Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2007
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 – středoškolské vzdělání, od října 2007 rekvalifikační knihovnický kurz
na STK
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

17 280

Speciální dokumenty

10 661
27 941

Celkem
Z toho je k dispozici cca 14 831 knih ve volném výběru.

Elektronický katalog obsahuje 100% záznamů knihovního fondu,
tj. cca 46 500 záznamů ! V roce 2007 jich bylo nově vloženo 3 731, řada záznamů prošla
zásadní revizí (zejména záznamy studentských filmů).
Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2007:
Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

383

344

727

periodika

13

68

81

speciální dokumenty
Roční přírůstek

701

329

1030

1097

741

1838

Přehled výdajů knihovny FAMU :

původní limit knihovny FAMU
200.327- Kč
navýšení prostředků z knihovny AMU 30.000,- Kč
Celkové výdaje
229.668.-Kč

Z toho:
akvizice
53,5%
provoz + opravy 16 %
vybavení
30,5%

Dotace z fakulty FAMU:
Dotace z grantů FAMU činily cca 172 888,- Kč. Poděkování patří p. děkanovi dr.
Bregantovi a CASu za finanční podporu na celoroční předplatné zahraničních periodik a
nákup DVD. Největší dar knihovna obdržela od p. Silveria z katedry fotografie, který ze
svého grantu nakoupil cca 100 zahraničních fotografických publikací. Knihovní fond byl též
obohacen o odbornou literaturu z grantu p. Czumala z CASu.
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 294 857,- Kč, tj. o téměř 59 tis. méně než v roce 2006.
Necelých 70 tis. Kč muselo být investováno do nákupu dalších regálů pro rozšíření kapacity
úložných prostor videotéky.
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:

3905
1268
465
556
14904
13369

21 420
uživatelé PC
15200
video a DVD diváci 2188
mimo AMU
1168

V roce 2007 poněkud klesl počet zaregistrovaných uživatelů v knihovně FAMU, ale podstatně
se zvýšila návštěvnost , především ve studovně, kde jsou prezenčně zpřístupňovány
fotografické publikace a vysokoškolské kvalifikační práce; vzrostl i počet uživatelů PC.
Mírně poklesla návštěvnost videotéky, ale díky uvolnění mnoha dokumentů, doposud
určených pouze k prezenčnímu studiu a jejich zálohováním, vzrostl počet absenčních
výpůjček.

Hlavní činnosti knihovny FAMU v roce 2007
videotéka:
-

-

výměna jednoduchých regálů za dvojité dočasně vyřešila nedostatek místa
na ukládání DVD a VHS; stále narůstající počet nových DVD však získanou rezervu
zaplní již za necelý rok a půl
během reorganizace videotéky byly nově osignovány všechny VHS a
proběhla revize celého fondu speciálních dokumentů: knihovna přišla ztrátou nebo
poškozením o 56 videokazet a 33 DVD, t.j cca 160 videozáznamů filmů, z nichž
většina titulů existuje ještě na jiných nosičích nebo budou brzy nahrazeny.

knihovna:
-

katalogizace objemného daru starších fotografických periodik (60 svazků)
a cca 100 odborných publikací, vyřazených z knihovny ČVUT
- katalogizace cca 100 cizojazyčných fotografických publikací (grant. KFO)
- prostorová reorganizace videotéky se propojila s celým fondem
společenských věd, který musel být kvůli výměně regálů celý vystěhován
a s ohledem na formát také přerovnán

V roce 2008 bude knihovna pokračovat v revizi knihovního fondu a připravovat praktická
řešení budoucí situace úložných prostor ve videotéce.

V Praze, 23. 1. 2008
Mgr. Markéta Ambrožová
vedoucí knihovny FAMU

