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Knihovna DAMU v roce 2018 

 

 Činnost a provoz knihovny v roce 2018: 

 
 Rozpočet/finanční zdroje knihovny v roce 2018 (v Kč): 

 

A) Knihovna DAMU - hlavní příspěvek 
(NS299/TA01 - MŠMT) 215.000,00  
B) upomínky a pokuty (DČ knihovny)  16.281,00  
celkem (A+B) 231.281,00  
  
C) další zdroje (účelově určené prostředky)  
IP Inovace informačního prostředí AMU jako 
podpora studia 60.000,00 
DKR Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace (podpora vědy a výzkumu a 
budování vědecké infrastruktury) 

40.000,00 
35.000,00 

projekt BookMe 20.000,00 
celkem (C) 155.000,00 
  
D) projekt „Podpora rozvoje studijního 
prostředí AMU“ v rámci programu OPVVV 651.464,20 

 

 

 Celkové náklady/výdaje na činnost a rozvoj knihovny v roce 2018 (v Kč): 

 

  
knihovna 

(A+B) 

fakultní 
projekty a 

granty (DKR, 
SGS, IP aj.) 

centrální 
provozní 

prostředky 
fakulty* 

účelově 
určené 

prostředky 
(C) 

projekt 
OPVVV (D) CELKEM 

akvizice 
(vč.periodik) 139.009,00 49.560,50  155.000,00  343.569,50 
provoz 
(vč.telefonů) 59.149,00 0,00  0,00  59.149,00 
převazba a 
oprava knih 0,00 0,00  0,00  0,00 
modernizace 
knihovny a 
jejího 
vybavení 21.549,00 0,00 153.049,00 0,00 651.464,20 826.062,20 
školení, 
vzdělávání 11.164,00 0,00  0,00  11.164,00 
výpočetní 
technika 0,00 0,00  0,00  0,00 
CELKEM 230.871,00 49.560,50 153.049,00 155.000,00 651.464,20 1.239.944,70 
 
*Centrální provozní prostředky fakulty: 
malování (19.584,- Kč) + renovace podlah (65.000,- Kč) + renovace kuchyňky knihovny (31.939,- 
Kč) + elektroinstalace a elektropráce (6.526,- Kč) + sanita, rozvody a drobné stavební práce/úpravy 
(30.000,00 Kč) = 153.049,- Kč 
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 Přírůstky knihovny za rok 2018: 
 
 

   kusy 

knihy    365 

videokazety 0 
DVD, Blue-Ray 106 

LP 0 
CD 26 
MC 0 

CD ROM 5 
VŠKP 34 

hudebniny 0 
celkem 536 

odpis 2018 -658 
 
 

 Celková velikost fondu knihovny  k 31. 12. 2018: 
 
 

 kusy 
knihy      29.776 

videokazety 484 
DVD, Blue-Ray 2.387 

LP 0 
CD 589 
MC 45 

CD ROM 73 
VŠKP 1.896 

hudebniny 0 
celkem 35.250 

 
 

 Prodej skript v knihovně v roce 2018: 
 
 

nakladatelství počet prodaných skript za kolik v Kč 

NAMU 120 15.164,00 
KANT 78 9.120,00 
celkem 198 24.284,00 

 
 

 Statistické údaje knihovny za rok 2018: 
 
 

počet registrovaných čtenářů 550 
počet čtenářských návštěv 4.587 

počet výpůjček (včetně prolongací) 7.863 
počet studijních míst: 21 
            z toho s PC 9 

počet odebíraných periodik 22 
počet otevřených dní v roce 173 

počet dostupných služeb (hodin) v týdnu 31 
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 V roce 2018 Knihovna DAMU opět obdržela z Oddělení pro vědu, výzkum a projekty AMU na 
podporu rozvoje knihovního fondu částku 20.000,- Kč na nákup odborné české a zahraniční 
literatury v rámci knižní výstavy BookMe 2018, částku 60.000,- Kč na nákup odborné české a 
zahraniční literatury v rámci institucionální podpory IRP Inovace informačního prostředí AMU jako 
podpora studia, částku 40.000,- Kč na nákup odborné české a zahraniční literatury v rámci 
programu Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR), který byl ke konci roku 2018 
navýšen o dalších 35.000,- Kč. 
 
 V rámci programu IRP Inovace informačního prostředí AMU jako podpora studia knihovna 
v roce 2018 předplatila a financovala nové zahraniční časopisy – Research in Drama Education 
(RiDE) a Stanislavski Studies, a zároveň zakoupila všechny chybějící starší ročníky těchto 
časopisů. 

 
 Na podzim roku 2018 začala AMU nově vydávat recenzovaný odborný časopis Arte Acta 
věnovaný uměleckému výzkumu v oblasti performativních umění. Vedle recenzovaných statí zde 
čtenáři také naleznou eseje, překlady významných statí či recenze knižních titulů nebo výstav. 
Časopis se stal trvalou součástí knihovního fondu Knihovny DAMU.  

 
 Z důvodu rekonstrukce a inovace v rámci programu OPVVV "Podpora rozvoje studijního 
prostředí AMU" - pořízení mobiliáře pro prostory výuky a studia - byla knihovna v roce 2018 od 
poloviny června do konce měsíce září zavřená. Prostory knihovny byly zrekonstruovány, vymalovány 
a zařízeny novým nábytkem. Sanace podlah proběhla nejen v prostorách knihovny, ale také 
v jednom z knihovních depozitářů, který byl, mimo jiné, vybaven novou regálovou soustavou. 

 
 Na podzim roku 2018 proběhl upgrade současného knihovního systému CLAVIUS na novou 
verzi nazvanou TRITIUS. Upgrade knihovního systému zajišťovala stávající firma/dodavatel 
knihovního systému LANius s.r.o. Tábor. 

 
 V roce 2018 se knihovna zúčastnila 11. výročního semináře Souborného katalogu ČR 2018, 
mezinárodního hodnocení EQ Arts se zaměřením na bakalářský obor režie-dramaturgie Katedry 
alternativního a loutkového divadla a 2. setkání uživatelů knihovního systému Tritius v Kutné Hoře. 
 
 Na žádost fakulty knihovna pokračovala v roce 2018 se shromažďováním podkladů pro 
Registr uměleckých výkonů (dále jen RUV) za DAMU a to za rok 2018 – monitoring deníků Právo, 
Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a jiné příležitostné pražské věstníky + 
odborná periodika pravidelně odebíraná knihovnou. Tyto podklady (recenze, kritiky, noticky aj.), 
týkající se pedagogů DAMU, byly knihovnou ukládány na zvláštní sdílený server. Knihovna dle 
potřeby také zajišťovala výstupy z databáze AnoPress. 
 
 Knihovna DAMU se i v roce 2018 podílela na skenování odborné povinné a málo dostupné 
literatury do studijního programu FILR. 

 
 Knihovna DAMU v roce 2018 opět zajišťovala tištěné i speciální dokumenty pro pedagogy a 
studenty DAMU dle jejich požadavků v rámci získaných grantů a v průběhu daného akademického 
roku spolupracovala na akvizici s jednotlivými katedrami (viz. soupisy požadavků na doplnění 
povinné literatury, návrhy a tipy na doplnění knihovního fondu ze strany pedagogů a studentů 
DAMU). 
 
 

Zpracovala: Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU 

V Praze, dne 16.4.2019 


