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Výroční zpráva – Knihovna DAMU 2001 
 
 
 V zimním období došlo ke stěhování knihovny do náhradních a provizorních prostor 
v Řetězové ulici. Termín stěhování do původních prostor po stavebních úpravách byl 
stanoven na léto 2001, avšak prostory knihovny nejsou dosud hotovy a knihovna i nadále sídlí 
v provizoriu, což nemá vliv na její otevírací dobu, avšak fond knihovny nabízený studentům a 
pedagogům je značně omezen. 
 
 Během roku došlo k výměně vedoucí knihovny DAMU (příchozí je absolventkou 
Divadelní vědy FF MU Brno)  a některých pracovníků, což znamenalo zaškolení a 
zapracování nových sil v systému Tinlib a seznámení se s chodem knihovny a s jejím fondem. 
 
 V průběhu letních prázdnin, kdy provoz knihovny byl omezen, došlo ke kompletní 
katalogizaci a rekatalogizaci všech diplomových a disertačních prací (cca 1700 titulů), 
k opravě dosud zpracovaných dokumentů, k vyřazení a odpisu duplikátů (cca 770 titulů), dále 
k nákupu a doplnění chybějícího fondu povinné literatury a ztracených dokumentů, včetně 
jejich zpracování a katalogizace. 
 
 Nově byla v knihovně založena  „fonotéka“, jejímž hlavním úkolem je budování fondu 
CD, MC a LP s divadelní či příbuznou tématikou a s mluveným slovem, jež by pomohla 
studentům i pedagogům ve výuce a studiu. Část nové techniky a vybavení (CD přehrávač + 
zesilovač) a několik CD koupila knihovna z vlastních finančních zdrojů, od některých divadel 
a firem získala několik CD a MC darem (Divadlo Semafor, Divadlo Na zábradlí, Studio 
Ypsilon, František Rychtařík – hudební vydavatelství, Radioservis), na nákup zbývající 
techniky (nový videorekordér, MC přehrávač, LP přehrávač) a na rozšíření fonotéky byl 
vypracován a předložen grant. 
 
 I nadále probíhaly úpravy záznamů v Tinlibu a vzhledem k dočasnému působišti 
knihovny a jejím omezeným prostorům proběhla částečná inventarizace knihovny. 
V následujícím roce proběhne upgrade systému Tinlib z v300 na v305. Díky Počítačovému 
centru má knihovna k dispozici nový unixový server a také byla dokončena webová 
prezentace knihovny AMU, což znamená i knihovny DAMU. 
 

 Stále nevyřešen zůstává sklepní depozitář knihovny, jeho problém s vlhkostí a 
větráním, i když situace je mnohem lepší než před rokem. 
 
Stav výpočetní techniky: 
3 PC s operačním systémem Windows (pro zaměstnankyně knihovny) 
2 PC s operačním systémem Windows (připojení na Internet) 
 
Statistické údaje za rok 2001: 
původní limit                                   138.191,- Kč 
celkové náklady po 
přerozdělení prostředků :                  143.189,- Kč 
 knihy                                    62.717,- Kč 
 tisk                                        26.675,- Kč 
 provoz                                  13.458,- Kč 
 technické vybavení              15.547,- Kč  
knižní přírůstek                               648 titulů 
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úbytky                                             770 titulů 
celkový stav fondu                          42 979 
zaregistrovaní uživatelé                  270 
počet absenčních výpůjček             2529 
počet presenčních výpůjček:    
 knihy                                   178 
 časopisy                               1409 
 videokazety                         80 
 diplomové práce                 298 
služby: 
 informace                           15 108 
 konzultace                          59 
 xerokopie                           1128 
 prodej skript                       186 
návštěvnost: 
 uživatelé PC                       578 
 mimofakultní                      37 

videodiváci                         80 
CELKEM                                       20 381 
 
 
 Pokračování v postupné rekatalogizaci knižního fondu do automatizovaného systému 
Tinlib bude možné až po navrácení fondu z provizorního depozitáře v Berouně. Věříme, že 
v roce 2002 dojde k dokončení stavebních úprav a k navrácení knihovny do jejich původních 
prostor, což by ovšem v době školního roku znamenalo omezení provozu knihovny. V nových 
prostorách se také počítá s novou počítačovou místností (díky grantové politice má knihovna 
k dispozici 4 nové počítače), posílením a obnovením výpočetní techniky a nově 
zorganizováním a umístěním fondu knihovny. 


