Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2009

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 září VŠ (obor učitelství AJ)

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,2 DVD rekordéry, videorekordér,
multiplikátor, externí HD.

Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika

17 804

Speciální dokumenty

13 076
30 880

Celkem

Z toho je k dispozici cca 15 350 knih ve volném výběru.
Elektronický katalog obsahuje 100% záznamů knihovního fondu,
tj. cca 52 169 záznamů. V roce 2009 jich bylo nově vloženo 3 267.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány (především studentské
filmy FAMU).

Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2009:

Odpisy: 266 knih

Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

140

227

367

periodika

8

7

15

speciální dokumenty
Roční přírůstek

907

361

1268

1055

595

1650

Přehled výdajů knihovny FAMU :

217 378,- Kč
původní limit knihovny FAMU
navýšení prostředků z knihovny AMU 40 000,- Kč
Celkové výdaje
257606.-Kč
Z toho:
akvizice
52 %
provoz + opravy 38 %
vybavení
9%

Dotace z fakulty FAMU:
Dotace z grantu vedoucího katedry fotografie doc. Silveria činily 118 321,- Kč.
Knihovna tímto děkuje za finanční podporu na celoroční předplatné zahraničních i
tuzemských periodik (22 944,-Kč) a nákup odborné literatury (95 377,- Kč).
Na akvizici bylo celkem vynaloženo: 253 341,- Kč, což bylo o více než 100 tisíc Kč více než
v loňském roce. Bohužel stále rostou provozní náklady na údržbu a rozšiřování fondu
videotéky následkem krátké životnosti nosičů.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 42 hodin ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
Informace
2960
Rešerše
490
prodej skript
326
496
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček 14239
počet prezenčních výpůjček 6 389

Celková návštěvnost:

27 806

z toho:
uživatelé PC
5380
video a DVD diváci 879
mimo AMU
2 450

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2009

Videotéka:
- prošla reorganizací, všechny VHS byly přesunuty ( i z kanceláře) do rozšířených prostor.
Odpisy:
- podle nově schválené metodiky odpisů byla dokončena revize knih z r. 2008. odepsáno bylo
celkem 266 knih, z toho 67 ztrát a 199 by lo vyřazeno jako zastaralé.
Zálohování DVD:
- důsledkem velké poruchovosti a častého mechanického poškození videozáznamů na DVD
nosičích videotéka pomocí duplikátoru dat pořizuje kopie a zálohy u všech nových DVD, u
prezenčních DVD nebo poškozených nosičů. Knihovna však musela posílit PC externím HD.
Studentské filmy:
- k cca 50 studentským filmům z grantu dr. Bernarda bylo nutné ručně opsat veškeré údaje
podle titulků pro doplnění katalogizačních záznamů. Průběžně se stejným způsobem doplňují
i starší záznamy.
Dary:
- byly zkatalogizovány fotografické publikace z katedry fotografie. Cca 250 videokazet
z Francouzského institutu a České filmové akademie bylo roztříděno a nabídnuto dále
knihovně HAMU, neboť většina videozáznamů se týká hudby.
VŠKP:
- knihovna se velkou měrou podílela na zkompletování všech VŠKP, licenčních smluv a
nosičů od r. 2006.

V Praze, 21.1.2010
Mgr. Markéta Ambrožová
vedoucí knihovny FAMU
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