profesionálně vstříc.
Děkujeme.

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Nechápu odkládání batohu do skříněk, pokud jdu do velké interaktivní studovny
a z batohu si musím vzít všechno (notebook, knihy, výpisky, mobil ....), když to ma asi 10
kilo a strávím vydáváním a nahráváním asi 20 minut.
Bud zakážu nosit všechno nebo neotravuju pouze z batohem. Kdybych tam přivezl
kolečko věcí je to všem jedno ale pokud to bude v batohu tak je to špatně. Jinak chci
pochvalit perfektní rozšíření a přestavbu nové knihovny (univerzitní). Je to obrovský
krok vpřed.
Před vstupem do knihovny je třeba si odložit svrchní oděv a velká zavazadla (viz
Knihovní řád http://knihovna.zcu.cz/about/), takže kolečko by Vám určitě neprošlo :-).
Zdůvodnění je uvedeno v celkových připomínkách, v zásadě se jedná o bezpečnost
lidí, ochranu majetku i snahu, aby byla využita všechna studijní místa. Děkujeme za
pochopení a pochvalu nové knihovny.

Fakulta designu
a umění Ladislava
Sutnara

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Potěšila mne kavárna!
Děkujeme.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Fakulta
aplikovaných věd

Jsem:

muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Netěší mě poněkud zmatené objednávání knih. Typický scénář: přijde nabídka nákupu knih
z nějakého grantu. Mám napsat seznam žádaných knih s tím, že podle počtu zájemců se na
část z nich třeba nedostane. Bohužel moc nefunguje zpětná vazba - nedozvím se, která kniha
se dostala do fáze „objednáno“, a to velmi dlouho. Takže když za půl roku přijde nová nabídka
na nákup knih z jiného grantu, podívám se do Alephu a když o mé předchozí žádosti nenajdu
zmínku, usoudím, že zřejmě se na knihu nedostalo. Zažádám tedy o ni znovu. Občas se stane,
že se na knihu nedostane ani podruhé, ale také se stává, že se zbytečně kniha pořídí několikrát.
Také se stává, že čekání na knihu schválenou k objednání trvá tak dlouho, že se objeví nové
vydání. Přesto se ale podle původního návrhu koupí staré.
Doufáme, že se tato situace zlepší, k prodlení při objednávání v minulých letech docházelo
proto, že jsem se vyrovnávali s požadavky objednávání knih dle pravidel Zákona o veřejných
zakázkách. Pokud si nebudete jistý, můžete se vždy obrátit na „svého“ aktivního akvizitéra, což
je v případě FAV kolegyně ing. Mertová (mertova@uk.zcu.cz), podá Vám potřebnou informaci.
Když už se kniha pořídí, uvítal bych větší spolupráci s katedrami ohledně zařazení „do regálu“.
Často se totiž objednávají knihy pojednávající o několika oborech současně a pro knihovníka
není snadné rozhodnout, kam s ní. Často se ale knihy pořízují kvůli konkrétní oblasti výzkumu
a bylo by vhodné, kdyby takto příbuzné knihy nebyly pokud možno roztroušené po celé
knihovně. Občas také dojde k paradoxní situaci, kdy se pořídí dvě knihy prakticky o témtéž,
ale každá je zařazena jinam. Konečné slovo by měl mít samozřejmě knihovník, ale sem tam by
neškodila konzultace s objednavatelem.
Při věcném zařazení kolegyně pracují velmi pečlivě s knihou v ruce a na základě svých zkušeností
z dlouholeté praxe, předchozím zařazení podobných titulů a vůbec možnostech nastavených
kategorií třídníku volného výběru. Není výjimkou, že žádají konzultaci po objednavateli nebo
revidují své rozhodnutí po té, co se akademik ozve s připomínkou. Vzájemná spolupráce je
vítaná a pokud vás sama knihovnice nekontaktovala, budeme rádi, pokud tak učiníte aktivně
sám v případě, že máte připomínky k věcnému zařazení konkrétního titulu. Obrátit se můžete na
adresu: slachova@uk.zcu.cz - Petra Slachová, oodělení akvizice a zpracování UK.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta
elektrotechnická

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta strojní

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

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.
Uvítala bych zlepšení přístupu k normám z oboru, je možné do nich nahlížet pouze
fyzicky v knihovně, více by se mi hodil on-line přístup , který by byl dostupnější.
V knihovně je možný on-line přístup ke všem ČSN normám s možností prohlížení a bez
možnosti tisku. Některá pracoviště mají zaplacený individuální přístup k ČSN normám
včetně tisku. Pokud by Vás zajímalo, o která pracoviště se jedná, kontaktujte nás na
adrese knihovna@uk.zcu.cz.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
ekonomická

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
aplikovaných věd

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
elektrotechnická

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

- Na přístup pracovníků knihovny si nemohu stěžovat.
- Některé obory mají v el. zdrojích malou podporu.
Univerzitní knihovna nemá žádné další finanční zdroje, které by mohla investovat do nákupu
elektronických informačních zdrojů.
- Po nákupu poměrně drahých norem (papírové vydání) pro katedru nepovažuji za správné
jejich odevzdání do knihovny, protože jejich potřeba je kontinuální.
- Rovněž považuji za nesmysl po nákupu kombinace kniha+vývojový elektronický kit, požadovat
tuto dvojici dát do volného oběhu, jak bylo po nás požadováno.
Nevím, o jaký konkrétní případ se jedná, v katalogu ani objednávkách jsem nenašla žádný
takový příklad a ani nevím kdo a jak a proč by toto požadoval. Nejčastější praxe je taková,
že knihy, jejichž součástí je „spotřební materiál“ (např. cokoliv k sestavení, k rozstříhání,
k rozebrání apod.) se evidují jako spotřeba - tzn. objednavatel při předání knihy podepíše
prohlášení, že knihu bude sloužit pro jednorázovou spotřebu, která je dána povahou samotné
publikace.
Hodnotím příjemné prostředí a profesionalitu personálu.
Děkujeme.
Potěšila mě hezká a moderní knihovna, je vidět posun k vytvoření kvalitního studijního prostředí.
Potěšující jsou i boxy na vracení knih, což je velmi pohodlné a praktické.
Děkujeme.
-TEC je úžasná - prostředí, personál i sortiment (zejm. v kombinaci s MVS)
-příjemná by byla možnost „plzeňské MVS“ - možnost objednat si knihy z SVKPL/KMP do TEC
-příjemná by byla inovace wordovského formuláře pro MVS (kopíruji data z katalogu cizí
knihovny do formuláře MVS, pí Mertová je pak zase asi někam přepisuje, kdyby to šel
formulář nahradit odkazem do katalogu cizí knihovny, ušetřilo by to možná nějaké přepisování
=čas, chyby)
Děkujeme za připomínku, technicky to bohužel ještě neumíme, omlouváme se. „Plzeňskou
MVS“ ve výjimečných případech pro akademické pracovníky zprostředkováváme.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta filozofická

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Potěšila mne zdařilá rekonstrukce a inovace knihovny. Na jaře a v létě by bylo fajn vymyslet,
jak k prezenčnímu studiu využít i prostor před knihovnou.
Už máme nakoupené podsedáky, jsme otevření všem nápadům, v loňském roce jsme
zaznamenali, že tu občas probíhala i výuka :-). Jinak studenti samozřejmě prostor před
knihovnou mohou využívat dle libosti.
Existuje univerzitní nařízení, podle kterého se musí nákup veškeré literatury realizovat přes
knihovnu. Dokážu pochopit smysl této věci, ale moje poslední zkušenost je taková, že po více
než třech měsících objednaná kniha stále není dodána, údajně kvůli problémům na straně
dodavatele. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o aktuální titul, který je možné
běžně zakoupit, považuji takovýto systém nákupu v těchto případech za totálně nefunkční.
Podle informací od pracovníků knihovny není dodací lhůta více než 1 měsíc nijak výjimečná,
což mi v dnešní době přijde neuvěřitelné.Samozřejmě, že nejde nutně o nějaké pochybení
na straně knihovny, a problém souvisí s legislativou v oblasti veřejných zakázek. Nicméně
problémy jsou od toho, aby se řešily, a pokud je dostatečná vůle tak lze řešení obvykle najít.
Přestože jsem tento problém již diskutoval s pracovníky UK přes e-mail, považuji za vhodné
zmínit ho i na tomto místě – jako hlas pro to, aby se snad někdy v budoucnu uvažovalo, že se
systém nákupu pro tyto případy stal flexibilnějším.
Zde je možné jen zopakovat to, co autor připomínky již ví. Stručně tedy jen, že Univerzitní
knihovna upravila postup pro nákup odborné literatury pro rok 2015 právě s ohledem na zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Nákup literatury probíhá poptávkovým řízením, tj. pro každý titul jsou poptáváni minimálně tři
dodavatelé, samotná poptávka je zveřejněna na profilu zadavatele, lhůta samotné poptávky
je stanovena na 10 dnů a po vyhodnocení cenových nabídek je objednávka ihned realizovaná
u dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou.
Běžná průměrná lhůta u dodání zahraniční literatury je 4 - 6 týdnů, lhůta dodání je koneckonců
i součástí poptávkové řízení, nicméně jsou ojedinělé případy, kdy dojde ke zpoždění dodání,
ale nikoliv ze strany knihovny.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta strojní

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta filozofická

žena

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Fakulta filozofická

muž

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Fakulta právnická

žena

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Fakulta právnická

žena

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Líbí se mi příjemný a profesionální přístup knihovnic(ka) k zákazníkům.
Nelíbí se mi následující situace: Koupíme z projektu knihy pro studenty, které používáme
při výuce (např. Strojírenské tabulky, zůstávají trvale v učebně). Tyto knihy musí být
přihlášeny v knihovně, konkrétně na mě :( (Budou-li přihlášeny na někoho jiného, i to
se mi nelíbí :))
Rozumím Vaší připomínce, ale bohužel nemám jiné řešení, v okamžiku, kdy je nepřihlásím
na nikoho a dáme je volně učebny se tak nějak rozplynou…., tj. preferujeme osobní
výpůjčku na konkrétní jméno.
Vstřícnost a ochota zaměstnanců knihovny.
Děkujeme.
Chtěl bych více odborných časopisů dostupných elektronicky.
Ano souhlasíme, ale nemáme finanční prostředky. Viz celková odpověď k připomínkám.
Knihovnu využívám spíše příležitostně (např. pokud píší článek a potřebuji literaturu
navíc), literaturu potřebnou k přípravě výuky mám vypůjčenu dlouhodobě. Příležitostně
(jako zdroj pro vědeckou/publikační činnost či přípravu nových témat) využívám
i elektronické informační zdroje (většinou z počítače na pracovišti ZČU, vzdálený
přístup využívám jen v krajním případě). Se všemi službami i s přístupem pracovníků
UK jsem byla
vždy velmi spokojena.
Děkujeme.
Se službami UK jsem byla vždycky spokojená. UK (zvláště Právnická knihovna) si
udržuje stále vysoký standard.
Děkujeme.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

Fakulta filozofická

muž

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Fakulta filozofická

muž

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Knihovna ZCU je vzhledem ke sve kratke tradici na solidni urovni v kontextu CR. Myslim,
ze na tom jsme velmi dobre v oblasti elektronickych informacnich zdroju. S pristupem
personalu mam dobrou zkusenost. Pani knihovnice jsou ochotne a nemel jsem nikdy
problem se domluvit. Vidim snahu a to je pozitivni. Nicmene jsou ctyri body, ktere bych
vedeni knihovny doporucoval zvazit:
1. Bylo by dobre vyuzit grantove zdroje a vysilat co nejvetsi pocet zamestnancu
knihovny na staz do zahranici. Knihovny na zapade jsou na zcela jine urovni a bylo
by fajn, aby ten rozdil zamestnanci zazili. Pochopi pak, proc muze byt clovek, ktery zil
dlouhe roky v zahranici nespokojeny s knihovnami v CR.
2. Chodim do studovny malo, takze nejsem dobrym indikatorem. Nicmene studovny
v Sadech jsou z meho pohledu naprosto nevyhovujici. Kazdy clovek dnes nosi mobilni
pocitac a je potreba, aby se temer vsude bylo mozne napojit na elektriku. To nevidim.
Prostory jsou navic stisnene. Knihovny dnes resi, ze do nich lidi nechodi. V zahranici
jsou naopak nacpane k prasknuti. Rozdil je jednoduchy. V zahranici je prijemne
prostredi. Vyberu si, jestli chci sedet u stolu ve vzdusne mistnosti, pozadat o zvlastni
kabinku na studium nebo ze se trosku prospim v kresle. Lidi do knihovny nechodi, kdyz
se jinde (kavarna, domov) citi lepe.
3. Velkym neduhem je hluk. Studenti casto hluci a nemuzu se soustredit. Ve vedecke
knihovne to nevidam.
4. Knihovna se prilis spoleha, ze si koupime knihy sami z grantu. Nemuzu psat,nemam
znaky.
Připomínky respondenta, který se podepsal, byly vyřešeny v mailové korespondenci.
Zaměstnanci jsou vždy milí, vstřícní a poradí mi, i když se soustavně v něčem neorientuji.
Díky jim za to.
:-)
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Mým působištěm
za ZČU je:

Fakulta filozofická

Fakulta
zdravotnických
studií
Fakulta
zdravotnických
studií
Fakulta
zdravotnických
studií

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

žena

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Chtěla bych, aby knihy, které do knihovny koupím, zůstávaly v knihovně na Sadech.
Opakovaně se mi stalo, že učebnice statistických metod, které používám, byly zařazeny
do knihovny na Borech. Tam jsou pro mě a mé studenty hůře dostupné.
Řešením je poznámka na objednávce, kde to uvedete, takto by to mělo fungovat, pokud
došlo v minulosti k chybám, omlouvám se.

žena

Knihovna zdravotnických studií Sedláčkova ul.

+ ochota a erudovanost pracovnice
Děkujeme.

muž

Knihovna zdravotnických studií Sedláčkova ul.

FZS potřebuje svojí knihovnu dostupnější. tzn. ve stejné budově.
Souhlasím!

žena

Knihovna zdravotnických studií Sedláčkova ul.

Těší mi zájem a ochota zaměstnanců knihoven.
Děkujeme.

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

žena

Fakulta
pedagogická

muž

těší mě prostředí v knihovnách, nová technika - počítače, multifunkční stroje, Wifi
připojení
netěší mě celkový nedostatek finančních prostředků na nákupy knih a časopisů,
Knihovna zdravotnických studií - v některých knihovnách nedostatek prostoru ve volném výběru
Sedláčkova ul.
Souhlasím, prostředky na akvizici jsou v rukách jednotlivých pracovišť, nemohu je
nijak „donutit“, aby nakupovali více. Prostředí jednotlivých knihoven „ve městě“ je
limitováno prostorem, které mají k dispozici, snažíme se je průběžně stále vylepšovat,
ale jsou tam dané limity, za které nemůžeme jít.
Pedagogická knihovna - studovna Mam rad klid na cteni a ten tam je :)
periodik, 1. patro, Klatovská ul.
Děkujeme.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

muž

Fakulta
pedagogická

žena

Fakulta
pedagogická

muž

Fakulta
pedagogická

žena

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:
Pedagogická knihovna - studovna, Nová pracovnice knihovny ve Veleslavínově ulici.
Veleslavínova ul.
:-)
Veleslavínova - poměrně nepříjemný kolega knihovník-hipster, pokud vím, odchází. Při
druhé návštěvě ale ochotně pomohl naší stážistce.
Ve VEL je nová pracovnice.
Co bych jako AP opravdu uvítala, by bylo převedení kompetence zadávání článků do
INISu knihovnou – AP pouze odevzdávají nakopírované články a knihy.
Tento postup není možný mj. a převážně z těchto důvodů: dle směrnice rektora
Pedagogická knihovna - studovna, 21R/2011 je za zapsání výsledku do OBD odpovědný autor a následně pak schvalovatel,
Veleslavínova ul.
který rozhoduje, zda daný výsledek splňuje podmínky pro předání do RIV. Jen autor
určuje údaje jako např. garant výsledku, domácí autor, pracoviště pro schálení, 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.
Velmi se mi líbí nová knihovna na Borech, zvláště zvenku.
Děkujeme.
Pedagogická knihovna - studovna, Vstřícné jednání, empatie, zdvořilost.
Veleslavínova ul.
Děkujeme.
Pedagogická knihovna - volný
Vždy příjemné a profesionální jednání pracovníků.
výběr, studovna - přízemí,
Děkujeme.
Klatovská ul.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Fakulta
pedagogická

žena

Fakulta
pedagogická

žena

Fakulta
pedagogická

muž

Fakulta
pedagogická

žena

Fakulta
pedagogická

žena

Fakulta
pedagogická

muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

vzdy me potesi komunikace a ochota zamestnancu knihovny
Děkujeme.
Děkuji za vstřícný přístup knihovnic a knihovníků.
Děkujeme.
Přestože je mi systém uspořádání knih známý, občas se tam ztrácím - delší hledání.
Když nebudete vědět, obraťte se na kolegyně/kolegy.
Možná by nebylo od věci přeřazovat tituly, které nebyly vypůjčené více než 5 let do
nějakého skladu.
To pravidelně každý rok děláme – bohužel některé provozy (Klatovská, Sady) jsou tak
plné, že to není poznat :-(
Velice vstřícný přístup zaměstnanců, vždy ochotní pomoci
Děkujeme.
Vstřícnost a ochota všech pracovníků knihovny.
Děkujeme.
vstřícnost, profesionalita, ochota pracovníků
Děkujeme.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Fakulta
pedagogická

Fakulta
pedagogická

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

žena

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Uvítala bych otevírací dobu v létě, když připravuji přednášky.
V létě je možná individuální domluva, když budete potřebovat do knihovny, zavolejte
nebo napište.
Pro svou práci bych velmi potřebovala přístup do mezinárodních databází vědeckých
článků v oblasti biologie alespoň nakladatelství Elsevier, BlackWell Publishing,
Springer.
Stávající nabídka elektronických informačních zdrojů je již na hranici našich finančních
možností. 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.
+ sympatická obsluha, v zimě teplo
– nepochopitelná páteční zavírací doba už v 15.00 – nejeden akademický pracovník by
se jistě rád předzásobil na víkend kvalitní odbornou četbou, ale učí-li do 16.00 hodin,
nemá jaksi šanci
Počet návštěvníků, kteří požadují návštěvy knihovny v pátek odpoledne, je velmi
nízký, šetříme proto finance na personální výdaje. Ale je možné se v knihovně zastavit
a osobně se dohodnout (např. vybrat si literaturu během dne nebo si ji zamluvit s tím,
že Vám kolegyně nechají balíček na vrátnici na Vaše jméno apod.).
– studenti tělesné výchovy nahlas se chlubící podvody u zkoušek a blokující kopírku
zmenšováním dalšího taháku
Souhlasím, a i když se je snažíme průběžně „vychovávat“ je to nekonečný proces.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Fakulta
pedagogická

Fakulta
pedagogická

Fakulta
pedagogická

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Potěšila mne rychlost vyřízení meziknihovní výpůjčky a ochota pracovnic knihovny FPE
(Klatovská) při pomoci s vyhledáváním zdrojového fondu.
Děkujeme.
Netěší mne fakt, že mnohé důležité publikace jsou ve fondu pouze v několika
exemplářích, přičemž přímo v knihovně je jediný se žlutým pruhem a zbytek je sice
evidován, ale je k dispozici na jednotlivých pracovištích. Popravdě tento systém
nechápu. Buď má knihovna schraňovat všechny exempláře, nebo nemají být vedeny
v evidenci knihovního výpůjčního systému.
V evidenci knihovního systému vedeny být musí, jedná se o majetek ZČU a musí být
tedy evidovány. To že jsou umístěny na jednotlivých pracovištích FPE je výjimkou
a nejsem s ní vůbec spokojená, ale bohužel s tím nemohu nic dělat.
Dlouhé trvání vyřízení objednávky literatury z projektu.
Univerzitní knihovna upravila postup pro nákup odborné literatury pro rok 2015 právě
s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Nákup literatury probíhá poptávkovým řízením, tj. pro každý titul jsou poptáváni
minimálně tři dodavatelé, samotná poptávka je zveřejněna na profilu zadavatele, lhůta
samotné poptávky je stanovena na 10 dnů a po vyhodnocení cenových nabídek je
objednávka ihned realizovaná u dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou.
Průměrná lhůta u dodání zahraniční literatury je 4 - 6 týdnů, lhůta dodání je koneckonců
i součástí poptávkové řízení. Po dodání následuje evidence v účetním i knihovním
systému (obvykle 5, v závěru kalendářního roku 10 dnů) a pak je kniha připravena
k předání objednavateli.
Potěšilo - přístup a ochota zaměstnanců knihovny
Děkujeme.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Fakulta
pedagogická

žena

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Budeme rádi, když nám napíšete, co Vás v knihovně potěšilo i nepotěšilo:
budete nyní hodnotit:
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Příjemné a vstřícné chování pracovníků knihoven
Děkujeme.
Těší mě přístup pracovníků s nimiž jsem se v knihovně dostal do styku osobně i na dálku.
Těší mě, že jsem mnohokrát nemusel kvůli půjčení knihy zajíždět zbytečně na Bory,
protože mi byla po objednání a vstřícné domluvě doručena do Pedagogické knihovny
na Klatovskou třídu.
Těší mě servis o EIZ, který mi chodí na e-mail.
Asi by bylo dobré personálně posílit sekci, která se věnuje OBD.
Děkujeme. Ohledně OBD nevím přesně, co máte na mysli. Dle směrnice rektora
21R/2011 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. Pokud se domníváte, že něco funguje špatně,
dejte vědět na adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Fakulta
pedagogická

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Fakulta
pedagogická

žena

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Ochota a fundovanost pracovníků knihovny.
Děkujeme.

žena

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

žena

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Naprostá profesionalita v komunikaci s pracovníky knihovny, jejich ochota pomoci.
Děkuji.
Děkujeme.
Skvělý přístup a vstřícnost pracovníků knihoven ( vč. paní ředitelky) k akademickým
pracovníkům a studentům.
Děkujeme.

Fakulta
pedagogická
Fakulta
pedagogická
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Odpovědi na otázku č. 24 - „Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku“ a naše reakce na ně:
Mým působištěm
za ZČU je:

Fakulta
aplikovaných věd

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)
jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

Fakulta
aplikovaných věd

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku:
budete nyní hodnotit:

muž

Pro upřesnění: využívám toho, že knihovna má předplacený přístup k nejrůznějším el.
zdrojům (např. časopisy Elsevier, IEEE digital library, ...), přičemž autorizace probíhá
přes IP adresu (je to nejpohodlnější), takže ke všem materiálům, které potřebuji, se
dostanu elektronicky - typicky pro vyhledání odkazu na článek použiji Google. Oproti
tištěné podobě vidím výhodu v tom, že si do staženého článku mohu přidat vlastní
anotace a posléze mohu snadno v nich vyhledávat. Navíc to spotřebuje poněkud méně
dřeva :-)

muž

Místo topení a svícení v nové budově knihovny s antickými sloupy z betonu, bych raději
předplatil více elektronických přístupů - e-knih a fulltextů časopisů.
Viz otázka č. 22

muž

Nemám připomínky.

muž

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.
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.

18

Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku:
budete nyní hodnotit:

Fakulta právnická
Fakulta právnická

žena
muž

Fakulta filozofická

žena

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Viz předchozí textové pole ...

Fakulta filozofická

muž

Sluzby nabizeji pracovnici vzdy privetive. Ve vzhledu ctenarskeho konta by se mohlo
neco zlepsit, neprijde mi moc prehledne.

Fakulta
elektrotechnická

muž

Problematiku neznam
Pouze jednou jsem hledal nejakou knihu, byla na katedře, ale nikdo ji již nenašel.
Pravděpodobně neřešetilná situace: Opakovaně jsem udělal/a takovou zkušenost,
že proces od objednání nebo zakopiení publikace přes její odnesení do knohovny
k zaevidování a vácení zpět na katedru je tak nepřijemě nepružný a dlouhý, že výtisk
radeji osobně koupím a neřeším evidování přes knihovnu.

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Myslím si, že na naši knihovnu můžeme být všichni hrdí.

Fakulta
elektrotechnická

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Asi s tím nelze nic dělat, ale nevyhovuje mi ochrana některých elektronických zdrojů,
jako např. u Ebsco, které používám relativně často. Čtení a práce v internetové aplikaci
hrůza, výtisk stránky má kolem textu samé kódy a nesmysly.
Takovou zkušenost nemáme, plné texty jsou nabízeny v pdf a tisky bez
problému; pokud by se to opakovalo, ozvěte se na knihovna@uk.zcu.cz.
Určitě je stále co zlepšovat, např. obsluha by neměla z lidí dělat hlupáky, když nemohou
něco (skripta) najít :-) Ale to snad byl výjimečný případ. Jinak asi fajn.
Budeme se snažit :-)

Fakulta strojní

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Nemám

Fakulta
aplikovaných věd

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Oceňuji postup: zjištění názoru uživatelů, vyhodnocení a následné úpravy.
Děkujeme.
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Mým působištěm
za ZČU je:
Fakulta strojní

Jsem:
muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku:
budete nyní hodnotit:
Knihovna Bory - Univerzitní ul.

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta designu
a umění Ladislava
Sutnara

žena

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta
elektrotechnická

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Bez připomínek.
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, uvažujeme o zavedení newsletteru , děkujeme za podnět.
Zrušte zákaz nošení batohu do knihovny pokud jde někdo do studovny v patře (bory
univerzitní).
Viz celková odpověď k připomínkám, zákaz vnášení velkých zavazadel je z důvodu
nejen předejití krádeží, jak se většinou všichni domnívají, ale i z důvodu bezpečnosti
ostatních návštěvníků. Máme tu špatnou zkušenost, že čtenáři nechají batoh nebo jiná
zavazadla „válet“ v uličce, obsadí s ním další studijní místo apod. V knihovně Bory to
možná až tak velký problém není, vzhledem k tomu, že prostoru je dost, ale v ostatních
menších knihovnách ano.
Ráda bych jako pedagog FDU Ladislava Sutnara doplnila knihovnu o větší množství
publikací z oboru fotografie. Využívám je často jako inspiraci pro své studenty.
Zuzana Zbořilová z.zborilova@seznam.cz
Viz odpověď k akvizici – knihovna má v rozpočtu prostředky pouze na nákup literatury
příručkového a encyklopedického charakteru, ostatní nákup pro akademické pracovníky
i pro studenty je v kompetenci jednotlivých pracovišť. Tj. domluvte se na Vašem pracovišti
na hrazení a objednávky předejte kolegyni ing. Mertové (mertova@uk.zcu.cz, linka 7714)
Viz bod 22.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku:
budete nyní hodnotit:

Fakulta
aplikovaných věd

muž

Knihovna Bory - Univerzitní ul.

Fakulta filozofická

muž

Knihovna Právnické a Filozofické
fakulty - Sady Pětatřicátníků

Uvítal bych přístup do elektronických knihoven Optics InfoBase, SPIE Digital Library, IOP
Science.
Chápu, že nejsou peníze na všechny elektronické zdroje; na druhou stranu některé české
univerzity tam přístup mají. Vím, že si mohu prostřednictvím meziknihovní služby objednat
papírovou kopii článku, elektronická verze dokumentu by ale byla mnohem praktičtější.
(Netuším, zda to jde zařídit legálně. Zatím to řeším tak, že si přístup buď platím sám, nebo
požádám někoho s přístupem o stažení.)
Ano, souhlasím, ale knihovna na zaplacení licencí přístupu k dalším elektronickým informačním
zdrojům finanční prostředky bohužel nemá. Zkuste se domluvit na Vašem pracovišti na hrazení
nebo zda by nebylo možné zaplatit z prostředků nějakého projektu. Je mi líto :-(
Aha, zde mam dalsi moznost psat.
Pokracuji v bode 4:
Behem poslednich let jsme investovali myslim stovky tisic z vlastnich grantu na nakup literatury.
Vse dulezite si kupuju sam z grantu. Jsou ale situace, kdy existuji treba obecne prehledove prace
nebo encyklopedie, kde mi prijde divne, abych to kupoval ze sveho. Mozna mam jen spatny dojem
- skutecne nemam pristup k datum - ale subjektivne se mi zda, ze hlavni prirustek v Sadech jde
z grantu. Opet musim zminit zahranici, kde jsem zazil jiny model. Kazdy semestr chodil formular, co
ma knihovna nakoupit ze svych penez a clovek pak kupoval ze svych grantu skutecne jen ‚speky‘.
Jedna usmevna drobnost nakonec. Pri e-mailove komunikaci me nekolik let nekteri
zamestnanci knihovny oslovuji ‚pane magistre‘ a zrejme netusi, ze tituly jsou i za jmenem.
Ja na to reaguji - domnivam se, ze docela citlive - tak, ze pri odpovedi nenapadne pripojuji
elektronicky podpis, kde jsou tituly zrejme. Naprosto chapu, ze neni v silach knihovnic, aby
neustale monitorovaly menici se tituly. Prijde mi ale tezko pochopitelne, kdyz nekterym
nejmenovanym lidem posilam poslednich 8 let podpis s titulem PhD a jeste si toho nevsimli.
Tyka se to navic vetsiny neakademickych pracovniku na ZCU. Stejnou zkusenost nemam jen ja
ale mnoho mych kolegu. ZCU by mohlo zorganizovat nejake centralni skoleni, kde nekdo vysvetli
akademicke tituly. Tady skutecne nejde o nase ego, ale akademickou kulturu komunikace.
Preji uspechy v dalsi praci.
Připomínky respondenta, který se podepsal, byly vyřešeny v mailové korespondenci.
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Mým působištěm
za ZČU je:

Jsem:

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

žena

Knihovna zdravotnických studií Sedláčkova ul.

Fakulta
pedagogická

muž

Pedagogická knihovna - studovna
Dekuji, nemam.
periodik, 1. patro, Klatovská ul.

jiná pracoviště
(rektorát, CIV,
Provoz a služby,
UJP, NTC...)

muž

Pedagogická knihovna - studovna,
Nemám připomínek.
Veleslavínova ul.

Fakulta
pedagogická

muž

Pedagogická knihovna - studovna,
Není třeba, lze poděkovat.
Veleslavínova ul.

Fakulta
pedagogická

muž

Fakulta
pedagogická

muž

Fakulta
pedagogická

muž

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku:
budete nyní hodnotit:

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.
Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

příjemné knihovníky - příjemné studenty

Pokud chcete, aby se čtenář identifikoval při příchodu do knihovny (FPE - přízemí volný
výběr) tak dejte čtečku pro JIS blíže ke vstupu a ne aby člověk musel k pultu a pak až
vstoupit.
Máte pravdu, ale technicky to bohužel jinak neumíme.
viz výše

hodně spokojených čtenářů
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Mým působištěm
za ZČU je:
Fakulta
pedagogická
Fakulta
pedagogická

Jsem:

Vyberte knihovnu/studovnu, kterou
Připište libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritiku:
budete nyní hodnotit:

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Nákup odborných knih a časopisů z jiných prostředků než katedrálních :-)
To bychom si přáli také, ale prostředků na nákup klasických tištěných dokumentů
máme v knihovně minimum. Hlavní financování je v rukou pracovišť.

muž

Pedagogická knihovna - volný
výběr, studovna - přízemí,
Klatovská ul.

Kéž by bylo více peněz na nákupy...
Souhlas, viz předchozí odpověď

Za Univerzitní knihovnu
M.Faitová
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