Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2010

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 – odborná knihovnice (VŠ obor knihovnictví a informatika)
1 úvazek – knihovnice (VŠ obor učitelství AJ a v prosinci úspěšně ukončen
knihovnický kurz)
Technické vybavení knihovny: 6 PC s INTERNETem pro studenty, kopírka, 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

18 158

Speciální dokumenty

14 150
32 308

Celkem

Z toho je k dispozici cca 15 686 knih ve volném výběru.
Elektronický katalog obsahuje téměř 100% záznamů knihovního fondu,
tj. cca 54 787 záznamů. V roce 2010 jich bylo nově vloženo 2618.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány.

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

koupí

darem

Celkem

knihy

87

249

336

periodika

16

2

18

893

181

1074

996

432

1428

speciální dokumenty
Roční přírůstek

Přehled výdajů knihovny FAMU :

původní limit knihovny FAMU
226 995,- Kč
navýšení prostředků z knihovny AMU 101 000,- Kč
Celkové výdaje
327 995.-Kč
Z toho:
akvizice
63 %
provoz + opravy 16 %
vybavení
20 %

Dotace z fakulty FAMU:
Katedra fotografie knihovně přispěla částkou 10 027,- Kč na celoroční předplatné
zahraničních periodik. 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 2010.
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 249 356,- Kč, což je přibližně stejný výdaj jako
v loňském roce. Z toho dotace fakulty byly o polovinu nižší a cca 30.000,-Kč
bylo použito jako předplatné na DVD v e-shopu Filmaréna na rok 2011.

Knihovní služby
Výpůjční doba činila 38 hodin ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
Informace
920
Rešerše
100
prodej skript
277
494
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček 11533
počet prezenčních výpůjček 3432

Celková návštěvnost:

10 421

z toho:
uživatelé PC
770
video a DVD diváci 980
mimo AMU
500

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2010
Provozní doba:
- od května 2010 byla KR FAMU schválena úprava otevírací doby částečným omezením
provozu ve večerních, málo využívaných hodinách:
po, út. a čtvrt.
10-18,
středa ponechána 10-20
a pátek (zkrácen) 10-14.
Knihovna tak získala 8 hodin navíc na vnitřní práce.
Akvizice:
- na podnět KR vedoucí knihovny FAMU zrealizovala prozatímní akviziční nástroj pro
zadávání požadavků a návrhů pedagogů ve formě sdíleného dokumentu v prostředí
GroupWise pod názvem DESIDERATA. Pro nákupy v zahraničních e-shopech se podařilo
získat virtuální uživatelskou kartu. V roce 2010 byly nakoupeny žádané zahraniční publikace
a DVD v hodnotě cca 14.400,- Kč.
Zálohy DVD:
- knihovna učinila veškerá nutná opatření pro údržbu fondu videotéky:
1) zálohování
2) úložiště filmů Zlatého fondu české a světové kinematografie. V roce 2010 se podařilo
dokončit budování Zlatého fondu české kinematografie, včetně verzí s angl. titulky.
Studentské filmy:
- knihovna převzala posledních 8 videokazet s 57 student. filmy z grantu dr. Bernarda.
(zpracovány zatím v TIN FS).
VŠKP:
- z praktických důvodů byly všechny VŠKP přestěhovány z depozitáře do prostor knihovny
v 1. patře, takže mohou být uživatelům poskytnuty ke studiu okamžitě bez předchozího
objednání. V rámci stěhování proběhly přesuny části knihovního fondu ve volném výběru.
Příprava na konverzi: byly zahájeny opravy duplicitních titulů videozáznamů.

V Praze, 21. 1. 2011
Mgr. Markéta Ambrožová
vedoucí knihovny FAMU
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