Knihovní rada DAMU
Zápis z jednání 2. června 2016

Přítomni: PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., doc.
Jaroslav Provazník, prof. Jaroslav Vostrý
(dále bez titulů)
Omluveni: Tereza Kosáková, doc. Vlasta Koubská
1.

I.

Davidová

poděkovala

všem

přítomným

za

účast

a

seznámila

je

s nejnovějšími novinkami týkající se knihovny DAMU:
• Zavedení povinnosti vkládat posudky oponentů VŠKP do KOSu (viz. Zápis
z porady vedení AMU ze dne 4. 4. 2016 + Zápis z porady kolegia děkanky DAMU
č. 4/2016 ze dne

6. 4. 2016) - jde o to, aby student před státní závěrečnou

zkouškou našel v KOSu ke své VŠKP oponentské posudky. Tuto povinnost ukládá
zákon.
§ 47b Zveřejňování závěrečných prací
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské
a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů
a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze
kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní
předpis vysoké školy.
V současnosti jsou posudky k VŠKP ukládány do složky studenta na jednotlivých
studijních odděleních, nejsou prozatím k dispozici v knihovnách AMU.
Počty prací a posudků odevzdaných přes KOS, následně převedených do D-Space
Jedná se pouze o textové práce.
Od roku 2012
DAMU
FAMU
HAMU
AMU celkem

plných textů
u prací typu A
405
395
571
1371

oponentské
posudky
397
100
212
709

posudky
vedoucího
387
122
71
580

Do 25. 4. 2016 budou do Theses.cz nahrány texty VŠKP prací obhájených na
AMU od roku 2006. Od tohoto data bude kontrola na plagiáty přes službu
odevzdej.cz prováděna také vzhledem k těmto pracím. Následně bude kontrola
na plagiátorství zapracována i do KOSu. Předpokládaný termín této úpravy je
červen 2016.
Po 25. 4. 2016 tedy budou studentské práce VŠKP porovnávány i s dříve
obhájenými pracemi z AMU (toto je novinka, odevzdej.cz zatím neprováděla
kontrolu oproti pracím obhájeným na AMU).
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Od června 2016 tuto kontrolu zajistí KOS automaticky, nebude již nutné
prověřovat VŠKP pomocí systému odevzdej.cz.
• Na konci měsíce dubna t.r. byla uzavřena smlouva mezi OSA (Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.) a AMU, která knihovnám AMU
uděluje oprávnění k půjčování děl se zvukově obrazovým záznamem, tzn. ke
všem dokumentům nacházejícím se v knihovní videotéce (VHS, DVD, Blue-Ray),
avšak POUZE k těm, která byla oficiálně vydaná. OSA uzavřela tuto smlouvu
také jménem DILIA (Divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s.), OOA-S
(Ochranná
Sdružení

organizace
autorů

audiovizuálních

děl
děl,

výtvarného
z.s.)

a

autorská

umění,

architektury

INTERGRAMu

a

obrazové

(Nezávislá

složky

společnost

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s.).
Knihovna DAMU již delší čas půjčuje audiovizuální dokumenty pedagogům a
studentům do výuky, i když v on-line katalogu jsou záznamy o těchto
dokumentech "skryté" a pro běžného návštěvníka on-line katalogu neviditelné.
Toto se smlouvou změní, videozáznamy oficiálně vydaných VHS, DVD a Blue-Ray
budou viditelné pro všechny, a půjčování pedagogům a studentům v budoucnu
proběhne na oficiální bázi.
Co se týče "přiměřené odměny" stanovené ve smlouvě, ke které jsme se
zavázali, bude tato hrazena z provozních nákladů knihovny DAMU, pokud nebude
rozhodnuto jinak vedením fakulty DAMU. Tento poplatek byl vyčíslen ve výši
700,- Kč včetně DPH/za 1 kalendářní měsíc (tedy 8.400,- Kč/za rok) a je platný
ve stejné výši pro všechny fakultní knihovny AMU bez ohledu na to, kolik která
knihovna zvukově obrazových záznamů vlastní ve svém fondu a kolik půjčuje
svým pedagogům a studentů, tzn. že částku 8.400,-/ročně bude platit každá
fakultní knihovna. Poplatek bude hrazen 2x ročně a bude splatný fakturou.
Smlouva s OSOu je součástí tohoto zápisu.
Závěr: KR DAMU přivítala tuto smlouvu a vyjádřila uspokojení nad výší
stanovené „odměny“.
• Během prvního pololetí t.r. byla prodloužena smlouva mezi AMU a firmou LANius,
s.r.o., provozovatelem a dodavatelem knihovního systému Clavius.
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• V měsíci květnu t.r. obdržela knihovna DAMU od vedení AMU částku 40.000,- Kč
na nákup zahraniční literatury v rámci knižní výstavy Book Me 2016, která
proběhla na DAMU v rámci divadelního festivalu Zlomvaz ve dnech 4. 5.-7. 5.
2016. Seznam titulů ke koupi byl předem projednán s děkankou DAMU D.
Svobodovou a předsedou KR DAMU J. Provazníkem. Seznam zakoupených knih je
přílohou tohoto zápisu.
• V rámci přiznaných prostředků Institucionálního programu AMU na rok 2016,
konkrétně v rámci rozvojové priority "Inovace informačního prostředí AMU
jako podpora studia", byly na rok 2016 knihovně DAMU přiznány prostředky
ve výši 60.000,-Kč za účelem úhrady nákladů na pořízení on-line informačních
zdrojů a odborné literatury za účelem rozvoje učebních opor stávajícího fondu
knihovny DAMU. Dokumenty navržené ke koupi vycházejí z podnětů kateder
DAMU a jednotlivých pedagogů DAMU. Seznam zakoupených dokumentů
k dnešnímu dni je přílohou tohoto zápisu.
• Dne 14. 4. 2016 proběhlo jednání na rektorátu AMU (přítomni: kvestor L.
Paluska, vedoucí PC AMU dr. Chvála a prorektorka N. Zárubová), kdy programem
jednání byla úvaha o platbách databází a elektronických zdrojů. Přítomní
opětovně zvážili využitelnost těchto zdrojů a ze všech dostupných podkladů došli
k závěru, že skutečně nepostradatelná je databáze EBSCO, která byla rozšířena o
databázi JSTOR. Tyto dvě databáze i nadále budou centrálně hrazeny z
rektorátních prostředků DKR. Fakultní databáze budou v budoucnu hrazeny
fakultami, pokud jednotlivé fakulty nerozhodnou jinak. I. Davidová připravila
přehled databází, které přicházejí v úvahu na DAMU, a nebo které jsou volně
dostupné. Zároveň informovala vedení DAMU o stavu využívanosti v současné
době předplácené databáze International Bibliography of Theatre and Dance.
Vzhledem ke stále rostoucí ceně ročního předplatného (v roce 2016 to je cca
75.000/za rok) a její využívanosti I. Davidová doporučila kolegiu i KR DAMU tuto
databázi dále nepředplácet. Přehled divadelních databází a přehled využívanosti
databáze IBDT jsou přílohou tohoto zápisu.
Závěr: KR DAMU souhlasí s ukončením předplatného databáze International
Bibliography of Theatre and Dance.
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• Dne 31. 5. 2016 proběhlo zasedání Ediční komise DAMU, kde I. Davidová
apelovala na ředitele NAMU a EK DAMU, aby bylo na příslušných místech
projednáno snížení cen vybraných publikací (zejména povinné literatury) pro
studenty (dosavadní výše u některých z nich je neúnosná a tituly se stávají
neprodejnými - viz. zápis EK DAMU ze dne 31. 5. 2016).
Závěr: KR DAMU souhlasí se snížením cen skript pro studenty AMU.
• I. Davidová informovala KR DAMU o otevírací době knihovny o letních
prázdninách a v měsíci září, která byla projednána s vedením DAMU. S ohledem
na plánované stavební opravy (malování, repase podlahy) poslední červencový
týden byla otevírací doba stanovena takto:
Červenec: zavřeno
Srpen: do 12. 8. 2016 zavřeno, od 15. 8. 2016 otevřeno pondělí a středa od 10
do 13 hod.
Září: otevřeno pondělí až čtvrtek od 10 do 14 hod., pátek - zavřeno
Běžný provoz knihovny bude zahájen 3. 10. 2016.
• Revize z minulého zápisu:
informace o knižní pozůstalosti zesnulého teatrologa Zdeňka Hořínka i
nadále zůstává v gesci Z. Augustové
informace o knižní pozůstalosti zesnulé kostýmní výtvarnice a scénografky
Jarmily Konečné i nadále zůstává v gesci V. Koubské
• KR DAMU na úplný závěr vyslovila spokojenost se stavem a fungováním
knihovny DAMU.

Knihovní rada se opět sejde na podzim 2016.
Příloha:
•
•
•
•

Smlouva mezi AMU a OSA
Seznam zakoupené literatury na výstavě Book Me 2016
Seznam dosud zakoupených dokumentů v rámci Institucionálního
programu AMU 2016
Přehled divadelních databází a přehled využívanosti databáze IBDT

Zapsala: I. Davidová
Ověřil: J. Provazník
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