Knihovna AMU v roce 2002
Provoz a činnost Knihovny AMU byly v roce 2002 podstatně ovlivněny zejména
následujícími událostmi:
-

rekonstrukcí budov DAMU a FAMU a srpnovou povodní
přípravou nového provozu knihovny FAMU a autorským zákonem

Rekonstrukce a povodeň
Po dokončení rekonstrukce budovy DAMU knihovna zahájila stěhování zpět do svých
prostor v červnu (montáž nábytku, techniky, převoz fondů z Berouna, reorganizace
depozitářů, zahájení fyzické revize). Úspěšný návrat byl neblaze přerušen povodní: nový
sklepní depozitář s čerstvě umístěným a zrevidovaným fondem byl zcela zaplaven. Zničen byl
fond diplomových prací, odborné studijní texty, teoretická literatura, starší vázané časopisy,
skripta. Celková škody byla vyčíslena na cca 1 800 tis. Kč. Včetně zničených regálů.
Knihovna zahájila pravidelný provoz v říjnu. Celá její činnost ve druhé polovině roku však
probíhala ve znamení vyčíslování a likvidace škod (odpisy), v zajišťování náhradních
studijních materiálů a prostředků na zacelení povodňových ztrát.
Knihovna FAMU se měla vracet do zrekonstruovaných a rozšířených prostor
v listopadu. Také její činnost v provizorním sklepním prostoru Lažanského paláce násilně
přerušila povodeň. Díky velikému a obětavému úsilí vedoucí a pracovníků knihovny, za
pomoci děkana, studentů i pedagogu FAMU byl fond za velmi obtížných podmínek před
povodní kompletně zachráněn. Zničen a nepoužitelný však zůstal prostor, proto byly knihy po
povodni převezeny do depozitáře Akademie věd do Jenštějna, videotéka hostovala a omezeně
fungovala v prostorách British Council na Národní třídě. Oběma institucím patří velký dík za
poskytnutí pomoci. Uživatelé se však museli bohužel do konce roku obejít bez knih a bez
příslušného studijního zázemí.
Příprava nového provozu na FAMU
Zejména druhá polovina roku byla věnována koncepčním a organizačním přípravám,
které probíhaly ve třech rovinách:
a) příprava na reorganizaci fondu pro volný výběr tj. jeho rozčlenění do tematických celků,
systém řazení, stavění a věcného označování, olepení fondu čárovými kódy a etiketami pro
elektronickou ochranu
b) příprava knihovního systému a databáze na provoz automatizovaného půjčování.
Veškeré práce s fondy a podmínky pro přípravu byly značně ztíženy situací provizoria po
povodni, práce probíhaly v náročných podmínkách (nutnost reagovat na změnu koncepce
prostorového uspořádání, kterou prosadilo nové vedení fakulty, cestování do Jenštejna,
nedostatek prostoru, omezené možnosti práce s výpočetní technikou apod.) Na přípravě
systému pracovala ředitelka a vedoucí PC AMU: byla dokončena konverze dat z původní
aplikace, sloučení databází, proveden upgrade a řada systémových oprav a úprav dat,
vygenerovány čárové kódy do části záznamů, nastaveny parametry pro provoz půjčování.
Následně probíhalo fyzicky náročné stěhování fondů do nových prostor a jeho nová
organizace, kontrola a nezbytné ruční opravy v databázi, školení pro práci s výpůjčním
systémem. V této době měla knihovna pouze dva pracovní úvazky a civilní službu, teprve od
listopadu tři.

Běžné činnosti a provoz
Vývoj fondů a revize
Na doplňování fondů se opět pozitivně promítla výše rozpočtu, která odpovídala
předchozímu roku. Kromě toho se podařilo díky iniciativě vedoucích knihoven a ředitelky
získat také mimorozpočtové zdroje: z grantů hudební fakulty téměř 30 000 Kč, z nadace B:
Martinů 25 000 Kč, z dotace Commerzbank přes 7000 Kč pro HAMU, grant ze Státního
fondu kultury MK na vybudování základů fonotéky knihovny DAMU ve výši 25 000 Kč,
grant na obnovu fondu DAMU po povodni z Nadace Prague Post ve výši 63 000 Kč, pomoc
ze fondu Unesca pro knihovnu DAMU ve výši 70 000 Kč, dále knihovna DAMU obdržela na
obnovu fondu z povodňové dotace MŠMT 500 000 Kč. Filmová a televizní fakulty přispěla
přímo své knihovně na doplňování částkou přes 42 000 Kč. Dále uvedené přírůstky však
nezahrnují všechny tyto dotace (nebyly do 31. 12. 2002 zaevidovány resp. k dispozici).
Přehled přírůstků knihovního fondu za rok 2002:
získáno
knihy
periodika
speciální dokumenty
Roční počet přírůstků

koupí
502
51
313
866

darem
807
3
732
1542

Celkový stav fondů:
knihy a periodika
speciální dokumenty celkem

celkem
1309
54
1045
2408

68 201
89727

Počet knihovních jednotek ke 30. 12. 2001 činil 157 928.
Úbytky činily 4 826 knih. Dosud však nebyly dokončeny odpisy všech fondů, zničených
povodní a zaevidovány všechny náhrady.
Revize fondů pokračovala na DAMU, kde byla provedena po nastěhování sklepního
depozitáře. Po povodni je však nutné začít znovu. V knihovně FAMU byla provedena
kompletní fyzická revize, bude se pokračovat v dohledávání a odpisech.
Služby
V roce 2002 došlo k výraznějšímu poklesu všech služeb zejména díky výše
zmiňovaným provizorním podmínkám a omezenému provozu v knihovnách DAMU a FAMU.
rok
celková návštěvnost
z toho:
uživatelé PC*)
posluchači audiodokumentů
*) mimo vyhledávání v katalozích
služby:
absenční výpůjčky
prezenční výpůjčky

2001
31 285

2002
24 187

6 168
3 000

2 450
2 800

16 544
33 177

12 813
19 690

Knihovna a škola se nadále potýkala s omezeními, vyplývajícími z autorského zákona.
Situace byla řešena dohodou s právním oddělením MK, následovalo řešení v rovině
technické. Výsledkem je interní, striktně oddělený provoz videotéky FAMU a zpřístupnění
záznamů pouze na lokální počítače určené pro vyhledávání v této videotéce. Knihovna
HAMU se v závěru roku podílela na práci v pracovní skupině, jednající s Intergramem o
zákazu absenčního půjčování zvukových nosičů, které by výrazně ochromilo studijní
možnosti.

Provozní prostředky Knihovny AMU
Přidělený limit provozních prostředků byl dělen jako v předchozím roce tj. opisoval skutečné
poměry čerpání jednotlivých složek knihovny.
Přidělené limity:
DAMU
FAMU
130 833
139 552

HAMU
191 860

společné
359 975

ostatní
71 500

Celkové náklady složek po využití společných prostředků (bez mimorozpočtových
dotací):
DAMU
193 174

FAMU
198 248

HAMU
322 645

společné
72 979

ostatní
54 520 Kč

Do společných zahrnuto: správa a rozvoj výpočetní techniky, společné provozní náklady
včetně ředitelství, digitalizace zvuk. záznamů, software a jeho upgrady. Do ostatních: tisk a
literatura pro KCJ, PC, rektorát, ředitelství. V nákladech knihovny HAMU se promítá také
digitalizace zvukových záznamů ve výši 52 710 Kč a výměna počítačů ve výši 129 716 Kč.
Některé další náklady v oblasti správy a rozvoje informačních technologií byly hrazeny mimo
rozpočet knihovny. V rámci rekonstrukce byla vybavena knihovna FAMU novým vybavením
veškerou výpočetní technikou mimo rozpočet knihovny.
Hrubá struktura některých nákladů (bez mimorozpočtových dotací):
Doplňování fondů
148 869 Kč
Nákup periodik
132 006
Výpočetní technika
188 515
53 736 (audio, video, …)
Přístroje
Civilní služba
37 697
Opravy
21 360
Vzdělávání
15 585
Knihovna FAMU si nadále jako jediná hradila pracovníka náhradní civilní služby.

Knihovní systém, katalogy a retrokonverze
Během roku byly postupně všechny tři lokální katalogy převedeny z DOSu na
platformu UNIX a byl proveden upgrade na verzi 307, přičemž bylo provedeno zároveň
mnoho úprav záznamů. Dále byla zajištěna oprava konverze záznamů knihovny FAMU, která
byla pozdržena vzhledem k vyjasňování metodiky a způsobu zpřístupňování záznamů o
videotéce. Vzhledem k nutnosti ochrany autorských práv bylo třeba sáhnout také k dvojímu
řešení způsobu přístupu do katalogů. Ve spoluprácí s řešitelským týmem FAMU byly

provedeny úpravy pro zahájení ukládání záznamů o studentských filmech FAMU (technické
údaje apod.) dopracována metodika jejich katalogizace a zahájeno zpracovávání.
Nadále se pokračovalo i v systematické retrospektivním zpracovávání fondů a to s i
pomocí externistů. V knihovně HAMU postoupil převod katalogu hudebnin na cca 40 %.
Knihovna FAMU má uloženo cca 90% záznamů o knižních fondech.
DAMU
FAMU
HAMU
AMU
celkem nové 2 198
3 795
6 664
12 657
stav cca
22 000
25 000
75 000
122 000
Započítány jsou i odkazové záznamy. V knihovně FAMU byly záznamy pořízeny za pomoci
externisty, konverzí zde bylo získáno 7 848 záznamů. Katalogy obsahují také přes 50 000
záznamů osob (autoři, interpreti, režiséři, herci atd.). Celkem bylo aktualizováno cca 11 000
záznamů.
Webová prezentace Knihovny AMU
1. 2. byly stránky zpřístupněny v Internetu. Postupně se prezentace stále rozšiřovala a
průběžně probíhala její aktualizace. Novinkou jsou především přímé přístupy do katalogů
knihoven HAMU (počátkem roku 2003 i FAMU), byly uvedeny informace vztahující se
k povodni, byl připojen odkaz na Elektronickou čítárnu AMU. V dalším vývoji se plánuje
jednodušší anglická verze a převod do redakčního systému, který škola provozuje.

Další významné události a odborné činnosti
Ředitelka úspěšně prezentovala na mezinárodní konferenci Infórum projekt řešený v
rámci FRVŠ „Digitalizace méně dostupných zvukových záznamů knihovny HAMU“.
Z FRVŠ získala a řešila ve spolupráci s ředitelkou EC a vedoucím PC grant „Digitalizace
diplomových a habilitačních prací AMU“ (http://www.amu.cz/?c_id=232).
V červnu knihovna ve spolupráci s PC AMU uspořádala odbornou celostátní
konferenci Setkání uživatelů knihovního systému Tinlib za účasti téměř 150 osob. Akce se
setkala s velmi příznivým ohlasem, stejně jako prezentace činnosti práce knihovny. K této
akci byly vytvořeny webové stránky.
Knihovna AMU se stala zakládající členem Asociace vysokoškolských knihoven.
Na semináři hudebních knihoven ředitelka přednesla referát o podzimní semestrové
výběrové přednášce Úvod do hudebního knihovnictví, kterou realizovala na Ústavu hudební
vědy FF UK.
V prosinci předložila ředitelka vedení AMU zásadní materiál Stav zajištění
knihovnicko- informačních služeb na AMU. Výsledkem bylo posílení pracovních míst o dva
úvazky, z nichž 1,5 pro knihovnu FAMU, 0,5 pro knihovnu HAMU.
Knihovna byla na MK do systému knihoven ČR evidována jako knihovna
specializovaná. V této souvislosti knihovna ve spolupráci s Knihovní radou AMU
vypracovala novelu Knihovního řádu a jeho Dodatků.
Ředitelka nadále pracuje v Komisi pro vysokoškolské knihovny při RVŠ a
v pracovních skupinách pro katalogizaci.
Hlavní body rozvojového plánu na další období
 Zabránit reálné hrozbě zákazu absenčního půjčování zvukových nosičů.
 Legislativně vyřešit otázku kopií dokumentů, získaných jako náhradní po povodni.
 Vést uživatele k samostatnému využívání elektronických katalogů.

 Dosáhnout větší efektivity ve zpracovávání přebíráním a sdílením záznamů tj. zapojit
AMU do kooperačních projektů (jmenné autority - umělci, souborný katalog ČR, JIB).
 Provést úpravy dat a vystavit katalog knihovny DAMU prostřednictvím aplikace Tinweb.
 Dokončit retrokonverzi knihovny FAMU a pokračovat nadále systematicky
v retrospektivním zpracovávání ostatních fondů do elektronických katalogů.
 Dokončit revizi knižních fondů, zahájit revizi fondu hudebnin.
 Dokončit opravy chyb v elektronickém katalogu, zjištěných při revizi knih na HAMU
 Zvážit zahájení poskytování on-line služeb (objednávky, rezervace, náhled do vlastních
výpůjček apod.).
 Vytvořit anglickou verzi webové prezentace.
 Připravit začlenění webové prezentace knihovny do nově budovaného informačního
portálu AMU.
 Připravit po dohodě s fakultami kurzy výchovy uživatelů pro práci s informačními zdroji
AMU.
 Hledat možnosti pro pokračování zahájené digitalizace vybraných fondů.
 Zvládnout změnu výměnného formátu zpracovávání (celostátní změna).
 Připravit se na proměnu knihovního systému (Oracle) a podílet se aktivně na jeho rozvoji.

