Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2013

Knihovna FAMU disponuje celkem pěti pracovními úvazky:
V roce 2013 knihovna úspěšně dořešila personální situaci. Byla posílena o
knihovnici s perspektivou VŠ knihovnického vzdělání pro zajištění správy nového
systému a spolupráci s NK. Zároveň převzala agendu supervizora pro jmenné
autority včetně grantu MK ČR. Pro zvládnutí počátečního období byla knihovně
FAMU poskytnuta brigádnická výpomoc bývalého zaměstnance na 1. čtvrtletí roku
2013.
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, 2. ročník FF UK, obor
knihovnictví)
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,
2 videokabiny jsou vybaveny Blu-ray přehrávači, LED TV a 3D brýlemi.
pracovna: 4 PC, laserová tiskárna, administrativní kopírka, 2 DVD rekordéry,
videorekordér, multiplikátor, externí HD. Nově byl pořízen výkonnější PC na
podporu digitálního úložiště videozáznamů DVD a Blu-ray disců.
Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika

19 189

Speciální dokumenty
Celkem

17 171
36 360

Z toho je k dispozici cca 16 660 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 2013:

Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

171

233

404

periodika

18

1

19

speciální dokumenty
Roční přírůstek

628

462

1090

817

696

1513

Studijní fond videotéky:
Zkatalogizováno bylo cca 1268 nových videozáznamů filmů.
Stav: 25 156 videozáznamů
Videozáznamy filmů:

získáno

Celkem

Hrané filmy

920

14 175

Dokumentární filmy

285

7 445

63

2 480
1 056

1 268

25 156

Animované filmy
Ostatní
Celkem

Přehled výdajů knihovny FAMU :
Celkem:

228 058,- Kč

Z toho:
akvizice
provoz + opravy
vybavení

78 %
11,5 %
10,5 %

Příspěvek ze společných prostředků knihovny AMU: 94 219,- Kč
Na akvizici a částečnou úhradu filmové databáze v rámci programu INFOZ bylo
vynaloženo 27410,- Kč; na vybavení studovny videotéky na nové TV 20000,- Kč
a na podporu technického vybavení digitálního úložiště 46 809,- Kč.
Dotace z fakulty FAMU: 108 211,- Kč
Z grantů a prostředků katedry kamery knihovna získala do svého fondu knihy,
DVD a Blu-ray disky (24 711,- Kč); katedra fotografie nakoupila knihy z grantu L.
Jůna v hodnotě 9401,- Kč ; CAS přispěl celkovou částkou 36400,- Kč na akvizici
odborné literatury, DVD a BD; dále přispěly katedra režie (600,-), katedra
produkce (1300,-) a katedra dokumentární tvorby (1300,-).
Děkanát FAMU částkou 34 500,- 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 část roku 2013 a 2014.

Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 313 041 Kč, což je cca o 1/3 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:

924
42
166
544
10028
1812

7 211

z toho:
uživatelé PC
video a DVD diváci
mimo AMU

893
1176
578

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2013
-

v 1. pol. roku se podařilo zpracovat a opravit chybné údaje u všech VŠKP
FAMU od r. 2006. Problémy s včasným předáváním absolventských prací
přetrvávají pouze u katedry scenáristiky

-

knihovna dle požadavků z kateder zintenzivněla nákupy zahraniční odborné
literatury, DVD a Blu-ray nosičů z e-shopu AMAZON, pro obtížně
dosažitelné tituly (např. z dovozu z USA nebo zásilky bez řádných dokladů)
našla české dovozce; rozsah akvizice se rozšířil i díky efektivnější
komunikaci s jednotlivými katedrami

-

v průběhu celého roku se knihovnice v rámci katalogizace i v přesčasových
hodinách výraznou měrou podílely na úspěšném splnění cílů navazujícího
projektu MK ČR a Národní knihovny „Revize autorit v katalogu Knihovny
AMU“.

-

knihovna připravila interní metodiku modulu revize a úbytků v novém
knihovnickém systému

-

v letních měsících byl zrevidován fond videotéky - DVD a Blu-ray disků
v počtu 8518 ks; poškozené dokumenty byly nahrazeny

-

v 2. pol. roku se podařilo po dlouhých odkladech dokončit konverzi
všech ročníků periodik a knihovna tak mohla začít plně využívat systém
evidence časopisů v novém knihovnickém systému

-

z centrálních prostředků knihovny AMU byly pořízeny další nástroje pro
zkvalitnění správy digitálního úložiště videotéky.

Zpracovala: 8. 1. 2014 M. Ambrožová

