Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2018

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. Na konci roku byl tento úvazek zrušen.
1 úvazek: knihovnice (SŠ obor knihovnictví), katalogizace – agenda tištěných
dokumentů a periodik, prodej skript aj. V polovině roku byl tento úvazek rozdělen
na ½ (SŠ obor knihovnictví) a ½ (VŠ obor informační studia a knihovnictví).
1 úvazek: knihovnice (SŠ a knihovnický kurz), technická správa a údržba fondu
videotéky a studovny, správa diskového pole, webových stránek a Facebooku aj.
Od října byl tento úvazek obsazen odborným knihovníkem (VŠ obor filmová
věda).
Fakultní knihovny AMU používají integrovaný automatizovaný knihovní
systém Clavius a OPAC katalogu Carmen (firma Lanius). Celý rok se
připravovaly knihovny ve spolupráci s počítačovým centrem AMU a firmou Lanius
na implementaci nového knihovního systému s názvem TRITIUS, který byl
zprovozněn při zahájení nového školního roku 2018/2019. 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.
Na připomínkovém řízení nového knihovnického systému TRITIUS spolupracují
všechny tři knihovny AMU společně.
Technické vybavení knihovny a videotéky po rekonstrukci:
Knihovna: 5 PC s INTERNETem, scanner, laserová tiskárna, 20 studijních míst ve
studovně a 5 relaxačně-studijních míst v knihovně.
Videotéka: 1 PC s interním katalogem a připojením na INTERNET a síť AMU, 4
videokabiny jsou vybaveny LED TV, Blu-ray přehrávači, 2 videorecordery, 3 Mini
Mac zařízeními, která umožňují ve studovně videotéky prezenčně on-line sledovat
studentské filmy FAMU (e-video) přímo z digitálního úložiště AMU.
KINEČKO – týmová studovna: 6 studijních míst; je vybavena televizí Samsung
s QLED obrazovkou o úhlopříčce 138 cm, kterou doplňuje SoundBar (zvukový
panel) Harman Kardon. Blu-Ray přehrávač umožňuje přehrávání filmů ze všech
regionů a také v HD kvalitě včetně 4K. K dispozici je také připojení k úložišti se
studentskými
filmy.
Studovnu
je
možné
si
rezervovat
na
adrese
https://www.famu.cz/cs/studium/aktualni-obsazeni-projekce-spolecnychuceben/studovna/ nebo přímo v knihovně.
Výpůjční pult: 4 PC s interním katalogem a připojením na INTERNET a síť
AMU, 2 PC služební, administrativní kopírka.
Pracovna a 1 pracovně-asistenční místo v knihovně: 5 PC, 2 laserové
tiskárny, administrativní kopírka, 1 DVD rekordér, 1 SVHS videorekordér
s digitálním konvertorem, 1 výkonná pracovní stanice na podporu digitálního
úložiště videozáznamů DVD a Blu-ray disků.
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Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2018:
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Ve volném výběru je v knihovně k dispozici cca 16 500 knih a odborných
periodik, 3000 videokazet a 13 000 DVD a Blu-ray disků.
Knihovna odebírá celkem 21 titulů odborných periodik, archivuje 18 (9
českých a 9 zahraničních).
ODPISY:
Z knihovního fondu bylo vyřazeno 32 ročníků Filmového přehledu a 1 kniha ;
knihovně se též podařilo odepsat 99 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.

Přehled výdajů knihovny FAMU :
Celkem:
Z toho:

236 000 Kč

AKVIZICE
provoz + opravy
vybavení

55 %
13 %
32 %

Akvizice z prostředků knihovny: 128 914 Kč
z vybraných pokut :
4 048 Kč
Příspěvek na akvizici z prostředků AMU/FAMU: 247 143 Kč
Z prostředků určených na projekty Studentské grantové soutěže AMU (Specifický
vysokoškolský výzkum - TA 13) byly pořízeny odborné publikace ve výši 53 891 Kč.
Z prostředků určených na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU/FAMU (TA 18 Projektová soutěž AMU, Podpora knihoven) byly pořízeny publikace ve výši
38 252 Kč.
IRP inovace knihoven: příspěvek 60 000 Kč a 20 000 Kč byl využit na nákup
vybraných titulů z výstavy Book Me, každoročně pořádané vydavatelstvím NAMU a
Kuba Libri.
Díky finanční podpoře rektorátu se podařilo knihovně získat přístup k filmové
databázi dokumentárních filmů DAFilms ve výši předplatného na rok 2018
25 000 Kč. Během roku o přístup požádalo více než 60 studentů a pedagogů.
Katedra FAMU International přispěla na nákup Blu-ray disků a odborné literatury
50 000 Kč.
Na AKVIZICI bylo celkem vynaloženo: 380 105 Kč.
Vedení AMU knihovnu finančně podpořilo částkou 750 000 Kč na digitalizaci
VŠKP (naskenování 2 710 diplomových prací).
Náklady na rekonstrukci a revitalizaci knihovny:
1. Investiční náklady
2 560 865 Kč
2. Neinvestiční náklady
946 825 Kč
3. Architektonický projekt 43 560 Kč
-------------------------------------------------------Celkem
3 551 250 Kč včetně DPH
Knihovna na vybavení přispěla ze svého rozpočtu částkou 75 432 Kč.
PC AMU za finanční podpory AMU vybavilo knihovnu 10 novými počítači a 7
monitory v hodnotě 213 142 Kč.

Knihovna FAMU za veškerou finanční podporu z prostředků AMU a FAMU děkuje.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 38 hodin týdně.
Statistické údaje o provozu knihovny:

INFORMACE
Rešerše
prodej skript
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

620
38
56
596
8918
1630

Počet registrovaných uživatelů knihovny: 596
Celková návštěvnost:

4647

z toho:
UŽIVATELÉ PC
video a DVD diváci
mimo AMU

300
786
300

Přehled licencovaných filmových databází ELIZA v roce 2018
Screen Studies Collection
AFI Catalog
Film Index International
FIAF International Index to Film Periodicals Database
EBSCO
Film & Television Literature Index with Full Text
JSTORE

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2018
Rok 2018 byl pro knihovnu FAMU velmi náročný, ale také úspěšný. Podařilo se
zrealizovat nejpodstatnější doporučení auditu z roku 2017: rekonstrukci a
revitalizaci knihovny a digitalizaci vysokoškolských prací do roku 2006. Zároveň
proběhla neméně náročná implementace nového knihovního systému.
Rekonstrukce a revitalizace knihovny byla dle návrhu arch. Davida Vávry
ve spolupráci s arch. Robertem Daňkem a za finanční podpory vedení FAMU
zrealizována během letních prázdnin od července do září. Kromě vymalování a
renovace parket šlo především o změnu dispozičního řešení. Hlavním záměrem
bylo sloučit dva oddělené provozy do jednoho s volným výběrem celého fondu
knihovny i videotéky s filozofickým podtextem vytvoření knihovny s rušnější
zónou u výpůjčního pultu směrem ke klidnějším studijním místům. Ke stavebním
úpravám došlo také v prostorách studovny videotéky, kde byly příčkou odděleny 4
PC boxy a místnost pro mini projekci pro 1–6 diváků, která může být také
využívána pedagogy jako učebna. Změnou dispozic tak knihovna získala prostor
pro další velký regál na knihy na místě, kde byl výpůjční pult. Mezi knižními regály
přibylo 5 pohodlných relaxačních míst. Volný výběr ve videotéce bylo nutné
zabezpečit ochrannými etiketami a nainstalovat novou bezpečnostní bránu ve
vchodu do knihovny. Vystěhován musel být celý fond knihovny (16 000 knih a
4000 diplomových prací) a videotéky (3000 videokazet a 13 000 DVD) včetně
technického vybavení a veškerého nábytku kromě regálů. Knihovna byla v letních
měsících personálně velmi oslabena, proto musela tuto situaci řešit brigádní
výpomocí středoškolských i vysokoškolských studentů, kteří pomáhali při
polepování AV nosičů bezpečnostními etiketami a řazením knih ve volném výběru.
Diplomové práce FAMU (VŠKP) byly v knihovně FAMU archivovány od roku
2003 a v roce 2018 jich bylo cca 4200, což značně zatěžovalo úložné prostory
knihovny. Aby bylo možné archivovat fyzické verze v depozitáři v Berouně a texty
zpřístupňovat v knihovně pouze digitálně, vedoucí na doporučení auditu 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 služby kopírovacího centra AV ČR. Realizace tohoto
projektu započala již v prosinci 2017 a během roku 2018 bylo naskenováno
celkem 2 710 VŠKP. V digitální podobě budou tyto práce postupně převedeny do
DSpace - repozitáře diplomových prací AMU a propojeny se záznamy v katalogu
knihovny. Zpřístupňovány budou pouze prezenčně v knihovně. Přístup k plným
verzím diplomových prací po roce 2006 jsou dostupné on-line prostřednictvím
INTRANETu pedagogům a studentům AMU, tj. všem uživatelům sítě AMU.
V průběhu roku 2018 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 byly předplaceny v rámci desetiletého konsorcia vysokých škol a
Národního filmového archivu pouze do roku 2018. Knihovní rada FAMU však
předplatné na další rok 2019 nepodpořila.

Z grantových prostředků AMU knihovna získala přístup do filmové databáze
dokumentárních filmů DAFilms na rok 2018, o který je stále větší zájem (od
března do konce roku si o přístup zažádalo 53 studentů).
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, problematika e-knih, 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, v rámci
spolupráce s Národní knihovnou setkání lokálních supervizorů autorit, semináře o
novele autorského práva aj. Všichni zaměstnanci knihoven absolvovali školení
v souvislosti s implementací nového knihovního systému TRITIUS.
Práce ve stávajícím systému Clavius byly ukončeny v srpnu a během září byla
provedena konverze dat. Nový systém byl zprovozněn 1. října, kdy byla
knihovna po třech měsících znovu otevřena.
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 1491 filmových titulů v digitální podobě.
Starší studentská tvorba je bohužel zaznamenána pouze na videokazetách, což
knihovně neumožňuje digitalizaci v odpovídající kvalitě, a je tedy závislá 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.

Zpracovala: 28. 2. 2019

Mgr. Markéta Ambrožová, vedoucí knihovny FAMU

Schválil: Mgr. Zdeněk Holý, děkan FAMU

