Výroční zpráva Knihovny DAMU za rok 2013
Hlavní náplní Knihovny DAMU v roce 2013 bylo zajišťování jejích obvyklých
služeb a činností. Pracovníci knihovny se i v tomto roce podíleli na tvorbě záznamů
personálních a korporativních autorit a na jejích opravách v knihovním katalogu.
Personální ani technické vybavení knihovny nedoznalo v roce 2013 žádných
změn.
Na začátku školního roku 2013/2014 proběhla opět instruktáž pro studenty 1.
ročníků DAMU, kteří byli seznámeni s prací s on-line katalogem knihovny. Účast na
školení však byla opět velmi podprůměrná.
Během roku 2013 se Knihovna DAMU významně podílela na řešení grantů
pedagogů a studentů doktorandského studia DAMU, kterým zajišťovala českou i
zahraniční knižní produkci a produkci speciálních dokumentů (cca 125 knih, 14 DVD).
Zúčastnila se několika odborných konferencí a seminářů (České e-knihy v českých
knihovnách, Svět informačních zdrojů ProQuest, Problematika archivního uložení a
zpřístupnění filmových záznamů) a v měsíci květnu připravila exkurzi pro členy Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR ve svých prostorách.
V rámci sběru výstupů pro Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých
škol v oblasti jejich činnosti se Knihovna DAMU opět podílela na řešení Institucionální
podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné, vývojové a inovační činnosti
AMU, tzv. RUV = Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti, kdy vyhledávala recenze a
mediální citace práce jednotlivých kateder DAMU v databázích na webu.

Přehled výdajů Knihovny DAMU v roce 2013:

náklady Knihovny DAMU
dotace Knihovny AMU
granty fakulty DAMU
dotace AMU (databáze IBTD)
celkové náklady

215.578,20 KČ
124.740,70 Kč
106.614,80 Kč
48.075,62 Kč
495.009,32 Kč

z toho:
akvizice
65%
provoz
4%
oprava a převazba knih 25%
vybavení
2%
výpočetní technika
4%

Statistické údaje Knihovny DAMU za rok 2013:
přírůstek knihovních jednotek
celkový stav fondu (knihovních jednotek)
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

733
34.726
479
8.162
1.935
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poskytnuté služby:
reference
konzultace
rešerše
prodej skript
celková návštěvnost:
z toho:

4.091
100
23
310

7.067

uživatelé PC 2.131
mimo AMU
140

Knihovna by chtěla poděkovat všem, kteří darem přispěli k obohacení jejího
fondu (knihy a DVD: divadlo DISK Praha, Městské divadlo v Brně, Národní divadlo
Praha, nakladatelství Brkola, prof. Miloš Horanský, prof. Jan Hyvnar, překladatelka
Alena Morávková, studenti a pedagogové DAMU). A zejména pak samotné AMU, která
ze svých prostředků financovala předplatné databáze International Bibliography of
Theatre & Dance with Full Text pro rok 2013/2014.

Významné přírůstky z prostředků Knihovny DAMU v roce 2013:
• Filmový klub Karla Zemana (5 DVD)
• Četnické humoresky I.-III. (15 DVD)
• Panství Downton I.-III. (11 DVD)
• Obrazy z dějin českého loutkářství : ke 40. výročí založení Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi
• ALBERTOVÁ, Helena. Josef Svoboda – scénograf
• Alfons Mucha : sbírka Ivana Lendla
• Theatre in theory 1900-2000 : an anthology
• Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien : von den Anfängen bis zum
Ausgang des 18. Jahrhunderts : ein Lexikon
• Móda : obrazové dějiny oblékání a stylu
Významné přírůstky pořízené z grantů DAMU v roce 2013:
• Kunstgeschichte : Die Moderne (4 DVD)
• ASTINGTON, John. Actors and acting in Shakespeare´s time : the art of stage
playing
• SCHUBERTH, Ottmar. Das Bühnenbild : Geschichte, Gestalt, Technik
• ROSENAU, Milton D. Successful project management : a step-by-step approach
with practical examples
• LENZ, Felix. Sergej Eisenstein : Montagezeit : Rhythmus, Formdramaturgie,
Pathos
V roce 2014 by knihovna chtěla pokračovat v akvizici podle kritérií stanovených
akviziční politikou Knihovny DAMU, ztracených nebo jinak poničených knih
prostřednictvím nákupů v antikvariátech, v převazbě a opravě poničené části
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knihovního fondu a v odpisech ztracených, vyřazených, zastaralých a poškozených
knih a ostatních dokumentů; dále v zajišťování zahraniční knižní produkce a produkce
speciálních dokumentů pro pedagogy a studenty DAMU dle požadavků v rámci jejich
grantů a seminářů a vyšlé ze spolupráce s jednotlivými katedrami (viz. soupisy
požadavků na doplnění povinné literatury).

V Praze, 6. 5. 2014
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU
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