Výroční zpráva Knihovny DAMU za rok 2011
Rok 2011 byl pro Knihovnu DAMU rokem náročným. Jednak intezivně
spolupracovala v rámci Knihovny AMU na přechodu na nový knihovní systém (tvorba
podkladů pro konverzi dat, koordinace a řízení příprav výpůjčního protokolu,
specifikace funkcí nového systému, testování nového systému, zásadní spolupráce na
tvorbě nových metodik pro katalogizaci, přeškolování se na práci v novém systému) a
jednak, vzhledem k dokončení 2. etapy stavby „Dispoziční úpravy parteru DAMU“, se
stěhovala do nového sklepního depozitáře, kde musela z krabic vybalit zabalený obsah
původního sklepního depozitáře knihovny (cca 9.000 knih, 1.000 diplomových prací,
periodika, skripta na prodej). Kromě těchto mimořádných a náročných úkonů musela
zajistit hladký průběh školního roku a to v jejím tříčlenném personálním složení. Díky
vynaloženému úsilí všech pracovníků Knihovny DAMU a vedení Knihovny AMU a
podpoře vedení DAMU se podařilo vše zvládnout.

Přehled výdajů Knihovny DAMU v roce 2011:
celkové výdaje:
z toho:

232.085,- Kč

akvizice
50%
provoz + opravy knih
28%
vybavení (CD skříň, TV, Blu-Ray rekordér) 18%
výpočetní technika + sluchátka
4%

Díky příznivému finančnímu stavu mohla Knihovna DAMU v roce 2011 pořídit
novou, kapacitně obsáhlejší skříň na CD, digitální LCD televizi s LED podsvícením (s
možností promítání fotografií a scénografických návrhů), Blue-Ray rekordér a
výkonnější sluchátka pro poslech.

Statistické údaje Knihovny DAMU za rok 2011:
přírůstek knihovních jednotek
úbytek knihovních jednotek
celkový stav fondu (knihovních jednotek)
zaregistrovaní uživatelé
počet absenčních výpůjček
počet prezenčních výpůjček

827
66
33.194
345
5.388
5.303

poskytnuté služby:

1

reference
konzultace
rešerše
prodej skript

celková návštěvnost:
z toho:

7.140
286
26
207

9.199

uživatelé PC
4.153
video a DVD diváci
74
individuální poslech
68
mimo AMU
213
Knihovna by také chtěla poděkovat všem, kteří darem přispěli k obohacení
jejího fondu (knihy: Českomoravský stepařský svaz, studenti a pedagogové DAMU,
časopis: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, CD: Český rozhlas, DVD: The
Stanislavski Centre).

Významné přírůstky z prostředků knihovny v roce 2011:
• James Dean Kolekce (4 DVD)
• Marlene Dietrich Kolekce (5 DVD)
• Steve McQueen Kolekce (6 DVD)
• Woody Allen Filmová kolekce (20 DVD)
• SHAKESPEARE, William. Dílo
• RANDÁK, Jan a kol. Dějiny českých zemí
• Ars Sacra
• Umění české reformace (1380-1620)
• Karel Škréta (1610-1674)
• HITCHCOCK, Susan Tyler, ESPOSITO, John L. Zeměpis náboženství
Významné přírůstky pořízené z grantů DAMU v roce 2011:
• Comèdie-Française Molière La Collection (17 DVD)
• BENEDETTI, Jean. The art of the actor
• CALABRESE, Omar. Die Geschichte des Selbstporträts
• BEYER, Andreas. Das Porträt in der Malerei
• PEARSON, Mike. Site-specific performance

Na začátku školního roku 2011/2012 proběhla instruktáž pro studenty 1.
ročníků DAMU, kteří byli seznámeni s prací s on-line katalogem knihovny, a pro
všechny uživatele Knihovny DAMU byly zavedeny seznamovací instruktáže s novým
on-line katalogem a elektronickými zdroji knihovny, což však dosud nebylo uživateli
knihovny plně využito.
Během roku 2011 se Knihovna DAMU také významně podílela na řešení grantů
pedagogů a studentů doktorandského studia DAMU, kterým zajišťovala zahraniční
knižní produkci a produkci speciálních dokumentů (cca 180 knih, 70 DVD a 5 CD).
V roce 2011 se knihovna opět zúčastnila jednání Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí SIBMAS, jehož je členem, a také několika odborných
konferencí a seminářů (Setkání hudebních knihoven, Bibliometrie v praxi, Postavení a
budoucnost videoték zaměřených na divadlo v České republice).
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V následujícím roce Knihovna DAMU plánuje v rámci Knihovny AMU spolupráci
na dalším ladění knihovního systému (zejména on-line katalogu CARMEN), na správě
výpůjčního protokolu, na dokončení tvorby některých metodik pro katalogizaci, na
opravě chybných záznamů po konverzi dat, na převodu VŠKP (vysokoškolských
kvalifikačních pracích) do knihovního systému. Chtěla by se také zúčastnit školení
pořádané Národní knihovnou pro správnou tvorbu personálních a korporativních
autorit a následně se v rámci Knihovny AMU podílet na jejich tvorbě a opravách
v knihovním katalogu.
Dále by knihovna chtěla pokračovat ve třídění knihovního fondu a v jeho
přesunu (méně půjčovaná část) do sklepního depozitáře, v akvizici ztracených nebo
jinak poničených knih prostřednictvím antikvariátů a v převazbě a opravě poničené
části knihovního fondu. V letních měsících by knihovna chtěla zrevidovat veškerý
knihovní fond, aby zjistila případné škody (ztráty), utržené během letního stěhování v
roce 2011.

V Praze, 16. 2. 2012
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU
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