Výroční zpráva knihovny DAMU – rok 2002
V první polovině roku 2002 byla nejdůležitější prací knihovnic revize a odpis
zastaralých kusů, duplikátů a ztrát části knihovního fondu, katalogizace periodik do systému
TINLIB a jejich rozepsání (jednotlivých textů) do článků, a katalogizace a retrokatalogizace
nascanovaných lístků, na což, počínaje měsícem květnem, byla přijata brigádní síla.
Na konci měsíce června byly Knihovně DAMU oficiálně předány původní nově
zrekonstruované místnosti v budově v Karlově ulici a byla zahájena příprava na stěhování
nábytku a knih z místností v Řetězové ulici. Během měsíce července proběhlo toto stěhování,
stěhování nábytku a knihovního fondu ze skladu z Berouna a reorganizace celého knihovního
fondu Knihovny DAMU, jak v místnostech přímo spojených s knihovnou, tak sklepního
depozitáře, kam byla uložena velká část fondu.
V měsíci srpnu zasáhly Knihovnu DAMU povodně a to na velmi citlivém místě.
Knihovna ztratila asi polovinu ze svého celkového fondu, přesněji řečeno obsah sklepního
depozitáře, který obsahoval cca 8000 kusů knižních jednotek a divadelních her, cca 5000 kusů
vázaných periodik, cca 5000 kusů skript a knih na prodej, cca 2000 kusů knižních jednotek a
divadelních her rezervního fondu, cca 50 gramofonových desek s divadelní či příbuznou
tématikou a cca 1700 kusů diplomových prací, jejichž ztráta je o to bolestivější, že šlo o
originály napsané 1950 – 2002 a jejichž náhrada bude velmi těžká. Celková škoda asi za
1.700.000,- Kč.
Hlavním úkolem po povodních bylo vyklizení a vyčištění sklepního depozitáře, což
v menší míře probíhá až do dnešních dnů, a na konci září příprava na nový školní rok. Během
zimního semestru se podařilo, za velkého přispění různých divadelních organizací i
soukromých osob, získat zpět asi dvě třetiny ztracené povinné literatury, nikoliv však
nahradit povodní poškozený knihovní fond. Rektorát AMU však Knihovně DAMU finančně
přispěl nemalou částkou a na obnově poškozeného fondu knihovny se finančně podílelo také
Ministerstvo kultury a UNESCO. Přesto jsou povodňové ztráty Knihovny DAMU i nadále
citelně znát a její pracovnice neustále zpracovávají dary i nové přírůstky.
Úpravy záznamů v katalogu TINLIB však probíhaly i nadále. Proběhl upgrade
systému TINLIB z v300 na v305 a díky Počítačovému centru dostala knihovna k dispozici
7 počítačových jednotek pro studenty.
Statistické údaje za rok 2002:
původní limit
celkové náklady po
přerozdělení prostředků
knihy
tisk
provoz
technické vybavení
knižní přírůstek
úbytky
celkový stav fondu
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček

122.053,-Kč
587.767,- Kč
523.253,- Kč
30.079,- Kč
19.878,- Kč
28.124,- Kč
858 kusů
4 228 kusů
39 828 kusů
270
2 160

počet prezenčních výpůjček:
knihy
časopisy
videokazety
diplomové práce
služby:
informace
konzultace
prodej skript
návštěvnost:
uživatelé PC
mimofakultní
videodiváci
CELKEM

580
1 565
52
128
17 335
37
487
730
19
52
24 168

V následujícím roce 2003 bychom rádi pokračovali v postupné retrokatalogizaci
knihovního fondu z nascanovaných lístků do automatizovaného systému TINLIB a ve snaze
doplňovat fond Knihovny DAMU ztracenými tituly (včetně jejich zpracováním), což by se
mělo podařit i díky grantové politice, která by měla zajistit dostatečně velké finanční zázemí
pro nákup potřebné literatury.

