
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2003 
 
 

V tomto roce se knihovna DAMU intenzivně věnovala doplňování fondů v souvislosti 

s povodňovými ztrátami a snažila se opět uvést do provozu sklepní depozitář, který byl právě 

při povodni v roce 2002 postižen nejvíce. Díky grantům a dotacím (Prague Post Praha, 

Ministerstvo kultury KC UNESCO, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR SKIP, 

Allianz-Kinderfonds, Knihovna 21. století MK ČR,) se podařilo nahradit větší část tzv. 

povinné literatury (poškozené nebo zničené povodní v roce 2002) a sestavit odpisový seznam 

všech knih, periodik, gramofonových desek, vysokoškolských kvalifikačních prací a skript na 

prodej zničených vodou ve sklepním depozitáři. 

 

Knihovně se také podařilo uskutečnit revizi části knihovního fondu (cca 70%) a 

vstoupit do jednání s Dilií Praha, týkající se xerokopií divadelních textů, které knihovna 

vlastní a které by ráda využívala ke studijním účelům. V rámci grantu na digitalizaci 

zvukových záznamů bylo několik starých LP desek s divadelní tématikou převedeno na CD. 

 

Vzhledem k velkému nárůstu práce s řešením povodňových odpisů, revizí a náhrad, 

knihovna nijak výrazně nepokročila s retrokatalogizací z naskenovaných lístků do knihovního 

systému Tinlib. Přesto se jí podařilo zpracovat cca 1600 nových přírůstků do knihovního 

fondu a  věnovat nemalou pozornost opravám a doplňování jmenných autorit. 

 

Statistické údaje za rok 2003: 
původní limit:                              136.753,- Kč 
celkové náklady po 
přerozdělení prostředků:               171.253,- Kč 
 fond                                    19.806,40 Kč 
 tisk                                      24.529,89,- Kč 
 provoz                                 66.740,70 Kč 
 technické vybavení             63.047,- Kč 
přírůstek:                                          1.656 kusů 
úbytky:                                           3.139 kusů 
celkový stav fondu:                        38.345 kusů 
zaregistrovaní uživatelé:                   451 
počet absenčních výpůjček:                 5.156 
počet prezenčních výpůjček: 
 knihy                                         1.219 
 časopisy                                     2.076 
 videokazety                                  176 
 diplomové práce                            54 
            CD, MC, CDROM                        0 



CELKEM:                                             3.525   
 
 
služby: informace                                 19.782 
 konzultace                                     201 
 prodej skript                                  323 
 
návštěvnost                                           
z toho: uživatelé PC                              3.664 
 mimofakultní                                43 
 videodiváci                                  176 
            posluchači                                     0 
CELKEM:                                             5.422 
 
 

V nadcházejícím roce by se knihovna ráda opět více věnovala retrokatalogizaci, 

dokončila revizi zbývající části knihovního fondu knihovny a pokračovala v nákupu 

ztracených a povodní poškozených knih. Také by chtěla mezi studenty a pedagogy více 

propagovat přímý přístup z Internetu do katalogu knihovny a pokračovat v pravidelně 

aktualizovaném seznamu Novinek ve fondech knihovny. 

 

 

   


