
Knihovna DAMU - výro ční zpráva 2000 
 
Nejdůležitější událostí roku 2000 pro knihovnu DAMU byl přechod na nový výpůjční systém 
Tinlib. Veškeré práce proto byly ovlivněny tímto zásadním krokem. Kromě prázdninového 
období probíhalo vše za plného provozu knihovny a v běžném personálním obsazení (tzn. 2,5 
úvazku). S technickou stránkou problému vydatně pomáhalo PC AMU a ředitelka Knihovny 
AMU. 
 
Na jaře proběhla příprava pomocných programů a částečné opravy záznamů pro přechod na 
vyšší verzi systému a pro převod záznamů ze stávajícího systému KNH do Tinlibu. Během 
prázdnin byla knihovna pro uživatele zavřená. Proběhly dvě fáze přechodu na výpůjční 
systém Tinlibu. 
Jednak šlo o práce v pomocných programech (opravy záznamů KNH) a následně o opravy 
záznamů po konverzi a po sloučení dat z obou databází. 
Dále proběhla technická příprava na výpůjční systém Tinlib, tzn. zejména olepení dokumentů 
čárovým kódem (za pomoci civilní služby) a  příprava nových legitimací s čárovým kódem 
apod.  
 
Od poloviny září se v knihovně DAMU půjčuje pouze přes čárové kódy. Během podzimního 
provozu bylo nutné načíst do počítače čárové kódy jednotlivých půjčovaných výtisků a 
vysvětlit uživatelům nový způsob absenčního půjčování a s ním spojené změny oproti 
předchozí praxi. Zároveň byla prodloužena výpůjční doba o 2 hodiny týdně (v současné době 
je otevřeno 28 hodin týdně). 
 
Od podzimu rovněž probíhají úpravy  záznamů v Tinlibu. Jsou rozepisovány jednotlivé 
divadelní hry ze souborných vydání do tzv. článků, probíhají opravy názvů a jejich 
upřesňování (rozlišení jednotlivých vydání např. dle překladatele, roku vydání apod.) a 
zároveň probíhá nová katalogizace nejžádanějších titulů (dle autorů) a kompletní povinné 
literatury. 
V listopadu byla zahájena retrospektivní katalogizace všech diplomových prací (cca 600 titulů 
již v Tinlibu). 
 
Zatím nevyřešená situace zůstává ve sklepním depozitáři knihovny - vzhledem k absenci 
klimatizace jsou knihy v neustálém ohrožení plísní - situaci provizorně řeší instalace 2 větráků 
a neustálé měření a kontrola teploty a vlhkosti. 
 
Stav výpočetní techniky:  
4 PC s operačním systémem Windows (připojení na internet)                
2 PC s operačním systémem MS DOS (bez možnosti připojení na internet) 
3 PC s operačním systémem Windows - pro zaměstnankyně knihovny 
 
Statistické údaje za rok 2000: 
knižní přírůstek za rok 2000: 567 titulů 
celkový stav fondů: 43 066 titulů 
 
zaregistrovaní uživatelé: 270 
počet absenčních výpůjček za rok 2000: 3794 
 
 
 



 
počet presenčních výpůjček:  
knihy: 3354 
časopisy: 4216 
videokazety: 68 
diplomové práce: 206 
celkem: 7844 
 
služby: 
informace: 20324 
konzultace: 126 
xerokopie: 1186 
prodej skript: 877  
 
 
Návštěvnost: 
uživatelé PC: 4344 
mimofakultní uživatelé: 41 
videodiváci: 261 
celkem: 9157 
 
 
I dále chceme pokračovat v postupné rekatalogizaci knižního fondu do knihovního 
automatizovaného systému Tinlib.  
Vzhledem k tomu, že nás letos čeká další „revoluční“ krok, totiž dvojí stěhování, bude muset 
být bohužel provoz knihovny opět omezen. V „nových“ prostorách knihovny bude pak 
potřeba především posílit a obnovit výpočetní techniku, nově zorganizovat umístění fondů a 
uskutečnit revizi knižního fondu knihovny DAMU. 
 
 
 
 
 
Kateřina Veselá, 16. března 2001 
 


