OPATŘENÍ DĚKANA
Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty
č. 05/2010
Organizační řád Knihovny biologie Univerzity Karlovy v Praze,
Přírodovědecké fakulty

1. Knihovna biologie, dále KB, je podle Organizačního řádu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (dále fakulta) účelovým zařízením biologické sekce této
fakulty.
2. KB je opatřením rektora č. 21/2002 součástí knihoven Univerzity Karlovy v Praze
společně evidovaných na MK ČR.
3. KB je v souladu se Zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování věřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
specializovanou knihovnou.
4. KB se dělí na dílčí pracoviště, která jsou umístěna na adresách Viničná 7, 128 44 a
Benátská 2, 128 01, Praha 2.
5. Základním úkolem pracoviště je informační zabezpečení a poskytování veřejných
informačních služeb podle potřeb studijních programů a oborů a vědeckovýzkumných
projektů na fakultě.
6. KB vykonává koordinační, odbornou, informační, vzdělávací a poradenskou činnost,
a to zejména:
a. vede evidenci knižního fondu a provádí jeho pravidelné revize v souladu s
knihovním zákonem a Organizačním řádem Střediska vědeckých informací,
b. zabezpečuje akviziční, katalogizační a výpůjční činnost v souladu
s Výpůjčním řádem fakulty vyhlášeným děkanem fakulty,
c. zajišťuje pořádání a ochranu knihovního fondu,
d. spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie, při
zpracování souborného katalogu a souboru autorit,
e. zpřístupňuje tematické a oborové bibliografie a databáze,
f. zajišťuje evidenci a archivaci závěrečných prací,
g. zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby,
h. vytváří a spravuje vlastní webové stránky s oborovými informačními zdroji a
pořádá školení pro uživatele,
i. zajišťuje provoz studoven v její správě.
7. KB je řízena vedoucím, který je za činnost KB odpovědný děkanovi fakulty.
Vedoucího KB jmenuje a odvolává děkan fakulty na základě návrhu proděkana
biologické sekce.
Tento organizační řád je platný a účinný ode dne vydání.
Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji
proděkana pro biologickou sekci.
V Praze dne 26.3.2010

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan

