Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2012

Knihovna FAMU disponuje celkem pěti pracovními úvazky:
V průběhu roku knihovna úspěšně vyřešila personální situaci (tj. odchod 2
pracovníků). V pololetí získala novou knihovnici s dlouholetou praxí v NK pro
zajištění plynulého chodu a budování fondu videotéky; další personální posílení
zajistila od r. 2013 - knihovnici s perspektivou VŠ knihovnického vzdělání mj. pro
metodické činnosti, spolupráci na správě nového systému a spolupráci s NK.
Celkový stav je 5 úvazků:
1 úvazek – vedoucí (VŠ obor filmová a divadelní věda FFUK a knihovnický kurz)
2 úvazky – knihovnice (SŠ obor knihovnictví)
1 úvazek – knihovník (SŠ a knihovnický kurz)
1 úvazek – v 1. pol. VŠ (obor učitelství AJ pro ZŠ FFUPa a knihovnický kurz),
ve 2. pol. knihovnice (SŠ, 13 let praxe v NK).

Technické vybavení knihovny: 6 PC s INTERNETem pro studenty, scanner,
laserová tiskárna, 1 PC služební, 18 studijních míst ve studovně;
videotéka: 3 PC s katalogy, 1 PC služební, 11 videokabin s TV pro 33 diváků,
ovládací panel s 5 DVD a 7 videopřehrávači;
1 videokabina byla nově vybavena Blu-ray přehrávačem a 3D brýlemi;
pracovna: 4 PC, laserová tiskárna, administrativní kopírka, 2 DVD rekordéry,
videorekordér, multiplikátor, externí HD.

Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika

18 766

Speciální dokumenty
Celkem

16 512
35 278

Z toho je k dispozici cca 16 255 knih ve volném výběru.
Záznamy v elektronickém katalogu knihovny AMU pokrývají téměř
stoprocentně fond knihovny FAMU.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány podle nové
metodiky.

Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2010:

Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

123

184

307

periodika

19

1

20

speciální dokumenty
Roční přírůstek

808

287

1095

950

472

1422

Studijní fond videotéky:
Zkatalogizováno bylo cca 1629 nových videozáznamů filmů.
Stav: 23 888 videozáznamů
Videozáznamy filmů:

získáno

Hrané filmy

Celkem

694

Dokumentární filmy
Animované filmy
Ostatní
Celkem

463
75
397
1629

13 255
7 033
2 417
1 183
23 888

Přehled výdajů knihovny FAMU :
Celkem:

229 626,- Kč

Z toho:
akvizice
provoz + opravy
vybavení

65 %
15 %
20 %

Dotace z fakulty FAMU:
Z grantů katedry fotografie knihovna získala do svého fondu knihy (33574,Kč), DVD a knihy z grantu. Dr. Breganta ,FAMU International (5100,-) a p. Čeňka
pro katedru zvukové tvorby (7850,-). Děkanát FAMU částkou 34 000,- Kč zajistil
získání konsorciální licence pro přístup AMU k informačním zdrojům v rámci
programu INFOZ (Film Indexes Online, FIAF International Index to Film
Periodicals Plus) na rok 2012.
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 229 841,- Kč, což je cca o 20 tis. méně než
v loňském roce. Z toho tvořila dotace fakulty 81 524,- Kč tj. ve stejné výši jako
loni.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 38 hodin ve dvou oddělených provozech.

Statistické údaje o provozu knihovny:
Informace
Rešerše
prodej skript
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

Celková návštěvnost:

960
45
143
248
14 907
941

7 160

z toho:
uživatelé PC
video a DVD diváci
mimo AMU

640
259
760

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2012
-

zpracování návrhu na budoucí technické řešení úložiště filmů a jeho
možnosti propojení do projekce (v koordinaci s FAMU v roce 2013)

-

knihovna dle požadavků z kateder zintenzivněla nákupy zahraniční odborné
literatury, DVD a Blu-ray nosičů z e-shopu AMAZON v hodnotě více než 70
tis. Kč.

-

v rámci katalogizace v novém knihovnickém systému i v přesčasových
hodinách se knihovnice podílely na opravách a přebírání záznamů z NK do
slovníku autorit.

-

knihovna se částečně podílela na vytváření dílčích metodických materiálů
pro nový knihovnický systém (úbytky, role, připomínkování nových metodik
apod.)

-

v 2. pol. roku zahájila přebírání a doplňování (zejména věcný popis)
záznamů VŠKP FAMU zpětně od r. 2006 ze studijního systému v interakci s
jednotlivými katedrami. Do konce roku se podařilo zpracovat cca 2 ročníky.
Pro velkou chybovost ze strany studentů i kateder je práce komplikovaná.

-

průběžně knihovna doplňuje úložiště filmů Zlatého fondu české a
světové kinematografie.

Zpracovala: 20. 3. 2013 Ambrožová

