Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2006
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, (vyšší odborná knihovnická škola, v září
dokončena VŠ)
1 úvazek – odborného knihovníka se nepodařilo obsadit, řešeno prozatímně
brigádnickou výpomocí.
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, DVD rekordér, videorekordér
Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika

16 472

Speciální dokumenty

9 720
26 192

Celkem
Z toho je k dispozici cca 14160 knih ve volném výběru.

Knihovna FAMU dokončila v roce 2006 kompletně převod všech záznamů knih a vázaných
periodik do elektronické formy, včetně náročných oprav všech záznamů studentských filmů,
převzatých ze Studia FAMU Elektronický katalog tedy obsahuje 100% záznamů
knihovního fondu., tj. 44 000 záznamů !
Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2006:
Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

150

390

540

periodika

11

81

92

speciální dokumenty
Roční přírůstek

707

612

1319

868

1083

1951

Přehled výdajů knihovny FAMU :

původní limit knihovny FAMU
209 962,- Kč
navýšení prostředků z knihovny AMU 30.000,- Kč
Celkové výdaje
239 693- Kč

Z toho:
akvizice
67%
provoz + opravy 32,5%
vybavení
0,5%

Dotace z fakulty FAMU:
Dotace z grantů FAMU činily cca 193 000 Kč. Poděkování patří především p. děkanovi dr.
Bregantovi a p. Janečkovi z CASu, kteří obohatili náš knihovní fond o další významné tituly
světové kinematografie a odborné literatury, uhradili též celoroční předplatné zahraničních
periodik. Největší dar knihovna obdržela od katedry animované tvorby v podobě 144
zahraničních DVD. Odborné publikace zakoupily též katedry fotografie (29 fotografických
publikací z nakladatelství Scalo) a dokumentární tvorby (třídílná Encyclopedia of
documentary film z nakl. Routledge N.Y.). Z grantu dr. Bernarda byly dotovány i další
přepisy studentských filmů FAMU na VHS.
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 353 658,- Kč, tj. o 22,5 tis. více než v roce 2005.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 42 hodin ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
informace
rešerše
prodej skript
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

Celková návštěvnost:
z toho:

3820
1225
595
629
14396
14812

18 495
uživatelé PC
12500
video a DVD diváci 3189
mimo AMU
1236

V roce 2006 se v knihovně FAMU zaregistrovalo o více než 100 uživatelů více než v roce
předchozím. Návštěvnost sice poklesla, ale díky uvolnění mnoha dokumentů, doposud
určených pouze k prezenčnímu studiu, vzrostl počet absenčních výpůjček.

Hlavní činnosti knihovny FAMU v roce 2006
katalogizace cizojazyčných odborných publikací (frac., něm., angl.) z knihovny dr.
Maydla (cca 400 knih)
- katalogizace darovaných videokazet (cca 150 VDK) z FAMU Int. od American
University
- dokončení retrokatalogizace fondu periodik v depositáři
- načtení čárových kódů beletrie (cca 2200 knih) v depositáři
- částečná reorganizace knihovny po nákupu nových regálů (např. oddíl fotografie –
technika a teorie byl přesunuta do studovny k ostatním fotografickým publikacím,
takže ve studovně je nyní kromě filmových periodik soustředěna výhradně literatura
z oboru fotografie)
videotéka:
- pokračování v přepisech nejdůležitějších filmů z VDK na DVD (zlatý fond apod.) a
pořizování záloh nepůjčovatelných DVD
- práce na katalogizaci a opravách záznamů FS – studentské filmy;videokazety kvůli
nedostatku místa byly vyčleněny a přesunuty do kanceláře (v katalogu označeny (s) za
signaturou) 144 VHS s 507 tituly – rozsáhlé a velmi pracné opravy ve jmenném
rejstříku studentů a pedagogů FAMU
- přepis a katalogizace všech studentských filmů z FAMUFESTu
 2005 na
 9 DVD (76 filmů)
- doplňování předmětových hesel do zkatalogizovaných publikací o výtvarném umění a
architektuře
- průběžně: doplňování záznamů, opravy předmětových skupin, autorit , korporací atd.
Vzhledem k narůstajícímu počtu přírůstků ve fondu videotéky bude muset knihovna v roce
2007 vyřešit otázku nedostačujících prostor pro uložení těchto speciálních dokumentů.
-

V Praze, 15. 5. 2007
Mgr.Markéta Ambrožová
vedoucí knihovny FAMU

-

