Zápis ze zasedání Knihovní rady FAMU ze dne 3.12.2020
Online, začátek 14:00
Přítomni: Mgr. Helena Bendová (předsedkyně KR), Mgr. Bc. Luděk Čertík (vedoucí knihovny
FAMU), PhDr. Andrea Slováková, Ph.D. MBA., Mgr. Petr Vlček, Mgr. Petr Kubica, MgA. MgA.
Lea Petříková
Na úvod předsedkyně KR přivítala zúčastněné a vyzvala k přednesení návrhů k diskusi.
Následně předala slovo L. Čertíkovi, vedoucímu knihovny FAMU, aby zahájil debatu o
aktuálních tématech.
L. Čertík otevřel otázku zpřístupnění audiovizuálních děl v katalogu knihovny. Není to
problém z technického hlediska, ale je potřeba ošetřit věc právně, aby bylo umožněno
nahlížet v katalogu i do prezenčních položek. Komise se shoduje, že je potřeba věc dále řešit
se školním právníkem.
A. Slováková dále apelovala, aby se při setkáváních rady vždy přednesly ze strany vedení
knihovny kvantifikované údaje (přehledy, statistiky, počty knih, filmů, jaký obsah), vytyčily se
hlavní problémy a podány byly zprávy, co se zvládlo za poslední půlrok a co nového se na
další období naopak chystá.
Dále bylo probíráno téma e-booků. L. Čertík potvrdil, že knihovní systém je
z technologického hlediska připraven na zavedení půjčování e-booků, není však zatím možné
určit přesný časový plán, protože knihovna FAMU se v této otázce koordinuje s ostatními
knihovnami AMU, nelze tedy postupovat individuálně a je potřeba se poradit s ostatními
vedoucími. Odhadl, že zavedení by mohlo proběhnout na jaře 2021.
H. Bendová otevřela otázku databáze EBSCO, zda je možné opět zakoupit licenci. L. Čertík
slíbil, že to v dohledné době zjistí. A. Slováková dodala, že v rámci rozpočtu školy je knihovna
prioritou, a specifický zřetel bude kladen na elektronické databáze a další materiály kvůli
Covid-19 krizi. Upozornila také na referenční služby, které vytváří seznamy literatury pro
badatele, např. Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies, prosí tedy o zjištění také
těchto možností.
P. Vlček se dotázal na téma počítačových her a na archivaci uměleckých výkonů. K otázce
archivace uměleckých výkonů měl L. Čertík zatím základní informace: probíhá testovací fáze,
informace z KOSu se budou rovnou překlápět do knihovního systému, zároveň streamování
filmů bude možné přes interní systém. P. Vlček dále popsal situaci s testováním možností
pořizování počítačových her.
A. Slováková upozornila na možnost publikovat novinky o knihovně v newsletteru FAMU pro
studenty a zaměstnance a také na sociálních sítích školy.
Dále se probíralo téma akvizic knihovny. Komise se shodla na potřebě vytvořit jednotný
systém akvizic, který zatím neexistuje (tedy kým a jak jsou tituly k akvizicím vybírány).

H. Bendová navrhla vytvoření systému na webu skrze akviziční formulář, dostupný
akademické obci.
Dále byla probrána otázka metodologie výběru filmových akvizic (DVD, ad.), a vůbec
budování filmového fondu knihovny. Komise se shodla na potřebě vytvoření koncepce
nákupů. Diskutovala se také možnost zakoupení účtů VOD poskytovatelů, jako Netflix, Mubi
nebo The Criterion Collection.
H. Bendovou na závěr zajímalo, jaké jsou statistiky půjčování – co a jak se půjčuje, o co mají
studenti v knihovně zájem? L. Čertík odhalil, že fyzické nosiče se půjčují jen minimálně,
hlavně vyučujícími. Vyplývá z toho nutnost investovat více do elektronických zdrojů. H.
Bendová to potvrzuje, digitalizace a půjčování online jsou dnes přirozenější, je ale třeba mít
materiály i v knihovně.
Předsedkyně KR poděkovala zúčastněným a uzavřela zasedání.
Zapsala Lea Petříková
Schválila Helena Bendová

