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Knihovna DAMU v roce 2020 
 
 
Provoz a chod Knihovny DAMU byl v roce 2020 značně ovlivněn pandemickou situací a s ní souvisejícími 
vládními opatřeními. Knihovna v případě mimořádných opatření fungovala v rámci stanoveného 
mimořádného provozu a režimu fakulty. I přes vyhlášená omezení a opatření (např. uzavření a následné 
omezení provozu vysokoškolských knihoven, v té souvislosti menší fyzická přítomnost a návštěvnost čtenářů 
v knihovně, přesun většiny výuky z prezenční na distanční a online formu studia, větší potřeba digitálních a 
elektronických forem dokumentů, tj. i nižší počet fyzických výpůjček, atd.), se knihovna snažila udržet svůj 
provoz a chod, v co nejběžnějším režimu (např. akvizice, vybavení a modernizace knihovny, vzdělávání 
knihovníků atpod.). 

V roce 2020 Knihovna DAMU opět obdržela částku 60.000,- Kč na podporu rozvoje knihovního fondu v rámci 
institucionální podpory IP AMU 2020 - okruh Podpora dostupnosti vzdělávání a inovace informačního prostředí 
AMU; dále částku 60.000,- Kč na nákup odborné české a zahraniční literatury v rámci programu Dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR) a nakonec, v závěru roku, částku 50.000,- Kč na nákup odborné 
české a zahraniční literatury v rámci prostředků DKR - Budování vědecké infrastruktury AMU (z centrálních 
prostředků AMU). 

I přes omezené možnosti Knihovna DAMU pomáhala řešitelům jednotlivých vědecko-výzkumných a jiných 
projektů DAMU s nákupem odborné literatury v rámci jejich grantů a schválených rozpočtů těchto projektů a 
zajišťovala v tomto směru objednávky, nákupy a potřebnou administrativu. 

Knihovna DAMU se v roce 2020 opět zapojila do práce při zajištění povinností Divadelní fakulty vůči Registru 
uměleckých výkonů (dále jen RUV) a zajišťovala významnou informační podporu katedrám při sběru dat a 
plnění registru. Pravidelně monitorovala deníky Právo, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, 
Deník N a jiné příležitostné pražské věstníky a odborná periodika pravidelně odebíraná knihovnou. Tyto 
podklady (recenze, kritiky, noticky aj.) byly pracovníky knihovny ukládány na zvláštní sdílený server týkající se 
pedagogů DAMU a divadla DISK. Knihovna dle potřeby také zajišťovala výstupy z databáze AnoPress. 

V roce 2020 započal pilotní provoz projektu Archivace uměleckých výstupů v rámci programu OP3V - Zajištění 
kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404, jehož součástí byl také Výnos rektora AMU č. 11 (viz. Výnos 
11_2020_Archivace záznamů absolventských výkonů na AMU.pdf). 

Všechny fakultní knihovny AMU se v roce 2020 zapojily do rozvojového projektu AMU týkajícího se 
problematiky plagiátu v rámci CRP - Prevence plagiátorství. AMU se tohoto projektu jako řešitel, koordinátor 
či spoluřešitel sice oficiálně neúčastnila a neúčastní, avšak společně s Janáčkovou akademií múzických umění 
v Brně figuruje v pozici tzv. pozorovatele profitujícího z přidružených projektových akcí a výstupů. 

Během roku 2020 se Knihovna DAMU opět podílela na skenování odborné povinné a málo dostupné literatury 
do studijního programu FILR, kde k těmto účelům zřídila novou sekci s názvem Digi Knihovna DAMU 
přístupnou pro veškerou akademickou obec DAMU. Kromě seznamů placených a volně dostupných 
elektronických zdrojů, které jsou neustále doplňovány a aktualizovány a které jsou zveřejněny na webových 
stránkách Knihovny DAMU, a z důvodu stále větší potřeby těchto digitálních a online studijních zdrojů byla, na 
popud fakultních knihoven AMU, uzavřena smlouva mezi AMU a Národní knihovnou ČR o podmínkách 
poskytování služby vzdáleného přístupu k obsahu Národní digitální knihovny (NDK-DNNT) pro individuální 
čtenáře známé pod názvem KRAMERIUS. Následně byl přijat také dodatek upravující tuto smlouvu týkající se 
zpřístupnění děl na trhu dosud nedostupných. Studenti a pedagogové vysokých škol mohou po svém přihlášení 
využívat kompletní digitální fondy Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny Brno. Zpřístupněno je 
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více než 215.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik. Dokumenty lze otevřít a prostudovat bez 
povolení jejich stahování či tisku.  

Knihovna DAMU se v roce 2020 opět zúčastnila zasedání SIBMASu (Mezinárodní organizace divadelních 
knihoven a muzeí), kterého je členem, dále inovačních kurzů pořádaných Národní knihovnou ČR za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR v rámci podprogramu VISK 2 (E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty, 
Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu, Rešeršní strategie, postupy, 
informační zdroje, Google - produkty a služby), dalších seminářů pořádaných Národní knihovnou ČR: 
Propojování jmenných autorit s Wikipedií a Wikidaty a Videokonference jako prostředek pro vzdělávání 
v knihovnách, dvoudenního semináře Těžká sláva Egona Hostovského pořádaného Městskou knihovnou 
Dobříš, online 21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020 pořádanou SKIP ČR (Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků), kterého jsou Knihovny AMU členem, online Setkání ředitelů 
vysokoškolských knihoven pořádaných AKVŠ ČR (Asociace knihoven vysokých škol), kterého jsou Knihovny 
AMU též členem, webináře UX-design - user experienced design and organization of research support at 
university libraries pořádaného FOBID Netherlands Library Forum a Bibliothek & Information Deutschland 
(BID), webináře Kde je hranice plagiátorství? pořádaného v rámci CRP Prevence plagiátorství a na začátku 
zimního semestru a akademického roku 2020/2021 online školení 1. ročníků DAMU, kde byly noví studenti 
informováni o fungování Knihovny DAMU a o knihovním systému TRITIUS. 

 
 
Rozpočet a statistické údaje knihovny: 
 
 Rozpočet/vlastní finanční zdroje knihovny v roce 2020 (v Kč)1: 

A) Knihovna DAMU - hlavní příspěvek  
   (NS 299/TA01 - MŠMT) 
pozn. bez mzdových prostředků 

215.000,00  

B) upomínky a pokuty (DČ knihovny)  13.537,00  

celkem (A+B) 228.537,00  

  

C) další zdroje (účelově určené prostředky)  

IP Inovace informačního prostředí AMU jako 
podpora studia 

60.000,00 

DKR Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace (podpora vědy a výzkumu a 
budování vědecké infrastruktury) 

60.000,00 
 

DKR Budování vědecké infrastruktury AMU 50.000,00 

celkem (C) 170.000,00 

 

                                                           
1 Vyjádřeno bez mzdových prostředků knihovny DAMU (pozn. mzdové prostředky, resp. náklady knihovny jsou 
rozpočtovány a zajišťovány v rámci prostředků TA01 - příspěvek MŠMT) a bez účelově určených prostředků z projektů 
řešitelů jednotlivých projektů (např. DKR, SGS, IP/vnitřní soutěž, OPVVV atd.) vyčleněných na nákup literatury, který pro 
řešitele zajišťovala Knihovna DAMU. 
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 Celkové náklady/výdaje na činnost a rozvoj knihovny v roce 2020 (v Kč): 

  knihovna (A+B) 
účelově určené 
prostředky (C) CELKEM 

akvizice 59.513,70 170.000,00 229.513,70 

předplatné 
periodik 63.221,98 0,00 63.221,98 
provoz 

(vč.telefonů, 
oprav přístrojů) 4.269,70 0,00 4.269,70 

převazba a 
oprava knih 0,00 0,00 0,00 
modernizace 

knihovny a jejího 
vybavení 82.095,00 0,00 82.095,00 
školení, 

vzdělávání, 
čl.příspěvky, 

poplatky/licence 8.256,61 0,00 8.256,61 
CELKEM 217.356,99 170.000,00 387.356,99 

*nákup odborné literatury zajištěný knihovnou nad rámec těchto výdajů pro fakultní projekty a 
granty DAMU (např. DKR, SGS, IP/vnitřní soutěž, OPVVV aj.) v celkové výši 32.121,- Kč 

 
 
 

 Přírůstky knihovny za rok 2020: 
 

   kusy 

knihy   384 

videokazety 0 
DVD, Blue-Ray 43 

LP 0 
CD 9 
MC 0 

CD ROM 0 
AV 15 

VŠKP 25 
hudebniny 0 

odpisy -62 
celkem 476 

 
 

 Celková velikost fondu knihovny k 31. 12. 2020: 
 

 kusy 
knihy   30.731 

videokazety 484 
DVD, Blue-Ray 2.519 

LP 0 
CD 603 
MC 45 
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CD ROM 73 
absolventské výkony 15 

VŠKP 2.025 
hudebniny 0 
celkem 36.495 

 
 

 Prodej skript v knihovně v roce 2020: 
 

nakladatelství počet prodaných skript za kolik v Kč 

NAMU 60 8.234,00 
KANT 23 2.300,00 
celkem 83 10.534,00 

 
 

 Statistické údaje knihovny za rok 2020: 
 

počet registrovaných čtenářů 412 
počet čtenářských návštěv 2.288 

počet výpůjček (včetně prolongací) 4.927 
počet studijních míst: 21 
            z toho s PC 9 

počet odebíraných periodik 22 
počet otevřených dní v roce 158 

počet dostupných služeb (hodin) v týdnu 31 
 

 

Zpracovala: Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU 

V Praze, dne 14.4.2021 

 


