Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2006
Přestože se knihovna na jaře 2006 opět připravovala na případné povodně
a musela vystěhovat obsah sklepního depozitáře (diplomové práce, časopisy,
skripta, rezervní fond, část signatury A a C, technické vybavení) do knihovních
prostor v 1. patře, nebezpečí zatopení suterénu se nakonec nenaplnilo a v měsíci
květnu bylo vše přestěhováno zpět do sklepního depozitáře. Velkou pomocí byl
knihovně tehdejší 2. ročník činoherního herectví v čele s Mgr. Reginou
Szymikovou.
Knihovna pokračovala ve třídění knihovního fondu a v jeho přemísťování
do sklepního depozitáře, v nahrazování titulů poškozených při povodni, v nákupu
ztracených titulů v antikvariátech a z vlastních finančních prostředků (7%)
hradila opravu a převazbu poškozených knih z knihovního fondu.
Na žádost pedagogů a studentů byla změněna otevírací doba knihovny z
29 na 31 hodin a personální situaci knihovny vylepšilo navýšení jednoho
pracovního úvazku o 1/4, tzn. že obsazení knihovny bylo posíleno z původního
stavu 2,75 na 3 celé úvazky, což umožnilo - po přerozdělení úvazků - přijmout
novou pracovní sílu.

Přehled vynaložených nákladů v roce 2006:
původní limit knihovny DAMU
191.375,- Kč
navýšení prostředků knihovny DAMU
40.000,- Kč
společné prostředky knihovny AMU
46.355,- Kč
prostředky AMU na inovaci výpočetní techniky 138.912,- Kč
Celkové náklady
416.642,- Kč
z toho:
akvizice
38%
provoz + vybavení + oprava knih 22%
software
7%
výpočetní technika
33%

Do knihovny byla z Počítačové učebny DAMU přesunuta barevná tiskárna a byl
zde nainstalován „bezdrátový přístupový bod“, tj. wifi bezdrátové připojení
k Internetu. V následujícím roce by knihovna chtěla dokončit výměnu staré
počítačové techniky za novou a pořídit Set Top Box.

Statistické údaje za rok 2006:
přírůstek knihovních jednotek
1.003
úbytek knihovních jednotek
0
celkový stav fondu (knihovních jednotek) 29.587
zaregistrovaní uživatelé
395
počet absenčních výpůjček
4.335
počet prezenčních výpůjček
6.853
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poskytnuté služby:
informace
17.031
konzultace
581
rešerše
88
prodej skript
432
celková návštěvnost:
z toho:

7.857

uživatelé PC
4.125
video a DVD diváci
354
posluchači CD a MC
51
mimo AMU
171

Knihovna by chtěla poděkovat všem, kteří darem přispěli k obohacení
jejího fondu (knihy: Daniel Strož, MgA. Jaroslava Šiktancová, Jihočeská vědecká
knihovna v Českých Budějovicích, prof. Miloš Horanský, prof. Jan Vedral, doc.
Jiřina Hůrková, periodika: prof. Jan Vedral, CD: ing. Taťána Horáková, MgA.
Jaroslava Šiktancová).

Významné přírůstky z prostředků knihovny v roce 2006:
• DOLENSKÝ, Antonín, aj. Dějiny účesu a ozdob k jeho zhotovení užívaných
• All American Ads 1900-1980
• KNÍŽÁK, Milan. Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v Čechách a
na Slovensku
• RACINET, August. The Complete Costume History
• MILLER, Judith. Nábytek
• ŠTĚPÁN, V., TRÁVNÍČKOVÁ, M. Prozatímní divadlo 1862-1883
V rámci grantu Knihovna 21. století byly zakoupeny dva
záznamníkové termohygrometry a mobilní odvlhčovač vzduchu a Divadelní
fakulta knihovně zakoupila mobilní zvlhčovač vzduchu. Tím by měly být vyřešeny
mikroklimatické podmínky ve sklepním depozitáři knihovny.
Zaměstnanci knihovny pokračovali v retrokatalogizaci a rozepisování
jednotlivých článků do katalogu v Tinlibu.
Na začátku školního roku 2006/2007 proběhla instruktáž pro studenty 1.
ročníků DAMU, kteří byli seznámeni s prací s on-line katalogem knihovny DAMU.
Knihovna byla také nápomocna studentům připravujícím se na bakalářské či
magisterské zkoušky při vyplňování Licenčních smluv a ostatních formulářů
potřebných při odevzdávání Vysokoškolských kvalifikačních prací.
V roce 2006 se knihovna zúčastnila jednání Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí SIBMAS, jehož je členem. Dále se účastnila
odborných konferencí a seminářů (Inforum, Asociace knihoven vysokých škol).
V následujícím roce by knihovna chtěla definitivně dokončit proces
retrospektivního přepisu záznamů, pokračovat ve třídění knihovního fondu a
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v jeho přesunu do sklepního depozitáře a v akvizici ztracených nebo jinak
poničených knih v antikvariátech. Ochrana knihovního fondu před vysokými
teplotami v letních měsících bude vyřešena stavebními úpravami a zabudováním
klimatizačních jednotek v knihovně.
V Praze, 30.4.2007
Mgr. Iveta Davidová, vedoucí Knihovny DAMU
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