Zápis ze zasedání Knihovní rady FAMU ze dne 21. 4.2021
Online, začátek 15:00
Přítomni: Mgr. Helena Bendová (předsedkyně KR), Mgr. Eliška Mlynáriková (vedoucí knihovny
FAMU), PhDr. Andrea Slováková, Ph.D. MBA., Mgr. Petr Kubica, MgA.Lea Petříková
Omluven: Mgr. Petr Vlček
Na úvod předsedkyně KR H. Bendová (dále jen H.B.) přivítala zúčastněné, omluvila neúčast
P. Vlčka a představila novou vedoucí knihovny Elišku Mlynárikovou a zbývající členy a členky
Knihovní rady FAMU (dále jen KR).
Program:
1) Strategie akvizic – H.B. zahájila diskusi o obecné strategii akvizic Knihovny FAMU. Navrhla
několik možností, jakými způsoby organizovat akvizici knih:
 možnost vyzvat k zasílání požadavků přes web FAMU – je třeba transparentnější systém,
jak zasílat žádosti akvizicí knih do Knihovny FAMU + s ohledem na rozpočet knihovny – za
tímto účelem připraví E. Mlynáriková webový formulář pro navrhování akvizic knihovny
na web (+ odůvodnění, proč je daná kniha potřeba);
 stanovit poradní orgán ve složení E. Mlynáriková, H. Bendová a P. Kubica, který by jednou
za měsíc rozhodoval o tom, které požadavky ze strany akademické obce dávají smysl a
které ne.
 vytvořit Strategii cílených nákupů, nečekat na náhodné návrhy. K tomu existuje několik
zdrojů dat:
1. povinná literatura k předmětům, prioritně k povinným předmětům, celoškolním a
hojně navštěvovaným/populárním (např. volitelný předmět Film jako droga). Na FAMU
není moc často povinná literatura, spíše doporučená (povinná literatura by měla mít
přednost). Poradní orgán knihovny / jiný dobrovolník by mohl projít předměty a sylaby –
v této souvislosti vznesla dotaz, zda někdo z KR by byl ochotný se tohoto úkolu zhostit.
 A. Slováková dodala, že seznam povinné lit. je uveden také v akreditačních spisech
stud. programů (dle UR FAMU často však zastaralá lit. a málo zahraniční, což je velký
problém akr. spisů napříč obory).
2. povinná literatura ke státnicím = důležitý zdroj a je třeba si ověřit, zda má knihovna
k dispozici vše (zařizuje H. Bendová); prioritní je povinná literatura.
3. seznam nejvíce půjčovaných knih – poskytla E. Mlynáriková. Z tohoto seznamu vyplývá,
že doporučovaná literatura je pravděpodobně dost zastaralá. Stálo by za to také projít
a zdůraznit, co je potřeba pořídit víckrát + vybrané tituly z tohoto seznamu pořídit jako
e-booky (např. Bordwell: Umění filmu a Dějiny FAMU, publikace od: Bill Nichols, Linda
Aronson). Úvaha pro studijního proděkana ohledně složení doporučené/povinné
literatury.
4. požadavky studentů – je potřeba upřednostňovat potřeby literatury k diplomovým
a bakalářským pracím, sekundárně k seminárním pracím.
5. aktivní průzkum toho, co v knihovně je a co by tam být mohlo. H.B. sdílela tabulku Fond
knihovny FAMU, kterou poté zašle členům KR. Z tabulky i vyplývá, jak se knihy do
knihovny dostávají (na čí žádost/tip), co se nakupuje. Bylo by dobré, kdyby někdo na
základě analýzy tohoto seznamu udělal malý průzkum fondu knihovny – toho, co
v knihovně je a jak se to tam dostává, s ohledem na individ. požadavky každého
oboru/katedry zvlášť (H.B. navrhuje např. Veroniku Klusákovou).
- A. Slováková dodala, že FAMU knihovna by měla mít ambici také vzdělávat naše pedagogy
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a informovat o tom, co je v odborné filmové literatuře nové (podstatná je propagace přírůstků
do knihovny, např. v rámci newsletteru či na soc. sítích). Je třeba nastavit strategii akvizic tak,
aby byla sama o sobě inovativní. Navrhuje jako další zdroj: výstava BookMe – tomu, kdo za
FAMU kurátoruje, poslat seznam, aby rozhodl, co za FAMU nakoupit (záleží na tom, zda se
BookMe letos uskuteční – je třeba spojit se s ředitelem NAMU Janem Hellerem).
- H. B. vyzvala KR, aby sdíleli případné další tipy na další zdroje akvizic a jiné obecné poznatky
vyplývající z diskusí. Finančně lze využít také finanční zdroje z rozpočtu Vědy a výzkumu.
- P. Kubica podotknul, že prioritou jsou knihy z akreditačních spisů (požadavky předmětů), a
poté dokupovat postupnými kroky. Záleží na tom, čemu má knihovna sloužit. Záleží také na
prioritách kateder. Přemýšlet nad tím, jak přizvat technické katedry, aby participovaly a
přinášely podněty – najít klíč.
- L. Petříková navrhla aktivní průzkum fondu provést ve spolupráci s vybranými katedrami.
A. Slováková k tomu dodala, že katedry měly možnost zaktualizovat seznam lit. v akreditačních
spisech, prvním krokem by měl být předvýběr někoho, kdo se v tom orientuje a poté
konzultovat s katedrami – za tímto účelem navrhla P. Kubicu, zda by se mohl podívat na
seznam knihovního fondu + případně se poradit s jedním vybraným člověkem z katedry, kdo
se orientuje, příp. oslovit doktorandy  L. Petříková se nabídla, že si vezme na starost oslovit
doktorandy.
 Obecné zamyšlení nad tím, co chybí ve fondu, stačí do konce června - P. Kubica ve
spolupráci s E. Mlynárikovou
E. Mlynáriková dodala, že v minulém roce se nakoupilo cca 400 knih, částečně bylo
financováno také z grantů. Nakoupené knihy často souvisí s tématem daného grantu spíše než
se zaměřením fondu. Stálo by za to korigovat, více využít meziknihovní výpůjční službu.
Doktorandi by mohli pomoci také s tím, které knihy by bylo potřeba odepsat.
- ad 5.: A. Slováková dodala, že by bylo možné oslovit odborníky na různé oblasti, kteří by
jednou za rok za symbolický honorář dodali seznam publikací posledních 5 let, které by bylo
vhodné pořídit. H.B. preferuje akvizici více provázanou s požadavky FAMU, pedagogů a
studentů, ve vztahu k seznamu nejvíce půjčovaných knih. Nejdříve je potřeba pokrýt to, co
chybí z povinné literatury, poté doplňovat specifické potřeby. (pozn.: povinná lit. uvedená
v akred. spisu musí být nakoupena do knihovny podle NAÚ).
 KR se shodla, že vhodnými spolupracovníky při výběru publikací do knihovny budou
studující v doktorských stud. programech (H.B. navrhla např. doktoranda Ondřeje Belicu z KK
pro technické obory) + ve spolupráci s ediční komisí.
2) Zpřístupnění databáze filmů online - problémem je videotéka televizních filmů
- E. Mlynáriková konzultovala s jinými knihovnami AMU, nakoupená DVD by mohla být
zpřístupněna přes databázi (je to cca 7000 záznamů z 16 000), je třeba zjistit, jak by šlo
hromadně zpřístupnit (administrátor). Další záznamy ve videotéce jsou jen na VHS a otázkou
je, zda je digitalizovat.
- KR konstatovala, že zveřejnit pouze 7000 záznamů by bylo matoucí a zveřejnit všech 16000
pouze v knihovně nemá smysl. A. Slováková je pro raději nezveřejňovat a nechat jen
k nahlédnutí v knihovně.
- Ve vztahu k dosavadní praxi týkající se televizních filmů se KR shodla, že tato praxe je
nevyhovující a je namísto toho potřeba mít zaplacené předplatné platforem typu Aerovod,
Dafilms, apod. + využívat iVysílání, případně badatelny archivu ČT.
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3) Problematika odpisů
- problematiku odpisů knih je potřeba řešit v každém oboru zvlášť, je třeba odborné rady,
zároveň společenské vědy jsou nahodile doplňované a momentálně nemají ucelený systém.
- H.B. navrhuje vytvořit skupinu poradců z jednotlivých oborů, kteří by pomohli jak s akvizicí,
tak s odpisem – seznam osob bude odsouhlasen po e-mailu.
- A. Slováková doplnila, že tajemnice fakulty Viera Hladišová řeší možnost rozšíření prostorů
pro uskladnění mimo Lažanský palác, např. v Berouně. Problémem je absence pravidelného
pohybu mezi Berounem a fakultou, prostory ve sklepení v Lažanském p. jsou nepoužitelné
z důvodu špatných skladovacích podmínek (plíseň, apod.)
 KR se shodla, že je třeba diskutovat možnosti skladového prostoru a kapacit FAMU pro
účely knihovny.
4) Půjčování e-booků
- E. Mlynáriková informovala, že momentálně je již funkční platforma ProQuest, pro FAMU
zatím ne veřejně (jedná se o celoškolní projekt, na DAMU a HAMU již spustili veřejně). Nyní je
otázkou, zda pořídit multilicenci (stažení přes katalog není omezené počtem čtenářů pro
registrované v knihovně), či na základě individ. žádosti pro každého jednoho studenta.
- A. Slováková navrhuje zvážit, které knihy zakoupit pro multilicence a poté otevřít pro
požadavky veřejnosti  viz zdroje akvizice.
5) Časopisy – H.B. sdílela seznam periodik odebíraných knihovnou a navrhovaných zakoupit,
zahájila diskusi nad tím, které předplatné by bylo třeba zrušit (časopis Televize, Cinema,
Analog) a která periodika je třeba objednat tištěná, ne jen online.
- A. Slováková tento seznam považuje za nedostatečný (zejména pro oblast filmové vědy),
navrhované předplatné časopisu za 28 tisíc ročně a 12 tisíc ročně nelze z finančních důvodů
zakoupit
- Na web byla přidána záložka odebíraných časopisů – viz zde.
 KR se shodla zrušit předplatné týdeníku Televize, H.B. vyzvala k zasílání dalších tipů na
předplatné periodik.
H.B. dále dala prostor pro diskusi:
- A. Slováková navrhuje sepsat přehled zaplacených streamovacích služeb a k tomu doplnit,
které streamovací služby můžeme poskytnout k využití přímo v knihovně – bude se řešit po
otevření prostorů knihovny pro využití studujících.
- Referenční služby: A. Slováková zdůraznila, že je třeba zaplatit referenční službu Oxford
a udělat rešerši referenčních služeb z velkých univerzit . E. Mlynáriková potvrdila, že prořízení
ref. služ. Oxford je v jednání, cenová nabídka je však 40 tisíc Kč / rok. Cena se odvíjí od počtu
lidí na FAMU. Může se zkusit limitovat počtem vstupů omezených z knihovny, ale pak je
potřeba zvážit, jestli to nepostrádá smysl. Případně je možnost pořídit službu pouze pro
knihovníky, aby mohli dělat rešerši pro studenty, i pro školitele
 H.B. požádala vedoucí knihovny o zjištění možnosti levnějšího zakoupení rešeršní služby
(omezenější modus).
- další možností je zaplatit z prostředků rektorátu pro celou AMU (pak se však navýší cena pro
všechny 3 knihovny), příp. zaplatit v rámci nějakého vědeckého grantu.
Další schůzka KR se uskuteční na podzim, případně operativně podle potřeby.
Zapsala Kristýna Šperková
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Schválila Helena Bendová
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