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Knihovna DAMU v roce 2019 

 Činnost a provoz knihovny v roce 2019: 

 Rozpočet/vlastní finanční zdroje knihovny v roce 2019 (v Kč)i: 

A) Knihovna DAMU - hlavní příspěvek  
   (NS 299/TA01 - MŠMT) 
pozn. bez mzdových prostředků 215.000,00  
B) upomínky a pokuty (DČ knihovny)  14.937,00  
celkem (A+B) 229.937,00  
  
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) 

50.000,00 
20.000,00 

Projekt BookMe (CP AMU) 20.000,00 
celkem (C) 150.000,00 

 

 Celkové náklady/výdaje na činnost a rozvoj knihovny v roce 2019 (v Kč): 

  knihovna (A+B) 
účelově určené 
prostředky (C) CELKEM 

akvizice 84.024,73 150.000,00 234.024,73 

předplatné 
periodik 56.521,00 0,00 56.521,00 
provoz 
(vč.telefonů, 
oprav přístrojů) 12.814,13 0,00 12.814,13 
převazba a 
oprava knih 21.255,00 0,00 21.255,00 
modernizace 
knihovny a jejího 
vybavení 36.802,00 0,00 36.802,00 
školení, 
vzdělávání, 
čl.příspěvky, 
cestovné 13.546,00 0,00 13.546,00 
výpočetní 
technika 0,00 0,00 0,00 
CELKEM 224.962,86 150.000,00 374.962,86 

*nákup odborné literatury zajištěný knihovnou nad rámec těchto výdajů pro fakultní projekty a granty DAMU 
(např. DKR, SGS, IP/vnitřní soutěž, OPVVV aj.) v celkové výši 106.358,35 Kč 
 

 Přírůstky knihovny za rok 2019: 
 

   kusy 

knihy   632 

videokazety 0 
DVD, Blue-Ray 90 

LP 0 
CD 5 
MC 0 

CD ROM 0 
VŠKP 104 
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hudebniny 0 
celkem 831 

 
 

 Celková velikost fondu knihovny k 31. 12. 2019: 
 

 kusy 
knihy      30.408 

videokazety 484 
DVD, Blue-Ray 2.477 

LP 0 
CD 594 
MC 45 

CD ROM 73 
VŠKP 2.000 

hudebniny 0 
celkem 36.081 

 
 

 Prodej skript v knihovně v roce 2019: 
 

nakladatelství počet prodaných skript za kolik v Kč 

NAMU 157 19.647,00 
KANT 53 5.620,00 
celkem 210 25.267,00 

 
 

 Statistické údaje knihovny za rok 2019: 
 

počet registrovaných čtenářů 496 
počet čtenářských návštěv 4.234 

počet výpůjček (včetně prolongací) 6.020 
počet studijních míst: 21 
            z toho s PC 9 

počet odebíraných periodik 22 
počet otevřených dní v roce 207 

počet dostupných služeb (hodin) v týdnu 31 
 

 

 V roce 2019 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 2019, částku 60.000,- Kč na nákup odborné české a 
zahraniční literatury v rámci institucionální podpory IP Podpora dostupnosti vzdělávání a inovace 
informačního prostředí AMU jako podpora studia, částku 50.000,- Kč na nákup odborné české a 
zahraniční literatury v rámci programu Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR), 
který byl ke konci roku 2019 navýšen o dalších 20.000,- Kč. 
 
 Knihovna DAMU také pomáhala řešitelům jednotlivých vědecko – výzkumných a jiných 
projektů s nákupem odborné literatury v rámci jejich grantů a schválených rozpočtů těchto projektů 
a zajišťovala v tomto směru objednávky, nákupy a potřebnou administrativu. 
 
 Knihovna DAMU se opět v roce 2019 zapojila do práce při zajištění povinností Divadelní fakulty 
vůči Registru uměleckých výkonů (dále jen RUV) a zajišťovala významnou informační podporu 
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katedrám při sběru dat a plnění registru. Pravidelně monitorovala deníky Právo, Mladá fronta Dnes, 
Lidové noviny, Hospodářské noviny, Deník N a jiné příležitostné pražské věstníky + odborná 
periodika pravidelně odebíraná knihovnou. Tyto podklady (recenze, kritiky, noticky aj.) byly 
pracovníky knihovny ukládány na zvláštní sdílený server týkající se pedagogů DAMU a divadla DISK. 
Knihovna dle potřeby také zajišťovala výstupy z databáze AnoPress. 
 
 V roce 2019 započal zkušební provoz projektu Archivace uměleckých výstupů v rámci 
programu OP3V - Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké 
praxi CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404, jehož součástí bylo i vytvoření Metodiky katalogizace 
absolventských výstupů AMU v knihovnách  AMU, kterou vypracovala pro všechny fakultní knihovny 
AMU pracovnice Knihovny DAMU. 
 
 Během roku 2019 se Knihovna DAMU opět podílela na skenování odborné povinné a málo 
dostupné literatury do studijního programu FILR. V průběhu daného akademického roku 
spolupracovala na akvizicích s jednotlivými katedrami (viz. soupisy požadavků na doplnění povinné 
literatury, návrhy a tipy na doplnění knihovního fondu ze strany pedagogů a studentů DAMU). 
 
 Knihovna DAMU se také v roce 2019 zúčastnila zasedání SIBMASu (Mezinárodní organizace 
divadelních knihoven a muzeí), kterého je členem, jednorázového semináře pro doktorandy 
zaměřeného na práci s citačním manažerem ZOTERO a na začátku zimního semestru a 
akademického roku 2019/2020  školení 1. ročníků DAMU, kde informovala nové studenty o fungování 
knihovny DAMU a o knihovním systému TRITIUS. 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU 

V Praze, dne 15. 4. 2020 

 
 

                                                           
i Vyjádřeno bez mzdových prostředků knihovny DAMU (pozn. mzdové prostředky, resp. náklady, knihovny jsou rozpočtovány a zajišťovány 
v rámci prostředků TA01 - příspěvek MŠMT) a bez účelově určených prostředků z projektů řešitelů jednotlivých projektů (např. DKR, SGS, 
IP/vnitřní soutěž, OPVVV, atd.) vyčleněných na nákup literatury, který pro řešitele zajišťovala knihovna DAMU. 


