Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2011

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 – knihovník (SŠ a knihovnický kurz)
1 úvazek – knihovnice (VŠ obor učitelství AJ a knihovnický kurz)

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, 12 videokabin s TV pro 36 diváků, ovládací
panel s 5 DVD a 7 vidopřehrávači
pracovna: 4 PC, laserová tiskárna, administrativní kopírka, 2 DVD rekordéry,
videorekordér, multiplikátor, externí HD.

Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika

18 439

Speciální dokumenty
Celkem

15 417
33 856

Z toho je k dispozici cca 15 948 knih ve volném výběru.
Elektronický katalog obsahuje téměř 100% záznamů knihovního fondu.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány.

Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2010:
Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

110

155

265

periodika

18

1

19

speciální dokumenty
Roční přírůstek

1112

216

1328

1240

372

1612

Přehled výdajů knihovny FAMU :

původní limit knihovny FAMU
216 138,- Kč
navýšení prostředků z knihovny AMU 19 054,- Kč
Celkové výdaje
235 192.-Kč
Z toho:
akvizice
72 %
provoz + opravy 19 %
vybavení
9%

Dotace z fakulty FAMU:
V podobě knižních darů rozšířila fond knihovny Katedra fotografie (23 000,-),
Katedra kamery (4640,-), CAS (6083,-) a DVD CAS (13 200,-). 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 2011.
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 250 773,- Kč, což je přibližně stejný výdaj jako
v loňském roce. Z toho dotace fakulty v celkové výši 81 923,- Kč byly téměř dvojnásobné.

Knihovní služby
Výpůjční doba činila 38 hodin ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
Informace
893
Rešerše
105
prodej skript
214
348
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček 12307
počet prezenčních výpůjček 437

Celková návštěvnost:

11 750

z toho:
uživatelé PC
683
video a DVD diváci 301
mimo AMU
357

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2011
1. pololetí :
- příprava a úprava dat pro konverzi e-katalogu TINLIB do nového
knihovnického systému CLAVIUS
- spolupráce na specifikacích pro převod jednotl. typů dokumentů, především
videozáznamů, a teoretická příprava na práci v novém formátu MARC 21
- pro převod výpůjčního protokolu se knihovně na konci letního semestru
podařilo zajistit vrácení všech výpůjček
červenec-srpen:
-

po dohodě s KR byla v letních měsících knihovna zcela uzavřena, přesto se
díky náhradnímu režimu podařilo bez omezení vyhovět všem požadavkům
uživatelů

-

kontrola dat po konverzi
opravy a připomínky ke konverzi
školení knihovníků – katalogizace, výpůjční protokol,
CARMEN
průběžné doplňování úložiště filmů Zlatého fondu české a
světové kinematografie

2. pololetí:

-

Přes náročnost přechodu na nový knihovnický systém dokázala knihovna zabezpečit plynulý
chod v obou provozech a pokrýt všechny požadavky fakulty.
Výměna systému se projevila pravděpodobně pouze menším počtem zkatalogizovaných
dokumentů.

V Praze, 26. 1. 2012
Mgr. Markéta Ambrožová
vedoucí knihovny FAMU

-

