Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2017

Knihovna FAMU disponuje celkem pěti pracovními úvazky:
Všechny knihovnice poskytují odborné referenční, informační, poradenské a
bibliograficko-rešeršní služby.
1 úvazek:
vedoucí (VŠ obor filmová a divadelní věda FFUK a knihovnické kurzy),
správa a organizace všech knihovnických agend a provozu, katalogizace
speciálních typů dokumentů, akvizice, hospodářská agenda, správa agendy
odpisů a revizí a slovníku klíčových slov v knihovnickém systému Clavius aj.
1 úvazek:
knihovnice (VŠ bakalářské studium FF UK, obor informační studia a
knihovnictví), agenda VŠKP, katalogizace tištěných dokumentů, správa a
kontrola slovníku jmenných autorit v systému Clavius, správa Facebooku aj.
1 úvazek:
knihovnice (SŠ obor knihovnictví), katalogizace speciálních typů
dokumentů, metodický dohled na věcný popis katalogizovaných
dokumentů, akvizice aj.
1 úvazek:
knihovnice (SŠ obor knihovnictví), katalogizace – agenda tištěných
dokumentů a periodik, prodej skript aj.
1 úvazek:
knihovnice (SŠ a knihovnický kurz), technická správa a údržba fondu
videotéky a studovny, správa diskového pole, webových stránek a
Facebooku aj.
Fakultní knihovny AMU používají integrovaný automatizovaný knihovní
systém Clavius a OPAC katalogu Carmen (firma Lanius). Knihovny pracují
podle jednotné metodiky a úzce spolupracují na koordinaci a rozvoji všech
knihovnických a informačních procesů. Technické problémy systému řeší knihovny
s firmou LANius a Počítačovým centrem AMU prostřednictvím JIRA.

Rozdělení kompetencí v rámci fakultních knihoven AMU:
DAMU:
JIRA – výpůjční protokol, Clavius; metodika - katalogizace; správa
a kontrola záznamů tištěných dokumentů a příspěvky do SK NK
HAMU:
JIRA – Carmen; komunikace s AKVŠ a s NK ČR; zástupce v projektu CzechElib
FAMU:
JIRA – Carmen, Clavius; metodika – revize a odpisy, jmenné autority,
věcný popis; správa a kontrola autoritních záznamů a příspěvky do SK NK

Technické vybavení knihovny:
7 PC s INTERNETem pro studenty, scanner, laserová tiskárna, 2 PC
služební, 19 studijních míst ve studovně a 4 v knihovně.
videotéka: 3 PC s katalogy, 1 PC služební, 6 videokabin je vybaveno LED
TV, Blu-ray přehrávači, 3D brýlemi, 2 videorecordery, 5 Mini Mac
zařízením, které umožňuje ve studovně videotéky prezenčně on-line
sledovat studentské filmy FAMU (e-video) přímo z digitálního úložiště AMU.
pracovna: 4 PC, laserová tiskárna, administrativní kopírka, 1 DVD
rekordér, 1 SVHS videorekordér s digitálním konvertorem, 1 výkonná
pracovní stanice na podporu digitálního úložiště videozáznamů DVD a Bluray disků.

Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika
Speciální dokumenty
Celkem

20 431
21 273
41 704

Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2017:
Stav fondu

celkem
z toho:
knihy
periodika
celkem

2017
2017
2017 2017
2017
přírůstek přírůstek přírůstek odpisy celkem
nákup
dar
celkem
570
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2016
celkem
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DVD
Blu-ray
e-video
VK
Fond videotéky celkem

11093
743
1257
3253
16346

celkem

403
2
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speciální dokumenty:
z toho:
VŠKP: bakalářské
magisterské
disertace
VŠKP celkem

CD ROM
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Ve volném výběru je v knihovně k dispozici cca 15 500 knih, které v letních
měsících prošly revizí.
ODPISY:
Z knihovního fondu bylo vyřazeno 729 knih, z toho 78 titulů, jejichž ztráta byla
zjištěna při revizi fondu.
Knihovně se též podařilo odepsat 178 videokazet s videozáznamy, které již
získala pro videotéku na kvalitnějších nosičích.

Záznamy v elektronickém katalogu knihovny AMU pokrývají téměř
stoprocentně fond knihovny FAMU. Celkový počet záznamů: cca 60 tis.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány podle nové
metodiky RDA. Probíhá též revize a harmonizace slovníků jmenných
autorit, věcných hesel a klíčových slov.

V roce 2017 supervizorka z knihovny FAMU, pověřená metodickou činností pro
oblast personálních a korporativních autoritních záznamů všech knihoven AMU,
z celkového počtu 1296 zrevidovaných záznamů personálních autorit
zaslala do Souboru národních autorit NK ČR 99 návrhů autorit. Revize byla
zahájena v roce 2012, v knihovnách AMU bylo již celkem zrevidováno a
zharmonizováno 69 780 rejstříkových položek personálních autorit.
Fakultní knihovny AMU odeslaly do Souborného katalogu ČR v roce 2017 celkem
872 katalogizačních záznamů, z toho knihovna FAMU 409.
Přehled výdajů knihovny FAMU :
Celkem:
Z toho:

236 000 Kč

AKVIZICE
provoz + opravy
vybavení

76,5 %
18,5 %
5%

Akvizice z prostředků knihovny: 180 617 Kč
Příspěvek na akvizici z prostředků AMU: 120 000 Kč
V rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace získala knihovna:
40 000 Kč na nákup odborné literatury a Blu-ray disků ze zahraničí
20 000 Kč na vybrané tituly z každoročně pořádané výstavy Book Me
vydavatelství NAMU a Kuba Libri.
IRP inovace knihoven: 60 000 Kč na akvizici převážně zahraničních titulů.

Příspěvky na akvizici z rozpočtu FAMU: 318 810 Kč
Z rozpočtu FAMU byla vyčleněna finanční částka 110 232 Kč k získání konsorciální
licence pro přístup AMU k informačním zdrojům v rámci projektu ELIZA (Film
Indexes Online, FIAF, International Index to Film Periodicals Plus a Film &
Television Literature Index – EBSCO) na rok 2018.
Katedra FAMU International přispěla na nákup Blu-ray disků 50 000 Kč a
děkanát fakulty 2 000 Kč na knihy.

Dotace – granty:
V rámci vědecko-výzkumných projektů byly pořízeny především odborné
publikace, DVD a Blu-ray disky
a) Projektové soutěže (TA 18 - věda a výzkum)
29 781 Kč
b) Studentské grantové soutěže (TA 13 - věda a výzkum) 29 270 Kč
V rámci Vnitřní soutěže (F)AMU (TA 41 - IRP)

97 527 Kč

Na AKVIZICI bylo celkem vynaloženo: 619 427 Kč. Knihovna FAMU za všechny
příspěvky z prostředků AMU a FAMU děkuje.
Z Fondu provozních prostředků FAMU byl uhrazen nákup nových rolet do
studovny videotéky ve výši 15 000 Kč.
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

1018
56
104
511
10269
2465

Počet registrovaných uživatelů knihovny: 511
Celková návštěvnost:

7 364

z toho:
UŽIVATELÉ PC
video a DVD diváci
mimo AMU

568
922
583

Přehled licencovaných filmových databází ELIZA a jejich využití:
Screen Studies Collection
AFI Catalog

586 vyhledávání
618 vyhledávání

Film Index International
FIAF International Index to Film Periodicals Database
EBSCO
Film & Television Literature Index with Full Text

614 vyhledávání
635 vyhledávání
1094 vyhledávání

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2017

-

V průběhu roku 2017 knihovna FAMU v rámci propagace a zvýšení zájmu o
využívání licencované databáze Screen Studies zprostředkovala školení,
které nabízí platforma ProQuest online i prostřednictvím školitele přímo na
fakultě.
Největší zájem, stejně jako v minulém roce, projevila katedra FAMU
International. Databáze jsou předplaceny pouze do roku 2018. Bude nutné
zvážit s vedením FAMU financování předplatného na rok 2019.

-

Z grantových prostředků AMU se knihovna pokusí získat přístup do filmové
databáze dokumentárních filmů DAFilms na rok 2018.

-

Průběžně se vedoucí knihovny pravidelně setkávala s kolegyněmi z fakultních
knihoven DAMU a HAMU na pracovních poradách. Jako členka Knihovní rady
AMU se zúčastnila několika jednání, kde se mj. řešila otázka financování a
využívání konsorciálních informačních zdrojů, Czech Elib, statistiky pro AKVŠ,
GDPR (ochrana údajů zaměstnanců, studentů a uchazečů o studium) a
harmonogram příprav na upgrade knihovního systému v roce 2018.
Knihovnice se v průběhu roku zúčastnily knižního veletrhu Svět knihy a výstavy
Book Me, pořádané NAMU a Kuba Libri; odborné konference INFORUM,
semináře IVIG a setkání lokálních supervizorů autorit, semináře o novele
autorského práva, školení AMU (program FIS) aj.

-

V průběhu roku knihovna úspěšně pokračovala v získávání dalších
studentských filmů FAMU pro své datové úložiště ve spolupráci se Studiem
FAMU a IT. Ve studovně videotéky bylo k dispozici 1378 filmových titulů.
Starší studentská tvorba je bohužel zaznamenána pouze na videokazetách, což
knihovně neumožňuje digitalizaci v odpovídající kvalitě, a je tedy závislá na
na pomoci Studia FAMU a NFA.

-

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.

-

Dle požadavku vedení fakulty proběhl od 2.3. do 18.4.2017 v knihovně
FAMU audit. O výsledcích auditu informovala vedoucí na první schůzce nově
jmenované Knihovní rady FAMU 16. června 2017. Dle doporučení auditorek
byla vedoucí knihovny pověřena KR organizací příprav na nutnou revitalizaci
všech prostor knihovny (vymalování a renovace parket) a nové dispoziční
řešení. Pro budoucí projekt vedoucí získala arch. Davida Vávru. Hlavním
záměrem bude sloučit dva oddělené provozy do jednoho s volným výběrem
celého fondu knihovny i videotéky. K stavebním úpravám dojde také
v prostorách studovny videotéky, kde budou příčkou odděleny 4 PC boxy a
místnost pro mini projekci pro 1–6 diváků, která může být využívána i
pedagogy pro výuku. Změnou dispozic tak knihovna získá prostor pro další
velký regál na knihy na místě, kde byl výpůjční pult. Volný výběr ve videotéce
bude nutné zabezpečit ochrannými etiketami a nainstalovat novou
bezpečnostní bránu ve vchodu do knihovny.
Realizace nového projektu by se měla uskutečnit v červenci až září 2018,
kdy bude knihovna zcela nepřístupná.

-

Na doporučení auditu také vedoucí iniciovala návrh na digitalizaci
diplomových prací, archivovaných do roku 2006, kdy byla uzákoněna novela
autorského zákona. Na základě dohody na schůzi KR AMU byla knihovně FAMU
přislíbena organizační i finanční podpora ze strany AMU a vedoucí PC AMU
získal pro skenování zaměstnance depozitáře AV ČR. Realizace tohoto projektu
započala již v prosinci 2017. V součinnosti s PC a právníkem bude nutné
dořešit způsob zpřístupňování těchto VŠKP.

-

V letních měsících v knihovně úspěšně proběhla revize knihovního fondu.
Zároveň byly vyřazovány zastaralé publikace a nabídnuty studentům v nově
zřízené knihovničce na chodbě u projekčního sálu.

Zpracovala: 23. 3. 2018 Mgr. Markéta Ambrožová,
vedoucí knihovny FAMU

