Knihovní rada DAMU
Zápis z jednání 11. dubna 2017
Přítomni: PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., doc.
Jaroslav Provazník, doc. Vlasta Koubská
(dále bez titulů)
Omluveni: Tereza Kosáková, prof. Jaroslav Vostrý
•

Úvod - I. Davidová poděkovala všem přítomným za účast a stručně je
seznámila s provozem a stavem knihovny v roce 2016 a s aktualitami
knihovny v roce 2017. Knihovní rada (dále jen KR) se usnesla, že
podrobnější rozbor obou témat bude náplní tohoto zápisu.

•

Provoz knihovny v roce 2016:
Rozpočet knihovny v roce 2016 (v Kč)

původní limit
upomínky a pokuty
celkem

215 000,00
22 318,00
237 318,00

Celkové náklady knihovny v roce 2016 (v Kč)

knihovna
akvizice
(vč.periodik)
provoz
(vč.telefonů)
převazba a
oprava knih
vybavení
školení,vzdělávání
VT
SW
CELKEM

dotace
fakulty
(+granty)

dotace AMU*

CELKEM

150 112,00

64 488,66

98 166,00

312 766,66

3 908,00

0,00

0,00

3 908,00

59 500,00
20 812,00
2 694,00
0,00
0,00
237 026,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 488,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 166,00

59 500,00
20 812,00
2 694,00
0,00
0,00
399 680,66

*dotace AMU = 60 000,- (IRP Inovace studia) + 38 166,- (BookMe 2016)
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Přírůstky knihovny za rok 2016

kusy
913
knihy
videokazety
0
DVD, Blue-Ray 158
LP
0
CD
33
MC
0
CD ROM
0
VŠKP
115
hudebniny
0
celkem
1219

Celková velikost fondu knihovny k 31.12.2016

knihy
videokazety
DVD, Blue-Ray
LP
CD
MC
CD ROM
VŠKP
hudebniny
celkem

kusy
30 149
485
2 121
0
548
45
68
1 715
0
35 131

Prodej skript v knihovně v roce 2016

nakladatelství počet prodaných skript
NAMU
KANT
celkem

165
100
265

za kolik v Kč
21 503,00
11 920,00
33 423,00

V době od 1.7.2016 do 25.12.2016 proběhla v knihovně revize další
části knihovního fondu a to revize knih. Výsledek revize viz. Protokol
o provedení revize knihovního fondu, který je přílohou zápisu.
V době od 1.9.2016 do 23.12.2016, díky ušetřeným finančním
prostředkům, v knihovně pracovala brigádnice, která se významnou
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měrou podílela jednak na probíhající revizi knihovního fondu a také
na „vyčištění“ knihovního fondu od již odepsaných dokumentů.

•

Provoz knihovny v roce 2017
Plánovaný rozpočet knihovny na rok 2017 – 215 000,- Kč (vč.
akvizice + provoz)
Knihovna DAMU obdržela v dubnu 2017 z Oddělení pro vědu,
výzkum a projekty AMU částku 20 000,- Kč na nákup odborné české
a zahraniční literatury v rámci knižní výstavy BookMe 2017. Seznam
zakoupených knih je přílohou zápisu.
Knihovna DAMU dále obdržela z Oddělení pro vědu, výzkum a
projekty AMU částku 60 000,- Kč na nákup odborné české a
zahraniční literatury v rámci programu IRP Inovace studia. Nákup
musí proběhnout během roku 2017. Pedagogové DAMU byli
osloveni, aby I. Davidové posílali své tipy a návrhy na koupi
potřebných knižních i jiných dokumentů.
Jelikož knihovna prodává skripta vydaná NAMU (tedy tzv. vlastní
výrobky), povinnost elektronické evidence tržeb (dále EET) se AMU,
a tedy i Knihovny DAMU, bude týkat až od 1.3.2018. Tato povinnost
evidovat prodej skript přes EET se však, technicky, knihovny vůbec
nedotkne, avšak počínaje začátkem nového akademického roku
2017/2018 bude nutná změna Dodatků výpůjčního řádu Knihovny
DAMU, kde bude uvedeno, že skripta vydaná NAMU knihovna
prodává POUZE studentům a pedagogům AMU.
V termínu od 24.3. do 26.3.2017 proběhlo na DAMU mezinárodní
sympozium "Stanislavského systém: sbližování metodologií"
pořádané Stanislavski Centre of Rose Bruford College (UK),
Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze (ČR) a
University of California Riverside (USA). Jako člen organizačního
týmu se sympozia také účastnila knihovna - jmenovitě I. Davidová,
která byla následně pozvána prof. Paulem Fryerem (Associate
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Director of Research of Rose Bruford College), aby v rámci
mezinárodní mobility v programu ERASMUS absolvovala týdenní
stáž v knihovně na Rose Bruford College v Londýně.
V březnu 2017 zřídila knihovna svůj vlastní Facebook, od něhož si
slibuje rozšířenou možnost prezentace knihovny.
V měsíci březnu 2017 byla správcem knihovního systému, konečně,
přeložena a zpřístupněna čtenářům i širší veřejnosti nápověda online knihovního systému CARMEN v anglickém jazyce.
V měsíci dubnu I. Davidová vypracovala a odevzdala tajemníkovi
DAMU podrobnou žádost o renovaci knihovny (vč. předpokládaných
nákladů), která bude součástí Investičního záměru AMU 2018 2024 (viz. příloha – Renovace Knihovny DAMU).

Knihovna DAMU se i v roce 2017 podílí na skenování odborné
povinné a málo dostupné literatury do studijního programu FILR.
V rámci programu IRP Inovace studia knihovna plánuje nákup
nového časopisu Czech Theatre, který vychází jedenkrát ročně
v anglickém jazyce a to od roku 1991 a je určen především pro
propagaci českého divadla v zahraničí. Tento časopis přináší
informace o stavu českého divadla, událostech uplynulé sezony,
uměleckých trendech i výrazných osobnostech současného českého
divadla. V letech 1991–1998 časopis vycházel v dvojjazyčné
anglicko-francouzské podobě a od roku 1999 pouze v jazyce
anglickém. Cena je 150 Kč/kus. Vydavatelem časopisu byl a je
Divadelní ústav Praha, který knihovně přislíbil kompletní ročníky od
počátku vydávání až do současnosti.
V loňském roce na žádost děkana FAMU započal audit Knihovny
FAMU. V měsíci březnu 2017 navštívily auditorky také Knihovnu
DAMU, aby se informovaly o provozu a využívanosti Knihovny
DAMU, o její akvizici a jejím fungování v rámci DAMU, o jejích
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zaměstnancích (vč. jejich vzdělání a náplní práce). Návštěvu
auditorek očekává také Knihovna HAMU.

Knihovní rada se opět sejde na podzim 2017.
Příloha
•
•
•

Seznam zakoupené literatury na výstavě BookMe 2017
Protokol o provedení revize knihovního fondu
Tabulka – Renovace Knihovny DAMU + přílohy

Zapsala: I. Davidová
Ověřil: J. Provazník
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