
 1/3 

Výroční zpráva knihovny Hudební a taneční fakulty AMU 
za rok 2022 

V loňském roce jsme začali pozitivně vnímat, jak roste význam naší fakultní 

knihovny, jak jsme pro školu důležití (rozvoj knihovny souvisí s rozvojem 
vysokých škol s novým akreditačním systémem a novým systémem hodnocení 

škol. Důležitost roste spolu s nutností zapojení se do projektů v rámci vědy a 

výzkumu a do podpory doktorandského studia, ale i podpory psaní studentských 

prací (semináře k formálním úpravám VŠKP, k citacím a psaní odborného textu)  

Na druhé straně dochází k nepochopitelné degradaci knihovny (obsahu naší 

práce i prostoru knihovny) a jejích zaměstnanců. V knihovně nejsou čištěny 

koberce (4 roky), nejsou myta okna (2 roky), nákup slíbených počítačů (jsou 

potřeba nejen k běžné práci, ale především k provozu nových elektronických 
databází, periodik nebo licencí, např. Sibelius) se odsouvá 3. rokem. Kopírka, 

kterou chceme nabízet studentům (jako každá normální knihovna) byla umístěna 

do zadních prostor za knihovnou, kam nikdo nikdy nepřijde. Pod knihovnou mají 
vzniknout nové prostory pro katedru bicích, ale s námi se o tom nikdo nebaví, 

nikdo s námi nekomunikuje, nikdo neřeší budoucnost knihovny. Pro jedno přece 

nelze bourat druhé.  

Abychom mohli nadále pracovat (o radosti z práce se za této situace těžko 

hovoří), potřebujeme znát budoucí plány, chceme o knihovně hovořit, máme 
nápady, jak by se dál mohla rozvíjet, ale především sloužit studentům a 

pedagogům minimálně jako doposud. 

Zpět k naší práci. Pokračovali jsme v digitalizaci VŠKP, v roce 2022 jich bylo 

zdigitalizováno 1154, zbývá ještě cca 1000 prací, dál budeme pokračovat podle 

finančních možností školy. 

Rozšířili jsme nabídku dokumentů ve volném výběru (doporučená literatura, 

výběr literatury pro studenty Erasmu). 

V létě v knihovně probíhala revize knihovního fondu (LP desky, CD a taneční 

oddělení). 

Pořádali jsme poprvé „jarmark“ pro studenty a pedagogy, jedná se o rozdávání 

duplicitních dokumentů (knihy, hudebniny a CD), která jsme získali v rámci darů 

nebo pozůstalostí.  

Pokračujeme ve spolupráci s hudebním nakladatelstvím Bärenreiter (kde máme 

výraznou slevu při nákupu not, diskutujeme o elektronických notách atd). 

V knihovně proběhla výstavka knih z nakladatelství Slovart, o kterou projevili 

studenti i pedagogové velký zájem. Publikace bylo možné s výraznou slevou i 

zakoupit. 

Pomáhali jsme s organizací mezinárodního kongresu IAML (The International 
Association on Music Libraries, Archives and Documentation Centres)  spolu 

s dalšími hudebními knihovnami a účastnili jsme se přednášek a setkání s kolegy 
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z hudebních knihoven z Čech i zahraničí. V naší knihovně jsme přivítali 

knihovníky z Holandska, Německa a Estonska. 
V rámci AKVŠ (Asociace vysokoškolských knihoven) jsme se účastnili projektu 

CARDS (platforma nové generace) a jsme účastni v pracovní skupině Open 

Access. 
 

Spolu s knihovnami FAMU a DAMU jsme se věnovali úpravám webového 

katalogu, proběhlo i setkání s kolegy z firmy Lanius, která katalog vytváří. 

Projednávaly se např. překlady hudebních termínů do angličtiny, možnost 
nastavení modulu akvizice, úpravy citací atd. 

 

Opět spolu s knihovnami FAMU a DAMU jsme se účastnili projektu Blended 
learning neboli možnosti hybridní výuky (v rámci AKVŠ). 

Vedoucí knihovny se účastnila stáže Erasmus Staff Training v Tallinu v Estonsku 

v knihovně Estonian Academic of Music and Theatre. 

Zastupovali jsme knihovny AMU v projektu CzechELib (akvizice elektronických 

databází), zajišťovali jsme podpisy smluv, komunikaci s týmem CzechELib za 

všechny tři knihovny, zajišťování faktur, atd. 

Pořádali jsme semináře k psaní VŠKP, po dohodě s panem profesorem Honsem si 

mohli studenti zapsat účast na našich seminářích jako účast na studijním 

předmětu, který přednáší. Jedná se obsahově o dva typy prezentací, jedna se 

týká citací, druhá pak vyhledáváním v databázích a formálním úpravám 
vysokoškolských prací. V rámci projektu k Akademické integritě jsme zařadili i 

problematiku akademické etiky a plagiátorství. 

Spolu s knihovnami FAMU a DAMU jsme uspořádali online webinář pro 

doktorandy, kde jsme prezentovali naše knihovny (prostory a informace, co 
knihovny nabízejí), možnosti vyhledávání, tvorbu rešerší a naši nabídku 

elektronických zdrojů. 

Nabízeli jsme také přístup zdarma k elektronickým databázím jako je Nkoda 

(elektronické noty), MGG Online (hudební slovník online), Qwest.edu (klasická 

hudba, jazz, blues, elektronická hudba), nově máme zakoupenou databázi 

Medici. tv. 

V knihovně proběhlo školení k citačnímu manažeru Zotero (přednášel pan 

kvestor Tomáš Langer) a uskutečnily se u nás semináře, organizované spolu 

s knihovnami HAMU a DAMU a také setkání Knihovní rady, organizované panem 

prorektorem Filipem Malým. 

Kolegyně v našem tanečním oddělení se věnovala správě fondů a jejich 

digitalizaci, proběhlo jejich zálohování za použití digitálních formátů (týká se 

především video a audio záznamů a ostatních materiálů, jako fotografií a 

písemných dokumentů). 

Nakupujeme hudebniny přímo u zahraničních dodavatelů, tím se zkrátila doba 
dodání i cena (dřívější nákupy přes distributory nebyly efektivní), nabízíme 

možnost návrhu nákupu hudebnin pedagogům a podle jejich doporučení i 

studentům HAMU. 
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Služby knihovny v roce 2022 v číslech 

 

Registrovaní uživatelé 671 

Celková návštěvnost 4 063 

Absenční výpůjčky 4 703 

Prezenční výpůjčky 860 

Poskytnuté informace a konzultace 162 

Rešerše 25 

 

Celkový stav fondů, přírůstky za rok 2022 

 

K 31. 12. 2022 bylo ve fondu knihovny HAMU celkem 130 932 knihovních 

jednotek, z toho: 

 

noty 78 245 

LP desky 19 598 

CD 7 784 

knihy 22 850 

VŠKP 4 906 

DVD 1 543 

 

Přírůstek za rok 2022 činil celkem 1 942 knihovních jednotek, z toho: 

 

noty 917 

CD 315 

DVD 57 

VŠKP 135 

knihy 494 

 

Plán na rok 2023 

 

Na rok 2023 máme docela skromné plány. Přáli bychom si, abychom byli vnímáni 
jako důležitá součást fakulty, jako její základ, děláme pro to, co můžeme. Zvládli 

jsme úspěšně období lockdownu, jistě přežijeme i toto období, neblahé pro 

knihovnu, ale jistě užitečné do budoucna.  
 

Pokud knihovna zůstane celistvá, rádi bychom ji vybavili novými koberci, 

vymalovali celé prostory, plánujeme výměnu počítačů na chodbě a rádi bychom 

rozšířili nabídku dokumentů ve volném výběru. Také připravujeme nákup e-knih 
od společnosti EBSCO. 

 

 

V Praze dne 10. 1. 2023                         zpracovala: Mgr. Jana Horká 


