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Výroční zpráva – knihovna DAMU – rok 2005 
 
 Rok 2005 byl pro Knihovnu DAMU rokem poměrně klidným, přestože 
se knihovna opět na jaře připravovala na případné povodně a musela částečně 
vystěhovat obsah sklepního depozitáře (diplomové práce, časopisy, technické 
vybavení) do knihovních prostor v 1. patře a ostatní dokumenty (skripta 
na prodej, rezervní fond, část signatury A) do vyšších míst ve sklepním 
depozitáři, hrozba „velké vody“ se nakonec nenaplnila a v době letních prázdnin 
bylo vše opět přestěhováno zpět. 

Knihovna pokračovala ve třídění knihovního fondu. Knihy, které 
se nepůjčují, byly opět přesunuty do sklepního depozitáře, aby se uvolnilo místo 
pro staré i nově zakoupené tituly, jejichž půjčování je frekventovanější. Bylo 
dokončeno zpracování knižního daru pro prof. Vostrého (cca 350 kusů). Knihovna 
pokračovala v nahrazování titulů ztracených při povodni. 

 
Významné přírůstky v roce 2005 z rozpočtu knihovny: 

• kniha August Racinet-The complete costume history (Taschen, Köln, 
London, 4.800,- Kč) 

• zapůjčení LP (cca 30 titulů) od prof. Franze a následná digitalizace 
Počítačovým centrem 

• získání a následná katalogizace záznamů divadelních představení 
z Divadla DISK na DVD nosičích (cca 20 titulů; spolupráce s p.Maděrou). 

• povedlo se nahradit další tituly časopisů ztracených při povodni v roce 
2002- Scénografie, Dramatické umění, Amatérská scéna 

 
Přírůstky získané prostřednictvím darů:  

• dar studentky DAMU - Světová literatura, roč.1972-1989 
• knižní dar (5 banánových krabic) Jaroslavy Maškové, manželky našeho 

zemřelého pedagoga 
• knižní dar Divadla Na zábradlí (ředitelka Doubravka Svobodová, pedagog 

Katedry produkce DAMU) 
• knižní dar studenta DAMU Jiřího Adámka (cca 20 knih a časopisů) 
• knižní dar herečky Libuše Štědré 
• dar časopisu Loutkář (šéfredaktorka Nina Malíková;pět starších, již 

svázaných ročníků) 
• knižní dar prof.Vedrala (pedagog DAMU) 
• knižní dar Antonín Samlera (bývalý zaměstnanec Divadla Na Vinohradech) 
• dar pana Nedomy (časopis Sénografie + scénografická literatura) 

 
Zaměstnanci knihovny pokračovali v retrokatalogizaci, zpracovali 

uchovávaná periodika a digitalizovaná CD v automatizovaném systému T-Series, 
opravili cca 700 záznamů zkatalogizovaných časopiseckých článků plus provedli 
jejich provázání s novými záznamy časopisů, upravili heslář Předmětových hesel 
podle Národní knihovny.  

Proběhl upgrade systému T-Series z v309 na v310. Díky Počítačovému 
centru se zlepšilo technické vybavení knihovny (nový skener a DVD rekordér). 
V březnu 2005 byla otevřena Počítačová učebna DAMU (15 počítačů s přístupem 
na Internet, barevná i černobílá tiskárna, skener). 

V zimním semestru školního roku 2005/2006 byly stávající legitimace 
knihovny nahrazeny novými legitimacemi ISIC/ITIC s celoškolskou platností.  

Dne 17. října 2005, u příležitosti 10. výročí otevření knihovny v nových 
prostorách, se uskutečnil Den otevřených dveří Knihovny DAMU. 
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Statistické údaje za rok 2005: 
původní limit: 164 719,- Kč + navýšení 25 000,- Kč = 189 719,- Kč 
finanční prostředky vynaložené na akvizici: 

• 9.953,71 Kč (zahr.tisk) 
• 16.085,- Kč (čes.tisk)  
• 86.053,50 Kč (knihy) 
• 499,- Kč (video+DVD)  
• 1.776,- Kč (CD)  
• 9.149,- Kč (databáze ORO) 

 
finanční prostředky vynaložené na provoz knihovny 66 203,- Kč 
 
přírůstek knihovních jednotek:  941 
úbytek knihovních jednotek:  0 
celkový stav fondu: 28.584 
 
zaregistrovaní uživatelé: 502 
 
počet absenčních výpůjček: 6.252 
počet prezenčních výpůjček: 6.167 
 
poskytnuté služby: 
 informace: 16.769 
 konzultace: 627 
 prodej skript: 737 
 
celková návštěvnost: 7.346 
z toho: 
  uživatelé PC: 3.619 
 mimofakultní: 101 
 video a DVD diváci: 333 
 posluchači: 6 
 
 V následujícím roce 2006 by knihovna chtěla dokončit proces 
retrokatalogizace do automatizovaného systému T-Series, pokračovat v přesunu 
nefrekventovaného knižního fondu do sklepního depozitáře a dočasně tak vyřešit 
kapacitní možnosti knihovny, převést seznam videotéky z excelové tabulky 
do automatizovaného systému T-Series a zpřístupnit jej tak studentům 
(v automatizovaném katalogu knihovny), vybavit knihovnu novou počítačovou 
technikou (výměna zastaralých počítačů za nové) a pokračovat v akvizici 
ztracených nebo jinak poničených knih v antikvariátech. 
 Technické vybavení knihovny by měl vyřešit také grant Úprava teploty 
a vlhkosti depozitářů Knihovny DAMU, podaný v rámci Knihovna 21. století 
na rok 2006 a žádající finanční prostředky na nákup přístrojů na ochranu 
knihovního fondu před nepříznivými vlivy. 
 Personální situaci knihovny by pak mělo zlepšit navýšení jednoho 
pracovního úvazku o ¼ tzn., že obsazení knihovny by bylo posíleno 
ze současného stavu 2,75 na 3 celé úvazky, což by umožnilo přijmout novou 
pracovní sílu.  


