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Několik čísel ze statistiky

Stav KF: 4,236.898 k.j.

Počet docházejících periodik: 6.331 titulů

Přírůstky: 37.030 k.j.

Úbytek: 22.810 k.j.

Registrovaní uživatelé: 19.504

Návštěvníci celkem: 1,758.661 k.j.

Výpůjčky celkem: 624.096 k.j.

Kulturní a vzdělávací akce: 441 akcí

Počet studijních míst: 798

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 181



Setkání s panem ministrem…

„Moravská zemská knihovna je dnes možná nejmodernější a 

nejvybavenější knihovnou v České republice. Já ale zvlášť oceňuji, že v ní 

člověk pocítí onen laskavý a přátelský přístup k těm, co do ní přicházejí. V 

téhle knihovně člověk ani nemusí mít průkazku, může se po ní volně 

pohybovat a číst, co se mu zamane. Návštěva v Brně mi potvrdila, že 

knihovny u nás nejsou už místem pouhého půjčování knížek, ale stávají 

se místem celoživotního vzdělávání. A jsou schopné oslovovat všechny 

věkové kategorie.

Sešel jsem se opět s knihovníky z iniciativy #Za_knihovny A shodli jsme 

se, že je třeba nově určit poslání knihoven, posílit spolupráci s 

ministerstvem školství a také ministerstvem práce a sociálních věcí a 

naučit se daleko lépe využívat tu unikátní síť knihoven, kterou máme v 

této zemi. Dohodli jsme se na pořádání kulatých stolů a na tom, že mi tato 

iniciativa i knihovnická rada pomohou s jejich pořádáním. Cílem kulatých 

stolů není jen navyšování platů, ale mnohem víc. Zvýšit prestiž a posílit 

roli knihoven ve společnosti.“
Zdroj: https://www.facebook.com/search/top/?q=lubom%C3%ADr%20zaor%C3%A1lek&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/search/top/?q=lubom%C3%ADr%20zaor%C3%A1lek&epa=SEARCH_BOX




Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné

organizace Moravské zemské knihovny

v Brně na léta 2019–2023

Dvě klíčové oblasti vědy a výzkumu:

1. Knihovnictví a informační věda

MZK bude v letech 2019–2023 naplňovat všechny funkce Koncepce 

knihoven ČR na léta 2017–

2020, s důrazem na dlouhodobou ochranu knihovního fondu.

2. Psaná kultura – navazuje na tradiční badatelské směry v MZK: 

- výzkumy historických knihovních fondů a jejich majitelů, české 

literatury, hudby a umění v celospolečenském kontextu

Tato oblast prosperuje díky bohatým kmenovým fondům MZK i fondům 

deponátním, které knihovna zpřístupňuje formou metadatového katalogu, 

interaktivních aplikací, výstav, přednášek a publikačních výstupů. 

Silnou stránkou MZK je popularizace vlastních výsledků vědy a výzkumu.







Zvláštní ocenění a diplom obdržel 

doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

Za publikaci 

Dějiny veřejných lidových knihoven 

v českých zemích, 

která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnické práce, její 

nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování 

jejích hodnot. Publikace, která nejkomplexněji seznamuje odbornou i 

laickou veřejnost s vývojem veřejných knihoven na území České 

republiky od 18. století do nedávné minulosti, poskytuje vhled do 

společensko-politických souvislostí, v nichž byly knihovny 

zakládány, a zároveň představuje klíčové osobnosti oboru.



KUBÍČEK, Jaromír. Dějiny veřejných lidových knihoven 

v českých zemích. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019.  

„V dějinách knihoven jedinečné dílo, k 

jehož zpracování během dvacátého a 

počátku dvacátého prvního století 

neměl nikdo odvahu. Autoři se 

většinou zabývali dějinami jednotlivých 

veřejných knihoven, případně dějinami 

veřejných knihoven v určité zeměpisné 

oblasti. Práce Jaromíra Kubíčka 

zahrnuje období od počátků českých 

veřejných knihoven do osmdesátých 

let století dvacátého. Přehledná 

dějinná data 1989 – 2006 jsou 

uvedena v poslední 7. kapitole. 

Předkládaný výsledek mohl vzniknout 

jen na základě rozsáhlé excerpční 

činnosti autora, pečlivému ověřování 

dat a pramenů, intenzivní několikaleté 

práci.“
CEMPÍRKOVÁ, Květa. Jaromír Kubíček: Dějiny veřejných lidových 

knihoven v českých zemích. Duha: Informace o knihách a 

knihovnách z moravy [online]. 2019, 33(3) [cit. 2019-11-11]. ISSN 

1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/jaromir-kubicek-

dejiny-verejnych-lidovych-knihoven-v-ceskych-zemich





IROP – Integrovaný regionální operační program

Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví 

v MZK



Grantová agentura ČR (GA ČR)

Tradicionalistická publicistika v kontextu 

první republiky

Projekt se zabývá způsoby a formami reprezentace kulturních a 

společenských procesů v období 1927 – 1938 na základě různých podob 

tradicionalistické publicistiky, jak je zprostředkovávají časopisy 

Rozmach, Řád, Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku. 

Ve stávajících přístupech k tomuto období byly preferovány především 

obecně historické přístupy, v nichž periodika hrála roli ilustrační – což 

nutně vedlo k jistému zjednodušení a případně hodnocení na základě 

kritérií, která byla aplikována na daná periodika a jejich aktivitu a projevy 

zvnějšku. 

Cíl projektu:

analyzovat uvedená periodika jako orgány, které se pokoušejí etablovat 

systém hodnot (kulturních, ale i společenských) a legitimizovat jej v 

kontextu dobových společenských procesů a střetů. Jde vlastně o 

monografický přístup, v centru pozornosti však nestojí osobnost či směr, 

ale časopis, či několik časopisů, které k sobě těsně patří.



Program na podporu aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 

2016 až 2022 ("NAKI II") je program Ministerstva ..NAKI II.

NAKI II. - program Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou 

podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje zaměřené 

na oblast národní identity a kulturního dědictví. 

- Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-

2020

- Kramářské písně v brněnských historických fondech

- Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných 

digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti

- RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací

- CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního 

dědictví prostřednictvím centrálního portálu knihoven

- Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a 

Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace

- IN - PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum,Ochranu, 

Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů

- ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních 

(knihovních) sbírek



RightLib – elektronické zpřístupnění 

chráněných publikací (KNAV, NK, MZK) 

Cílem projektu je vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k 

publikacím v digitální podobě, které jsou chráněny autorskými 

právy, prostřednictvím knihoven. 
Projekt zajistí technické prostředí pro implementaci nových možností 

zpřístupnění, které umožňuje novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. z roku 

2017 a další úpravy legislativy. Knihovna od NK obdrží USB klíč s nainstalovaným 

programem, který automaticky nastaví počítač pro příjem služby.

Jedná se zejména o zajištění dálkového přístupu k dokumentům s omezením 

zhotovení digitální nebo tištěné kopie, která bude využívána v knihovnách v 

režimu užití „na místě samém“ podle typu publikací a možností daných 

legislativou.

Bude propojeno s Českou digitální knihovnou - národním agregátorem digitálních 

knihoven.

Zpřístupnění i pro mobilní zařízení s OS Android a iOS.

Financování: MK ČR – NAKI

Období realizace: 2018–2022

Celková dotace: 24 633 000 Kč



VISK – Veřejné informační 

služby knihoven
- Rozvoj mobilních aplikací pro digitální knihovnu Kramerius 

(VISK 1)

- E-learningový kurz angličtiny e-LKA 1 a kurz pokročilé 

angličtiny e-LKA 2 pro knihovníky (VISK 2)

- Obálkyknih.cz - rozvoj projektu v roce 2017 (VISK 3)

- Staré mapy 2017

- Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny v 

Brně - pokračování 2017 (VISK 5)

- Retrospektivní konverze jihomoravských historických sbírek 

(pokračovací) (VISK 5)

- Zajištění provozu a vývoje Centrálního portálu knihoven 

Knihovny.cz (VISK 8/B)



ČESKÁ KNIHOVNA

MZK z pověření MK ČR vyhlašuje každoročně projekt na podporu 

nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české 

ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře 

pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou 

kulturní službu, veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle 

zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně knihoven 

filozofických a pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i 

vydavatelům české literatury.

Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a 

komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české 

ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře a jejich distribuci 

do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru.

Seznam pro knihovny (184 titulů):

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna


Centrální portál knihoven –

KNIHOVNY.CZ



Křišťálová lupa 2019 



Nástroje a služby

Bezrealitky.cz

ČSFD.cz

Databazeknih.cz

Digitalniknihovna.cz

Fakturoid.cz

GoOut

Liftago

Mapy.cz

Pointa.cz

uLékaře.cz

Windy



DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MZK



Katalogy a databáze MZK

Bezplatné informační zdroje 

pro vyhledávání odborné literatury

Pravidelná školení v MZK 

Formou jednoduchých přehledů informace o volně 

přístupných databázích a portálech pro vědu, výzkum 

a vzdělávání.
Portály prohledávající řadu databází na jednom místě (BASE – Bielefeld

Academic Search Engine, WorldWideScience, CNKI Scholar, TIB Portal, 

Microsoft Academic, Scholar Google, OpenAIRE)

Zahraniční zdroje šedé literatury

Základní české zdroje šedé literatury (Theses, NUŠL)

Některé zahraniční digitální knihovny (Digital Public Library of America)



Rešerše a konzultace

Rešerše pro odborné či akademické účely. Podmínkou je, že zadavatel musí být 

v knihovně registrován (musí mít platný čtenářský průkaz) a nesmí mít status 

studenta.

Cena je 170 Kč za hodinu práce knihovníka. 

Minimální doba zpracování jsou dva týdny. 

Společenské vědy, ekonomika, management

Hudebniny

Technika, normy, patenty, citace

Přírodní vědy, lékařství, zemědělství



Moravská zemská knihovna v Brně

www.mzk.cz

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Oddělení vzdělávání a krajské metodiky MZK


