Výroční zpráva Knihovny DAMU za rok 2004
V roce 2004 bylo hlavní náplní práce dokončení revize celého fondu Knihovny
DAMU (tj. tištěné, zvukové a audiovizuální dokumenty; cca 28 000 titulů), což se podařilo a
další revize proběhne až v roce 2007. V jarních měsících byl také zkontrolován fyzický stav
majetku knihovny a majetek byl polepen novými inventarizačními štítky.

Velká část naplánované práce mohla být provedena v době letních prázdnin (tj. v
měsících červenci a srpnu), kdy knihovna byla zavřená. V tomto období sl.Davidová a
sl.Jarošová zkompletovaly archiv DAMU, který až do té doby byl v banánových krabicích a
tudíž nepřístupný. Bylo také započato třídění knihovního fondu, tzn. že knihy, které se
nepůjčují byly částečně přesunuty do sklepního depozitáře a tím se uvolnilo místo pro staré i
nově zakoupené tituly, jejichž půjčování je frekventovanější. Takto jsou částečně řešeny
kapacitní možnosti knihovny.

Ve sklepním depozitáři bylo zahájeno opětné budování rezervního fondu, který
v tomto okamžiku čítá cca 1200 svazků knih. Jde převážně o dary (Dilie, Národní divadlo
Praha) a různé pozůstalosti obsahující jak odbornou literaturu tak dramatické texty.

Podle časových možností se pracovnice knihovny opět věnovaly úpravám a
doplňování záznamů v katalogu TINLIB (mj. zpracování daru pro Ústav teorie divadla a
divadelní tvorby, cca 500 knih). Proběhl upgrade systému TINLIB z v305 na v309 a díky
Počítačovému centru byla knihovna lépe technicky vybavena (počítačové vybavení, DVD,
scaner).

Statistické údaje za rok 2004:
původní limit:
celkové náklady po
přerozdělení prostředků:
fond
tisk
provoz
technické vybavení
přírůstek:
úbytky:
celkový stav fondu:
zaregistrovaní uživatelé:

115.888,- Kč
211.666,- Kč
69.901,70 Kč
30.601,- Kč
60.292,- Kč
21.897,- Kč
1.850 kusů
12.552 kusů
27.643 kusů
388

1

počet absenčních výpůjček:
počet prezenčních výpůjček:
knihy
časopisy
videokazety
diplomové práce
CD, MC, CDROM
CELKEM:

4.685
1.284
2.454
199
76
36
4.049

služby:
informace
konzultace
prodej skript
návštěvnost
z toho: uživatelé PC
mimofakultní
videodiváci
posluchači
CELKEM:

14.394
149
552

3.577
37
199
36
5.119

V následujícím roce 2005 bychom rádi pokračovali v postupné retrokatalogizaci
knihovního fondu z nascanovaných lístků do automatizovaného systému TINLIB a v přesunu
nefrekventovaného knižního fondu do sklepního depozitáře. Chtěli bychom zpracovat a
zkatalogizovat uchovávaná periodika a zkontrolovat a případně vyčistit bázi videotéky
Knihovny DAMU převedenou ze systému Excel do katalogu a systému TINLIB. V roce 2004
knihovna také žádala o grant na opravu poškozeného knihovního fondu, který by měl být
uskutečněn v roce 2005 a částečně finančně pokrýt tento problém.

Zpracovala: Mgr.Iveta Davidová, vedoucí Knihovny DAMU

2

