Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2019
Knihovna FAMU disponuje celkem čtyřmi pracovními úvazky:
Všechny knihovnice a knihovníci poskytují odborné referenční, informační,
poradenské a bibliograficko-rešeršní služby.
1 úvazek: vedoucí (VŠ obor filmová a divadelní věda FF UK a knihovnický kurz),
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 Tritius 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 Tritius, správa webových stránek, Facebooku
aj.
1 úvazek: knihovník (VŠ, obor filmová věda), katalogizace speciálních typů
dokumentů, technická správa a údržba fondu videotéky a studovny, správa
webových stránek aj.
1/2 úvazek: knihovnice (SŠ obor knihovnictví), katalogizace – agenda tištěných
dokumentů a periodik, prodej skript aj
1/2 úvazek: knihovník (VŠ obor informační studia a knihovnictví) technická
správa a údržba fondu videotéky a studovny, správa diskového pole, komunikace
s DAFilms aj.
Fakultní knihovny AMU používají integrovaný automatizovaný knihovní
systém 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 a úpravy systému řeší knihovny nejprve s Počítačovým centrem AMU
prostřednictvím JIRA a následně pak prostřednictvím Helpdesku firmy Lanius. Ke
všem požadavkům se vždy vyjadřují všechny knihovny AMU.
V řešení jsou příspěvky katalogizačních záznamů tištěných textů a autoritních
záznamů knihoven AMU do Souborného katalogu Národní knihovny.
Technické vybavení knihovny a videotéky:
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 telefonicky, mailem či přímo
osobně
v knihovně.
Obsazenost
je
vidět
na
adrese:
https://www.famu.cz/cs/studium/aktualni-obsazeni-projekce-spolecnychuceben/studovna/.
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, 1 laserová
tiskárna, 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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Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2019:
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Ve volném výběru je v knihovně k dispozici cca 17 000 knih a odborných
periodik, 3000 videokazet a 13 800 DVD a Blu-ray disků.
Knihovna odebírá celkem 24 titulů odborných periodik, archivuje 20 (11
českých a 9 zahraničních).
Záznamy v elektronickém katalogu knihovny AMU pokrývají téměř
stoprocentně fond knihovny FAMU. Celkový počet záznamů: cca 60 300.
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

47 %
16 %
37 %

Akvizice z prostředků knihovny: 110 731 Kč
z vybraných pokut :
6 937 Kč
Příspěvek na akvizici z finančních prostředků AMU/FAMU: 356 454 Kč
Z prostředků určených na projekty Studentské grantové soutěže AMU (Specifický
vysokoškolský výzkum - TA 13); na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU/FAMU (TA 18 Projektová soutěž AMU, Podpora knihoven); IRP – inovace knihoven ; institucionální
podpora rektorátu – DKR; FFUP a z příspěvku katedry FAMU International byly pořízeny
odborné zahraniční publikace, filmové tituly na DVD a Blu-ray discích a částečně byly
použity také na zpřístupnění filmové streamovací platformy dokumentárních filmů
DAFilms.
Na AKVIZICI bylo celkem vynaloženo: 474 122 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

513
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Počet registrovaných uživatelů knihovny: 578
Celková návštěvnost:

5 215

z toho:
UŽIVATELÉ PC
video a DVD diváci
mimo AMU

320
565
250

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2019

Během roku 2019 bylo 2 710 fulltextových souborů naskenovaných
diplomových prací FAMU (VŠKP), archivovaných v knihovně do roku 2005,
postupně převedeno do DSpace - repozitáře závěrečných prací AMU, kde jsou
volně dostupná pouze metadata. Plné texty jsou přístupné v elektronické podobě
pouze prezenčně v knihovně. Plné verze diplomových prací po roce 2006 jsou
dostupné on-line prostřednictvím INTRANETu pouze pedagogům a studentům
AMU, tj. všem uživatelům sítě AMU. V tištěné formě jsou prezenčně k dispozici dle
platných předpisů již pouze bakalářské a diplomové scénáře.
Katalog Knihovny FAMU obsahuje 4 508 záznamů VŠKP; na jejich propojení
s DSpace pracuje Počítačové centrum.
Fyzické tištěné verze diplomových prací jsou uloženy v depozitáři v Berouně.
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 1568 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.
Na konci roku se knihovna zapojila do nového projektu Archivace uměleckých
výstupů AMU v rámci OP3V, kde může uplatnit své dlouhodobé zkušenosti
s katalogizací studentských filmů a prací s datovým úložištěm.

Z grantových prostředků AMU knihovna získala přístup do filmové databáze
dokumentárních filmů DAFilms na 3 čtvrtletní předplatné roku 2019, o který je
stále větší zájem (o přístup zažádalo více než 70 studentů i pedagogů).
Průběžně se vedoucí knihovny pravidelně setkávala s kolegyněmi z fakultních
knihoven DAMU a HAMU na pracovních poradách. V souvislosti s implementací
nového knihovního systému TRITIUS v říjnu 2018 byla veškerá pozornost
věnována po celý rok připomínkovému řízení a zadávání požadavků do JIRA
v rámci AMU a posléze do Helpdesku firmy Lanius, správce programu. Dosud není
dořešeno odesílání katalogizačních záznamů tištěných dokumentů a autoritních
záznamů do Souborného katalogu Národní knihovny ČR.
Jako členka Knihovní rady AMU se vedoucí zúčastnila několika jednání, kde se mj.
řešila otázka financování a využívání konsorciálních informačních zdrojů, Czech
Elib, problematika e-knih, statistiky pro AKVŠ atd.
Knihovnice se v průběhu roku zúčastnily knižního veletrhu Svět knihy a výstavy
Book Me, pořádané NAMU a Kuba Libri, v rámci spolupráce s Národní knihovnou
setkání lokálních supervizorů autorit, semináře o novele autorského práva aj.
Knihovna průběžně pracuje na revizi, opravách a doplňování autoritních
záznamů ve slovnících (jmenné autority, korporace, nakladatelé, klíčová slova,
geografické a chronologické údaje).
Knihovna průběžně zajišťuje opravy poškozených nosičů a jejich náhrady, včetně
digitalizace videozáznamů z VHS. Zároveň probíhá konverze a přesun záloh na
externí úložiště.

Zpracovala: 20. 1. 2020

Mgr. Markéta Ambrožová, vedoucí knihovny FAMU

