
Výro ční zpráva 1999 knihovny DAMU  

Důležité události v roce 1999: 
- v dubnu byl odcizen z knihovny jeden počítač - ztrátu pocítili především studenti, protože 
  měli o jednu stanici na práci méně. Nyní je příslib dvou nových stanic - 1 z prostředků 
  knihovny AMU a jeden z prostředku fakulty DAMU. Tím bude nahrazen jak počítač 
  ukradený, tak i vyřešena jedna další potřebná stanice pro vedení výpůjčního protokolu. 
 
- Stálým problémem zůstává nejednotnost instalace SW pro studenty - v  
  současné době je pouze ze tří počítačů možný přístup na internet a ze dvou  
  nikoli, rozdílná je i práce na nich (jde o otázku kapacity počítačů - na rozšíření paměti se 
  nedostávají prostředky). 
 
- Během jara následovalo stěhovaní všech fondů zpět do původních prostor knihovny DAMU. 
- V květnu se také stěhovaly zpět části fondu, které byly dočasně umístěny z důvodů stavby 
  divadla DISK ve sklepě na HAMU, zde došlo z důvodů nevhodného uskladnění  
  k nenávratnému poškození některých knih a diplomových prací - z této situace byly 
vyvozeny 
  důsledky na všech úrovních. 
 
- Pomoc při likvidaci škod poskytli a prevenci provedli pracovníci Národní knihovny: byla 
  provedena dezinfekci knih a prostor sklepního depozitáře DAMU, který nedopovídá  
  požadavkům na uskladnění knih, NK zapůjčila odvlhčovače a měřiče vlhkosti a teploty. 
  Tajemnice fakulty DAMU je pravidelně informována a problém řeší: nyní jsou instalovány 
ve 
  sklepě 2 větráky, uvažuje se o klimatizaci. 
 
- I ve ztížených podmínkách (bezprostředně v okolí stavby) byla knihovna otevřena po 2 dny 
  v týdnu i v prázdninových měsících, od září byl zahájen normální provoz. 
 
- Pro nedostatek prostoru byla provedena probírka fondu 4A a vyřazeno cca  
  1000 obsahově zastaralých a tematicky nepoužitelných knih. 
 
- Velmi pozitivní změna: byla instalována anténa pro příjem televizních pořadů. 
- Z navýšení rozpočtu byla zakoupena zásoba videokazet. 
 
- V souvislosti s odchodem p. Pechové do důchodu došlo k vnitřním přesunům v pracovních 
  úvazcích, celkový počet se však nezměnil. 
 
Podklady připravila M.Štulcová, zpracovala I. Horová 
 
výroční zpráva DAMU 2000  

Zpět na www.amu.cz 

 

 


