Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2008

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 – knihovnice (středoškolské vzdělání)

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

17 688

Speciální dokumenty

11 808
29 496

Celkem

Z toho je k dispozici cca 15 200 knih ve volném výběru.
Elektronický katalog obsahuje 100% záznamů knihovního fondu,
tj. cca 50 468 záznamů. V roce 2008 jich bylo nově vloženo 4 107.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány (především studentské
filmy FAMU).

Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2008:
Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

118

251

369

periodika

29

10

39

speciální dokumenty
Roční přírůstek

844

303

1147

564

1555

991

Přehled výdajů knihovny FAMU :

původní limit knihovny FAMU

212 307,- Kč

navýšení prostředků z knihovny AMU 43 500,- Kč
Celkové výdaje
255 807.-Kč

Z toho:
akvizice
34 %
provoz + opravy 33 %
vybavení
31 %

Dotace z fakulty FAMU:
Dotace z grantů FAMU činily cca 56 400,- Kč. Poděkování patří p. děkanovi a CASu za
finanční podporu na celoroční předplatné zahraničních periodik a nákup DVD a odborné
literatury.
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 143 105,- Kč, stejně jako v loňském roce musela
knihovna věnovat 1/3 svých prostředků na nové regály pro rozšíření úložných prostor
videotéky.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 42 hodin ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
Informace
3444
Rešerše
1050
prodej skript
278
579
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček 14132
počet prezenčních výpůjček 9873

Celková návštěvnost:

20 615

Z toho:
uživatelé PC
5227
video a DVD diváci 1996
mimo AMU
2520

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2008
Videotéka:
- výměna nedostatečného osvětlení ve skladu DVD a VHS rozšíření úložného prostoru o nové
regály (výroba na zakázku) v knihovně; s tím související přesuny všech knih z oborů
Společenské vědy (SV), Umění (UM) a Teorie filmu (Fi-o).
Revize:
- zrevidovány byly všechny knihy ve volném výběru i v depozitáři (kódy začínající
3020320……) včetně všech přírůstků. Jsou připraveny knihy k vyřazení i knihy ztracené
k odpisu. Revize bude dokončena hned po schválení nové metodiky odpisů.
Studentské filmy:
- pro videotéku byly získány studentské filmy a cvičení z FAMUFestu 2006, 2007 a 2008.
K cca 50 studentským filmům z grantu dr. Bernarda bylo nutné ručně opsat veškeré údaje
podle titulků pro doplnění katalogizačních záznamů (do TINLIBu bude doplněno až v r.
2009).
Katalogizace darů:
- byly roztříděny a zkatalogizovány fotografické publikace a periodika z ČVUT. Opravy: ve
všech záznamech byla opravena a doplněna předmětová skupina, určující období výroby
filmu (např. kinematografie 20. let 20. stol.); průběžné doplňování záznamů a opravy dalších
předm. skupin.
FAMUFest: aktivní spolupráce na přípravě a dramaturgii sekce „Komerční a mimostudijní
tvorba“

V Praze, 16. 3. 2009
Mgr. Markéta Ambrožová
vedoucí knihovny FAMU

