Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2014
V polovině roku 2014 došlo v rámci reorganizace Knihovny AMU jako rektorátního
pracoviště k zásadní změně. Zaniklo místo ředitelky a fakultní knihovny se staly
organizačními součástmi fakult s platností od 1. července 2014. Fakultní knihovny
mají statut samostatných odborných knihovnicko-informačních pracovišť se
zachováním jednotného integrovaného informačního systému knihoven AMU.
Knihovna FAMU disponuje celkem pěti pracovními úvazky:
1 úvazek – vedoucí (VŠ obor filmová a divadelní věda FFUK a knihovnický kurz)
2 úvazky – knihovnice (SŠ obor knihovnictví)
1 úvazek – knihovnice (SŠ a knihovnický kurz)
1 úvazek – knihovnice (SŠ, knihovnická nástavba, 3. ročník FF UK, obor
knihovnictví)
Technické vybavení knihovny: 6 PC s INTERNETem pro studenty, scanner,
laserová tiskárna, 2 PC služební, 18 studijních míst ve studovně
videotéka: 3 PC s katalogy, 1 PC služební, 6 videokabin s TV pro 16 diváků,
ovládací panel s 5 DVD a 7 videopřehrávači, 2 videokabiny jsou vybaveny Blu-ray
přehrávači, LED TV a 3D brýlemi.
pracovna: 4 PC, laserová tiskárna, administrativní kopírka, 2 DVD rekordéry,
videorekordér, externí HD, 1 výkonná pracovní stanice na podporu digitálního
úložiště videozáznamů DVD a Blu-ray disků.
Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika
Speciální dokumenty
Celkem

19 579
17 882
37 461

Z toho je k dispozici cca 17050 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. Probíhá též revize slovníků.
Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2014:

Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

89

281

370

periodika

19

1

20

speciální dokumenty
Roční přírůstek

825

453

1278

933

735

1668

Přehled speciálních dokumentů:
VŠKP

přírůstek 101 celkem 3785

Studijní fond videotéky:
Získáno:

přírůstek

odpis

Celkem

videokazety

0

567

3899

DVD

928

9749

Blu-ray disky
celkem

249

433

1177

567

14081

Přehled výdajů knihovny FAMU :
Celkem:

276 228,- Kč

Z toho:
AKVIZICE
provoz + opravy
vybavení

69 %
11,5 %
19,5 %

Příspěvek ze společných prostředků knihovny AMU: 50340,- Kč
Na částečnou úhradu filmové databáze v rámci programu INFOZ bylo vynaloženo
15068,- Kč; na akvizici zahraniční odborné literatury z grantu p. Ondračky
35 272,- Kč.
Dotace fakulty FAMU: 202510,- Kč
Z grantů a prostředků katedry kamery, fotografie, scenáristiky, CASu a FAMU
Iternational knihovna získala do svého fondu zahraniční odbornou literaturu a
filmové tituly na DVD a Blu-ray discích v celkové hodnotě 178 610,- Kč. Většina
nákupů byla realizována na e-shopu AMAZON.UK prostřednictvím platební karty
AMU, kterou disponuje vedoucí knihovny.

Děkanát FAMU částkou 23 000,- 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 2015.

Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 443 888 Kč, což je cca o 1/4 více než
v loňském roce. Knihovna FAMU za všechny příspěvky z prostředků FAMU, grantů
a centrálních prostředků Knihovny AMU děkuje.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 38 hodin týdně ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
INFORMACE
Rešerše
prodej skript
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

Celková návštěvnost:

985
68
111
529
7514
8041

7 231

z toho:
UŽIVATELÉ PC
video a DVD diváci
mimo AMU

621
813
595

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2014

-

Knihovna zahájila kontrolu a rekatalogizaci všech převedených záznamů
odborných časopisů v knihovnickém systému Clavius dle nové metodiky
včetně ověřování a porovnávání dat v příslušných národních knihovnách;
databáze periodik obsahuje cca 150 titulů (tj. cca 1800 svázaných ročníků).

-

Knihovna průběžně pracuje na revizi, opravách a doplňování autoritních
záznamů ve slovnících (jmenné autority, korporace, nakladatelé, klíčová
slova, geografické a chronologické údaje). Zrevidované záznamy odesílá
do souboru autorit Národní knihovny ČR.

-

Knihovna průběžně zajišťuje opravy poškozených nosičů a jejich náhrady,
včetně digitalizace videozáznamů z VHS. Zároveň probíhá konverze a
přesun záloh na externí úložiště.

-

Po reorganizaci knihoven AMU proběhla migrace webu knihovny FAMU na
portál FAMU.

-

V rámci řešení nedostačujících úložných prostor pro narůstající fond
knihovny a videotéky přistoupila knihovna k vyřazování nejstarších
videokazet. Odepsáno bylo celkem 567 VHS a prozatím uloženo do
depozitáře. Pokračovat bude knihovna i v následujícím roce.

-

Kapacita úložných prostor pro VŠKP a vzácné tisky, které nemohou být
k dispozici ve volném výběru, byla rozšířena o další skříně. Tím by mělo
být zajištěno místo na další 4 roky.

-

Na doporučení vedení FAMU bylo zrušeno 6 kabinek s 18 studijními místy
ve studovně videotéky s ohledem na jejich minimální využití a také na vysoké
poplatky za televizory. Uvolněné prostory by knihovna ráda využila při řešení
nedostačujících úložných prostor.

Zpracovala: 9. 1. 2015 M. Ambrožová

