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PŘIPOMÍNKY
Filozofická a právnická knihovna

V připomínkách k anketě zaznělo:

Potěšilo mne nové technické vybavení knihovny v Sadech, ale často se mi stává, 
že nemohu nalézt nic k tématu, které vyhledávám (oblast antropologie), a tak 
většinou více čerpám ze Studijní a vědecké knihovny

Finanční prostředky na nákup literatury jsou v kompetenci jednotlivých 
pracovišť, knihovna má prostředky jen na příručkovou a encyklopedickou 
literaturu, v rámci této částky se snažíme nakupovat literaturu rovnoměrně 
pro všechny obory FF, ne vždy se to daří. Z katedry antropologie neměli žádné 
požadavky na nákup literatury. Dále je možné použít služby Návrh na zakoupení 
literatury - viz http://knihovna.zcu.cz/sluzby/navrh-na-zakoupeni-literatury.html.

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

Knihy zakoupené z prostředků Filozofické fakulty zůstávají v knihovně 
v Sadech. Dříve se mohlo stát, že některé knihy byly zařazeny do knihovny 
na Borech z důvodu místa a třídníku, který, např. pro statistické metody, 
není v Sadech podrobný.
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Momentálně jako studentka právnické fakulty mi v Právnické knihovně ZČU 
schází více aktuální literatury, v rámci rekodifikace soukromého práva. A občas 
i nevhodný výběr kupovaných knih. (Konkrétní příklad: do knihovny je objednána 
kniha nového rekodifikovaného obchodního práva pro širší veřejnost a studenty 
spíše jiných neprávnických fakult, na místo odborné knihy přímo pro studenty 
právnických fakult.) Také mi zcela nevyhovuje obsah právnického oddělení /velmi 
staré a nepoužitelné publikace/ v UK na Borech, kde je mnohem lepší a klidnější 
prostředí pro studium než v Právnické knihovně.

Knihovna disponuje financemi, za které nakupuje knihy a časopisy 
příručkového a encyklopedického typu. Ostatní literaturu nakupují 
jednotlivá pracoviště Fakulty právnické, jen některá nakupují průběžně 
a systematicky. Náměty na zakoupení literatury můžete zasílat - viz 
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/navrh-na-zakoupeni-literatury.html

Více výtisků, více titulů, více nových knih

Nákup nových titulů je v kompetenci kateder Filozofické fakulty. Knihovna 
má prostředky na nákup příručkové a encyklopedické literatury. Snažíme 
se vyhovět všem požadavkům na nákup literatury od studentů i vyučujících 
– viz formulář na stránkách knihovny : „Návrh na zakoupení literatury“. 
Nezbývají nám ale často peníze na nákup více výtisků od jednoho titulu. 
Finanční prostředky na nákup knih jsou v kompetenci jednotlivých 
pracovišť ZČU, knihovna nakupuje jen příručkovou a encyklopedickou 
literaturu.

Wifi, do Právnické a filozofické knihovny přidat ještě jednu tiskárnu

Od prosince 2015 Wifi v celé budově Filozofické a právnické knihovny 
spolehlivě funguje. Požadavek knihovny na posílení bezdrátové sítě byl 
splněn. V letošním roce byly do knihovny zakoupeny dva nové multifunkční 
kopírovací stroje, které zajišťují černobílé a barevné kopírování a tisk, 
skenování. Stroje jsou umístěné ve volném výběru knih v 1. patře a ve 
studovně periodik ve 2. patře knihovny.  
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Právní systém ASPI by měl být nainstalován na všech počítačích v obou studovnách 
(v 1. i 2. p,)

Nákup ASPI a dalších právnických systémů zajišťuje Centrum informatizace 
a výpočetní techniky (CIV) ZČU. Nákup tedy není v kompetenci knihovny. 
Počet licencí-přístupů vychází z finančních možností ZČU a je limitován.  
Z toho důvodu je systém ASPI  nainstalován na počítačích ve Filozofické 
a právnické knihovně pouze ve volném výběru knih v 1. patře a instalace 
se nemohou rozšířit.

V knihovně v Sadech hodně táhne od oken, což v zimě není úplně příjemné; Chtělo 
by to nová okna na Sadech Pětatřicátníků, vadí mi hluk provozu z ulice; Negativa: 
všudypřítomný chlad netěsnících oken; Potěšily by mě nová okna v právnické 
a filozofické knihovně, jelikož v zimním období dost protahují a při práci u počítače 
bývá častokrát velká zima.

Souhlasíme s Vámi, okna jsou nevyhovující. Jednáme a budeme nadále 
jednat o tomto problému s oddělením Provozu a služeb ZČU. Bohužel 
zatím výměna oken z knihovny do sadů Pětatřicátníků není plánována. 
V investičním záměru na roky 2016-2017 je výměna oken do dvora 
a rekonstrukce podlahy ve 2. patře knihovny z důvodu nosnosti.

Velice bych se přimlouvala za 2 věci. První z nich je, že mi chybí nějaké informace 
o tom, co vše lze v knihovně využít např. nějaké školení co v knihovně najdeme 
a jak s tím pracovat např. elektronické zdroje. Přijde mi škoda, že hodně studentů 
neví, co vše knihovna nabízí. Druhá věc, kterou bych uvítala je nákup nových židlí, 
speciálně u PC, jelikož stávající židle jsou po pár hodinách extrémně nepohodlné, 
nelze si opřít hlavu a tudíž pro práci s počítačem nevhodné

Každoročně na začátku akademického roku pořádáme především pro 
studenty 1. ročníků exkurze do všech knihoven Univerzitní knihovny. Na 
exkurzích předáváme veškeré informace o službách, provozu a  fondu 
knihovny. Bohužel z naší zkušenosti víme, že o exkurze je malý zájem. 
Na termíny exkurzí upozorňujeme na webovských stránkách knihovny 
http://knihovna.zcu.cz/, na letácích apod. Dále nabízíme fakultám ZČU
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na začátku akademického roku přednášku pracovníka knihovny, v které 
seznámí se službami knihovny přímo na dané fakultě. V rámci každé 
knihovny jsou určeny konzultační hodiny pracovníků knihovny pro 
studenty i pedagogy ZČU. Na Filozofické a právnické knihovně je to Ing. 
D. Anderlová, úterý 8.00-9.00,  místnost PS311 (pro Fakultu filozofickou),  
Mgr. M. Šrajbová,  čtvrtek 9.00-11.00,, místnost PS312 (pro Fakultu 
právnickou). Dále pořádáme po dohodě s Fakultou filozofickou a Fakultou 
právnickou každoročně školení k EIZ, citování, rešeršní činnosti. 
Vaší připomínku k židlím bereme na vědomí a budeme o ní jednat se 
správou ZČU. Výměna židlí i ostatního vybavení ale záleží na finančních 
možnostech univerzity. 

Za Filozofickou a právnickou knihovnu
M.Šrajbová


