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Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2009 
 
 V roce 2009 Knihovna DAMU provedla druhou a závěrečnou část revize 
knihovního fondu čítající cca 10.000 dokumentů (knihy + speciální dokumenty). 
Jelikož větší množství těchto dokumentů bylo v elektronickém knihovním katalogu 
Tinlib evidováno pod přírůstkovými čísly a revize probíhala načtením čárových kódů, 
museli pracovníci knihovny záznamy dokumentů upravit nejprve v Tinlibu tak, aby 
záznam každého dokumentu obsahoval čárový kód. Na podzim roku 2009 proběhla 
také revize vysokoškolských kvalifikačních prací (včetně disertačních prací), která 
odhalila určité nedostatky jak ve fyzickém stavu prací (chybějící licenční smlouvy, CD 
ROMy apod.), tak již v prvotní evidenci ve studentském systému KOS, do kterého 
však knihovna nemá přístup a které proto odstraňují příslušní administrativní 
pracovníci kateder DAMU.   
                                                                                                                                                                 
 
Přehled vynaložených nákladů v roce 2009: 
 

náklady knihovny DAMU 243.607,- Kč 
dotace fakulty DAMU   33.410,- Kč 
Celkové náklady 276.624,- Kč 

 
 
z toho: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Díky grantu prof. Jana Vedrala zřídila knihovna ve své učebně audiostřižnu na 

zpracovávání zvukových záznamů. Z tohoto důvodu koupila knihovna také nový 
gramofon, zesilovač a reprobedny, jejichž propojením s audostřižnou vznikla možnost 
digitalizace starých LP desek. Tyto technicky dokonalejší záznamy však budou sloužit 
pouze k interní výuce na DAMU. 
 
 
Statistické údaje za rok 2009: 
 

přírůstek knihovních jednotek 1.115 
úbytek knihovních jednotek 338 
celkový stav fondu (knihovních jednotek)                                   31.565  
zaregistrovaní uživatelé 425 
počet absenčních výpůjček 3.992 
počet prezenčních výpůjček                    7.424 

 
 
 
 
 
 

akvizice 61,5% 
provoz + opravy knih 19% 
vybavení (kopírka, gramofon, zesilovač, reprobedny) 13% 
školení  1,5% 
výpočetní technika   5% 
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poskytnuté služby: 
 
 
 
                                     
 
 
 
celková návštěvnost:                       8.489 
z toho: 
 
 
            
 
  
 
  

Knihovna by chtěla poděkovat všem, kteří darem přispěli k obohacení jejího 
fondu (knihy: Uniwersytet Warszawski–Wydziat Polonistyki-Instytut Kultury Polskej, 
studenti a pedagogové DAMU, CD: Český rozhlas) a také všem, kteří přispěli 
k obohacení fondu finančně (Mgr. J.Kudláčková, DAMU).  
 
 
Významné přírůstky z prostředků knihovny v roce 2009: 

• The BBC TV Shakespeare Collection (37 DVD) 
• Laurence Olivier Shakespeare Collection (7 DVD) 
• The Collection Shakespeare (5 DVD) 
• JIRÁSEK, Václav, BLECHA, Jaroslav, JIRÁSEK, Pavel. Česká loutka 
• The Art Atlas 
• Socialistický realismus : Československo : 1948-1989 
• Ilustrovaná encyklopedie odívání : od tógy po krinolínu 
• PINCAS, Stéphane, LOISEAU, Marc. Dějiny reklamy 
• Umění východní Asie 
• PECOLD, Lumír. Slavnosti a rituály 
• knižní a časopisecká pozůstalost po PhDr. Josefu Balvínovi (cca 150 knih) 

 
 

Na začátku školního roku 2009/2010 proběhla instruktáž pro studenty 1. 
ročníků DAMU, kteří byli seznámeni s prací s on-line katalogem knihovny DAMU.  
 V roce 2009 se knihovna opět zúčastnila jednání Mezinárodní organizace 
divadelních knihoven a muzeí SIBMAS, jehož je členem, exkurze do Divadelného 
ústavu v Bratislavě a také několika odborných konferencí a seminářů (Knihovna 
současnosti 2009, Elektronické dodávání dokumentů v nových podmínkách, Pracovní 
seminář k problematice divadelních archivů, Katalogizace elektronických zdrojů, 
Digitalizace v knihovnách aneb Co musí knihovník vědět o digitalizaci). Kvalitativním 
přínosem pro knihovnu bylo také úspěšné zakončení doktorandského studia vedoucí 
knihovny v oboru Teorie a kritika divadelní tvorby. 
 

V následujícím roce by knihovna opět chtěla pokračovat ve třídění knihovního 
fondu a v jeho přesunu (méně půjčovaná část) do sklepního depozitáře, v akvizici 
ztracených nebo jinak poničených knih prostřednictvím antikvariátů a v převazbě a 
opravě poničené části knihovního fondu. V letních měsících pak musí knihovna zahájit 
stěhování rezervního fondu (cca 2.500 knih) ze sklepního depozitáře do archivu 
v Berouně, jelikož v rámci dispozičních úprav parteru DAMU bude muset přesunout 

informace 9.620 
konzultace     441 
rešerše      49 
prodej skript     445 

uživatelé PC 4.793 
video a DVD diváci    188 
posluchači CD a MC     0 
mimo AMU    259 
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svůj sklepní depozitář ze stávajících prostor do prostor nových, kapacitně menších. 
V roce 2010 se budou pracovníci knihovny také spolupodílet na přípravě nového 
knihovního systému. 
 
 
V Praze, 30. 3. 2010 
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU 
  


