Výroční zpráva KNIHOVNY FAMU za rok 2015
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 – knihovnice (SŠ a knihovnický kurz)
1 úvazek – knihovnice (SŠ, knihovnická nástavba, bakalářské studium FF UK,
obor knihovnictví)
Technické vybavení knihovny: 6 PC s INTERNETem pro studenty, scanner,
laserová tiskárna, 2 PC služební, 18 studijních míst ve studovně
videotéka: 3 PC s katalogy, 1 PC služební, 6 videokabin s TV pro 16 diváků,
ovládací panel s 5 DVD a 7 videopřehrávači, 2 videokabiny jsou vybaveny Blu-ray
přehrávači, LED TV a 3D brýlemi. Nově byly 2 kabinky vybaveny Mini Mac
zařízením, které umožňuje ve studovně videotéky prezenčně on-line sledovat
studentské filmy FAMU (e-video) přímo z digitálního úložiště AMU.
pracovna: 4 PC, laserová tiskárna, administrativní kopírka, 2 DVD rekordéry,
videorekordér, externí HD, 1 výkonná pracovní stanice na podporu digitálního
úložiště videozáznamů DVD a Blu-ray disků.
Fond knihovny:
FAMU
Knihy a periodika

20 013

Speciální dokumenty

19905

Celkem

39 918

Z toho je k dispozici cca 17 500 knih ve volném výběru.
Záznamy v elektronickém katalogu knihovny AMU pokrývají téměř
stoprocentně fond knihovny FAMU.
Průběžně jsou některé záznamy upravovány nebo doplňovány podle nové
metodiky RDA. Probíhá též revize slovníků.
Doplňování fondů:
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2015:
Získáno:

koupí

darem

Celkem

knihy

43

370

413

periodika

20

1

21

speciální dokumenty
Roční přírůstek

288

1735

2023

351

2106

2457

Přehled speciálních dokumentů:
VŠKP
CDR

přírůstek 110 celkem 3895
přírůstek
1 celkem
17

Studijní fond videotéky:
Získáno:

přírůstek

odpis

Celkem

videokazety

0

0

3899

DVD

773

0

10522

Blu-ray disky
e-video

180

0

613

959

0

959

2023

0

19 905

celkem

Přehled výdajů knihovny FAMU :
Celkem:

265 907,- Kč

(z toho DČ FAMU 32 950,- Kč)

Z toho:
AKVIZICE
provoz + opravy
vybavení

71 %
25,4 %
3,6 %

Akvizice z prostředků knihovny: 188 177,- Kč
Příspěvek z centrálních prostředků AMU: 108 365,- Kč
Na částečnou úhradu filmových databází v rámci programu INFOZ bylo
vynaloženo 68 365,- Kč; na akvizici zahraniční odborné literatury v rámci výstavy
literatury o filmu Book Me, pořádané NAMU na MFDF Jihlava, přispěla AMU
částkou 40 000,- Kč.
Dotace fakulty FAMU: 284 107 ,- Kč
na nákup odborné literatury, DVD a Blu-ray disků :
Z grantových prostředků MŠMT: katedra animované tvorby – p. Kubíček
124 430,- Kč; sekretariát FAMU 18 693,- Kč; katedra produkce – pí. Lamperová
2 427,- Kč.
V rámci účelové a institucionální podpory: CAS – p. Rosenzveig 9 750,- Kč, p.
Blažíček 10 853,- Kč, p. Bednařík 4 345,- Kč, p. Šerý 3 774,- Kč.
Projekt NAKI – p. Jůn 23707,- Kč.
Většina nákupů byla realizována na e-shopu AMAZON prostřednictvím platební
karty AMU, kterou disponuje vedoucí knihovny.
Děkanát FAMU částkou 86 128,- Kč zajistil získání konsorciální licence pro přístup
AMU k informačním zdrojům v rámci programu INFOZ (Film Indexes Online, FIAF
International Index to Film Periodicals Plus) na rok 2016.

Na AKVIZICI bylo celkem vynaloženo: 580 649,- Kč, což je cca o 137 tis. více
než v loňském roce. Knihovna FAMU za všechny příspěvky z prostředků AMU a
FAMU děkuje.
Sekretariát FAMU také přispěl částkou cca 100 000,- Kč na inovaci technického
vybavení studovny videotéky.
Knihovní služby
Výpůjční doba činila 38 hodin týdně ve dvou oddělených provozech.
Statistické údaje o provozu knihovny:
INFORMACE
Rešerše
prodej skript
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

Celková návštěvnost:

1020
65
113
529
11737
2481

6 712

z toho:
UŽIVATELÉ PC
video a DVD diváci
mimo AMU

615
751
568

Přehled činnosti knihovny FAMU v roce 2015
-

Během roku 2015 se knihovně podařilo zrealizovat návrh p. Blažíčka na
změnu archivace a zpřístupňování studentských filmů ve studovně
videotéky.
Ve spolupráci s IT a Studiem FAMU byly pro datové úložiště získány filmy
z FAMUFESTů od roku 2006 až 2015 včetně dalších titulů z dřívějších let
v rámci projektu 70/70, cca 1100 studentských filmů. Z 90% jsou tyto
studentské filmy zkatalogizovány a označeny jako e-video ve veřejném
katalogu knihovny FAMU.
Pro prezenční zpřístupnění byly vybaveny 2 kabinky ve studovně videotéky
počítači Mini Mac, které mohou přehrávat libovolné archivované formáty.
Na konci roku fakulta přispěla částkou 100 000,- Kč na inovaci vybavení
dalších 3 kabinek.

-

Knihovna dokončila kontrolu a rekatalogizaci všech převedených záznamů
odborných časopisů v knihovnickém systému Clavius dle nové metodiky
včetně ověřování a porovnávání dat v příslušných národních knihovnách;
databáze periodik obsahuje cca 150 titulů (tj. cca 1800 svázaných ročníků).

-

Knihovna průběžně pracuje na revizi, opravách a doplňování autoritních
záznamů ve slovnících (jmenné autority, korporace, nakladatelé, klíčová
slova, geografické a chronologické údaje). Zrevidované záznamy odesílá
do souboru autorit Národní knihovny ČR.

-

Knihovna průběžně zajišťuje opravy poškozených nosičů a jejich náhrady,
včetně digitalizace videozáznamů z VHS. Zároveň probíhá konverze a přesun
záloh na externí úložiště.
Pro zkvalitnění digitalizace videozáznamů z VHS byl pořízen speciální
konvertor a nový videopřehrávač.

-

Prioritou pro příští rok zůstává praktické řešení nedostačujících úložných
prostor.

Zpracovala: 18. 1. 2016 M. Ambrožová

