Zpráva o Knihovně AMU za rok 1999
Činnost Knihovny AMU byla v roce 1999 poznamenána těmito hlavními momenty:
I. V oblasti rozvoje fondů:
- kritickou finanční situací, která se však naštěstí v závěru roku výrazněji zlepšila
- poškozením plísní části fondů, uložených dočasně ve sklepení na HAMU
II. V oblasti technicko-provozní a zpracovávání fondů:
- pokračováním v přechodu na systém TINLIB
- nedostatkem finančních prostředků na potřebnou inovaci výpočetní techniky v širší míře
- nemožností zajistit pokračování výpomocí formou pracovníků náhradní civilní služby
- nutností odsunout zejména z finančních důvodů zahájení příprav na zprovoznění modulu
výpůjčního protokolu také na DAMU a FAMU – určité zlepšení opět nastalo až koncem roku
- odsunutí rekonstrukce budovy FAMU přineslo bohužel také oddálení uspokojivého prostorového
řešení knihovny FAMU
III. V oblasti organizačně-personální:
- opětovným vyvoláním diskusí o účelnosti centrálního řízení knihovny
- změnami v personálním obsazení knihovny DAMU

I. Rozvoj fondů Knihovny AMU
Doplňování fondů zajišťovali příslušní vedoucí fakultních knihoven v rámci svých velmi
omezených přidělených prostředků. Situace se vylepšila koncem roku další přidělenou dotací a na
HAMU navíc finančním darem od nadace Život umělce - v této souvislosti je třeba ocenit osobní
aktivitu vedoucího knihovny. Bohužel však nebylo možné takto akviziční plány naplňovat průběžně a
operativně. Přesto se podařilo nakoupit o 256 titulů více než v roce předchozím, o poznání nižší však
byly dary, takže celkový přírůstek zaznamenal pokles o 600 jednotek.
Knihovna DAMU utrpěla ztrátu cca 610 titulů knih, diplomových prací a starších
vázaných časopisů, které byly napadeny plísní v době dočasného uložení v nevhodném prostoru ve
sklepení HAMU kvůli výstavbě divadla Disk na DAMU. Tyto fondy zde nebyly kontrolovány.
Náhradu se již podařilo částečně zajistit, problémem však bude zřejmě možnost náhrady v případě
diplomových prací. Z této situace byly vyvozeny důsledky na všech příslušných úrovních.

Přírůstky knihovního fondu za rok 1999:
získáno
knihy a periodika
speciální dokumenty
z toho:
videokazety
hudebniny
kompaktní disky, LP
CD ROM
Celkový roční počet přírůstků

koupí
289
276
349
26
22
2
625

darem
546
285

celkem
835
561

20
214
45
0
837

252
240
67
2
1458

Úbytek knihovního fondu činil 1771 jednotek: v knihovně DAMU bylo odepsáno 1015,
v knihovně FAMU 756 titulů. Tento počet nevyčísluje ztráty, způsobené plísní.

Knihovna AMU předplácela pro celou školu celkem 100 titulů periodik ve 117 exemplářích, z toho 30
zahraničních a 46 českých odborných. Ve srovnání s předchozím rokem byl snížen počet cizích
časopisů o 3 tituly.

Stav fondů ke 31. 12. 1999:
knihy a periodika
speciální dokumenty celkem
z toho:
videokazety
hudebniny
LP desky
kompaktní disky
CD ROM

Celkový počet ke 30. 12. 1999 činil

70 085
86 785
2649
65047
17 050
1 939
8

156 870 jednotek

II. Technicko-provozní aspekty a zpracovávání fondů:
V roce 1999 Knihovna AMU pokračovala v přechodu na systém TINLIB, který zajišťuje
ředitelství knihovny za technické podpory pracovníků PC AMU. Systém byl průběžně dodavatelem
upraven tak, aby plně vyhovoval dosavadní praxi AMU, tj. aby umožňoval katalogizaci a vyhledávání
také na úrovni jednotlivých titulů a řady odborných podrobností. Na rozvoji systému se však bude i
nadále pracovat a je reálným předpokladem, že verze, kterou nyní zatím vlastní pouze AMU, se stane
standardní pro všechny uživatele systému TINLIB v ČR.
Během roku 1999 se podařilo:
- v zásadě dopracovat interní pravidla také pro katalogizaci speciálních typů dokumentů zejména
zvukových a videozáznamů
pokračovat systematicky v retrospektivním zpracovávání knižních fondů – v elektronických
katalozích je zpracováno přes 65 800 záznamů včetně analytických, z toho v TINLIBU téměř
50 000 (na HAMU je to: 40 063, na DAMU 16 520, na FAMU 9244 záznamů) - hrubým odhadem
bylo tedy elektronicky zpracováno téměř 40% titulů všech fondů knihovny AMU
- položit základy věcného hesláře (knihovna DAMU)
- vypracovat a sjednotit systém zápisu žánrů (filmy, hudební nahrávky), nástrojového obsazení, a
typu publikací pro účely lepší orientace v katalozích
- přejít na rutinní katalogizaci videozáznamů (knihovna FAMU) a zvukových dokumentů (HAMU)
- dokončit retrospektivní zpracování LP záznamů, zpřístupnit je v plném rozsahu a obnovit absenční
půjčování tohoto žádaného fondu
- dokončit druhou konverzi záznamů kompaktních disků knihovny HAMU, kdy jsou zpřístupněny
všechny podrobnosti záznamů (rozpis nástrojů, interpretů, žánrů/forem, stylů) o jednotlivých
skladbách
- zahájit práce na převodu záznamů videotéky FAMU z původního systému do Tinlibu
- sloučit pracovní a přírůstkovou bázi v knihovně DAMU
- provést řadu systematických oprav ve starších zkonvertovaných záznamech
- ve spolupráci s pracovníky ÚVT provést upgrade systému Tinlib na verzi 300, která řeší
problematiku roku 2000 (knihovna HAMU, pouze zde je prozatím v chodu výpůjční modul)

Všem knihovnám byla také poskytována běžná podpora a údržba systému – nároky na ni stouply
s přechodem na verzi 300 – školící a metodická pomoc při zpracovávání a vyhledávání, byla
prováděna kontrola integrity dat a formální správnosti záznamů a průběžně zajišťovány potřebné
úpravy i opravy ve spolupráci s jednotlivými knihovnami.

S vážnějšími provozními problém se potýkala zejména knihovna FAMU v souvislosti
s provozem počítačové studovny, kde citelně chybí pomoc a dozor alespoň pracovníka civilní služby.
Knihovna v rámci 2,5 úvazku může sotva fyzicky zajistit potřebnou pomoc uživatelům, ani
dostatečnou míru kontroly, což vedlo dokonce k nezaregistrované ztrátě 1 počítače. Fakulta sice
přislíbila v tomto směru spolupráci, avšak slib zůstal prozatím nerealizován. Do budoucna by bylo
velmi užitečné, kdyby se fakulty vzhledem k nedostatečnému rozpočtu knihoven zasadily buďto o
jeho poměrné navýšení v rámci školy, anebo se průběžně adresně více spolupodílely na dotaci
provozu, zejména právě pokud jde o zajišťování technické výpomoci. Vytvořilo by lepší podmínky
pro tolik potřebnou odbornou práci knihovnic.
V závěru roku bylo nakonec možné pořídit také nejnutnější přístrojové vybavení (gramo a CD
přehrávač, TV, videopřehrávač, videoanténa) a menší inovaci výpočetní techniky, ale také pořídit
základní materiální vybavení pro zahájení příprav automatizovaně prováděného půjčování na DAMU
a FAMU: byly pořízeny snímače čárových kódů, etikety s čárovými kódy na označení fondů a
počítače pro provoz výpůjček.

III. V oblasti organizačně-personální:
V polovině roku byly, bohužel, opět vyvolány diskuse o organizačním uspořádání
Knihovny AMU a zpochybňována účelnost jejího centrálního řízení. Tato jednání nebyla ještě
dokončena. Jako hlavní problém se však nakonec ukázal být systém Tinlib: požadavky některých
fakult na jeho provoz a možnosti přizpůsobování vlastním představám však nebyly příliš reálné. Bude
třeba co nejdříve hledat cesty k všestranné vzájemné lepší spolupráci ve všech oblastech a zejména
jasněji formulovat vzájemné vztahy, kompetence a odpovědnosti za jednotlivé činnosti knihovny
v rámci jejího Organizačního řádu, který nyní neposkytuje dostatečnou oporu pro řešení řady
konkrétních situací.

V knihovně DAMU došlo k personálním změnám: z důvodů odchodu do důchodu byly nově
přerozděleny pracovní úvazky mezi stávající pracovnice (tj. dva úvazky 0,75). V závěru roku podala
vedoucí knihovny DAMU výpověď. Na toto místo bylo vypsáno výběrové řízení.

Hospodaření Knihovny AMU
Původně přidělený limit knihovny byl nominálně nejnižší za posledních 10 let a dosáhl své
kritické hranice: 336 000 Kč na všechny činnosti knihovny včetně doplňování fondů a nákup tisku.
Tato částka představovala 80% loňského limitu a pouze 57,3% procenta limitu z roku 1995. Naštěstí
byl rozpočet v závěru roku silně posílen až do výše 793 887 Kč. Některé další náklady knihovny byly
hrazeny z centrálních prostředků: údržbový poplatek za knihovnický systém, rozšíření přístupů do
tohoto systému a upgrade modulu, umožňujícího vystavení dat knihovny v Internetu.
Původní rozpočet Knihovny AMU se na základě porady vedoucích dělil stejně jako
v předchozích letech: 15% společné prostředky (určené hlavně na rozvoj vybavení) a 10 000 Kč
společná rezerva. Po odečtení těchto položek dále na pětiny: po jedné pětině každá fakultní knihovna
na akvizici, další pětina se dělila na čtyři díly na provoz všech složek knihovny a poslední pětina byla
určena na akvizici pro celoškolní složky (KCJ, PC, rektorát a ředitelství knihovny). S těmito
přidělenými limity nakládaly podle svého uvážení výhradně vedoucí příslušných složek.
Celkové finanční náklady jednotlivých složek v rámci rozpočtu Knihovny AMU:

DAMU
190 664

FAMU
219 001

HAMU
190 198

společné
156 746

ostatní
37 278 Kč

Do ostatních zahrnuto: KCJ, PC, rektorát
Do společných: výpočetní technika, SW, provozní náklady společné a ředitelství knihovny.

Struktura celkových nákladů:
Kč
Doplňování fondů
Nákup periodik
Provoz
Civilní služba
Přístroje
Výpočetní technika
SW
CELKEM

142 804
130 322
126 464
21 928
51 628
304 802
15 000
793 887 Kč

18,0 %
16,4 %
15,9 %
2,7 %
6,5 %
38,3 %
1,8 %
100 %

Na dotování některých činností se částečně podílely také fakulty (provoz tiskáren, kopírek).
Významně přispěla knihovně FAMU katedra fotografie částkou 25 000 Kč na nákup knih a fakulta
částkou 12 000 Kč na nákup videokazet

Některé srovnávací údaje o provozu Knihovny AMU:
V roce:
návštěvnost
absenční výpůjčky
prezenční výpůjčky
uživatelé PC
prodej skript

1995
14 604
10 135
11 822
255
1 673

1997
35 642
19 113
29 842
8 376
1 811

1999
45 172
24 088
39 757
9 277
2 222

Hlavní úkoly, které bude třeba řešit v dalším období:
 dokončení konverzí záznamů videoték všech tří knihoven a jejich zpřístupnění
 nasazení výpůjčních modulů na DAMU a poté na FAMU
 usilovat o precizování Organizačního řádu a vytvoření všestranně prospěšného modelu koordinace
činnosti knihoven a jejich spolupráce s fakultami

 personální stabilizování knihovny DAMU
 usilovat o posílení zabezpečení technické stránky provozu knihoven, včetně správy knihovnického








systému
využívání metody přebírání hotových záznamů z katalogů jiných knihoven
pokračování v retrospektivním zpracovávání všech fondů
zahájení fyzických revizí knižních fondů
spolupráci na dalším rozvoji systému Tinlib
zpřístupnění vlastních katalogů v Internetu
dopracování www stránek všech knihoven
ideové zabezpečení přípravy rozšířeného knihovnicko-informačního pracoviště na FAMU
v rekonstruovaných prostorách fakulty

V Praze, 23. 1. 2000

