Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2011
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně
Sídlo:
Kounicova 65a, 601 87 Brno
IČO:
00094943
DIČ:
CZ00094943
Telefon:
541 646 111
Fax:
541 646 100
E-mail:
mzk@mzk.cz
Web:
www.mzk.cz
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ZŘIZOVATEL
Zřizovatelem Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen „MZK“) je Ministerstvo kultury
České republiky. Rozhodnutím ministra kultury č. 5/2002, ze dne 25. 2. 2002, bylo vydáno pod
č. j. 2608/2002 úplné znění statutu MZK. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 12. 1993. Dle
statutu v čele MZK je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury České republiky.
MZK je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), knihovnou s universálním
knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační
fond a historický fond. MZK plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji.
MZK hospodaří s majetkem podle zvláštních právních předpisů o hospodaření s majetkem
České republiky. Majetek nabývá MZK pro stát k naplnění účelu a zabezpečení činností, pro
které je zřízena. V právních vztazích týkajících se majetku jedná knihovna vlastním jménem.
Finanční hospodaření knihovny se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních
příspěvkových organizací.
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V ROCE 2010
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
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(STAV K 31.12.2011)

ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ

věk
do 20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
61 let a více
celkem
%

muži

ženy

celkem

–
11
34
29
31
7
112
74

1
10
16
6
6
1
40
26

%

1
21
50
35
37
8
152
100,0

–
14
33
23
24
6
100,0

ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ

dosažené vzdělání

muži

základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

ženy celkem

%

z toho
knihovnické

4
2
9
4

6
9
7
7
44

6
13
9
16
48

4
8
6
10
32

–
–
–
–
35

–
21
40

4
35
112

4
56
152

3
37
100,0

4
24
63

CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH

průměrný hrubý měsíční
plat

celkem
19.770 Kč

CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH A SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ

počet
28
28

nástupy
odchody

TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ

doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet
42
22
17
23
48
152

%
28
14
11
15
32
100,00

7

ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 obdržela Moravská zemská knihovna v Brně
příspěvek na provoz ve výši 67.013 tis. Kč. V průběhu roku 2011 bylo provedeno 14
rozpočtových opatření.
Dotace (v tis. Kč)
Dotace od zřizovatele na provoz pro rok 2011

67 013

Dotace na projekty MK ČR

8 219

Dotace na investice MK ČR

593

Dotace celkem

75 825

Mimorozpočtové zdroje (v tis. Kč)
ÚSC - regionální funkce

1 366

British Council

94

CULTURE - eBook on Demand

334

eContent Plus - Europeana Travel

278

SP7 – LIWA

226

Zdroje celkem

Ukazatel

2 299

Upravený
rozpočet

Výnosy celkem
v tom: výnosy z vlastní činnosti
aktivace
zúčtování fondů
ostatní výnosy
finanční výnosy
dotace od zřizovatele
mimorozpočtové
zdroje

87 073
6 164
110
2 423
1 392
8
76 976

Náklady celkem
v tom: spotřebované nákupy
opravy
cestovné
reprezentace
služby
z toho: databáze
osobní náklady
z toho: mzdy
daně a poplatky
ostatní náklady

87 073
16 465
5 150
239
20
9 319
900
44 192
32 573
17
2 249

Skutečnost
k 31.12.2011

%
plnění

85 761 98,49%
6 492 105,32%
36 32,73%
1 691 121,48%
10 125,00%
75 234 97,74%
2 298
85 333
16 154
5 788
273
20
9 167
816
46 078
33 867
43
392
8

98,00%
98,11%
112,39%
114,23%
100,00%
98,37%
90,67%
104,27%
103,97%
252,94%
17,43%

odpisy
ZC prodaného majetku
finanční náklady
daň z příjmů

7 130
1 742
550
0

6 904
296
218
0

Hospodářský výsledek

96,83%
16,99%
39,64%

-428

HODNOCENÍ A ANALÝZY
ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
V roce 2011 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření s celkovými rozpočtovými náklady ve
výši 79.810 tis. Kč. Úpravy schváleného rozpočtu převážně spočívaly v poskytnutí přípěvku
na provoz a účelových prostředků na programové projekty.
VYHODNOCENÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Vyhodnocení výnosů v tis. Kč
Položka

% z celkového
objemu výnosů

Skutečnost

Výnosy z vlastní činnosti
Aktivace

6 492

7,57%

36

0,04%

1 691

1,97%

10

0,01%

75 234

87,73%

2 298
85 761

2,68%

Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Finanční výnosy
Dotace od zřizovatele
Mimorozpočtové zdroje
Celkem

100,00%

Výnosy z vlastní činnosti v tis. Kč
Položka

Skutečnost

Publikace

% z celkového
objemu výnosů
z vlastní činnosti
7

0,11%

Knihovnické fotoslužby, tisk, vazby

202

3,11%

Samoobslužný tisk a kopie

428

6,59%

Knihovnický rekvalifikační kurz

68

1,05%

Vložné na kulturní akce

25

0,39%

2161

33,29%

28

0,43%

Registrační poplatky
Rešerše
9

EOD

24

0,37%

362

5,58%

Pronájmy

1791

27,59%

Tržby za prodané zboží

1400

21,57%

Změna stavu zásob
Celkem

-4
6492

-0,06%
100,00%

MMVS

Ostatní výnosy v tis. Kč
Položka

Skutečnost

% z celkového
objemu
ostatních
výnosů

Ostatní pokuty a penále

1202

Výnosy z prodeje DHM

119

Jiné ostatní výnosy

370

Náhrady za energie

120

Náhrady za služby

321

Celkem

1691

Vyhodnocení nákladů v tis. Kč
Položka

skutečnost

Nákupy celkem

16 154

z toho: Knihovní fond

%
z celkového
objemu
nákladů
18,93%

3 575

Materiál

3 046

Energie

6 566

Zboží

1 088

PHM
Odpisy DDHM

75
1 804

Oprava a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby celkem
Poštovné, telefony, internet

5 788

6,78%

273

0,32%

20

0,02%

9 167

10,74%

1 383

Nájemné

245

10

66,7
32,7

100

Ostatní služby

7 539

Osobní náklady

46 078

54,00%

Daně a poplatky

33 867
43

0,05%

Ostatní náklady

392

0,46%

6 904

8,09%
0,35%
0,26%

Z toho: mzdy

Odpisy
ZC prodaného majetku
Finanční náklady
Daň z příjmu

296
218
0

Celkem

85 333

100,00%

ÚDAJE O PODÍLU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI MZK
Mimo schválený rozpočet byly v průběhu roku uvolněny neinvestiční účelové prostředky na
projekty ve výši 8.812 tis. Kč, investiční účelové dotace na projekty v objemu 593 tis. Kč.
Přehled poskytnutých dotací v Kč
Příspěvek

Neinvestiční

Provoz celkem

Investiční

67 013

0

Projekty celkem

8 219

593

Česká knihovna

2 500

0

83

0

Institucionální podpora VaV

1 000

0

VaV NAKI TEMAP

1 486

0

VaV – Digitalizace mor. sbírek

97

0

VaV – Staré mapy online

95

0

VISK 5 POKRAČ.

375

0

VISK 5 Historické sbírky

100

0

VISK 6

97

593

VISK 7

233

0

VISK 9

153

0

2 000

0

75 232

593

Kulturní aktivity – EOD

NNV – oprava střechy Nesovice
Celkem

ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Plán práce na přepočtený stav 166 osob nebyl překročen. Závazný ukazatel čerpání
mzdových prostředků byl dodržen. Vykazované překročení mezd bylo kryto podílem
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mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců k 31.12.2011 činil 152. Průměrný roční plat
činil 19.770 Kč.
FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU V ISPROFIN
V roce 2011 nebyla prostřednictvím dotačního programu ISPROFIN hrazena reprodukce
investičního majetku.
DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVANÉ MZK
V roce 2011 neposkytovala Moravská zemská knihovna v Brně žádné finanční prostředky.
PROGRAMY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
Mezinárodní projekty Moravské zemské knihovny v Brně jsou následující:
Název

Living Web Archives (LiWA)

Období projektu

2/2008–1/2011

Finance celkem

celkové náklady projektu: 3 676 724 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 74 678 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 56 008 EUR (neinvestiční)

Název

Europeana Travel

Období projektu
Finance celkem

5/2009-4/2011
celkové náklady projektu: 2 743 972,28 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 94 247,46 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 47 123,73 EUR (neinvestiční)

Název

Ebooks on Demand – A European Library Network (EOD)

Období projektu

5/2009-4/2013

Finance celkem

celkové náklady projektu: 3 630 452 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 102 506,88 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 51 253,44 EUR (neinvestiční)

REZERVNÍ FOND
V roce 2011 byla celková tvorba rezervního fondu ve výši 416.031,77 Kč a celkové čerpání
fondu ve výši 932.732,21. Počáteční stav fondu byl 1.544.152,94 Kč a konečný stav k 31. 12.
2011 byl ve výši 1.027.452,50 Kč.
PŘEHLED HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ
Moravská zemská knihovna v Brně nevykonávala žádnou hospodářskou činnost.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Za rok 2011 MZK vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 427.724,78 Kč. Závazný
ukazatel čerpání mzdových prostředků byl dodržen. Hospodářský výsledek za rok 2011 MZK
navrhuje přidělit do fondu odměn ve výši 340.000 Kč a do rezervního fondu ve výši
87.724,78 Kč.
V průběhu roku 2011 probíhalo ze strany MZK čerpání jednotlivých projektů a projektů VaV,
MZK byla příjemcem účelové dotace na úhradu neinvestičních výdajů z EU. Tyto prostředky
zaúčtovala do rezervního fondu a jejich použití ve prospěch účtu 671 pod analytikou přijaté
transfery z EU v hodnotě 839 tis. Kč čerpané na projekty: LIWA, Ebooks on Demand a
Europeana Travel.
MZK také čerpala účelový dar na nákup knihovního fondu do oddělení zahraničních
knihoven ve výši 94 tis. Kč. Tyto prostředky zaúčtovala do rezervního fondu a jejich použití
ve prospěch účtu 671. MZK byla příjemcem dotace na výkon Regionálních funkci (dále jen
„RF“) z ÚSC. Prostředky na výkon RF byly zaúčtovány do výnosů na účet 671 na základě
splnění podmínek vyčerpání prostředků na výkon RF dle smlouvy.
V roce 2011 MZK zrealizovala opravu střechy depozitáře Nesovice, která byla v havarijním
stavu. Na tuto opravu poskytl EO MK ČR účelové finanční prostředky (nároky
z nespotřebovaných výdajů) ve výši 2 mil. Kč, které byly evidovány účetně odděleně pro
stanovený účel použití těchto finančních prostředků. Oprava byla úspěšně zrealizována a
účelová dotace byla vyúčtována a po schválení vyúčtování příspěvku zúčtována na účet 671.
V roce 2011 MZK pokračovala ve financování zastřežení knihovního fondu (samolepící
etikety, ochranné pásky, atd.) a financování nákupu čipových čtenářských karet (vzhledem
k zvýšenému počtu registrovaných čtenářů). Dále také probíhaly zvýšené opravy a
údržbářské práce budov MZK z důvodu vyššího opotřebení (např. údržby chladících
jednotek, servisy) nebo havarijních stavů jednotlivých částí (např. oprava nosných lan,
kladek a kotoučů výtahů, doplatek opravy havarijního stavu střechy Nesovice). MZK v roce
2011 zaznamenala překročení nákladů na dodávky elektrické energie, které je dáno
klimatickými podmínkami, jejichž vývoj se nepředpokládal.
Vzhledem k náročnosti financování jednotlivých výše zmíněných akcí se podařila MZK v roce
2011 zajistit také úspora v položce spotřeba materiálu účtu 501 (např. snížením nákupu
drobného hmotného majetku a zajištění úspory ve spotřebním materiálu – úklidový,
hygienický, údržbářský, výpočetní techniky atd.) v položce účtu 513 spotřeba pohonných
hmot (omezením výjezdu služebními auty a sloučením více výjezdů v jeden), v položce
ostatní služby účtu 518 (úspora v úklidových službách, správě počítačové sítě, externích
službách - z důvodu omezení využití těchto služeb externími firmami a z určité části zajištění
služeb vlastními lidskými zdroji), v položce manka a škody účtu 547 (dosažením doprodeje
zbytkových zásob zboží Technického ústředí knihoven a tím zamezení odpisu neprodejných
zásob), v položce bankovní poplatky účtu 569 (vyjednání úspory v některých službách
poskytovaných bankou), v položce pojistné účtu 569 (MZK se podařilo uzavřít levnější
smlouvu na pojištění budovy a zajistit tak úsporu oproti roku 2010), v položce telefonní,
poštovní služby a internet účtu 518 (zajištění nižší frekvence využití těchto služeb a zajištění
úsporného využívání těchto služeb a dojednáním nižších cen).
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PŘEHLEDY ČINNOSTI MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ
1. Specializovaná oddělení v rámci sekce ředitele
1.1.1. Technické ústředí knihoven
V roce 2011 došlo v činnosti Technického ústředí knihoven, které zajišťuje a
zprostředkovává knihovnám knihovnické tiskopisy, pomůcky a literaturu k doplňování
knihovních fondů (projekt Česká knihovna), k řadě změn. Nejvýraznější z nich bylo postupné
ukončení nákupu knihovnických tiskopisů a pomůcek od výrobců. Od ledna, kdy došlo
k přestěhování úseku z detašovaného pracoviště na Solniční ul. 12 do hlavní budovy na
Kounicovu ul. 65a, probíhalo doplňování zboží pouze na základě konkrétních objednávek od
knihoven.
Od ledna do září bylo vystaveno 53 hospodářských smluv a nakoupeno od výrobců zboží za
810 499,- Kč. Další nákupy se již s ohledem na definitivní ukončení prodeje tiskopisů a
pomůcek pro knihovny (k 31.12. 2011) neuskutečnily. Během roku bylo knihovnám prodáno
zboží za 1 399 746,80 Kč.
Podstatnou část prodeje tvořily knihovnické pomůcky, nejžádanější byly knižní vzpěry a
průsvitná fólie na balení knih. Celkem bylo vyexpedováno 820 balíků od 2 do 30 kg a 32
balíčků do 2 kg. Šest atypických velkých zásilek bylo odesláno silniční kusovou dopravou.
PROJEKT ČESKÁ KNIHOVNA
Projekt Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české
literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd
příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny, vstoupil v roce 2011 do 13.
ročníku. Projekt je určen profesionálním veřejným knihovnám a knihovnám vysokých škol
literárního zaměření, které jsou veřejně přístupné a zároveň zaevidovány v evidenci
knihoven na Ministerstvu kultury ČR dle zákona 257/2001 Sb.
Dne 27. října 2010 vyhlásila MZK další ročník České knihovny – části pro nakladatele.
Uzávěrka pro nakladatele k přihlášení knižní produkce z roku 2010 a připravované k vydání
v roce 2011 byla 28. ledna 2011. Do 13. ročníku projektu přihlásilo 51 nakladatelství 398
knižních titulů, z toho bylo 28 titulů vyřazeno v předkole pro nesplnění základních podmínek
projektu. Literární rada, poradní orgán ředitele MZK pro projekt Česká knihovna, na svém
zasedání vybrala celkem 123 titulů od 35 nakladatelů.
Druhá část projektu – část pro knihovny, byla zveřejněna na webových stránkách MZK 22.
března 2011. Z nabídky 123 titulů si 624 profesionálních veřejných a vysokoškolských
knihoven na základě anotovaných seznamů objednalo publikace ve stanoveném finančním
limitu: každá knihovna si mohla vybrat v základní objednávce publikace do 3 400 Kč a v
rezervě 5 libovolných titulů. V roce 2011 obdrželo 624 knihoven z projektu Česká knihovna
bezplatně na obohacení fondů a na rozšíření nabídky pro své dětské i dospělé čtenáře 10
503 publikací původní české literární tvorby.
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1.2. Oddělení knihovnictví
VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
Při zabezpečování regionálních funkcí ve veřejných knihovnách bylo také v roce 2011 jedním
z cílů poskytovat odborné knihovnické, informační, poradenské a servisní služby, zkvalitnit
výkon regionálních funkcí ve všech poskytovaných činnostech, zajistit jejich dostupnost všem
knihovnám kraje a zlepšit provozní podmínky pro standardní výkon regionálních funkcí.
V roce 2011 vykonávalo regionální funkce v sedmi okresech Jihomoravského kraje spolu
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně stejně jako v předcházejících letech osm
pověřených knihoven (dále PK) (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Městská knihovna Blansko,
Městská knihovna Boskovice, Městská knihovna Břeclav, Městská knihovna Hodonín,
Městská knihovna Kuřim, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově a Městská knihovna
Znojmo).
Pověřené knihovny zabezpečovaly všechny regionální činnosti. MZK v Brně vykonávala
zejména poradenskou a konzultační činnost, statistiku knihovnických činností, vzdělávání
knihovníků, semináře a porady. Knihovna Jiřího Mahena v Brně jako pověřená knihovna
okresu Brno–město se spolu se svými třinácti pobočkami (tzv. výpůjčními místy) soustředila
při výkonu regionálních funkcí především na tvorbu výměnného knihovního fondu; jeho
akvizici, zpracování, distribuci a cirkulaci.
Se všemi pověřenými knihovnami byly uzavřeny Smlouvy o použití přidělených prostředků
pro zabezpečení regionálních funkcí, připraveny Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje (dále JMK) v Brně prostřednictvím MZK z Programu podpory zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven v JMK pro rok 2011 a prováděna kontrola plnění RF
prostřednictvím metodických návštěv. S řediteli pověřených knihoven byly projednávány
úkoly na čtvrtletních poradách za přítomnosti zástupců Krajského úřadu JMK. MZK ve
spolupráci s pověřenými knihovnami koordinovala výkon RF v kraji po kvalitativní i
kvantitativní stránce podle plánu a na odpovídající profesionální úrovni. Uskutečnily se
porady metodiků PK, na kterých se projednávaly konkrétní problémy z praxe, otázky
statistického výkaznictví a situace v malých neprofesionálních knihovnách. Porady ředitelů i
metodiků byly zaměřeny na řešení aktuálních úkolů.
Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče JMK připravilo oddělení knihovnictví
Metodicky pokyn k zajištění jednotného postupu při vyúčtování ekonomické části dotace
poskytované Jihomoravským krajem na zajištění regionálních funkcí s účinností od 1. 1.
2011.
Ve spolupráci s pověřenými knihovnami byla na období 2011-2014 přijata nová Koncepce
rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji. Koncepce představuje střednědobý plán
rozvoje regionálních funkcí a navazuje na Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a
informačních služeb v Jihomoravském kraji na období 2006-2010. Podkladem pro její
zpracování byla analýza poskytovaných regionálních služeb a míra plnění standardů
regionálních funkcí. Jako v současné době závazný dokument definuje a konkretizuje
strategické cíle a priority zohledňující požadavek dalšího zkvalitňování knihovnických a
informačních služeb poskytovaných základními knihovnami Jihomoravského kraje a usiluje
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o vyvážený a udržitelný rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji.
Koncepce by měla současně sloužit jako nástroj plánování činnosti veřejných knihoven a
jako prostředek koordinace a vzájemné spolupráce.
K prioritám koncepce patří podpora automatizace knihovnických procesů a zavádění
webových stránek zejména v neprofesionálních knihovnách. V oblasti vzdělávání si
koncepce klade za cíl rozšířit úlohu knihovníka v elektronickém prostředí i v oblasti
vzdělávání občanů, využívání elektronických opor a e-learningových forem vzdělávání,
podpora čtenářství uživatelů a celkové rozšiřování služeb v souladu s trendy a potřebami
společnosti a daného regionu.
Na základě zaslaných statistických výkazů pověřených knihoven byla zpracována Výroční
zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji za rok 2010,
která byla předložena kraji a vystavena na webových stránkách MZK.
Zvýšenou pozornost věnovala MZK v roce 2011 podpoře zavádění regionální automatizace.
Jejím cílem je zejména usnadnění revizní činnosti a zajištění on-line přístupu ke knihovnímu
fondu obecních knihoven.
V dubnu se v MZK konal 1. ročník slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského
kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující obecní - dobrovolné knihovny. Setkání
připravila MZK ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje za podpory Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Z každého regionu mohly být navrženy až dvě obecní knihovny,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně mohla navrhnout svoje pobočky. V roce 2011 bylo oceněno
dvanáct knihoven. Ceny byly uděleny jako vyjádření uznání obecní knihovně za její činnost a
zásluhy o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a celkový rozvoj kulturního
života obce. Do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2011, kterou každoročně uděluje
Ministerstvo kultury ČR, nominovala MZK Místní knihovnu Veselice, která získala titul
Knihovna roku 2011.
Již tradičně se v listopadu konala koordinační porada zřizovatelů profesionálních knihoven a
vedoucích profesionálních knihoven JMK. Představuje již tradiční platformu pro sdílení
nových knihovnických trendů a dobrých zkušeností knihoven. Zejména účast zřizovatelů
knihoven dává naději pro zlepšení podmínek pro jejich činnost a poskytovaných služeb
v jednotlivých regionech. Dotační program JMK na podporu RF knihoven je hodnocen velice
pozitivně a to na základě kladných hodnocení knihoven i jejich zřizovatelů, kteří jednotlivé
služby využívají. Regionální funkce ve svém důsledku napomáhají zkvalitňovat odbornou
činnost knihoven a tím rozšiřovat jejich činnost na úroveň místních informačních a
komunitních center.
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Pro knihovníky veřejných knihoven byl ve školním roce 2010/2011 jako každoročně zajištěn
MŠMT akreditovaný Rekvalifikační knihovnický kurz, který absolvovalo 15 posluchačů.
Nově byla započata technická výpomoc Kabinetu informačních studií a knihovnictví
Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „KISK FF MU“) při ukládání elektronických opor
(jejichž autory jsou zaměstnanci MZK) pro výuku v rekvalifikačním knihovnickém kurzu MZK.
Vše je sdíleno v prostředí Moodle prostřednictvím zabezpečeného přístupu na
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http://kurzy.knihovna.cz. Naší snahou do budoucna je vytvořit z těchto modulů samostatný elearningový knihovnický kurz pro knihovníky profesionálních i neprofesionálních knihoven.
Dále po celý rok 2011 probíhal v MZK Knihovnický inovační kurz, který pořádala Unie
zaměstnavatelských svazů. Po odborné stránce jej připravil Svaz knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP) na základě dohody s Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou
knihovnou (MZK) a krajskými knihovnami. Projekt byl finančně podpořen Evropským
sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací
působících v sekci kultura“. Kurz byl určený pro knihovníky z různých typů knihoven. MZK
kurz organizačně zajišťovala pro spádovou oblast jižní Moravy, Zlínska, Vysočinu a
Olomoucko. Celkem certifikát tohoto inovačního kurzu obdrželo 230 absolventů.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Oddělení knihovnictví se ve vzdělávání knihovníků JMK zaměřilo na podporu čtenářství a
nové formy práce s uživateli. Ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP a Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně byl připraven seminář Knihovny a mediální svět. Byly připraveny
semináře na téma Vzlety a pády českého komiksu, Od prvního čtení k fantasy světům, či
praktický seminář týkající se sociální komunikace v knihovnách. Pro knihovníky zejména
hudebních knihoven byl připraven seminář Oborová brána Musica (MUS) – jednotný přístup
k informačním zdrojům v oblasti hudby a hudební vědy. Na základě požadavků zejména
profesionálních knihoven bylo připraveno ve spolupráci s firmou Lanius školení Clavius.
Zájem byl také o praktické školení Elektronické informační zdroje pro knihovníky a
Vyhledávání v bezplatných bibliografických databázích časopiseckých článků.
V MZK bylo za celý rok 2011 zrealizováno celkem 17 vzdělávacích akcí. Všechny tyto akce
navštívilo z pověřených, základních i odborných knihoven celkem 352 účastníků z 231
knihoven.
INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH
Dalším záměrem vzdělávání bylo zkvalitnit a rozšířit práci s informacemi a informační
vzdělávání uživatelů knihoven.
V roce 2011 se konal již 10. ročník konference Informační gramotnost, tentokrát
s podnázvem Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy. Konference se zaměřila na
jednu z progresívních forem vzdělávání – e-learning. Součástí programu byly aktuality
z oblasti digitalizace, e-booky a praktické workshopy o systémech ve vzdělávání vysokých
škol a o možnostech tvořivého a moderního sebevzdělávání (tvorba mentálních map,
kreativita ve vzdělávání).
PUBLIKAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST
V roce 2011 si MZK připomněla 25. výročí vydávání časopisu Duha, čtvrtletníku, který je
určen převážně pro potřeby veřejných knihoven, literárních pracovišť, knihkupců, nakladatelů
a odborné veřejnosti. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické podobě
(http://duha.mzk.cz/), dvě elektronická čísla jsou základem pro tištěné dvojčíslo, které
vychází dvakrát ročně v nákladu 600 výtisků a je dostupné také on-line. Časopis má stálé
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rubriky, do kterých přispívají nejen knihovníci veřejných knihoven, ale také zřizovatelé
knihoven a odborníci z řad literátů, filozofů a knihovníků.
Pokračovala spolupráce s KISK FF MU, vyplývající také z partnerství v projektech NAKLIV,
PARTSIP a ACROSS. Nadále přetrvává vedení či oponování bakalářských a magisterských
diplomových prací. Probíhala jednání o dalších možnostech spolupráce MZK a U3V
Masarykovy univerzity v Brně. Pro posluchače U3V bylo zajištěno celkem pět exkurzí,
celkem oddělení zajistilo 16 exkurzí pro 448 účastníků.
Oddělení knihovnictví se již tradičně podílelo na zajišťování stáží a praxí v MZK studentům
KISK FF MU v Brně i FPF SU v Opavě a zprostředkování odborné praxe i exkurze
studentům SOŠ a VOŠSKISS Brno.

2. Sekce knihovních služeb
Rok 2011 proběhl v Moravské zemské knihovně v Brně ve standardním režimu. V průběhu
roku došlo k několika změnám a novinkám.
KNIHOVNICKÉ SLUŽBY
Začátkem roku 2011 došlo k vyhodnocení výzkumu uživatelské spokojenosti v MZK, který
proběhl koncem roku 2010. Výzkum byl důležitým ukazatelem pro vyhodnocení proběhlých
změn i při stanovení nových plánů. Na základě provedených analýz došlo v Odboru
knihovních služeb MZK v průběhu roku 2011 k několika změnám. Ty nejvýznamnější
proběhly v letních měsících, aby byly čtenářům k dispozici od nového školního roku.
Volný výběr knih expandoval z prostor v přízemí i do 1. patra a byl rozšířen o nejžádanější a
nejnovější publikace. V rámci Volného výběru byl vytvořen koutek Doporučená beletrie pro
studenty, jehož skladba vychází z požadavků brněnských středních a vysokých škol. Celkem
je čtenářům v prostorách MZK k dispozici ve volném výběru 97 590 knih. Nové knihy lze
sledovat pomocí RSS kanálů.
MZK zprovoznila technologii jednotného přihlášení do on-line katalogu, na internet i do
databází. Do všech aplikací MZK se nyní čtenáři hlásí přes jeden přihlašovací formulář.
Pro operativní vyhledání informací byly ve foyer budovy umístěny dva nástěnné počítačové
kiosky s dotykovou obrazovkou. Jsou k dispozici návštěvníkům knihovny bez nutnosti
předchozí registrace.
Digitalizované dokumenty MZK zpřístupnila v nové verzi systému Kramerius ve verzi
Kramerius 4. Došlo k úpravě rozhraní on-line katalogu, tzv. Vufind, které nabízí uživatelům
přehledné a intuitivní prostředí. Mezi přednosti tohoto systému patří mimo jiné postupné
upřesňování výsledků vyhledání, ukládání a odesílání výsledků vyhledání, RSS, tagování,
komentáře a vytváření vlastních seznamů. Byla zprovozněna nová verze webových stránek
zohledňující nový vizuální styl MZK.
Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2011 vzrostl na 19 695. Adekvátně se zvýšil i
počet výpůjček. Počet absenčních i prezenčních výpůjček v roce 2011 byl 769.939, z toho
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prezenčních 147.551 a prolongací 187.033. Celkově v roce 2011 navštívilo MZK 318.433
návštěvníků. Meziknihovní výpůjční služba zaznamenala nárůst požadavků ze zahraničí.
Požadavků zadaných přes MVS bylo zpracováno 9412. Zvýšil se zájem o službu eBooks on
Demand (EOD), kde bylo zpracováno 48 objednávek oproti loňským 15.
V oblasti elektronických informačních zdrojů si MZK udržela stávající nabídku elektronických
vědeckých databází. V roce 2011 bylo dostupných, i s možností vzdáleného přístupu pro
registrované čtenáře, 14 databází (Anopress, ČTK, Ebsco, Emerald, LISA, LISTA, Library
PressDisplay Newspapers, Naxos Music Library, OCLC, Oxford Music, Scopus, Springer,
Web of Knowledge). Došlo ke zpřístupnění zhruba 100 knih nakladatelství Academia
v digitální podobě v systému Kramerius.
Obava z poklesu uživatelů v souvislosti s přestěhováním zahraničních knihoven
z detašovaného pracoviště v centru Brna do budovy MZK se nenaplnila. Počet čtenářů i
výpůjček všech čtyř knihoven (Anglická knihovna, Německá knihovna, Rakouská knihovna,
Americká knihovna) naopak vzrostl.
Sbírka Info USA k 31.12.2011 obsahovala 1057 svazků. Probíhá stálá spolupráce
s velvyslanectvím USA. Při své osobní návštěvě MZK dne 17.3.2011 předal knihovně
velvyslanec Spojených států Norman Eisen 264 publikací.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Info USA uspořádalo v roce 2011 2 semináře, 16 přednášek, panelové diskuze a literární
čtení, kterých se zúčastnilo 1261 osob.
Anglická, Německá a Rakouská knihovna zorganizovala 9 autorských čtení a 46 tradičních
exkurzí, kterých se zúčastnilo 1051 návštěvníků. 44 vzdělávacích akcí (školení, seminářů a
přednášek) se zúčastnilo přes 1 320 osob.
MZK se opět připojila k Festivalu vědy, zapojila se do Týdne vědy a techniky. Realizovala
tradiční školení v oblasti patentů a norem a školení informační gramotnosti.
Nově začala pořádat cyklus nestandardních akcí pro veřejnost a školy. Tyto akce zahrnují
populárně naučné přednášky z různých vědních oborů, přednášky spolku Sisyfos, kulturní
akce, multimediální představení a vzdělávací akce pro školy. Proběhlo celkem 16 akcí,
kterých se zúčastnilo 2851 návštěvníků.

2.1. Odbor služeb
2.1.1. Oddělení základních služeb
Statistiky ve službách
V roce 2011 bylo registrováno 19 695 čtenářů. Moravskou zemskou knihovnu v Brně
navštívilo 318 433 uživatelů a bylo uskutečněno 769 939 výpůjček.
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Nárůst čtenářů, návštěvníků i výpůjček je způsoben jak rozšířením volného výběru naučné
literatury, tak nově zavedeného volného výběru beletrie doporučené literatury pro
středoškolské studenty.
VÝPŮJČKY
2010
mimo knihovnu
z toho prolongace
prezenčně ve studovnách
celkem

2011
563 044
151 672
128 719
691763

622 388
187 033
147 551
769 939

DOVOZ VÝPŮJČEK Z DEPOZITÁŘŮ

2010
depozitář Nesovice

2011
10 760

10 815

ČTENÁŘI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
kategorie čtenářů
AU organizace, ústavy
A vědečtí pracovníci a VŠ učitelé
B čtenáři s VŠ vzděláním
Ak zaměstnanci knihovny
Z cizinci
MVS
celkem

2010

2011
116
131
16 642
248
22
492
17 651

104
95
18 953
11
532
19 695

NÁVŠTĚVNÍCI
2010
počet návštěvníků půjčovny
počet návštěvníků studoven
celkem

2011
155 581
151 580
308 161

165 820
152 613
318 433

2.1.1.1. Úsek meziknihovních služeb

V rámci změn a letní přestavby v oddělení základních služeb došlo k přemístění Úseku
meziknihovních služeb z přízemí budovy do prostor v prvním patře. V srpnu byl pořízen nový
skener.
Na jaře nastaly problémy s celnicí, která zadržovala balíky došlé ze zemí mimo EU. Situaci
se podařilo vyřešit ve spolupráci s půjčujícími knihovnami, firmou KAMA, která zastupuje
MZK v celním řízení a našimi čtenáři, jimž se zpozdily termíny dodání.
Prostřednictvím MVS se ve spolupráci se OZS a ORF podařilo doplnit 8 ztracených knih.
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Jedná se o tituly, které podle katalogu máme mít ve fondu MZK, a které jsou nedostupné a
čtenáři je pak požadují formou MVS. Nově byla zavedena evidence úspor za bezplatné
výpůjčky, získané ze spřátelených knihoven v zahraničí. Celková ušetřená částka činí
71.770,00 CZK – čímž se uspořilo cca 347 Voucherů.
Ve spolupráci s Úsekem informační soustavy (ÚIS) a Oddělením rukopisů a starých tisků
(ST) bylo pomocí služby eBooks on Demand zpracováno 48 objednávek; z toho bylo 45
kladně vyřízeno a 3 byly stornovány. Oproti loňskému roku jde o nezanedbatelný nárůst.
Další nárůst, který je patrný v níže uvedené tabulce, je nárůst požadavků ze zahraničí na
dokumenty z fondu MZK. Nejvíce požadavků přišlo z UK Bratislava (72), UB Wien (51), SNK
Martin (41), The Research Investment – Cleveland (26).
Statistika:
Celkem bylo zpracováno 9 412 požadavků.
Vyhledáno ve skladišti bylo 4 700 svazků
167 nevyřízených požadavků vráceno čtenářům zpět- tituly dostupné v MZK či na území
Brna
Pro potřeby MVS bylo zhotoveno 5 755 xerokopií.
Poskytnuto bylo 5 124 písemných informací.
Bylo odesláno 97 upomínek
Od čtenářů bylo na poplatcích vybráno 367 339 Kč.

VÝPŮJČKY ODESLANÉ JINÝM KNIHOVNÁM
2010
vnitrostátně
do zahraničí

2011
6 186
209

5 755
223

VÝPŮJČKY Z JINÝCH KNIHOVEN
2010
z ČR objednáno
z ČR zapůjčeno
ze zahraničí objednáno
ze zahraničí zapůjčeno

2011
2 018
1 720
1 798
1 660

1 923
1 591
2 096
1 843

2.1.2. Oddělení informačních služeb
Pracovníci Oddělení informačních služeb s ostatními pracovníky ve službách poskytli 596
písemných, e-mailových a online informací a 178 konzultací. Zpracovali 145 rešerší. Pro
veřejnost uspořádali 205 kulturních a vzdělávacích akcí (včetně exkurzí) pro 7 454
účastníků. Bylo zpracováno 851 záznamů do ANL a vytvořeno 352 autoritních záznamů.
Zhruba před rokem byl zaveden nový cyklus nadstandardních akcí pro veřejnost a školy.
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Tyto akce zahrnují populárně naučné přednášky z různých vědních oborů, přednášky spolku
Sisyfos, kulturní akce, multimediální představení a vzdělávací pořady pro školy.
Cílem bylo:
- nabídnout studentům i nejširší veřejnosti atraktivní témata a poznatky z různých vědních
oborů v podání špičkových přednášejících,
- zavést přednášky spolku Sisyfos v MZK a oživit tak jeho činnost, která v Brně dlouhodobě
stagnovala,
- přivést do knihovny mladší generaci - podpořit mladé čtenáře, zvýšit zájem o knihovnu, a
tím i návštěvnost,
- představit osobnosti v různých oblastech vědeckého a kulturního života (vytváření
pozitivních vzorů nejen pro nastupující generaci).
Nestandardní akce vzbudily mimořádně velký zájem nejširší veřejnosti, studentů vysokých i
středních škol. Dokazuje to mimo jiné vysoká návštěvnost a nadšené ohlasy návštěvníků.

NADSTANDARDNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Celkem 16 akcí navštívilo 2 851 návštěvníků.
1. cyklus: leden – červen 2011
7 akcí = 1 288 návštěvníků
1 komerční akce = 65 návštěvníků
celkem 8 akcí = 1 353 návštěvníků
2. cyklus: září – listopad 2011
5 akcí = 1 182 návštěvníků
3 komerční akce = 316 návštěvníků
celkem 8 akcí = 1 498 návštěvníků
Pracovníci oddělení udržovali nový vizuální styl Moravské zemské knihovny v Brně při
realizovaných změnách v budově. Informační pracovníci spravovali 97 590 svazků
dokumentů v příručních knihovnách, v příručkách ve studovnách a ve volném výběru.
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2.1.2.1. Úsek firemních a obchodních informací
Úsek zabezpečuje doplňování, zpracování a zpřístupňování speciálních druhů technické
literatury. Zajišťuje také provoz studovny přírodních a technických věd v 6. poschodí a
studovny norem a patentů v 7. poschodí.
V r. 2011 doplnili pracovníci úseku do fondu celkem 6 180 jednotek, z toho 1 440 norem
ČSN, 700 českých patentů, 4 000 knihovních jednotek firemní literatury a 40 svazků
zkompletovaných firemních časopisů.
PŘÍRŮSTEK SPECIÁLNÍCH DRUHŮ TECHNICKÉ LITERATURY
2010
normy
patenty
firemní literatura - tištěná
firemní časopisy
celkem

2011
1 950
1 100
4 000
40
7 090

1 440
700
4 000
40
6 180

České technické normy byly nakupovány po 1 exempláři. Do fondu byly doplněny všechny
normy vydané v českém jazyce kromě třídy 87. Přístup do báze „ČSN online“ využilo 116
čtenářů. Normy ČSN s ukončenou platností byly průběžně přeřazovány v jednom exempláři
do archivního fondu. V r. 2011 došlo k vyřazení 1 038 neplatných norem. Během roku se
zrevidovaly 2 563 normy ČSN.
Úřad průmyslového vlastnictví v Praze zasílal bezplatně každý měsíc české národní
patentové spisy v úplnosti, zdarma jsme dostávali také od Evropského patentového úřadu
databázi Espace® ACCESS B a Espace® EP na optických discích.
Hlavní zdroj doplňování firemní literatury představovaly výstavy a veletrhy v Brně, které
pracovnice úseku navštívili 8x. Do oddělení nadále docházela Databáze firem a institucí
Albertina na CD (verze Gold) s měsíční aktualizací. V r. 2011 bylo jmenně zpracováno 516
pořadačů s listovou firemní literaturou. Při zpracování přírůstku se začaly používat výhradně
tabulky MRF a zohledňují se rovněž znaky MDT v souboru autorit. V r. 2011 se oklasifikovalo
4 000 titulů listové firemní literatury a 20 pořadačů. Souběžně s katalogizací bylo vyřazeno
20 000 k.j. firemní literatury. V souvislosti s vyřazováním firemní literatury a přechodem na
nejnovější verzi MDT probíhaly po celý rok přesuny ve fondu listové firemní literatury.
V r. 2011 docházelo bezplatně 270 titulů firemních časopisů, z toho 138 české a 132
zahraniční provenience. Bylo provedeno 370 prolongací a objednávek u jednotlivých firem a
vydavatelů, do fondu se tak podařilo získat 30 nových titulů. Zkompletovalo se a
zkatalogizovalo 40 svazků (34 tituly). Seznam docházejících firemních periodik lze najít na
webu knihovny, průběžně probíhá jeho aktualizace. Během roku bylo zaevidováno a
založeno 1 191 čísel periodik.
Během prázdninového uzavření knihovny byly provedeny drobné změny v uspořádání
studovny přírodních a technických věd v 6. a studovny norem a patentů v 7. poschodí. Od
15. srpna 2011 se obracejí návštěvníci pouze na službu v 6. poschodí, a to i s požadavky na
normy, patenty a firemní literaturu. Ve studovně přírodních a technických věd byl vytvořen
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koutek pro studium norem a pro přístup do databáze ČSN online. Literatura z oblasti
průmyslového vlastnictví a standardizace byla přestěhována ze studovny v 7. poschodí do
studovny v 6. poschodí. Tištěné normy ČSN byly přesunuty ze studovny v 7. patře do skladu,
kde muselo také dojít k posunům fondu. Na místo ČSN ve studovně se přestěhoval aktuální
fond knižní firemní literatury, vznikl tak větší prostor pro pořadače s listovou firemní
literaturou. V souvislosti s přesuny některých publikací ze 7. do 6. poschodí bylo zrevidováno
a přelepeno 446 jednotek (metodické pokyny a směrnice pro normalizaci, standardy TNV a
TPG, knihy z oblasti průmyslového vlastnictví a technické normalizace).
Služba zajistila 2 569 výpůjček, z toho 204 absenčních (100 složek) a 2 365 prezenčních.
Čtenáři požadovali především české normy (2 343 k.j.). Zapůjčené normy ČSN byly
revidovány, ověřoval se jejich fyzický stav a platnost (2 368 jednotek). Z registrovaných
výpůjček připadlo 88 jednotek na firemní literaturu, 28 na německé normy DIN, 43 na optické
disky (přílohy ke knihám v STM) a 14 na tištěné přílohy. Služba vyhledala pro čtenáře 31
svazek firemních časopisů ve skladu. Větší část fondu firemní literatury je k dispozici
čtenářům volně ve studovně, tyto prezenční výpůjčky firemní literatury nepodléhají
statistickému sledování. Návštěvníci prostudovali 22 099 knih z fondu studovny. Pracovníci
poskytli návštěvníkům 2 090 ústních a 51 telefonických informací, 40 konzultací a 124
písemné informace (z toho 52 časově náročné rešerše). Pracovníci založili ve studovně v 6.
a 7. poschodí a ve skladišti úseku v 7. poschodí 32 132 nové a půjčené dokumenty. V létě
bylo načteno pro účely revize 17 057 jednotek z celkového počtu 17 333 knih a vyvázaných
periodik ve studovně přírodních a technických knih.
REGISTROVANÉ VÝPŮJČKY PODLE DRUHU DOKUMENTŮ
2010
Normy (ČSN, TPG, TNV, DIN)
Patenty
Firemní literatura
Ostatní
Celkem

2011
3 587
458
410
29
4 484

2 371
22
88
88
2 569

REGISTROVANÉ VÝPŮJČKY SPECIÁLNÍCH DRUHŮ DOKUMENTŮ
2010
Mimo knihovnu
Prezenčně
Celkem

2011
416
4 068
4 484

204
2 365
2 569

Čtenáři měli možnost zhlédnout 6 výstavek přírůstků firemní literatury a 3 výstavky přírůstků
českých udělených patentových spisů. Pracoviště uspořádalo 21 školení (454 návštěvníci),
z nichž 6 vedli pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví a 13 pracovníci úseku firemních a
obchodních informací. Pracoviště se zapojilo do celostátního projektu „Týden vědy a
techniky“ výstavkou firemní literatury a dvěma školeními (Volně přístupné elektronické
informační zdroje - 3. listopadu, Volně přístupné informační zdroje z oblasti průmyslového
vlastnictví - 10. listopadu). 13 školení bylo věnováno databázím ke studiu a vzdělávání.
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Vzdělávací akce pořádané úsekem měly kladný ohlas. Navštěvovali je především studenti a
pedagogové z vysokých škol, zájem také projevila odborná veřejnost z praxe.
PROPAGAČNÍ AKTIVITY
Výstavy firemní literatury:
08.02. – 19.02. 2011
12.04. – 23.04. 2011
07.06. – 18.06. 2011
11.10. – 22.10. 2011
09.11. – 13.11. 2011
06.12. – 17.12. 2011
Výstavy patentových spisů:

08.03. – 19.03. 2011
13.09. – 24.09. 2011
01.11. – 12.11. 2011

2.1.3. Úsek zahraničních knihoven
Samostatná studovna tzv. zahraničních knihoven, kterou tvoří Rakouská, Německá, Anglická
a Americká knihovna (Info USA), vděčí za svou existenci především zahraničním partnerům
z těchto zemí, kteří navázali s Moravskou zemskou knihovnou v Brně spolupráci (rakouské
ministerstvo zahraničních věcí, Goethe-Institut, British Council v ČR a velvyslanectví USA
v Praze). Jejich snahou je šířit jazyk a kulturu své země v České republice podporou stále
aktualizovaného knižního fondu a organizováním různých kulturních a vzdělávacích akcí.
Do studovny zahraničních knihoven vstoupilo v roce 2011 přibližně 41.000 návštěvníků (údaj
na základě „ručního“ počítání ve dvou vybraných měsících). Objektivní hodnotu mají pak už
údaje o tzv. aktivních čtenářích, kteří v daném roce učinili minimálně jednu absenční
výpůjčku. A počet těchto návštěvníků-čtenářů u všech dílčích knihoven rostl (v Anglické
knihovně o 13,8%, v Německé knihovně o 23,3% a v Rakouské knihovně o 26,3%).

SROVNÁNÍ POČTU TZV. AKTIVNÍCH ČTENÁŘŮ, KTEŘÍ V DANÉM ROCE UČINILI
MINIMÁLNĚ JEDNU VÝPŮJČKU

Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
Americká knihovna*

rok 2009
2 004
518
196
-

rok 2010
2 201
526
230
-

rok 2011
2 554
686
312
48

*V americké knihovně je možno od jara 2011nově absenčně půjčovat americkou beletrii.
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SROVNÁNÍ POČTU ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK (VČETNĚ PROLONGACE)

ZHR celkem

rok 2009
72 603

rok 2010
66 715

rok 2011
79 550

SROVNÁNÍ POČTU ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK V ROCE 2011 V JEDNOTLIVÝCH
ZAHRANIČNÍCH KNIHOVNÁCH A NÁRŮST V % VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2010

Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
Americká knihovna*
ZHR celkem

abs. výpůjčky
36 924
(+6,8%)
4 504
(+29,5%)
1 112
(+12,4%)
72

prodloužení
32 585
(+22,4%)
3 576
(+36,2%)
740
(+16,2%)
37

celkem
69 509
(+14,1%)
8 080
(+32,9%)
1182
(+13,9%)
109

42 612
(+9,5%)

36 938
(+23,7%)

79 550
(+16,1%)

*Americká knihovna začala s absenčními výpůjčkami beletrie až na jaře 2011.

SROVNÁNÍ POČTU ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK NOVIN A ČASOPISŮ (NEZAZNAMENÁVÁ
SYSTÉM ALEPH)
2009
Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
Americká knihovna – bez časopisů

2010
680
552
80
-

2011
573
503
44
-

625
469
70
-

Fondy zahraničních knihoven jsou specifické mimo jiné tím, že jejich rozšiřování finančně
podporují výše jmenovaní zahraniční partneři (v případě Anglické knihovny došlo však
v průběhu roku ke změně, viz níže). Množství nakoupených a zpracovaných jednotek si
v roce 2011 udrželo s předchozím rokem stejnou úroveň (Americká knihovna se mohla těšit
ze speciálního přírůstku edice americké beletrie. Tento dar osobně předával na jaře 2011
velvyslanec USA v České republice pan Norman Eisen.)
SROVNÁNÍ PŘÍRŮSTKU A ÚBYTKU
přírůstek
Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
Americká knihovna
ZHR celkem

úbytek
651
402
327
264
1 644
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50
20
2
72

Vedle budování a spravování fondu se všechny zahraniční knihovny snaží nabízet
doprovodný kulturní a vzdělávací program:
ANGLICKÁ KNIHOVNA
Anglická knihovna, jednoznačně nejnavštěvovanější a nejužívanější mezi zahraničními
knihovnami, je sice nadále podporována organizací British Council v České republice, ale
nová smlouva o spolupráci, uzavřená mezi BC a MZK v průběhu roku 2011, přiznává
Anglické knihovně podporu a spolupráci pouze na poli kulturním a vzdělávacím a jen velmi
omezenou podporu finanční. Ta se váže na uspořádání kulturních akcí (max. 10.000 Kč
ročně). Dotaci na nákup fondu do Anglické knihovny (90.000 Kč) tak hradí z vlastního
rozpočtu na akvizici Moravská zemská knihovna v Brně.
Anglická knihovna z iniciativy British Council uspořádala v roce 2011 semináře pro učitele
angličtiny na základních a středních školách, kteří své žáky a studenty připravují na
cambridgeské zkoušky YLE a IELTS a workshop pro angličtináře „Learning and Teaching
English Through Drama“. Britisch Council zajistila rovněž výstavu „Inspirujte se“
s ekologickými tématy, která byla v prostorách MZK prezentována v měsíci říjnu 2011.
Úspěšně se daří spolupracovat i s dalšími partnery, zejména se zahraničními vydavatelskými
domy, které v prostorách MZK provádějí školení a prezentace učebnic pro učitele angličtiny a
na základě uzavřených dohod poskytují Anglické knihovně své nejnovější publikace. Díky
spolupráci s Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan a Pearson
Longmann se uskutečnilo 10 seminářů a Anglické knihovně se podařilo získat v roce 2011
přírůstek do fondu dle vlastního výběru v hodnotě až 50.000 Kč.
Anglická knihovna pokračovala v tradici Reading Group, tedy v pravidelných schůzkách
skupiny zájemců (14 členů) o četbu anglické literatury v originále. V roce 2011 se uskutečnilo
8 setkání této čtenářské skupiny.
RAKOUSKÁ KNIHOVNA
Rakouská knihovna v Brně, nejstarší ze zahraničních knihoven, má za sebou 21. rok své
existence. Její fond využívají především germanisté, vyučující a jejich studenti, a při
současném postavení němčiny není divu, že uživatelé Rakouské knihovny tak tvoří menší
uzavřenou skupinu (za posledních 7 let šlo v průměru o 260 tzv. aktivních čtenářů, kteří
vykonali během roku minimálně jednu výpůjčku). S potěšením konstatujeme, že poslední dva
roky počet těchto aktivních čtenářů roste, v roce 2011 jich bylo 312, což bylo o 26,3 % více
než v roce předcházejícím (230). Jistě to může souviset i s pestrou nabídkou kulturních akcí,
které Rakouská knihovna ve spolupráci se svými partnery nabízí a které do knihovny mohou
přivést nové zájemce z řad studentů nejen germanistiky, ale i jiných humanitních oborů nebo
z řad široké veřejnosti.
Díky organizační podpoře hlavní partnera - Rakouského kulturního fóra v Praze - se v roce
2011 uskutečnila výstava „Gustav Mahler a Vídeň“, autorská čtení spisovatelů Vereny
Roßbacher a Friedricha Achleitnera nebo přednáška Jiřího Gruši „Beneš jako Rakušan“. Na
posledně jmenované přednášce se podílel i další významný partner Rakouské knihovny, totiž
Masarykova univerzita, zejména pak Ústav germanistiky na filozofické fakultě, kde působí
dva odborní poradci pro Rakouskou knihovnu. Dr. Kopřiva připravil v roce 2011 pokračování
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cyklu „Wissenchaftskolleg“ neboli „Rakouská knihovna v přednáškách“. Šlo o cyklus 8
přednášek domácích i zahraničních hostí, kteří hovořili k různým tématům rakouské kultury či
k česko-rakouským vztahům. Přednášky jsou nabízeny i jako volitelný předmět pro studenty
filozofické fakulty a letos na organizaci participovala i Univerzita třetího věku, která cyklus
nabídla rovněž svým studentům. Mezi přednášejícími byli letos např. prof. Štědroň, prof.
Demetz, dr. Filip, doc. Šebek či vídeňská historička Brigitte Hamannová. Dr. Mareček
z Ústavu germanistiky připravil v Rakouské knihovně výstupní prezentaci svého semináře
„Autobiografie rakouských autorů“ a rakouská lektorka, paní Sandra Reitbrecht, připravila pro
zájemce ze středních a jazykových škol workshop „Lesefest v Rakouské knihovně“
zaměřený na podporu čtenářských dovedností ve výuce němčiny. Moderováním autorských
čtení významně Rakouské knihovně pomáhá i druhá rakouská lektorka, paní Christina
Fasching.
Poctou a zpestřením pro Rakouskou knihovnu byla návštěva knížete Jana Adama II. z
Lichtenštejnska 6. dubna 2011, který knihovnu navštívil při své návštěvě Brna na pozvání
Úřadu jihomoravského kraje a zprostředkovaná dr. Kopřivou z Ústavu germanistiky na FF
MU. Rakouská knihovna od knížete přijala darem několik knih, kterými se rozšířil tzv.
„Lichtenštejnský regál“ v Rakouské knihovně s publikacemi o tomto malém státě.
NĚMECKÁ KNIHOVNA
Pro germanisty je nezanedbatelnou pomocnicí rovněž Německá knihovna, partnerská
knihovna Goethe-Institutu v Praze. Její fond vychází vstříc potřebám vysokoškolských
odborníků, podobně jako Rakouská knihovna, ale vedle toho nabízí i materiály pro učitele
němčiny na nižších stupních škol a pro všechny, kdo si německý jazyk teprve osvojují. Tak
se dá snad vysvětlit i větší zájem (686 tzv. aktivních čtenářů v roce 2011) ve srovnání
s Rakouskou knihovnou. Ovšem potěšující je samotný nárůst těchto aktivních čtenářů
Německé knihovny ve srovnání s rokem předchozím (nárůst o 23,3%).
Díky Goethe-Institutu se v v dubnu 2011 uskutečnila v Německé knihovně výstava „Případ
pro literaturu – současná německy psaná detektivka“. Při jejím zahájení byl pro návštěvníky
připraven kvíz o ceny, přičemž hlavní cenou byla pochopitelně detektivka. Německá
knihovna ráda vyslyšela nabídku Německého kulturního fóra střední a východní Evropy a
poskytla mu v dubnu 2011 prostor pro přednášku a prezentaci knihy „Johannes Urzidil –
HinterNational“ o autorovi, který patří k nejzajímavějším spisovatelům německého jazyka
minulého století narozeným v Čechách. Mimořádně velký zájem ze strany veřejnosti byl o
přednášku švýcarského historika Adriana von Arburga „Vyhnání, vysídlení, etnická čistka? –
Nové pohledy na rozchod Čechů a Němců po roce 1945“, která se v Německé knihovně
uskutečnila 2. května 2011. Součástí přednášky byla rovněž prezentace vydávané knižní
dokumentace k dané problematice a panelová diskuse s dalšími historiky (M. Merkel, T.
Dvořák, J. Němec a D. Kovařík). Na organizaci této úspěšné akce se podílela Masarykova
univerzita, zejména opět Ústav germanistiky s přispěním dr. Kopřivy, ale i jiné subjekty jako
např. Ackermann-Gemeinde Stuttgart, Goethe-Institut a Historický ústav FF MU. Na sklonku
roku 2011 se díky organizaci Goethe-Institutu a ve spolupráci s Ústavem germanistiky na FF
MU (zejména díky paní Goldhahn a paní Haluzové) uskutečnilo autorské čtení současné
německé spisovatelky Inky Parei.
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Dvakrát v průběhu roku 2011 se uskutečnil tradiční týdenní „Literární seminář“ pro již skoro
10 let existující „literární kroužek“, který tvoří skupina asi 10 -12 lidí starší generace. O
odbornou náplň se stará paní Helene Bundil, působící jako lektorka němčiny na GoetheInstitutu v Madridu. Vedle těchto dvou týdenních intenzivních seminářů (letos se probírala
díla autorů jako jsou Ch. Wolf, S. Haffner, T. Mann, R. Musil, S. Zweig) se „literární kroužek“
schází pravidelně 1x do měsíce a v němčině diskutují o tématech, které si dohodnou.
Německá knihovna byla i v roce 2011 v kontaktu s Německým kulturním sdružením v Brně,
které zastupuje německou menšinu brněnského obyvatelstva a s kterým se vzájemně
informujeme a podporujeme při organizování svých akcí.
V září 2011 proběhlo systematické oslovení středních, vyšších odborných škol a vybraných
jazykových škol v Brně (dopis a letáky) s cílem přilákat jejich studenty do MZK a do
zahraničních knihoven. Odezva nebyla bohužel taková, jak bychom si přáli, to však
neznamená, že by ze strany středoškoláků nebyl o zahraniční knihovny vůbec zájem. V roce
2011 se uskutečnilo celkem 46 exkurzí s 1 051 účastníky (šlo o 20 různých škol). Zájem o
jednotlivé knihovny potvrdil trend důležitosti angličtiny (33 exkurzí proti 34 v roce 2010) a
pokles zájmu o němčinu (13 exkurzí proti 21 v roce 2010).
INFO USA – AMERICKÁ KNIHOVNA
InfoUSA v Moravské zemské knihovně v Brně zahájilo svou činnost 20. června 2005
slavnostním otevřením za přítomnosti velvyslance USA v ČR Williama Cabanisse. Od
začátku bylo zřejmé, že se aktivity tohoto centra budou ubírat ve dvou liniích. Jednak bude
sloužit jako poskytovatel informačních pramenů, tedy knih, které jsou umístěny ve zvláštní
sbírce nazvané Americká knihovna, ale vyhledatelné jsou z hlavního katalogu Moravské
zemské knihovny v Brně a dále v organizování různých akcí pro veřejnost .
Sbírka knih ke konci roku 2011 činila 1057 svazků. V roce 2011 se rozrostla o 264 titulů a to
zejména díky daru z velvyslanectví USA.
Velvyslanec Spojených států Norman Eisen ve čtvrtek 17. března 2011 navštívil MZK a jako
dar přivezl 220 svazků Library of America (LOA).
2. listopadu navštívil InfoUSA kulturní attaché velvyslanectví USA David Gainer.
Library of America je nejen edice, ale i neziskové vydavatelství, jehož hlavním posláním je
vydávání autoritativních edicí prací amerických nejlepších a z hlediska kulturně a literárně
historického pro Ameriku i nejvýznamnějších autorů. Jedná se především o americké klasiky,
mezi autory ale také najdeme i jména některých amerických presidentů. Přesun Americké
knihovny do nově vytvořené studovny Zahraničních knihoven se ukázal jako oboustranně
prospěšný. Studovnu navštěvuje podobná zájmová skupina čtenářů, jimž se tak rozšířila
nabídka anglosaské literatury. Lze také lépe sledovat statistiku výpůjček. Absenčně bylo
půjčeno 72 titulů, prezenčně 241.
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PŘÍRŮSTEK KNIH
Rok

Knihy darované Cena (USD) – financováno
velvyslanectvím velvyslanectvím

Knihy – dary
ostatní

Knihy celkem

2005

570

50 000

9

579

2006

125

10 000

24

728

2007

23

4 000

30

781

2008

781

2009

12

793

2010

793

2011

263

Celkem

981

64 000

1

1057

76

1057

POČET AKCÍ A POČET ÚČASTNÍKŮ V LETECH 2005-2011

Rok

Slavnostní
akce za
přítomnosti
velvyslance

Školení

Počet Počet
akcí
účastníků

Počet Počet Počet Počet
akcí
účast- akcí
účastníků
níků

2005

2

100

2006

1

30

3

2007

2

180

2008

1

30

Přednášky,
panelové
diskuse, čtení

Výstavy

Filmy

Celkem

Počet Počet Počet Počet Počet Počet
akcí
účast- akcí
účast- akcí
účastníků
níků
níků

2

65

1

0

5

165

83

4

115

1

0

9

228

2

108

10

334

1

0

15

622

1

130

6

350

3

2

80

13

590

2009

4

264

13

507

4

1

10

22

781

2010

3

104

7

346

3

1

13

14

463

2011

2

53

16

959

3

7

249

28

1261

15

742

58

2676

16

11

352

106

4110

Celkem
Průměrný
počet
účastníků*

6

340
57

49

46

*Výstavy nejsou zahrnuty do výpočtu

30

32

46*

Během let se ukázalo, že těžiště práce InfoUSA spočívá právě v organizování různých akcí
pro veřejnost. Akce jsou propagovány na www.mzk.cz - kalendář akcí, v newslettru MZK,
inzercí v KAMu a Programu, Brněnsko, v rozhlase, na vývěskách v MZK aj.

2.2. Oddělení periodik
Oddělení periodik prošlo v druhé polovině roku 2011 částečnými personálními změnami.
Jedna pracovnice odešla do důchodu, byla přijata pracovnice jako zástup za mateřskou
dovolenou a výpomoc jednoho pracovníka do služeb.

STUDOVNA VÁZANÝCH NOVIN A ČASOPISŮ
Ve studovně bylo uloženo 624 titulů běžného ročníku časopisů. Volný výběr je průběžně
aktualizován a doplňován novými tituly. Nežádané tituly jsou obměňovány za tituly
požadované. Bylo půjčeno 4 583 čísel běžného ročníku časopisů. Zvýšil se počet
půjčovaných elektronických dokumentů na 709 a počet půjčených mikrodokumentů byl 2 170
mikrofilmů a mikrofiší. Návštěvnost studovny zaznamenala nárůst, narostla na 10 331
čtenářů.
Vyhledávání požadavků vázaných novin probíhalo maximálně do 20 minut, běžný ročník časopisů byl
vyhledáván na počkání. Objednávky tištěných kopií z mikrofilmů byly vyřizovány většinou do druhého
dne nebo dohodou podle množství.
Kopírovací služby fungují do 20 stran na počkání při větších zakázkách dle domluvy, maximálně však
do týdne. Pro čtenáře bylo zhotoveno 9 512 kopií za 31.400 Kč. Pro služební potřeby – tj. náhrady za
ztráty, doplňování chybějících a poškozených stran, MVS atd. bylo zhotoveno 7 921 stran. Ve
studovně byla umístěna také samoobslužná kopírka pro čtenáře.

Zpracování seriálů
ZPRACOVÁNO A ZAŘAZENO DO FONDU
8.115 knihovních jednotek (z toho 1859 tzv. „nepravých periodik“),
78 mikrofilmů,
326 CD-ROMů,
7.710 svazků adjustováno,
1.178 svazků knihařsky zpracováno,
700 svazků novin uloženo do lepenkových krabic.
DOCHÁZEJÍCÍ PERIODIKA
4.804 titulů
z toho
2 888 časopisů

z toho

1 916 ostatních zdrojů

4 648 českých titulů

156 zahraničních
titulů

V roce 2011 začalo do knihovny docházet 196 nových titulů a 172 titulů bylo ukončeno (z
toho: 159 povinných výtisků a 16 zahraničních titulů kupovaných a docházejících výměnou).
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Průběžně dochází k urgencím nedocházejících povinných výtisků periodik. Oddělení
zpracovalo 2 nabídkové seznamy duplicitních časopisů a prověřovalo nabídkové seznamy
cizích institucí a jednotlivců. Tímto způsobem bylo doplněno 309 ročníků časopisů o
chybějící čísla.
Pravidelně se aktualizují seznamy periodik SK ČR, SK NLK a VPK. Probíhá retrokonverzní
zpracování žádaných seriálových publikací.
Adjustace oddělení periodik průběžně zpracovávala svazky na vazbu i do švédských desek a
vypomáhala Oddělení revize a ochrany fondů ve zpracování knih při dlouhodobém výpadku
pracovnic.
OSTATNÍ ČINNOSTI
Během roku byly zpracovány 2 vlastní nabídkové seznamy a 12 cizích nabídkových
seznamů bylo prověřeno. Z nabídkových seznamů a z darů bylo doplněno 132 svazků
časopisů a novin.
V rámci projektu Kramerius byla provedena digitalizace titulu Rovnost. Digitalizované
dokumenty jsou dostupné na adrese: http://kramerius.mzk.cz.
Čtenářům byly zpřístupněny licencované online databáze: Anopress, Ebsco, Emerald, LISA,
LISTA, Library Pressdisplay Newspapers, Naxos Music Library, OCLC, Oxford Music,
Scopus, Springer, Web of Knowladge. Většina databází je přístupná i prostřednictvím
vzdáleného přístupu. Bylo zaznamenáno 39 412 vstupů do elektronických zdrojů.

VÝPŮJČKY STUDOVNY VÁZANÝCH NOVIN
2009
Běžný ročník
Vázané noviny
Mikrofilmy a mikrofiše

2010

10 380
1 332

2011

1 906
11 296
1 286

4 583
12 731
2 170

ZPRACOVÁNÍ – KATALOGIZACE PERIODIK (SVAZKY)
2009
Časopisy
Ostatní dokumenty
Celkem

2010
7 683
776
8 459
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2011
8 568
314
8 882

7 711
404
8 115

3.1. Oddělení doplňování a zpracování fondů
3.1.1. Úsek doplňování fondů
Hlavní prioritou úseku doplňování je získávání domácí produkce prostřednictvím celostátního
povinného výtisku podle zákona č. 37/1995 Sb., nákupem, dary a mezinárodní výměnou.
Nové tituly byly pravidelně sledovány v elektronické formě Knižních novinek a Ohlášených
knih, v tisku i na internetu. Regionální publikace, zejména drobné tisky, byly částečně
získány i osobní návštěvou veletrhu cestovního ruchu Regiontour.
Podle e-mailových oznámení o vydaných knihách bylo průběžně kontrolováno dodávání
povinných výtisků, zvláště těch nakladatelů, kteří nezasílají ohlášení o vydání do Nových
knih nebo Knižních novinek. Přestože se situace v dodávání povinného výtisku v posledních
letech stabilizovala a většina nakladatelů akceptuje zákonnou povinnost, je v některých
případech nutné upomínat jak telefonicky, tak e-mailem a písemně. Tolerujeme praxi většiny
velkých vydavatelů, kteří odevzdávají povinné výtisky v kumulovaných zásilkách za delší
časová období a u některých titulů tak není dodržována zákonná třicetidenní lhůta pro
odevzdání. Tuto lhůtu ve většině případu dodržet ani nelze, protože neznáme přesný den
vydání. Celkem bylo upomenuto cca 1 200 titulů od 130 nakladatelů.
V roce 2011 došlo k navýšení finančních prostředků na nákup o 500 tisíc Kč. Proběhla
změna pracovních postupů u titulů doplňovaných do Britské knihovny, zde se vede jednotná
evidence přírůstku spolu s MZK. Ostatní evidence zahraničních knihoven se nadále vede
odděleně. Do zahraničních knihoven bylo v roce 2011 doplněno celkem 1 505 svazků, z toho
838 do Britské, 371 do Německé a 296 do Rakouské knihovny.
V rámci mezinárodní výměny bylo odesláno 223 svazků, doplněno do fondu bylo 108
svazků. Podle možností byly prověřovány nabídkové seznamy a soupisy nabízených darů.
Pracovníci úseku se pravidelně účastnili knižních veletrhů, výstav a pracovních konferencí
(Regiontour 2011, Svět knihy Praha, Akviziční seminář Havlíčkův Brod).

V ROCE 2011 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA DO FONDU ZÍSKALA:
24 834 svazků neperiodických publikací - z toho 19 474 formou povinných výtisků.
Z CELKOVÉHO POČTU JEDNOTEK BYLO:
268 map,
328 tištěných hudebnin,
500 zvukových dokumentů,
298 audiovizuálních,
497 elektronických zdrojů.
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Celková čísla
Přírůstek
Povinný výtisk

2010

2011
23 383
19 525

24 834
19 474

3.1.2. Úsek jmenného popisu
Prioritou nadále zůstává sdílená katalogizace MZK, NK a VKOL v Clusteru. Plynule
pokračovala jmenná katalogizace knih, hudebnin, kartografických dokumentů, grafiky a
monografických sborníků.
Celkem bylo ve jmenné katalogizaci zpracováno 19 525 bibliografických záznamů, z toho
3 755 v bázi MZK. Ve sdílené katalogizaci bylo zpracováno 11 513 záznamů, z toho 5 537
úplně jmenně popsaných v MZK. Původní plán 18 000 byl překročen o 1 525 záznamů díky
obětavosti a zvýšenému úsilí všech katalogizátorů.
Součástí jmenné katalogizace zůstalo nadále zakládání autoritních záznamů přímo
z bibliografického záznamu. Celkem bylo při jmenné katalogizaci založeno 2 555 jmenných
autoritních návrhů, navrženo 314 oprav a 6743 záznamů zrevidováno supervizorem.
Průběžně bylo opraveno 2 220 záhlaví VIZ a VIZ TÉŽ v záznamech v bázi MZK.
Stále je třeba rekatalogizovat starší záznamy, měnit formát záznamů a strukturu kódovaných
údajů v nich – zejména u ikonografií, grafik, map a hudebnin, které jsou v bázi MZK chybně
popsány jako knihy, popř. opravovat popis v souladu s pravidly, s dokumentem v ruce a
opravovat chyby odhalené při odesílání záznamů do SK ČR. V roce 2011 bylo
rekatalogizováno 4 405 záznamů.
Nadále pokračovala editace rejstříků názvů, unifikovaných názvů a edic a odstraňování
duplicit. Katalogizátorky se podílely na kontrole bibliografických záznamů z retrokonverze pro
VISK5 a prováděly instruktáže a školení zaměstnanců jiných oddělení MZK a průběžně se
účastnily pracovních jednání skupiny cluster.

3.1.3. Úsek věcného popisu a národních autorit
V roce 2011 bylo v oddělení věcného popisu předmětově a systematicky zkatalogizováno a
ověřeno celkem 19 060 titulů, z toho 5 689 titulů bylo nově popsáno v Clusteru a 3 842
v MZK. Všechny zkatalogizované tituly byly opatřeny Konspektem. Z NKP a VK Olomouc
bylo převzato a ověřeno celkem 9 529 titulů.
V roce 2011 byla rozšířena spolupráce při katalogizaci zahraničních učebnic s ostatními
knihovnami České republiky. Do autoritní databáze NKP byl zaslán návrh na předmětové
heslo „zjednodušená četba“, které bylo následně přijato. Vzhledem k velkému zájmu o tyto
učebnice byly zpětně rekatalogizovány dřívější záznamy.
Na základě spolupráce s ostatními knihovnami byl sjednocen formální deskriptor
„audioknihy“ a provedena rekatalogizaci starších kompaktních desek a zvukových kazet.
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V roce 2011 došlo k nárůstu katalogizace pro Americkou knihovnu. MZK obdržela od
amerického velvyslance Normana Eisena cca 200 svazků „Library of America“. Všem titulům
byla přidělena rovněž 2. signatura.
Průběžně jsou rekatalogizována stará předmětová hesla od roku 2000 dle stávajících
národních autorit. Rekatalogizace a zpětné doplňování Konspektu umožňuje dobudovávání
Tematické mapy fondu, která slouží čtenářům k rychlému cílenému vyhledávání dokumentů..
Vzhledem k tomu, že je nutné preferovat katalogizaci nových titulů, bylo méně času
věnována na rekatalogizaci starších bibliografických záznamů. Rekatalogizováno a doplněno
o Konspekt bylo 2 261 titulů v bázi MZK.
V červenci a srpnu 2011 se katalogizátoři podíleli na rozšiřování volného výběru o povinnou
četbu středoškolských studentů. Celkem doplnili 490 titulů, což bylo cca 2000 svazků. Do
volného výběru přiřadili 2. signaturu ke 1 712 titulům, do STM k 937 titulům a do HSS k 788
titulům. Pro statistické potřeby doplňovali katalogizátoři do záznamů označení druhu
literatury. Tyto údaje je nutné doplnit i k již zpracovaným bibliografickým záznamům v rámci
Clusteru. Naučné a odborné literatury pro dospělé (n) jsme zpracovali a ověřili: 12 176,
dětské naučné literatury (dn) 834, dětské beletrie (db) 1 337 a beletrie (b) 3 730.
Došlo k nárůstu skenovaných knih. Celkem bylo naskenováno 3 211 titulů v bázi MZK i
Cluster. Vzrůstá obtížnost zpracování u nehudebních kompaktních desek a CD-ROMů.
Zatímco dříve převažovaly audioknihy (mluvené slovo), nyní dochází k nárůstu
elektronických dokumentů z mezinárodních konferencí a výzkumných zpráv, grantových
projektů, kolektivních monografií a kritických studií. Za rok 2011 bylo zkatalogizováno 1 173
nehudebních CD, CD-ROMů a DVD-ROMů.
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2011
19 060 titulů
9 531
3 842
5 689
9 529
194
150
2 261
3 211
3 437

Celkem
Věcně zkatalogizováno
- z toho v bázi MZK
- z toho v Cluster
Věcně ověřeno
Návrhy věcných autorit
Návrhy jmenných autorit
Rekatalogizace BIB záznamů
Naskenováno obsahů
Přiřazení 2. sign. celkem (VV+ stud.)

3.1.4. Úsek retrospektivní konverze
Oddělení Retro především koordinuje úplnou zpětnou retrokonverzi knihovního fondu MZK
na úrovni nejméně minimálního záznamu. To znamená vytváření katalogizačních záznamů
ze sekundárních pramenů dle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 do bází Moravské
zemské knihovny a následné odesílání záznamů do Souborného katalogu ČR. V loňském
roce se postupovalo stejně jako v letech minulých sestupně podle lokačního katalogu a
zpracovávána byla především lokace 1, 2 a MUS. Celkem bylo vytvořeno 33 182 záznamů,
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(8 840 zaměstnanci a 24 342 brigádníci VISK5. Tomu předcházelo ověřování v dostupných
katalozích a bázích MZK, důsledná deduplikace a slučování duplicitních záznamů a
záznamů vícesvazkových děl. Sloučeno bylo celkem 3 820 záznamů. Některé již existující
záznamy byly rekatalogizovány, opraveny, popřípadě doplněny. Záhlaví záznamů byla
systematicky propojována s rejstříky národních autorit již při vzniku záznamů. ). Do konce
roku 2011 bylo odbornými katalogizátory zrevidováno 31 756 záznamů..
Oddělení Retro zajišťovalo koordinaci prací na projektu VISK5 na kterém se podíleli
externisté zaškolení v loňském roce.
Číselné ukazatele
Nové retrokonverzní záznamy
Zrevidované záznamy pro SK
Sloučené (deduplikované)zázn.

2010

2011
30 059
25 702
4 000

33 182
31 756
3 820

Většina pracovníků Oddělení doplňování a zpracování fondů absolvovala v roce 2011
Knihovnický inovační kurz v rozsahu 80 hodin a získala certifikáty. Členové pracovních
skupin se pravidelně účastnili jednání pracovních skupin a seminářů na národní úrovni.

3.2. Odbor revize a ochrany fondů
3.2.1. Oddělení revize fondu

REVIZE FONDU (UVEDENO VE SVAZCÍCH)
Revize celkem
z toho nezvěstné
Oddělení revize fondů
Oddělení základních služeb

345 914
5 378
246 577
99 337

Provádění revize fondu vychází se zákona. Ročně je třeba zrevidovat nejméně 200 000
svazků. Tento ukazatel byl v roce 2011 překročen. Zrevidováno bylo 345 914 svazků, z toho
revizní oddělení 246 577 svazků, pracovníci studoven 99 337 sv. Revizní oddělení
pokračovalo v obtížné revizi fondu TK –A do sign. 130.000. Práce vyžadovala mnoho
následných zjišťování, protože podklady pro revizi téměř neexistovaly a byly pořizovány až
při revizi. O náročnosti práce svědčí i to, že po návratu ze skladiště muselo být řešeno 16
039 případů po revizi. U retrokonverzně zpracovaného fondu v Alephu ve formátu 1 a 2 byly
na svazky dolepovány čárové kódy a současně byla provedena jejich evidence v Alephu.
V trezoru byla dokončena revize historických sbírek po zpracování rezervního fondu.

Revize svazků
Nezvěstné

2009
232 541
3 832
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2010
212 765
4 749

2011
246 577
4 927

Superrevize byla provedena u fondu, který byl revidován v roce 2005, studovny 2010 a
nezvěstné N1 a N2.

Na grafu je vidět, že počet nezvěstných zjištěných při revizi je stále dosti vysoký. V roce
2011 byla při superrevizi nalezena asi polovina hledaných svazků.
Grafické vyjádření provedené superrevize v roce 2011

V revizním oddělení se v průběhu roku prováděly také další práce spojené s provozem a
organizačními změnami v knihovně. Z fondu bylo odepsáno 6 696 knihovních jednotek.
Kromě ztrát čtenářů bylo zpracováno 12 seznamů duplicitních časopisů. Seznamy byly
nabízeny dalším institucím prostřednictvím Internetu.
V databázi bylo průběžně opraveno 3 696 položek. Jedná se o opravy polí, opravy tvaru
používaných signatur, odmazávání duplicitních záznamů. Na množství oprav měly vliv také
organizační změny struktury příruček a volného výběru.
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Do revizních katalogů bylo zařazeno 24 135 lístků. Převážně to byly lístky do katalogu TK.
V některých případech bylo možné k tisku lístků použít naskenovaný katalog. Při těchto
pracech nám pomáhali studenti na praxi. Dále bylo připsáno 3 511 adů u docházejících
periodik a dalších výtisků monografií.
Změna lokace byla provedena u 1447 titulů (3 055 svazků). Opravy byly provedeny v Alephu
a revizních katalozích. Do fondu bylo vráceno 84 náhrad za nezvěstné výtisky, které byly
získány z nabídkových seznamů jiných institucí. Průběžně byly tištěny přírůstkové a
úbytkové seznamy. Po provedených přesunech ve skladišti v MZK a depozitáři v Nesovicích
byla nově zpracována k 31. 12. 2011 pasportizace fondu.
Retrokonverze pokračovala postupem RetroS i RetroR. Ve skladišti a půjčovně bylo
zkráceným postupem RetroS zapsáno 573 nových záznamů. Pracovnice revizního
oddělení zapsaly postupem RetroR 5 982 záznamů. Zpracované záznamy odesílalo
oddělení automatizace MZK do Souborného katalogu CASLIN. Celkem to bylo
20 377 záznamů monografií a 10 339 záznamů hudebnin.
V souladu s trendem údržby SK ČR byla prováděna deduplikace záznamů se siglami
BOA001, BOA002 a BOA003 v databázi MZK. Při retrokonverzi je prováděna kontrola a více
výskytů téhož titulu je stahováno na jedno systémové číslo. Takto bylo sloučeno pracovníky
revizního oddělení 5 341 záznamů.
Při adjustaci bylo zpracováno 38 210 svazků. Počet adjustovaných svazků byl překročen,
protože bylo nutné opravit štítky na knihách, které se vracely z volného výběru do skladu, u
svazků z rušených příruček, po změně lokace a po revizi fondu TK. V adjustaci bylo
naskenováno 5 617 obálek, 6 752 svazků bylo opatřeno na hřbetech štítkem s 2. signaturou
pro studovny a volný výběr. Všechny svazky určené do studoven a nový přírůstek monografií
od signatury 1270.000 byly průběžně opatřovány ochranným magnetickým proužkem. 1 694
svazků do studoven bylo zabaleno do ochranné folie. Pracovnice vytiskly 38 181 čárových
kódů na nový přírůstek a 70 038 čárových kódů pro potřeby retrokonverze.
Restaurátor zpracoval na základě požadavků oddělení rukopisů a starých tisků 191 svazků a
vyvázal 6 bibliofilií. Dále provedl nutné čištění 373 starých map a grafik, které byly nově
zpracovány.

3.2.2. Oddělení knihovních fondů
Pracovníci ve skladišti v budově MZK průběžně vyhledali 287 712 objednávek a zařadili 308
000 svazků. Vedoucí oddělení sledovala, aby pracovníci dodržovali stanovenou lhůtu hledání
do jedné hodiny. V depozitáři v Nesovicích bylo vyhledáno 7 890 objednávek a zařazeno 9
660 svazků. Spojení s depozitářem se uskutečňovalo v týdenním intervalu.
V roce 2011 byla provedena celá řada přesunů knihovního fondu. Celkem to bylo 6 749 m
(seriály, CD a KZ, formát 2 a běžné posuny z provozních důvodů). Pro dobrou orientaci byly
po přesunech police opatřeny novými orientačními nápisy se signaturou.
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3.2.3. Úsek knihařské dílny
V knihařské dílně probíhaly práce průběžně. Zpracovávána byla vazba celoplátěná,
polotuhá i vazba brožur. Podle potřeby byly prováděny opravy poškozených monografií
i novin. Svázáno bylo 4 080 svazků. Dále bylo vyrobeno 2 070 desek na časopisy a obalů na
knihy. Zkompletováno bylo 50 svazků (63 s.) Úsek byl posílen od pololetí přijetím vyučené
knihařky.

4. Sekce vývoje, výzkumu a strategického rozvoje

Rok 2011 byl pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně druhým rokem v roli výzkumné
organizace, díky čemuž MZK vznikl nárok na institucionální financování z prostředků VaVaI
ve vazbě na výsledky uznané v rámci RIV. Tyto prostředky umožnily knihovně navázat na
v roce 2010 ukončený výzkumný záměr „Historické fondy MZK“. Díky zajištění kontinuity
financování tak nedošlo k rozpadu výzkumného týmu, jehož financování je na těchto
prostředcích závislé.
MZK se v roce 2011 podílela na přípravě Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015,
která byla v roce 2012 schválena vládou ČR.
Jako výzkumná organizace se MZK mohla zúčastnit druhého kola veřejné soutěže ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a
vývoje národní a kulturní identity (NAKI). MZK podala jeden návrh projektu v roli hlavního
řešitele a na jednom se podílela jako partner, přičemž oba tyto projekty v soutěži uspěly.
Někteří pracovníci knihovny se také podíleli na hodnocení projektů podaných do programu
NAKI jinými institucemi.
MZK byla v průběhu roku 2011 spoluřešitelkou tří mezinárodních projektů (Living Web
Archives, EuropeanaTravel a eBooks on Demand), z nichž první dva jmenované v tomto
roce také skončily. Po celý rok probíhaly přípravné práce na projektu Národní digitální
knihovny, kde je MZK partnerskou institucí Národní knihovny ČR. Pracovníci MZK se
věnovali celý rok spolu s partnerskými organizacemi přípravě řešení problematiky
odkyselování papíru – řešení, které by mohlo uspokojit co nejširší spektrum žadatelů o tuto
službu. Vystoupení výzkumných pracovníků knihovny na mezinárodních konferencích a
seminářích přinesly rozšíření mezinárodních kontaktů.
Významnou událostí bylo také zpřístupnění mapové sbírky MZK prostřednictvím webového
portálu mapy.mzk.cz, který byl na podzim odměněn cenou „Knihovna roku“ v kategorii
„Informační počin“.
Nedílnou a dá se říci klíčovou součástí aktivit MZK jako výzkumné organizace je podíl na
budování infrastruktury VaVaI. Logickým jádrem těchto aktivit je proto vytváření,
zpřístupňování a ochrana depozitní kolekce dokumentů, vydávaných na našem území a díky
tomu i podíl na tvorbě databáze České národní bibliografie, která slouží mj. jakožto validace
pro knižní produkci vykazovanou do RIVu.
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Jednou z důležitých aktivit na poli ochrany sbírek byla oprava střechy depozitáře „Nesovice“,
která byla v natolik havarijním stavu, že do objektu zatékalo. Provedením opravy bylo
zabráněno dalšímu poškozování objektu a zároveň byly zajištěny lepší podmínky pro tam
uchovávané fondy. Na zlepšení podmínek uložení fondů v depozitářích mimo hlavní budovu
MZK bude však nutno pracovat i v dalších letech, aby se zabránilo nebo alespoň zpomalilo
postupné degradování papíru. Systematické měření kyselosti papíru je proto jednou z priorit
naplánovaných na rok 2012.
Aktivitou, která má přímý pozitivní dopad na uživatele knihovny, byl ostrý přechod na novou
verzi systému Kramerius. Digitální knihovna nyní obsahuje přibližně 1 milion stran
dokumentů. Vzhledem k tomu, že MZK nasadila Kramerius do ostrého provozu jako první,
podílela se intenzivně i na odlaďování chyb a optimalizaci systému jako celku, což je důležité
i pro projekt Národní digitální knihovny, jehož je Kramerius 4 jedním ze základních
stavebních kamenů.
Zaznamenáníhodných výsledků dosáhla MZK i na poli softwaru a provozovaných online
služeb. Za zmínku stojí například již zmíněný mapový portál, nebo rozšíření systému vufind o
napovídač, významné jsou ale i aplikace optimalizující procesy uvnitř knihovny. Zde stojí za
zmínku online aplikace pro podporu procesů dotačního programu Česká knihovna nebo
intranetový systém pro správu klíčů, čipů a dalších předmětů svěřených zaměstnancům,
vzniklé ve spolupráci s firmou WebStep.
Podrobný přehled odborných aktivit MZK včetně seznamů výzkumných a rozvojových
projektů, výsledků předložených do RIVu, ediční, přednáškové a publikační činnosti, vedení
akademických prací a členství v mezinárodních organizacích je uveden v příloze č. 2 této
výroční zprávy.

4.1. Oddělení výzkumu a vývoje
V rámci interní výzkumné a vývojové činnosti vyřešila MZK několik projektů, jejichž výsledky
jsou viditelné i pro veřejnost. Nejvýznamnějším z nich je nasazení volně dostupného
webového knihovního katalogu nové generace VuFind. Tento katalog byl rozšířen o
napovídač (autocomplete), který vrací relevantnější výsledky než původní implementace, byl
spuštěn nový vzhled respektující jednotný vizuální styl MZK, byla přidaná faseta s typem
výpůjčky (absenční/prezenční) a byly zaindexovány webové stránky knihovny. Systém je
provozován na adrese http://vufind.mzk.cz.
Dále byl ve spolupráci s oddělením automatizace shibbolethizován Aleph, webové stránky
knihovny a přihlašování na WiFi spolu s několika externími zdroji, které ho podporují. V rámci
prací na koncepci rozvoje knihoven jsme zkušebně zprovoznili přebírání identit z MojeID.cz.
Pro webové stránky MZK byly vytvořeny moduly pro drupal, které zobrazují seznam
zaměstnanců, novinky a otevírací dobu, která se stahuje automaticky z interního google
kalendáře a byla provedena optimalizace webu na rychlost.
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Velká pozornost byla věnována i přechodu na novou verzi systému digitální knihovny
Kramerius. Přechod na systém Kramerius 4 byl spojen s migrací více než 1 milionu stran
dokumentů. Tato krátká věta skrývá rozsáhlou a různorodou činnost na pomezí správy dat a
programování. Došlo mimo jiné k migraci všech digitalizovaných rukopisů MZK do Krameria,
bylo nutné vyřešit napojení procesů digitalizace a tvorby metadat, probíhající stále
v metadatovém editoru pro Kramerius 3 na systém Kramerius 4, data pocházející z různých
projektů a období byla konvertována, kontrolována a čištěna, byly kontrolovány vazby mezi
metadaty v systému Aleph a obrazovými daty v Krameriu a další činnosti, nezbytné nejen pro
zpřístupnění ale zejména pro budoucí uložení všech těchto dat v systému pro jejich
dlouhodobou ochranu.
Dalším výsledkem vývojových aktivit byl přechod na jednotné přihlašování s využitím
standardu Shibboleth. Díky tomuto standardu se uživatelé knihovny přihlašují jen jedenkrát a
mohou s tímto jediným přihlášením využívat většinu aplikací zpřístupňovaných Moravskou
zemskou knihovnou.
MZK připravila ve spolupráci s partnerskými institucemi také dva projekty do programu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Oba v hodnocení uspěly,
takže od března 2012 jsme hlavním řešitelem projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako
kulturní fenomén (ve spolupráci s Filozofickou a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a
Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a
Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních
knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů, kde je hlavním řešitelem
Národních knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně je partnerem.
V průběhu, ale zejména na konci roku 2011 si velké nasazení vyžádalo řešení projektu
Národní digitální knihovna. Řadu každodenních pracovních jednání by nebylo možné
realizovat bez využití videokonferenčního vybavení, které výrazně zefektivňuje spolupráci
mezi Národní knihovnou a MZK a umožňuje účast všech relevantních pracovníků, aniž se
mrhá prostředky a časem na cestách mezi Brnem a Prahou. Využití videokonferencí se však
neomezilo jen na projekt NDK, využívá se, i díky spolupráci s organizací CESNET, i pro další
dvou i vícestranná jednání.
Od prosince 2011 jsou čtenářům MZK k dispozici desítky novějších českých knih v digitální
podobě z nakladatelství Academia v rámci projektu E-knihy do každé knihovny. Knihy jsou
zpřístupněny v digitální knihovně Kramerius a prozatím se služba omezuje na
možnost prohlížet a studovat publikace na půdě knihoven na monitorech označených
knihovních terminálů (v MZK 2 počítače v každé studovně).

4.2. Oddělení rukopisů a starých tisků
Těžištěm odborné práce oddělení byla oblast knihovědného historického výzkumu,
zpřístupnění a ochrana historického fondu za pomoci využití digitálních technologií. V roce
2011 se pracovníci oddělení zaměřili zejména na studium a zpřístupnění nejstarších
materiálů – rukopisů (byly vydány tři katalogy jednotlivých rukopisných sbírek). Další
činností, na kterou byla soustředěna pozornost, bylo zpracování rezervního fondu - do
databáze Historické fondy MZK03 přibylo 2 735 exemplářových záznamů starých tisků,
41

rukopisů, starých map a grafiky. Po loňském ukončení Výzkumného záměru Historické fondy
Moravské zemské knihovny v Brně intenzivně pokračovaly práce na pročišťování
jednotlivých přístupových rejstříků a opravy bibliografických záznamů (128.651). Byl
vypracován a podán nový projekt do NAKI „Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní
fenomén“.

PROJEKTY
VISK 6 - NÁRODNÍ PROGRAM DIGITÁLNÍHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VZÁCNÝCH DOKUMENTŮ
MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA
Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2011 řešilo oddělení projekt VISK 6 - Národní
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica, v
rámci kterého bylo zdigitalizováno 5 rukopisů knihovny kláštera františkánů v Moravské
Třebové (Lirovy Postily na téměř všechny knihy Starého zákona, Horologium sapientiae
Heinricha Suso, druhá část Moralií Řehoře Velikého) a středověký lékařskéhý kodex
z vlastního kmenového rukopisného fondu.
VISK 5 - NÁRODNÍ PROGRAM RETROSPEKTIVNÍ KONVERZE KATALOGŮ KNIHOVEN
ČR - RETROKON
V projektu VISK 5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven ČR
RETROKON bylo v rámci nově podaného projektu Retrospektivní konverze jihomoravských
historických sbírek v roce 2011 vytvořeno 4812 exemplářových záznamů převážně starých
tisků z klášterní knihovny znojemských dominikánů, které byly také odeslány do Souborného
katalogu ČR.
EUROPEANATRAVEL
V roce 2011 byl ukončen projekt EuropeanaTravel v průběhu kterého byla zdigitalizována a
online zpřístupněna rozsáhlá unikátní Mollova mapová sbírka (cca 12.000 obrazů map,
plánů, vedut) včetně rukopisných katalogů. Digitalizovány a prostřednictvím internetu jsou
odborníkům i laické veřejnosti k dispozici také staré mapy signatury STMpa, grafické sbírky
vedut a portrétů a vybrané atlasy.
STUDOVNA
navštívilo ji 325 badatelů,
prezenčně půjčeno celkem1739 svazků z historického fondu MZK,
uspořádáno 9 exkurzí s ukázkami rukopisů, prvotisků, starých tisků, map a grafik (pro
veřejnost, studenty brněnských vysokých škol, zahraniční návštěvy)
poskytnuto 9 odborných konzultací.
KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ HISTORICKÉHO FONDU
Zhotoveno:
15 digitálních fotokopií tištěných,
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850 digitálních fotokopií elektronických,
4250 stran bylo vyhotoveno v rámci služby EOD.
V letních měsících proběhla ve spolupráci s revizním oddělením revize nových přírůstků z let
2010–2011, starých notových materiálů - celkem 34 667 svazků historického fondu a příruční
knihovny PST, která byla nově uspořádána. Všechny nové přírůstky byly označeny
slepotiskovým razítkem. V průběhu roku bylo ve skladišti a trezoru přesunuto celkem 1542 m
fondů (přesuny souvisely s roztříděním a zpracováním rezervního fondu, přestěhováním
notových materiálů a dezinfekcí archivu MZK).
SPOLUPRÁCE
21 dokumentů z historického fondu MZK bylo v průběhu roku zapůjčeno na 6 různých výstav.
Svůj deponát (rukopisy, prvotisky, tisky 16. století a bohemika) si v březnu převzalo
Biskupství brněnské.

4.2.1. Hudební knihovna
Jedním z hlavních úkolů Hudební knihovny v roce 2011 byla příprava a import 1 600
záznamů hudebních rukopisů do RISMu - mezinárodní databáze písemných hudebních
pramenů se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Odeslané záznamy prošly kontrolním
programem včetně oprav. Pro další badatelské využití byly zpracovány podklady pro
nastavení hudebních incipitů ve čtenářském online katalogu ve spolupráci s oddělením
automatizace dle zásad RISMu - popis jednotlivých podpolí včetně kódování. Závěrem roku
proběhlo testování provázání hudebních incipitů na záznamy a jejich zobrazení.
Dalším z úkolů bylo roztřídění odborné hudební příručky podle MDT - 78 Hudba (cca 600
sv.), z toho bylo 439 rekatalogizováno ve spolupráci s věcným popisem. Hudební příručka
byla z multimediální studovny přestěhována do Hudebního koutku v humanitní studovně.
Hudební knihovna pokračovala ve spolupráci s oddělením jmenného a věcného popisu ve
výzkumných záměrech VISK5 (retrokonverze) a VISK9 (autority). Celkem bylo v rámci
retrokonverze převedeno 6 090 hudebnin a zkontrolováno 8 984 záznamů. Do souborného
katalogu bylo odesláno 9 140 hudebních záznamů. V průběhu retorkonverze byly některé
hudební tisky i rukopisy po ověření a zpřesnění datace převedeny do fondu starých tisků a
rukopisů. V důsledku nárůstu autorit v rámci retrokonverze pokračoval VISK9.
Nadále pokračovala sdílená katalogizace hudebnin. Věcně bylo zkatalogizováno 46
hudebnin (sdílená katalogizace) a v bázi MZK 640 zvukových dokumentů a hudebnin, věcně
bylo ověřeno 94 dokumentů a 197 hudebnin bylo rekatalogizováno. U 54 záznamů hudebnin
byla provedena oprava metody konspektu pole 072. Naskenováno bylo 51 obsahů hudebnin.
Skenování obálek hudebnin probíhalo v rámci centrálního skenování. Z pozůstalosti bylo
ověřeno 100 gramodesek a 9 hudebnin, část byla zkatalogizována do fondu. V roce 2011
bylo poskytnuto 63 písemných informací v rámci ČR, 8 zahraničních, 63 ústních porad a 66
konzultací.
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
10. 3. 2011 - přednáška a exkurze PhDr. Štěpánky Studeníkové pro posluchače
Konzervatoře Brno.
10.5., 7.6., 18.10. 2011 - přednášky a exkurze PhDr. Štěpánky Studeníkové pro studenty
Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb Brno.
24.10 a 7.11. 2011 - přednášky a exkurze PhDr. Štěpánky Studeníkové pro studenty katedry
hudební výchovy PedFMU v Brně.
31.10 a 3.11.2011 - přednášky PhDr. Štěpánky Studeníkové a exkurze pro studenty JAMU
v Brně.
SPOLUPRÁCE
PhDr. Štěpánka Studeníková poskytla odborné konzultace studentům oboru Hudební věda
MU při tvorbě diplomových prací. Vypracovala a podala návrh na Cenu města Brna, obor
hudba, pro profesora Zdeňka Zouhara, kterou vyhlašuje Magistrát města Brna. Vytříděné
duplikáty hudebnin z pozůstalosti předala ZUŠ Brno-Královo Pole. K zajímavým počinům
patřila i odborná spolupráce na vydání regionálního kompaktního disku – Tance z Pivonic
v podání Bystřické kapely.
PROPAGAČNÍ AKTIVITY
V měsící dubnu se uskutečnila v prostorách knihovny výstavka „Gustav Mahler ve fondu
MZK“. Fond starých hudebních tisků byl prezentován vydáním Smyčcového kvintetu op. 80
Františka Vincence Kramáře v nakladatelství Karla Plocka.

4.3. Oddělení digitalizace
Na digitalizaci dokumentů byly nadále používány skenery Plustek OpticBook 3600 a 4600,
fotoaparát Minolta Dimage 7. V 1. pololetí byl zakoupen skener Atiz BookDrive Pro, který
urychluje pracovní postup, protože jsou snímány dvě strany dokumentu najednou. Ve
čtvrtém čtvrtletí byl otestován program Scantailor pro poloautomatické úpravy
naskenovaných obrázků.
Kromě digitalizování dokumentů pro projekt Národní digitální knihovna (dále NDK) byly
skenovány dokumenty pro projekty EOD a DMS, publikace na objednávku čtenářů, institucí a
pro potřebu knihovny. Hotové svazky byly předávány na pracoviště správy metadat
k dalšímu zpracování. Digitalizováno bylo 1 121 titulů monografií (137 175 obrázků) a 139
titulů seriálů (61 108 obrázků) a 1 350 obrázků grafiky.
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Počet skenů vytvořený na vlastních přístrojích byl navýšen o 82 000 stran získaných
skenováním 41 000 polí mikrofilmu deníku Rovnost. Tato zakázka byla realizována
dodavatelsky v rámci projektu VISK7. Metadata jsou průběžně zpracovávána na domácím
pracovišti.
NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

V rámci příprav na spuštění projektu NDK došlo v průběhu roku k přípravě nových prostor,
aby v nich mohla být v roce 2012 instalována technologie digitalizačního pracoviště NDK.
Došlo k výraznému posílení lokální počítačové sítě a zřízení samostatného měření odběru
elektrické energie pro prostory vyhrazené pro NDK.
Pracovníci oddělení dále zajišťovali součinnost s Národní knihovnou při řešení projektu.

4.3.1. Úsek tvorby metadat
Pracoviště tvorby metadat vytvářelo pomocí metadatového editoru k naskenovaným
svazkům popisná metadata a popsaný dokument byl zveřejněn v systému Kramerius. V roce
2011 přešla MZK se svými daty do vyšší verze – Kramerius 4. Celkem bylo zpracováno
1 064 titulů monografií (147 775 obrázků) a 154 titulů seriálů (66 961 obrázků).
Průběžně se řešily problémy s místem na datových úložištích na serverech i na počítačích
skenujících pracovníků a probíhalo ladění metadatového editoru. V roce 2011 byly na tomto
úseku ukončeny práce pro ANL. Na počátku roku bylo vytvořeno 419 záznamů a 42
záznamů autorit. Ukončena byla také excerpce Lidových novin. Doplněno bylo ještě 472
článků.
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4.4. Oddělení automatizace a IT podpory
V roce 2011 došlo k vytvoření Oddělení automatizace a IT podpory, které vzniklo sloučením
části Oddělení automatizace a vývoje a Úseku IT podpory.
Oddělení dostalo na starost především správu knihovního systému Aleph a péči o provozní
záležitosti IT. Zajišťovalo běžnou podporu uživatelů a čtenářů v oblastech pracovních stanic
a přístupů na servery, provoz a běžnou údržbu HW, což obnáší servery, osobní počítače,
tiskárny, čtečky čárových kódů, čtečky karet, síťovou infrastrukturu a připojení na internet
včetně bezpečnostní politiky MZK. Oddělení dále zajišťovalo provoz a údržbu aplikací jako
účetnictví, docházkový systém, intranet, weby, tisková řešení, WiFi sítě a realizovalo nákupy
HW/SW pro potřeby knihovny v oblasti IT.
Celé oddělení rovněž velice úzce spolupracuje na řešení mnoha projektů, zejména projektu
Národní digitální knihovny.
KNIHOVNÍ SYSTÉM ALEPH A NOVINKY V ROCE 2011
Vzhledem ke zpomalení vývoje nových verzí (izraelská firma Ex Libris se zaměřuje na vývoj
knihovního systému nové generace založeného na technologii cloud computingu) a vysoké
stabilitě verze současné byl knihovní systém Aleph po celý rok provozován ve verzi 20.
V systému tak mohlo být provedeno několik vylepšení.
NOVÝ VZHLED KNIHOVNÍHO KATALOGU
Knihovní katalog dostupný na adrese aleph.mzk.cz se dočkal po dlouhé době nového
vzhledu. Došlo ke grafickému sjednocení s novým webem www.mzk.cz. Vše bylo řešeno
pomocí kaskádových stylů.
DYNAMICKÉ RSS KANÁLY
Čtenářům přibyla v knihovním katalogu možnost sledování témat, o která mají zájem,
pomocí RSS kanálů. Při zobrazení výsledků libovolného vyhledávání se čtenářům zobrazí
ikona, která jim umožňují přidat daný RSS kanál do své RSS čtečky. Druhá ikona umožňuje
přímé přidání do nejrozšířenější RSS čtečky – Google reader.
Celé řešení je prostřednictvím Open Search s využitím JBoss serveru a X serveru.
DYNAMICKY GENEROVANÉ NOVINKY V KNIHOVNÍM KATALOGU
Na web www.mzk.cz přibyla alternativa k již delší dobu fungujícímu zobrazování novinek
v knihovním katalogu MZK. Dřívější varianta, kdy se na internet vyvěšoval ve dvouměsíčním
intervalu seznam novinek, se ukázala jako nedostačující. Jednalo se totiž pouze o čistý text,
bez jakékoliv vazby na knihovní katalog. Nová verze novinek je generována každý den,
nabízí přímé propojení s knihovním katalogem, náhledy obálek a je rozdělena do 24
tematických řad. Rovněž si uživatel může zvolit, zda chce vidět novinky za poslední den,
týden nebo měsíc. Nová verze je dostupná přímo z hlavní stránky knihovny nebo po zadání
adresy www.mzk.cz/novinky_mzk_seznam.
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ZVÝŠENÍ POČTU TITULŮ NABÍZENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM EOD
Čtenáři mají možnost si prostřednictvím služby EOD (eBooks on Demand) požádat o
vytvoření digitální kopie daného titulu. Tato možnost je nabízena pouze pro tituly, které již
nejsou chráněny autorskými právy. Tlačítko, jež službu zprostředkovává, bylo do roku 2011
přidáváno pouze u titulů, které byly vydány více než před 130 lety. To byla daleko silnější
podmínka, než skutečně vyžaduje autorský zákon. Byl tedy upraven program, který pro
zobrazení tlačítka bere v úvahu nejen rok vydání, ale i datum narození a případně i datum
úmrtí všech autorů a spoluautorů. Program analyzuje katalogizační záznam daného titulu
a vyhodnotí, zda je možné nabízet digitalizaci. Pokud jsou např. všichni autoři díla již více
než 70 let po smrti, je dílo dostupné pro žádost o digitální kopii. Nekontroluje se tedy již
datum vydání. Zákonitě je tedy pro čtenáře dostupné více děl než při původním jednom
kritériu.
ZAHRNUTÍ ALEPHU DO SYSTÉMU JEDNOTNÉHO PŘIHLAŠOVÁNÍ
V polovině roku 2011 byl knihovní systém zahrnut do systému jednotného přihlašování –
došlo k jeho shibbolethizaci. To vyžadovalo konfiguraci autentizačního modulu pro Aleph –
PDS (Patron Directory Services). Nyní je čtenář při přihlášení do čtenářského katalogu
přihlášen automaticky i do dalších aplikací, které jsou zahrnuty v systému jednotného
přihlašování, např. web www.mzk.cz nebo alternativní katalog vufind.mzk.cz.
PRAVIDELNÝ NEWSLETTER
Oddělení automatizace a IT podpory umožnilo od roku 2011 e-mailové rozesílání
pravidelného měsíčního newsletteru oznamujícího čtenářům nejdůležitější novinku a
plánované akce. Jelikož plně respektujeme pravidla o nevyžádané poště, tak se každý
čtenář při registraci do knihovny může rozhodnout, zda takové e-maily chce dostávat.
Rovněž v každém takovém newsletteru nalezne možnost zrušit odběr. Novinky se rozhodlo
odebírat přibližně 70 procent čtenářů.
Z dalších činností týkajících se knihovního systému bych již jen stručně zmínil
zautomatizování odesílání záznamů do Geobibline a rozsáhlou kontrolu záznamů naších
bází kontrolním programem Marcman. Po kontrole programem potom následovaly manuální
nebo automatické opravy záznamů tak, aby byly formálně v pořádku.
NÁKUP IT MATERIÁLU PŘES ELEKTRONICKÉ TRŽIŠTĚ
V roce 2011 začalo oddělení automatizace a IT podpory používat pro veškerý nákup IT
vybavení elektronické tržiště na adrese www.allytrade.cz. Zakázky byly ponechávány veřejné
tak, aby se mohl přihlásit libovolný uchazeč. Zároveň bylo díky tržišti oslovováno velké
množství firem a vyvíjel se tak velký tlak na co nejnižší nabídnutou cenu.
ZAVEDENÍ HELPDESKU PRO IT
V MZK vyvstala potřeba systému pro evidenci problémů a úkolů pro IT a stavu jejich řešení.
Z mnoha testovaných systémů byl vybrán systém OTRS (Open-source Ticket Request
System). Jak již název napovídá, jedná se o otevřený systém, který je zdarma. Od začátku
roku 2011 probíhalo testování, k ostrému nasazení došlo během měsíce května.
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Systém umožňuje uživatelům zadat tiket k řešení a následně sledovat stav jeho řešení.
Kromě snadného sledování efektivity práce oddělení IT systém usnadnil i řešení některých
častěji se opakujících problémů, a to díky tomu, že v systému se eviduje i způsob vyřešení
tiketu.
NOVÉ DISKOVÉ POLE A ZÁLOHOVACÍ A REPLIKAČNÍ SOFTWARE VEEAM

V samotném závěru roku 2011 došlo v rámci projektu VISK7 – Kramerius 2011 k rozšíření
sítě SAN, nákupu diskového pole, datového rozvaděče a zálohovacího a replikačního
softwaru Veeam. Toto zařízení bylo zapojeno a je plně funkční. Díky navýšení diskové
kapacity (36 TB – RAID6) máme v dohledné době kam odkládat data, která budou
zpřístupněna prostřednictvím systému Kramerius. Zároveň máme místo na zálohy dat
dělané pomocí softwaru Veeam. Došlo tedy k významnému snížení rizika nenávratné ztráty
dat. Na závěr roku 2011 byla vybudována optická trasa mezi oběma serverovnami o rychlosti
10Gb/s. Mezi další systematickou činnost IT oddělení patřily optimalizace a dokumentace
vnitřní sítě a výrazné zvýšení bezpečnosti WiFi.
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Přílohy

1. Plnění výkonových ukazatelů

KNIHOVNÍ FOND
CELKEM

v tom

v tom

Stav knihovního fondu celkem k 31.12.2010
Knihovní jednotky celkem k 31.12.2011
naučná literatura
krásná literatura
rukopisy
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
jiné
normy
patenty
firemní literatura
ostatní

Počet exemplářů titulů docházejících periodik
v tom

ČR

4.006.226
4.041.368
2.213.832
982.435
1.105
10.795
1.275
82.410
28.669
10.163
7.529
703.155
175.891
395.912
63.352
68.000
4.804
4.663

zahraniční

141
97.590

Přírůstky knihovního fondu

41.938
29.450
4.633
7.598
257

v tom

Počet knihovních jednotek ve volném výběru
povinný výtisk
nákup
dar
výměna

Úbytky knihovního fondu
6.696
Revize knihovního fondu

345.914

Číselná revize knihovního fondu

0
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ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU
CELKEM

Katalogizace jmenná celkem
v tom

32.568
knihy
periodika
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
firemní literatura

19.525
6.763
46
268
328
500
168
434
4.536

Převzato z Clusteru

4.256

Katalogizace věcná

19.061
5.689

převzato z Clusteru

z toho

Vytvořené záznamy národních
autorit

6.757

Opravené záznamy národních autorit

345

Retrokonverze

33.182

Kontrola po retrokonverzi

31.756

Analytický popis článků

851

Adjustace
Knihařské práce

47.301
4.481

Restaurátorské práce
Digitalizace

191
2.610

v tom

monografie
grafika
seriály

1.121
1.350
139

UŽIVATELÉ
CELKEM

Registrovaní uživatelé

19.695
nově registrovaní ve sledovaném
období

z toho
Návštěvníci celkem
z toho

půjčovny
studoven

9.357
318.433
165.820
152.613

Návštěvníci vzdělávacích akcí

6.408

Návštěvníci kulturních akcí

1.626
50

SLUŽBY
CELKEM

Požadavky na výpůjčky

360.292

Výpůjčky celkem

769.939
586.707
82.423

v tom

v tom

naučná literatura
periodika

Výpůjčky

rukopisy a staré tisky

1.335

mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty

3.584
391

tištěné hudebniny
zvukové dokumenty

2.418
7.706

audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty
jiné
normy
patenty
firemní literatura
z fondů zahraničních knihoven

232
3.024
82.119
2.371
22
88
79.550

jiné
absenční
prezenční

88
622.388
147.551

Prolongace

187.033

Záznamy na rezervaci výpůjček

360.292

MVS

celkem kladně vyřízených
požadavků

9.412

v tom

knihy, periodika
kopie poskytnuté náhradou
ostatní

6.121
3.266
25

počet požadavků

6.130

počet kladně vyřízených požadavků

5.755

počet požadavků

1.923

požadavky jiným knihovnám ČR

počet kladně vyřízených požadavků

1.591

požadavky z jiných zemí

počet požadavků

244

počet kladně vyřízených požadavků

223

požadavky z jiných knihoven ČR

požadavky do jiných zemí

počet požadavků
51

2.096

počet kladně vyřízených požadavků
Informace (písemné, telefonické, konzultace, on-line)
rešerše

z toho

1.843
2.807
145

DALŠÍ ÚDAJE
CELKEM

Poradenská a konzultační činnost
Počet vzdělávacích akcí
pro knihovníky

178
17

pro veřejnost
Počet kulturních akcí pro veřejnost (besedy, výstavy, přednášky
aj.)

160

Počet titulů vydaných publikací

45
4

Počet zodpovězených on-line dotazů

596

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů

52

39.412

2. Podrobný přehled odborných aktivit MZK
2.1. Popis výzkumných záměrů a projektů probíhajících v roce 2011
Projekt Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy",
prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační
společnosti ve veřejné správě
Název

Vytvoření Národní digitální knihovny

Nositel projektu / partner
projektu

Nositelem projektu je Národní knihovna ČR, partnerem je Moravská
zemská knihovna v Brně. Koordinátorem za MZK je Ing. Petr
Žabička
Projekt je financován částkou 255 mil. Kč a spolufinancován z
rozpočtu MK ČR částkou 45 mil. Kč., MZK je partnerem bez finanční
účasti.
Cílem projektu je vybudování technické infrastruktury, zahájení
masové digitalizace bohemikálních knihovních dokumentů,
uživatelsky vhodné zpřístupnění těchto dokumentů a zajištění jejich
bezpečného uložení. Do roku 2014 bude v rámci projektu
zpřístupněno 26 milionů stran digitalizovaných dokumentů.

Finance celkem / MZK

Popis projektu

Přestože je MZK jen partnerem tohoto projektu (nositelem je
Národní knihovna ČR) a jako partner nemá nárok na přímé
financování, bude v prostorách MZK realizována přibližně polovina
předpokládaného objemu prací, a to z větší části díky práci
stávajících zaměstnanců MZK.

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací
Název
Řešitel

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumných organizací
Ing. Petr Žabička

Finance celkem

institucionální podpora 999 831 Kč

Popis projektu

Prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací
byly v roce 2011 čerpány na oblast knihovědného historického
výzkumu, zpřístupnění a ochrana kulturního dědictví za pomoci
využití digitálních technologií. Ze všech výsledků jmenujme aspoň tři
odborné monografie:
Dokoupil, V. - Bar, P.: Soupis rukopisů dačických františkánů. Brno,
Moravská zemská knihovna v Brně 2011. 170 s.
Dokoupil, V. - Štachová, N.: Soupis rukopisů zámecké knihovny
hrabat Chorinských z Veselí nad Moravou. Brno, Moravská zemská
knihovna v Brně 2011. 295 s.
Dokoupil, V. - Pavelková, J.: Katalog rukopisů a prvotisků knihovny
Biskupského alumnátu v Brně. Brno, Moravská zemská knihovna v
Brně 2011. 220 s.
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Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
2011-2015
Název
Řešitel

TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR:
metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl
národního kartografického dědictví
Ing. Petr Žabička

Finance celkem / čerpáno
v roce 2011

celkové uznatelné náklady 24 769 tis. Kč
MZK v roce 2011 čerpala 1 486 tis. Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

Hlavním řešitelem je MZK a spoluřešiteli Přírodovědecká fakulta UK
a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. TEMAP vychází z
potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a
zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované
mapové sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor
softwarových nástrojů a metodik, který umožní zpracování starých
mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na
kartografickou korektnost a atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti.
Jeho ambicí je propojit technické poznatky kartografie, zkušenosti
paměťových institucí a moderní webové technologie.
Informace o tomto projektu jsou zpřístupňovány na adrese
http://www.temap.cz/.

Projekty VaV 2008–2011
Název

Staré mapy online

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance celkem / čerpáno
v roce 2011

celkové uznatelné náklady 3 200 tis. Kč / 1 467 tis. Kč
v roce 2011: 300 tis. Kč / 95 tis. Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

Hlavním cílem projektu byl vývoj technologie umožňující paměťovým
institucím zpřístupňovat na internetu georeferencované mapy a další
dokumenty grafické povahy. Uživatelům poskytuje online aplikaci
pro kooperativní tvorbu metadat pro co nejpřesnější georeferenci
kartografických předloh velkých rozměrů, vyhledávání
digitalizovaných map s vazbou k určitému místu s využitím
geografických a časových informací. Tato aplikace je provozována
na adrese http://www.georeferencer.org.
Pro prezentaci výsledků byl zřízen portál
http://help.oldmapsonline.org/, který seznamuje zájemce s celou
sadou nástrojů a volně zpřístupňuje jednotlivé open source
komponenty, vyvinuté nebo vylepšené v rámci programu. Posledním
výsledkem tohoto projektu je pak certifikovaná metodika pro on-line
zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro
paměťové instituce.

Název

Digitalizace moravských knihovních sbírek

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance celkem / čerpáno
v roce 2011

celkové uznatelné náklady 4 124 tis. Kč / 1 896 tis. Kč
v roce 2011: 376 tis. Kč / 97 tis. Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

Projekt se zabýval problematikou zpřístupnění obsahu
zdigitalizovaných dokumentů prostřednictvím digitální knihovny
Kramerius. Z vybraného souboru významných a často
vyhledávaných moravských periodik vznikla analytická článková
bibliografie, která byla vydávána průběžně v podobě tištěných
publikací a zároveň byly jednotlivé záznamy ukládány do databáze a
publikovány v digitální knihovně Kramerius 4. Byl vytvořen
mechanismus, který umožňuje navázat článková metadata přímo na
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příslušnou stránku daného periodika, na které se daný článek
nachází. V rámci projektu byly dále vyvíjeny nástroje řešící import
článkových metadat do digitální knihovny a jejich korektní
zobrazování.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
7. rámcový program
Název

Living Web Archives (LiWA), 2/2008−1/2011

Řešitelé

žadatel a koordinátor: Leibniz University Hannover
partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Petr
Žabička
celkové náklady projektu: 3 676 724 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 74 678 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 56 008 EUR (neinvestiční)
Na začátku roku 2011 byl uzavřen projekt LiWA, který se zabýval
zachycením relevantních informací současného obsahu webu a
jejich uchováním. LiWA se snažila přispět k tvorbě „živých“
webových archivů. Důležitá byla proto hlediska zajištění dlouhodobé
interpretovatelnosti, zlepšení kvality archivu díky odfiltrování
nežádoucích šumů, zohlednění sémantického a terminologického
vývoje v čase a s ohledem na širokou škálu obsahu. Výsledkem
projektu byly i dvě vzorové aplikace – jedna se zaměřením na
archivaci streamovaných médií a druhá se zaměřením na sociální
webový obsah.

Finance celkem

Popis projektu / postupu
v roce 2011

Program eContentplus
Název

Europeana Travel, 5/2009-4/2011

Řešitelé

žadatel a koordinátor: Národní knihovna Estonska
partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Petr
Žabička
celkové náklady projektu: 2 743 972,28 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 94 247,46 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 47 123,73 EUR (neinvestiční)
EuropeanaTravel – projekt financovaný EU propojil digitalizované
fondy národních a univerzitních knihoven Evropy do virtuální
evropské knihovny Europeana.eu. Dvouletý projekt
EuropeanaTravel poskytl prostředky a výměnu zkušeností mezi
knihovnami pro digitalizaci více jak milionu položek, včetně map,
rukopisů, fotografií, filmů, knih a pohlednic – vše na téma cestování
a turistika. V rámci projektu MZK zdigitalizovala celou Mollovu
mapovou sbírku a další relevantní dokumenty (rukopisy, atlasy) z
historických fondů MZK. Všechny digitalizované dokumenty jsou
zpřístupněny na stránce http://mapy.mzk.cz/ a také prostřednictvím
portálu Europeana.

Finance celkem

Popis projektu / postupu
v roce 2010

Program Culture
Název
Řešitelé

Finance celkem

eBooks on Demand – A European Library Network (EOD), 5/20094/2013
žadatel a koordinátor: University of Innsbruck
partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Ing.
Petr Žabička
celkové náklady projektu: 3 630 452 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 102 506,88 EUR
příspěvek EU – partner MZK: 51 253,44 EUR (neinvestiční)
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Popis projektu / postupu
v roce 2011

Díky službě EOD si uživatelé objednají elektronickou verzi autorsky
volných knih prostřednictvím knihovního katalogu, knihovna poté
požadovanou knihu zdigitalizuje a zašle ji uživateli pomocí servisní
sítě EOD. Projektu se účastní 20 knihoven z deseti evropských
zemí. Projekt má stanoveny tři hlavní cíle: rozšířit síť EOD o nové
evropské členy, ukázat službu EOD jako praktický model spolupráce
v celoevropské šíři a vyškolit zúčastněné strany ve fungování tohoto
typu mezinárodní kulturní služby, založené na nejmodernějších
technologiích, a podpořit kulturní dialog mezi čtenáři a uživateli
historických knih pomocí technologie web 2.0.

Kulturní aktivity
Název

eBooks on Demand – A European Library Network (EOD)

Řešitel

Ing. Petr Žabička

Finance – dotace na rok
2011

83 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

Tento program slouží ke krytí části nákladů na spoluúčast v
programu Culture.

Veřejné informační sítě knihoven (VISK)
VISK 5
Název
Řešitel

Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny
(pokračování)
Mgr. Eva Tauwinklová

Finance celkové náklady /
dotace

545 250 Kč / 375 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

V rámci řešení pokračovacího projektu VISK5 – Retrospektivní
konverze fondu Moravské zemské knihovny bylo v roce 2011
vytvořeno 28 058 bibliografických záznamů, z toho 10 513 záznamů
hudebnin.
V retrokonverzi běžného fondu jsme postupovali obvyklou metodou,
zpracováním nejžádanějších lokací sestupně k nižším ročníkům.
Dokončili jsme lokaci 1 v katalogu Z2 do roku 1951, v lokaci 2 jsme
se dostali k roku 1977. Důraz byl kladen na přednostní zpracování
děl chystaných k digitalizaci. Všechny záznamy jsme průběžně
odesílali do Souborného katalogu ČR. Údaje z lístkového lokačního
katalogu MZK byly převáděny do strukturované podoby ve formátu
MARC 21 za využití dostupných databází ke stahování dříve
vytvořených záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50. Zde jsme
věnovali velkou pozornost výskytu a odstraňování duplicitních čísel
čnb v Souborném katalogu ČR. Při přepisu záhlaví byla využívána
báze Národních autorit AUT10 k přenosu a propojování jmenných
autorit. K titulu byly evidovány i všechny exempláře, včetně
poznámek o jejich dostupnosti. Pokud byl zjištěn současný výskyt
identického titulu monografie ve fondech tří dříve samostatných
knihoven tvořících dnes MZK (UK-BOA001, PK-BOA002, TKBOA003), byly tyto záznamy staženy na jedno systémové číslo s
evidencí všech dostupných exemplářů. Toto slučování –
deduplikace – probíhá v souladu s postupy prováděnými pracovníky
Národní knihovny při údržbě Souborného katalogu. Od ledna do
listopadu 2011 bylo tímto způsobem sloučeno 9 333 záznamů.
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Cíle stanovené pro rok 2011 se podařilo splnit, báze MZK01 byla
rozšířena o další část záznamů zpřístupňujících národní kulturní
dědictví. Došlo ke zlepšení přehlednosti elektronického katalogu
MZK a ke zvýšení dostupnosti dokumentů z fondu MZK
prostřednictvím Jednotné informační brány a Souborného katalogu
ČR.
Název

Retrospektivní konverze jihomoravských historických sbírek

Řešitel

Mgr. Jitka Machová

Finance celkové náklady /
dotace

144 498 Kč / 100 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

V rámci řešení projektu VISK5 – Retrospektivní konverze
jihomoravských historických sbírek bylo v roce 2011 vytvořeno 4 812
exemplářových záznamů převážně starých tisků z klášterní knihovny
znojemských dominikánů. Tato klášterní knihovna obsahuje ca 6
000 svazků – staré historické jádro původně dvojnásobně velké
klášterní knihovny, která byla násilně v 50. letech 20. století
vystěhována. Dnes je opět uspořádána podle původních signatur v
dominikánském klášteře ve Znojmě, po domluvě s knihovníkem
konventu je badatelsky přístupná odborné veřejnosti. Knihovna
obsahuje bohatou a cennou sbírku prvotisků (60) a tisků 16. století
(386). Asi dvě třetiny sbírky tvoří literatura teologického obsahu (v
níž jsou zastoupeny také drobné, často unikátní, spisy členů
dominikánského řádu), knihovna obsahuje rovněž knihy světské z
oblasti lékařství, botaniky, práva, filozofie, jazykovědy, matematiky,
chemie, alchymie a dalších oborů. Provenienčně knihovna zahrnuje
více než 1 100 starých bohemik, z nichž je téměř 100 českých
(Knihopis eviduje 5 unikátů).

VISK 6
Název
Řešitel

Digitalizace rukopisů knihovny kláštera františkánů v Moravské
Třebové a digitalizace středověkého rukopisu MZK
Mgr. Jitka Machová

Finance celkové náklady /
dotace

142 685 Kč / 97 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

Moravská zemská knihovna v Brně již několik let spolupracuje na
programu Memoriae Mundi Series Bohemica, který je zaměřen na
zpřístupnění nejvzácnějších knižních a literárních památek České
republiky formou digitalizovaných kopií, které nahrazují při studiu
originál.
V roce 2011 přistoupila v rámci programu VISK 6 k digitalizaci
celkem 6 dokumentů – 5 rukopisů knihovny kláštera františkánů v
Moravské Třebové (jsou uloženy jako deponáty v trezoru MZK) a
středověkého lékařského kodexu z vlastního kmenového
rukopisného fondu.
Digitalizace rukopisů včetně technických úprav dat si vyžádalo
neinvestiční náklady 97 911 Kč (včetně DPH). Barevnou digitalizaci
vzácných rukopisů zajistila na svém pracovišti v NK v Praze firma
AiP Beroun šetrnou bezkontaktní metodou v rozlišení 300 DPI.
Základní restaurátorské ošetření před samotnou digitalizací a
zhotovení bibliografického popisu v doporučeném technickém
standardu – metadatové schéma TEI P5 k digitalizovaným
rukopisům zajistila MZK z vlastních prostředků.
Digitalizované kopie rukopisů jsou archivovány v NK ČR. Staly se
součástí databáze Manuscriptorium, která soustřeďuje veškerá data
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z programu Memorriae Mundi Series Bohemica a prostřednictvím
veřejně přístupných informačních systémů zpřístupňuje kulturní
dědictví knihovních fondů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Digitalizace
představuje současný nejnovější trend v ochraně vzácných knižních
fondů a zároveň umožňuje studium dokumentů ve vysoké kvalitě pro
výzkumnou a badatelskou práci.

VISK 7
Název
Řešitel

Digitalizace brněnských novin Rovnost + rozšíření projektu o
bezpečné uložení dat
Mgr. Radka Chlupová

Finance celkové náklady /
dotace

1 196 182,40 Kč / 826 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

V roce 2011 byla cílem v projektu VISK 7 digitalizovat brněnské
noviny Rovnost a odkyselení vzorku dokumentů.
Z mikrofilmové do digitální podoby byl převeden titul Rovnost, roky
1885–1928, 1945–1950. Jednalo se celkem o 82 580 stran. V rámci
projektu byla mimo digitalizaci provedena také úprava dat – ořezy
digitalizovaných snímků.
Noviny Rovnost jsou vystaveny na internetové adrese
kramerius.mzk.cz, kde jsou přístupné široké veřejnosti a do roků
nevázaných autorskými právy je možný i vzdálený přístup pro
registrované čtenáře MZK.
Národní knihovně ČR bylo předáno 50 svazků ohrožených
dokumentů postižených degradací dřevitého papíru na odkyselení.
Tento vzorek bude v následujících letech porovnáván s jinými
výtisky stejných dokumentů, které odkyselením neprošly. Bude
zjišťováno jakou účinnost technologie odkyselení, použitá NK ČR,
měla. Jedná se o odkyselení knižního bloku bez demontáže vazby s
využitím odkyselovací látky obsažené v listech prokladového papíru.
Systém využívá princip vakuových baliček.
Investiční část projektu byla rozdělena na dva logické celky:
1.
Rozšíření sítě SAN, nákup diskového pole, datového
rozvaděče a zálohovacího a replikačního softwaru Veeam,
2.
Realizace optického propojení serverovny ve 4. nadzemním
podlaží se serverovnou v 1. podzemním podlaží.
Díky navýšení diskové kapacity máme v dohledné době kam
odkládat data, která budou zpřístupněna prostřednictvím systému
Kramerius. Zároveň je tak k dispozici i místo pro zálohy dělané
replikačním softwarem Veeam. Došlo tedy k významnému snížení
rizika nenávratné ztráty dat a výraznému snížení doby výpadku
služeb pří selhání velkého rozsahu.

VISK 9
Název

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

Řešitel

Mgr. Eva Tauwinklová

Finance celkové náklady /
dotace

222 494 Kč / 153 000 Kč

Popis projektu / postupu
v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci projektu VISK9 – Kooperativní tvorba a
využívání národních autorit – vytvořeno a zrevidováno celkem 5 054
záhlaví osobních jmen a korporací. Kromě vlastní tvorby záhlaví
jsme se podíleli i na doplňování a opravách údajů. V bázi AUT10
bylo vytvořeno 202 návrhů na doplnění chybějících údajů u
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stávajících autorit.
Kromě tvorby nových autoritních návrhů a oprav jsme průběžně
harmonizovali přístupové soubory dosud nepropojených autorit,
odstraňovali duplicity, rozlišovali autory, doplňovali stávající autority
o nově získané biografické údaje (data, profesní informace). Nové
autoritní návrhy jsme vytvářeli a rejstříky jsme harmonizovali rovněž
v návaznosti na bibliografické záznamy, vytvořené v retrokonverzi v
rámci projektu VISK5.
Autoritní návrhy byly vytvářeny rovněž z bibliografických záznamů
hudebnin. Tato činnost byla velmi náročná vzhledem k tomu, že se
jednalo v mnoha případech o osobnosti regionálního významu,
dobové amatérské hudebníky, kopisty, kantory apod., což
vyžadovalo rešerše ve velkém množství literatury. Průběžně jsme
spolupracovali s různými paměťovými a vědeckými institucemi, např.
oddělením dějin hudby Moravského zemského muzea, Ústavem
hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, katedrou
germanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity atd.
Pokračovali jsme v tvorbě autoritních návrhů z bibliografických
záznamů Britské, Německé a Rakouské knihovny, které byly
začleněny do katalogu Moravské zemské knihovny. Začlenění
těchto záznamů do báze MZK01 přineslo nutnost věnovat pozornost
nejen harmonizaci těchto zahraničních titulů a jejich připojení k již
stávajícím autoritám, ale i vytváření nových autoritních záhlaví, která
byla tvořena podle národní knihovny DNB, ONB, BLPC a LC. Pro
tuto činnost se nám podařilo získat absolventku germanistiky.
Autoritní záhlaví byla doplňována odkazy z různých světových
knihoven, zejména z DNB, ONB, ICCU, BNF a LC, byla též
využívána řada odborných databází.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a
odvětvových sdruženích
Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož příjemcem je Unie
zaměstnavatelských svazů, jejímž členem je také SKIP (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR) - členem SKIPu je i MZK.
Dotace: 30 mil. Kč na 30 měsíců trvání projektu
Více info: http://kultura.monitorovani.eu/projekt.php
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV)
Projekt Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2.4
Příjemce: KISK FF MU, MZK je partnerem projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0060,
OP VK Partnerství a sítě
http://www.nakliv.cz/
Softskills v programu Informační studia a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů
Akademické centrum rozvoje soft skills (ACROSS), slouží jako informačně-podpůrné
středisko pro studenty ISK zajímající se o tématiku osobnostně sociálního rozvoje v přípravě
na profesi. Připravuje nové kurzy zaměřené na rozvoj tzv. měkkých dovedností.
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0058
Stránky projektu: www.projekt-across.cz
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2.2. Aktivity a spolupráce
2.2.1. Mezinárodní konference a zahraniční cesty
V roce 2011 pracovníci Moravské zemské knihovny absolvovali 13 zahraničních služebních
cest. Dva ze tří mezinárodních projektů, kde jsme spoluřešiteli (Living Web archives a
EuropeanaTravel), v roce 2011 končily, pracovníci MZK se účastnili závěrečných setkání:
projekt Living Web Archives (LiWA) měl závěrečné setkání spojené s obhajobou projektu
v březnu v Lucemburku, koordinační setkání projektu EuropeanaTravel, kde byly
domluveny poslední kroky před uzavřením projektu, se konalo v dubnu v Rakouské národní
knihovně ve Vídni. Projekt eBooks on Demand měl během roku 2011 dvě setkání: v květnu
ve švédském Umeå, v listopadovém termínu v portugalském Lisabonu (kde se kromě
pracovníků projektu sešli také programátoři a pracovali na dalším vývoji služby Elektronické
knihy na objednávku).
Další zahraniční cesty byly spojeny s řešením výzkumných úkolů, na nichž se MZK podílí.
K takovým patří projekt VaV Staré mapy online. Tento projekt v roce 2011 skončil, takže na
mezinárodních konferencích a workshopech byly prezentovány výstupy projektu: v dubnu v
Haagu na konferenci o digitálních přístupech ke kartografickému dědictví, na přelomu
června a července pak v Barceloně na konferenci LIBER a v Paříži na konferenci
Mezinárodní kartografické asociace. V souvislosti s institucionální podporou na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumných organizací vycestoval Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. na konferenci
TEI do německého Würzburgu a PhDr. Jindra Pavelková a Mgr. Eva Richtrová na studium
archivního a knihovního materiálu do vídeňských paměťových institucí.
Mimo pořádané konference a semináře absolvovali pracovníci studijní cesty po knihovnách
v Jižním Tyrolsku (červen, pořádáno Sdružením knihoven ČR) a po knihovnách
švýcarských (říjen, pořádáno Sdružením knihovníků a informačních pracovníků ČR).
Připravované projekty si vyžádaly v lednu cestu do rakouského Hornu a Retzu (program
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013) a v březnu do
německého Lipska (Finanční mechanismus EHP/Norska 2009–2014).
Detailnější zprávy ze služebních cest jsou k dispozici zde: http://duha.mzk.cz/blog.

2.2.2. Přednášky
7.-8.4.2011 – Petr Přidal: Georeferecer: Collaborative Online Georeferencing Tool for
Scanned Maps. 6th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic
Heritage, Haag, prezentace dostupná na http://www.slideshare.net/klokan/cartoheritage2011-georeferencer-maprank-search-7603115
24.-27.5.2011 – konference ELAG2011 – Petr Žabička: Server IIPImage s podporou
jpeg2000, georeferencer.org a WebGL Earth jako výstupy projektu Staré mapy online,
krátce byla předvedena i implementace vyhledávacího systému MapRank Search na webu
mapy.mzk.cz
29.6.-2.7.2011 - poster Petra Přidala na konferenci LIBER 2011 v Barceloně prezentující
výstupy projektu Staré mapy online.

60

3.-8.7.2011 – konference ICC 2011 v Paříži – Petr Přidal vystoupil s příspěvkem
Georeferencer online service and Maprank search.
20.9.2011- Lucie Heilandová: Rozmanité maličkosti. 20. ročník konference Problematika
historických a vzácných knižních fondů v Olomouci.
20.9.2011 – Jindra Pavelková: Soubor rukopisů knihovny Biskupského alumnátu v Brně.
20. ročník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů v Olomouci.
21.9.2011 – Jitka Machová: Historické fondy MZK v Brně nejen statisticky. 20. ročník
konference Problematika historických a vzácných knižních fondů v Olomouci.

2.2.3. Členství v radách, komisích, profesních a mezinárodních organizacích

DiFMOE (Digitales Forum Mittel- und Osteuropa)
Se sdružením DiFMOE spolupracuje MZK formou projektů na digitalizaci
německojazyčných novin vydávaných v minulosti v Brně.
eBooks on Demand (EOD) je sdružení knihoven a paměťových institucí nabízejících
digitalizaci autorsky volných publikací na požádání zákazníka. Takto vzniklé elektronické
knihy jsou zpřístupněny i dalším zájemcům o studium. http://books2ebooks.eu/cs
EUNIS-CZ je nezávislým zájmovým sdružením právnických osob, je politicky neutrální a
nevyvíjí žádnou politickou činnost. Členem sdružení může být každá právnická osoba, která
je činná v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů na českých
vysokých školách. http://www.eunis.cz
IAML (International Association of Music Libraries Archives and Documentation
Centres), Nizozemí
Organizace sdružující knihovny a další instituce s hudebními fondy. Součástí členství je mj.
i přístup k periodiku Fontes artis musicae.
IGELU (International Group of Exlibris Users), Itálie
Organizace sdružuje knihovny používající produkty firmy ExLibris (v našem případě systém
Aleph) a zastupuje je při jednání o dalším vývoji produktu s firmou ExLibris.
LIBER (The Ligue des Bibliothéěues Européennes de Recherche), Dánsko
Organizace sdružující evropské vědecké knihovny. Členství s sebou přináší možnost účasti
na odborných konferencích pořádaných LIBER a přístup k čtvrtletně publikovanému
periodiku LIBER Quarterly.
Muzejní a vlastivědná společnost, o.s.
je dobrovolnou, nestátní a samostatnou organizací bez vazby na státní rozpočet či rozpočty
územních celků, sdružující jak amatéry a profesionály pracující v oboru, tak i pouhé
příznivce, jejichž jediným podílem jsou sympatie s činností společnosti a její hmotná
podpora.
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně navazuje na činnost Musejního spolku v Brně,
založeného na ustavujícím shromáždění v brněnském Besedním domě za předsednictví
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MUDr. Jindřicha Wankla v neděli dne 4. března 1888, k podpoře české vědy a kultury v
tehdejším německém Brně.
SDRUK (Sdružení knihoven ČR)
je zájmovým sdružením právnických osob − knihoven působí na celém území České
republiky. V současnosti sdružuje 45 členů. http://www.sdruk.cz/
SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)
sdružuje téměř 500 knihoven z celé České republiky. http://skip.nkp.cz
SUAleph (Sdružení uživatelů Alephu), ČR+SR
Volné uskupení knihoven, které jsou uživateli produktů firmy ExLibris, mezi nimi zejména
knihovního systému Aleph. Sdružení nemá žádné formální struktury, nicméně je platformou
pro komunikaci mezi českými knihovnami a v některých otázkách za ně vystupuje i při
komunikaci na národní i mezinárodní úrovni.
TEI (Text Encoding Initiative) je sdružení, které dohromady vytváří a udržuje standard pro
přepis textů do digitální podoby. Vytváří metody pro kódování strojově čitelných textů,
zejména v humanitních a sociálních vědách a pro jazykovědu.
Mgr. Tomáš Gec je členem rady programu Ministerstva kultury ČR pro hodnocení projektů
ve výzkumu a vývoji k programu č. 2 (DC), členem OPO programu INFOZ a členem
redakční rady časopisu Knihovna.
Ing. Petr Žabička je členem vědecké rady Národní knihovny ČR a programového výboru
CASLIN 2011.
Pracovníci MZK jsou členové hodnotících komisí většiny podprogramů Veřejné informační
služby knihoven (VISK).

2.2.4. Vzdělávací akce, konference a semináře
24. února 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 28
3. března 2011
Vyhledávání v bezplatných patentových databázích
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Ing. Karla Paulová, Úřad průmyslového vlastnictví.
Počet účastníků: 23
17. března 2011
Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech
Přednášející: M.A. Radka Machková, Emerald Group Publishing Ltd.
Počet účastníků: 41
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17. března 2011
Kde hledat odborné informace?
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 23
22. března 2011
English Plus minikonference
(pro učitele angličtiny na víceletých gymnáziích a základních školách, které se jazykově
profilují. Akreditace MŠMT).
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 56
31. března 2011
Licencované elektronické informační zdroje přístupné v MZK
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 27
31. března 2011
Cambridge Workshop
(pro učitele na všech typech škol)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 76
5. dubna 2011
Preparing Your Students for IELTS
(pro učitele, kteří připravují studenty ke cambridgeské zkoušce. Ve spolupráci s British
Council).
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 38
7. dubna 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 21
14. dubna 2011
Cambridge Workshop
(pro učitele na všech typech škol)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 21
14. dubna 2011
Volně přístupné patentové databáze asijských zemí
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Ing. Eva Křováková, Úřad průmyslového vlastnictví.
Počet účastníků: 13
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21.dubna 2011
SciVerse Scopus – využití ve vědecké i knihovnické práci
Přednášející: Mgr. Lucie Vavříková, Elsevier, B.V.
Počet účastníků: 29
28. dubna 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 26
5. května 2011
Vyhledávání ve volně přístupných databázích ochranných známek
Přednášející: Mgr. Karla Paulová a Mgr. Eva Pokorná, Úřad průmyslového vlastnictví.
Počet účastníků: 15
12. května 2011
Den s angličtinou
(prezentace nových učebnic, interaktivních softwarů, poradenství)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 24
12. května 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 21
16. května 2011
Elektronické informační zdroje
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK
Počet účastníků: 20 posluchačů doktorandského programu Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany.
2. června 2011
Oxford Teachers‘ Day
(pro učitele jazykových škol)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 71
10. června 2011
Vaugan Jones: Learning Words Inside Out
(zejména pro učitele jazykových škol vedený autorem učebnice New Inside Out)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 84
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15. června 2011
Psaní esejů pro americké univerzity
Organizuje: Fullbrightova komise
Počet účastníků: 32
29. června 2011
Volně přístupné databáze patentů USA
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Ing. Eva Křováková, Úřad průmyslového vlastnictví.
Počet účastníků: 21
31. srpna 2011
Elektronické informační zdroje pro pedagogy
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 8 učitelů jazyků a psychologie Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně
14. září 2011
Konference Knihovny současnosti 2011
Sdílení uživatelských identit
Přednášející Ing. Petr Žabička
Kramerius 4 - řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů a VuFind - alternativní rozhraní
OPACu.
Přednášející Mgr. Pavla Švástová
22. září 2011
Oxford Academic Skills Day
(pro učitele na všech typech škol)
Zajišťuje: PhDr.Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 89
5. října 2011
Kde hledat odborné informace?
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 12 studentů Fakulty chemické VUT v Brně
6.října 2011
Preparing Your Pupils for YLE
(zejména pro učitele angličtiny na základních školách. Ve spolupráci s British Council)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 47
6. října 2011
Oxford Primary Teachers Development Day
(pro učitele angličtiny na základních školách. Akreditace MŠMT)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 96
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6. října 2011
Licencované elektronické informační zdroje přístupné v MZK
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 18
13. října 2011
Vyhledávání ve volně přístupných patentových databázích
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Mgr. Karla Paulová, Úřad průmyslového vlastnictví.
Počet účastníků: 20
20. října 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje 1
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 18
3. listopadu 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 27
4. listopadu 2011
Druhý seminář věnovaný digitalizaci mapových sbírek a archivů
Představení projektu Národní digitální knihovna
Přednáška Ing. Petra Žabičky k dispozici zde:
http://www.czechmaps.cz/data/seminar_041111/Zabicka_digitalizace_2011.pdf
Online služba Georeferencer a vyhledávání pomocí MapRank
Přednáška Mgr. Petra přidala k dispozici zde: http://www.slideshare.net/klokan/onlinesluba-georeferencer-vyhledvn-pomoc-maprank
8. listopadu 2011
Oxford Professional Development for Secondary Schools
(pro učitele angličtiny na středních školách. Akreditace MŠMT)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 82
10. listopadu 2011
Volně přístupné informační zdroje z oblasti průmyslového vlastnictví
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Ing. Eva Křováková, Úřad průmyslového vlastnictví.
Počet účastníků: 21
10. listopadu 2011
Learning and Teaching English Through Drama
(workshop – připraveno ve spolupráci s British Council)
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 18
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24. listopadu 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje 2
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK.
Počet účastníků: 22
30. listopadu 2011
Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011
Nové nástroje pro staré mapy
Prezentace Ing. Petra Žabičky je k dispozici na adrese:
http://www.skipcr.cz/dokumenty/akm-2011/Zabicka.pdf/at_download/file
7. prosince 2011
Headway OUP Day
(4. vydání světově nejoblíbenější učebnice angličtiny. Pro učitele, kteří s tímto titulem
pracují).
Zajišťuje: PhDr. Darina Zanášková, Anglická knihovna.
Počet účastníků: 67
Reading Group
pravidelné schůzky skupiny zájemců (14 členů) o četbu anglické literatury v originále.
Diskuze o přečtených titulech.

67

2.2.5. Vedení akademických prací včetně posudků
KUSALÍK, Filip. Technologické řešení uživatelského rozhraní systému WayBack webového
archivu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2011. Oponentský posudek: Ing.
Petr Žabička.
PRAŽIENKOVÁ, Jana. Vývoj a perpektívy hudobného knihovníctva na Slovensku. Brno:
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2011.
Oponentský posudek: PhDr. Štěpánka Studeníková.
RŮŽIČKOVÁ, Tereza. Edice a rozbor vybraných vývodů šlechtičen Mariánské školy v Brně.
Brno: Masarykova univerzity. Filozofická fakulta. Katedra PVH a archivnictví. Oponentský
posudek: PhDr. Jindra Pavelková.
SKŘEPKOVÁ, Tereza. Komunální heraldika měst a obcí bývalého okresu Blansko k roku
2010. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Katedra PVH a archivnictví.
Oponentský posudek: PhDr. Jindra Pavelková.
SLOUP, Petr. WebGL Earth. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky, 2011.
Vedoucí práce: Mgr. Petr Přidal. Oponentský posudek: Mgr. Václav Rosecký.
TROJANOVÁ, Tereza. Kamenné heraldické památky Žerotínů na Moravě. Brno:
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Katedra PVH a archivnictví. Oponentský
posudek: PhDr. Jindra Pavelková.
VOBORNÝ, Josef. Heraldické památky bývalého budišovského panství. Brno: Masarykova
univerzita. Filozofická fakulta. Katedra PVH a archivnictví. Oponentský posudek: PhDr.
Jindra Pavelková.
ZIMOVÁ, Lenka. Cechovní sfragistika fondů Státního okresního archivu Hradec Králové.
Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Katedra PVH a archivnictví. Oponentský
posudek: PhDr. Jindra Pavelková.

2.2.6. Ediční činnost
DOKOUPIL, Vladislav a Jindra PAVELKOVÁ. Katalog rukopisů a prvotisků knihovny
Biskupského alumnátu v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 220 s., [17] s. obr.
příl. ISBN: 978-80-7051-191-6 (brož.).
DOKOUPIL, Vladislav a Naďa ŠTACHOVÁ. Soupis rukopisů zámecké knihovny hrabat
Chorinských z Veselí nad Moravou. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. -- 295 s., [19]
s. obr. příl. ISBN: 978-80-7051-190-9 (brož.).
DOKOUPIL, Vladislav a Přemysl BAR. Soupis rukopisů dačických františkánů. Brno:
Moravská zemská knihovna, 2011. 170 s., [9] s. obr. příl. ISBN: 978-80-7051-189-3 (brož.).
Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Vedoucí redaktorka: Mgr. Jana
Nejezchlebová. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 1987-. ISSN 0862-1985 (Print),
ISSN 1804-4255 (Online)
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KUBÍČEK, Jaromír. České noviny pro literaturu na Moravě: Neděle 1903-1906, Večery
1911-1914. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 130 s., 12 s. obr. příl. ISBN: 978-807051-193-0 (brož.).
KUBÍČEK, Jaromír. První české časopisy na Moravě: Moravsko-slezský časopis pro lid
1842-1846: Týdenník 1848-1849. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 126 s., [12] s.
obr. příl. ISBN: 978-80-7051-192-3 (brož.).
Moravská zemská knihovna: Výroční zpráva 2010. Redakce: Soňa Böhmová. Brno:
Moravská zemská knihovna, 2011. 88 s.

2.2.7. Publikační činnost
DOKOUPIL, Vladislav a Přemysl BAR. Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v
Mikulově uložených v Moravské zemské knihovně. Studie o rukopisech XL. 2010, roč. 40,
s. 225-272. ISSN 0585-569, ISBN 978-80-86495-77-4
DUFKA, Jiří. Projekt Georeferencer a MapRank Search. Duha [online]. 30.06.2011 [cit.
2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-georeferencer-maprank-search
DUFKA, Jiří. TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR. Duha [online].
30.06.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/temap-technologie-pro-zpristupneni-mapovych-sbirek-cr
EXELOVÁ, Brigita. Hromadné odkyselování dokumentů v knihovnách a archivech České
republiky. KNIHOVNA - knihovnická revue. 2011, roč. 22, č.2, s. 5-28. ISSN 1804-2406.

JELÍNKOVÁ, Věra. Vítězslav Orel má významné životní výročí. Duha [online]. 30.06.2011
[cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/vitezslav-orel-ma-vyznamne-zivotni-vyroci

KUBÍČEK, Jaromír. České noviny pro literaturu na Moravě: Neděle 1903-1906, Večery
1911-1914. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 130 s., 12 s. obr. příl. ISBN: 978-807051-193-0 (brož.).
KUBÍČEK, Jaromír. První české časopisy na Moravě: Moravsko-slezský časopis pro lid
1842-1846 ; Týdenník 1848-1849. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 126 s., [12] s.
obr. příl. ISBN: 978-80-7051-192-3 (brož.).
KUBÍK, Zdeněk. Brněnský primát knihtisku – první kniha na Moravě vytištěna před 525 lety.
Duha [online]. 10.10.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/brnensky-primat-knihtisku-prvni-kniha-na-morave-vytistena-pred525-lety
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MACHOVÁ, Jitka. Historický fond Moravské zemské knihovny v Brně on-line aneb kliknutím
myši ke všem dokumentům. Vlastivědný věstník moravský. 2011, roč 63, č. 3, s. 201-213.
ISSN 0323-2581.
MYNÁŘOVÁ, Věra. Obalkyknih.cz – služba knihovnám a jejich uživatelům. Duha [online].
22.04.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/obalkyknihcz-sluzba-knihovnam-jejich-uzivatelum
OEHRLI, Markus, Petr PŘIDAL, Susanne ZOLLINGER a Rosi SIBER. MapRank:
Geographical Search for Cartographic Materials in Libraries. D-Lib Magazine [online]. 2011,
roč. 17, 9/10 [cit. 2011-11-11]. DOI: 10.1045/september2011-oehrli. Dostupné z:
http://www.dlib.org/dlib/september11/oehrli/09oehrli.print.html
PRÁZOVÁ, Irena. Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny. ProInflow
[online]. 31.05.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804–2406. Dostupné z:
http://pro.inflow.cz/vyzkum-spokojenosti-uzivatelu-moravske-zemske-knihovny
RICHTROVÁ, Eva. Rukopisy libret ze zámecké knihovny Jindřicha Viléma Haugwitze
(1770–1842) v Náměšti nad Oslavou ve fondu Moravské zemské knihovny. Duha [online].
22.04.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/rukopisy-libret-ze-zamecke-knihovny-jindricha-vilema-haugwitze1770-1842-v-namesti-nad-oslavou
RICHTROVÁ, Eva. Curia, Hof, dvůr: příspěvek k diskuzi o přemyslovských panovnických
dvorech 13. století. Časopis Matice moravské. 2011, č. 2, s. 335-359.
RYBNIKÁŘ, Jan a Štěpánka STUDENÍKOVÁ. Gustav Mahler v Moravské zemské
knihovně v Brně. Duha [online]. 30.06.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné
z: http://duha.mzk.cz/clanky/gustav-mahler-v-moravske-zemske-knihovne-v-brne
STUDENÍKOVÁ, Štěpánka. Gaude cor meum aneb 70. výročí založení Hudební knihovny.
Duha [online]. 12.12.2011 [cit. 2012-04-17]. ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/gaude-cor-meum-aneb-70-vyroci-zalozeni-hudebni-knihovnymzk-hlavni-nazev-clanku
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2.2.8. Výsledky předložené za rok 2011 do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)

DRUH VÝSLEDKU: J – ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU
Autoři
Název
Další charakteristiky
Autoři
Název
Další charakteristiky
Autoři
Název
Další charakteristiky
Autoři

Eva Richtrová
Curia, Hof, dvůr. Příspěvek k diskuzi o přemyslovských
panovnických dvorech 13. století
Časopis Matice moravské, ročník CXXX (2011), číslo 2, strana 335-359
Jitka Machová
Historický fond Moravské zemské knihovny v Brně on-line aneb
Kliknutím myši ke všem dokumentům
Vlastivědný věstník moravský, ročník LXIII (2011), číslo 3, strana 201-213
Brigita Exelová
Hromadné odkyselování dokumentů v knihovnách a archivech České
republiky
KNIHOVNA - knihovnická revue., ročník 22 (2011), číslo 2, strana 5-28

Další charakteristiky

Markus Oehrli
Petr Přidal
Susanne Zollinger
Rosi Siber
MapRank: Geographical Search for Cartographic Materials in
Libraries
D-Lib Magazine, ročník 17 (2011), číslo 9/10, strana 1-11

Autoři
Název
Další charakteristiky

Zdeněk Šimeček
Návrh Jana Aloise Hankeho na zřízení knihovny v Brně v roce 1786
Vlastivědný věstník moravský, ročník LXIII (2011), číslo 1, strana 49-55

Autoři
Název

Zdeněk Šimeček
Novinové zpravodajství a počátky novin v Brně. I. Před založením
návěstníku (Intelligenz-Blatt) v roce 1755
Brno v minulosti a dnes: příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, ročník 23
(2010), číslo 1, strana 57-78

Název

Další charakteristiky
Autoři

Další charakteristiky

Vladislav Dokoupil
Přemysl Bar
Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově uložených v
Moravské zemské knihovně
Studie o rukopisech, ročník XL (2010), strana 225-272

Autoři
Název
Další charakteristiky

Petr Žabička
Staré mapy Online
Článek v časopise ITlib. http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib102/zabicka.htm

Autoři
Název
Další charakteristiky

Karel Severin
Středověká silnice přes Červený kopec v Brně
Brno v minulosti a dnes: příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, ročník 23
(2010), číslo 1, strana 11-24

Autoři
Název
Další charakteristiky

Irena Prázová
Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny
ProInflow : Časopis pro informační vědy, ročník 3 (2011), číslo 1, strana
67-76

Název
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DRUH VÝSLEDKU: C – KAPITOLA V KNIZE
Autoři
Název
Další charakteristiky

Jindra Pavelková
Klášter Zlatá Koruna v poznámkách Bonaventury Pitra
kapitola v knize Klášter Zlatá Koruna: dějiny, památky, lidé; 20 stran

DRUH VÝSLEDKU: B – ODBORNÁ KNIHA
Autor
Název
Další charakteristiky

Jaromír Kubíček
České noviny pro literaturu
ISBN 978-80-7051-193-0, 142 stran

Autor
Název
Další charakteristiky

Vladislav Dokoupil
Jindra Pavelková
Katalog rukopisů a prvotisků knihovny Biskupského alumnátu v Brně
ISBN 978-80-7051-191-6, 237 stran

Autor
Název
Další charakteristiky

Zdeněk Šimeček
Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století
ISBN 978-80-86736-23-5, 498 stran

Autor
Název

Jaromír Kubíček
První české časopisy na Moravě: Moravsko-slezský časopis pro lid
1842-1846, Týdenník 1848-1849
ISBN 978-80-7051-192-3, 138 stran

Další charakteristiky
Autor
Název
Další charakteristiky
Autor
Název
Další charakteristiky

Vladislav Dokoupil
Přemysl Bar
Soupis rukopisů dačických františkánů
ISBN 978-80-7051-189-3, 179 stran
Vladislav Dokoupil
Naďa Štachová
Soupis rukopisů zámecké knihovny hrabat Chorinských z Veselí nad
Moravou
ISBN 978-80-7051-190-9, 314 stran

DRUH VÝSLEDKU: D – ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Autoři
Název
Další charakteristiky

Petr Žabička
Staré mapy online / Old Maps Online
Článek ve sborníku vydaném u příležitosti konference Digitalizace aneb
Konec Oslích Uší konané 14.-16.6.2010 v Městské knihovně v Praze

DRUH VÝSLEDKU: N – CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Autor
Název
Dostupné

Petr Žabička
Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických
dokumentů pro paměťové instituce
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_s
tarych_map__1.pdf
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DRUH VÝSLEDKU: R – SOFTWARE
Autor
Název
Dostupné

Václav Rosecký
Automatické doplňování pro sbírky knihoven
https://github.com/moravianlibrary/Autocomplete, patch pro VuFind je na
http://vufind.org/jira/browse/VUFIND-496, Autocomplete lze otestovat na
https://vufind.mzk.cz/

Autor
Název
Dostupné

Jiří Kremser
Matouš Jobánek
MEditor
https://github.com/moravianlibrary/MEditor

Autor
Název
Dostupné

Petr Přidal
OpenTiler
https://github.com/moravianlibrary/opentiler

Autor

Petr Přidal
Jan Ježek
Transgen
http://code.google.com/p/oldmapsonline/source/browse/#svn%2Ftrunk%2F
gcps2wld%2FTransTools (Nástroj nemá vlastní grafické rozhraní, je určen
pro využití jinými aplikacemi.)

Název
Dostupné

DRUH VÝSLEDKU: O – OSTATNÍ
Autoři
Název
Další charakteristiky

Petr Přidal
Interaktivní mapa pro mapové sbírky
Specializovaná mapa s odborným obsahem určená pro vyhledávání
digitalizovaných map z fondu knihovny. Jde o interaktivní mapu zobrazující
v databázi registrované digitalizované mapy, případně veduty z
geografického a časového hlediska (doba vzniku dokumentu) a má v sobě
obsaženy i další vyhledávací funkce. http://mapy.mzk.cz/hledat/
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3. Rozvaha (bilance)

74

75

76

77

4. Výkaz zisku a ztráty

78

79

80

5. Příloha účetní závěrky

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

6. Kalendárium kulturních akcí
20. LEDNA 2011
Tomáš Přibyl - Historie a současnost amerických raketoplánů. Velvyslanectví USA v Praze.
(InfoUSA)

26. LEDNA 2011
Zahájení cyklu „ROAD“. Cyklus otevřel Prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.
přednáškou TINGUIRIRICA A JINÉ CHILSKÉ VULKÁNY. Výstup na horu smutně proslulou
leteckou katastrofou, o které pojednává známý film „Přežít“.

ÚNOR 2011
Výstava dokumentárních fotografií o činnosti Českého provinčního rekonstrukčního týmu.
Logar v Afgánistánu.
(InfoUSA)
2. ÚNORA 2011
Prof. PhDr. Jiří Hanuš , Lukáš Lhoťan, Mikuláš Vymětal
Soužití mezi kulturami: cizincem mezi Afghánci – muslimem mezi Čechy: Soužití muslimů,
křesťanů a židů v Evropě. Velvyslanectví USA v Praze.
(InfoUSA)
3. ÚNORA 2011
Igor Klimeš, Gabriela Látalová-Jirká, Iva Gavlíková
Soužití mezi kulturami: cizincem mezi Afghánci - muslimem mezi Čechy
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA)

4. ÚNORA 2011
Martina Vodičková, Lukáš Lhoťan, Radek Filo
Soužití mezi kulturami: cizincem mezi Afghánci - muslimem mezi Čechy: Češi a imigranti
vedle sebe nebo spolu?
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA)

9. ÚNORA 2011
O.J.Míka
Historie a současnost jaderného zbrojení a odzbrojení.
(InfoUSA)
16. ÚNORA 2011
Steven Hill
Evropský příslib: proč je evropská cesta tou nejlepší nadějí v dobách nejistoty
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA)
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22. ÚNORA 2011
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Poodhalená tajemství sluneční koróny aneb Bůh seslal lidstvu fotografii, a proto ďábel
vymyslel počítač.
BŘEZEN 2011
Výstava knih na téma Současní američtí autoři v českém překladu.
(InfoUSA)
16. BŘEZNA 2011
Zahájení cyklu „Multimediální představení“
Kateřina a Miloš Motani - Duhová Afrika
Od Sloní řeky za bílým žralokem. Pestrá fotograficko-filmová show z cesty napříč Jižní
Afrikou.
17. BŘEZNA 2011
Ve studovně rukopisů a starých tisků se uskutečnila exkurze pro velvyslance USA v České
republice Normana Eisena.
21. BŘEZNA 2011
O.J.Míka
Tokijské metro 1995 (teroristické napadení cestujících sardinem).
(InfoUSA)
24. BŘEZNA 2011
Michal Plavec, Miroslav Břínek
Historie letectví – americké letouny Tractor v čsl. letectvu.
(InfoUSA)

DUBEN 2011
Výstava „Případ pro literaturu – současná německy psaná detektivka“.
(Německá knihovna)
Výstava „Gustav Mahler a Vídeň“.
(Rakouská knihovna)

4. DUBNA 2011
Zahájení přednáškového cyklu „Sisyfos v MZK“.
4. DUBNA 2011
RNDr, Jiří Grygar, CSc.
UFO věčně zelené.
5. DUBNA 2011
V konferenčním sále se uskutečnila přednáška Mgr. Jana Špačka z Ústavu hudební vědy
FF MU Brno „Dvojí život Gustava Mahlera“, která navázala na výstavu „Gustav Mahler a
94

Vídeň“ pořádanou ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a Rakouskou knihovnou
v prostorách knihovny.

6. DUBNA 2011
Studovnu rukopisů a starých tisků navštívili a prohlédli si připravenou výstavu
liechtensteinský kníže Hans Adam II. a lichtenštejnská velvyslankyně v Rakousku princezna
Maria-Pia Kothbauer.

12. DUBNA 2011
V. Schneider, B. Trapp, K. Johann
Hinternational – Johannes Urzidil (přednáška a knižní prezentace Německého kulturního fóra
střední a východní Evropy).
(Německá knihovna)
18. DUBNA 2011
Jiří Gruša
Beneš jako Rakušan (přednáška a prezentace knihy).
(Rakouská knihovna)
19. DUBNA 2011
Mgr. Antonín Vítek, CSc.
Pilotované lety do vesmíru slaví padesátiny!
Co se za tu dobu událo? Co je nového? Stěžejní body padesát let trvající cesty člověka do
vesmíru. K 50. výročí prvního letu člověka do vesmíru.
2. KVĚTNA 2011
Adrian von Arburg
Vyhnání, vysídlení, etnická čistka? Nové pohledy na rozchod Čechů a Němců po roce 1945
(přednáška a knižní prezentace).
(Německá knihovna)
3. KVĚTNA 2011
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.
Einstein a Praha. 100 let po příjezdu Alberta Einsteina do Prahy. V Praze začal Einstein
systematicky rozvíjet ideje obecné teorie relativity. Jaké nové pojmy a myšlenky zavedl?
Jaká hlavní témata jsou stále živá v současné relativitě?
4. KVĚTNA 2011
Lesefest in der Österreich-Bibliothek Brno (workshop pro studenty němčiny ve spolupráci
s pedagogickou fakultou MU).
(Rakouská knihovna)
12. KVĚTNA 2011
Verena Roßbacher
Autorské čtení v rámci divadelního festivalu „Drehbühne Brno“.
(Rakouská knihovna)
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12. KVĚTNA 2011
U příležitosti významného životního jubilea se v malém sále uskutečnila přednáška
brněnského hudebního vědce prof. Jiří Sehnala „Adam Michna z Otradovic známý a
neznámý“.
17. KVĚTNA 2011
Autobiografie rakouských autorů: prezentace semináře dr. Marečka z ústavu germanistiky na
FF MU.
(Rakouská knihovna)
17. KVĚTNA 2011
Ing. Hana Druckmüllerová
Hawai a její sopky.
Přednáška nejen o tom, jak příkré jsou pali, jak to sluší kihikihi, jak aktivní je Pu’u O’o, jak
září Halema’umau, jaký je rozdíl mezi lávou pahoehoe a jak vypadají vlasy bohyně Pele, jak
syčí nene a co všechno znamená aloha.
18. KVĚTNA 2011
Klára Liptáková, Tomáš Melichárek, Daniel Topinka, Miroslav Mareš, Lukáš Lhoťan
Soužití mezi kulturami: jak by Česko zvládlo imigrační vlnu.
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA)
14. ČERVNA 2011
20 partnerství Brno-Dallas
Miroslav Konvalina, Milan J. Reban, Ray Lenart, Paul Benes
Moravané v Texasu a současný Dallas.
Dokumentární film: Objevte Texas.
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA), Město Brno
16. ČERVNA 2011
Zahájení cyklu představení „Kouzelná planeta“ pro školy.
21. ČERVNA 2011
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.
Proč je v noci tma?
Otázka „Proč je v noci tma?“ vypadá na první pohled banálně.Ve skutečnosti jde
o mimořádně plodnou otázku, kterou si kladli nejzvídavější duchové již od počátku
novověku, a to nejenom hvězdáři, ale také fyzikové, filosofové a dokonce i básníci.
Po přednášce autogramiáda stejnojmenné knihy a beseda s autorem.
22. ZÁŘÍ 2011
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
Magnetický smysl živočichů. Pravda nebo mýtus?
Magnetismus jako fyzikální fenomén je dokonale prozkoumán, ale stále není jasné, zda a jak
ovlivňuje život živočichů včetně lidí. Biologické účinky na život buňku jsou sporné. Máme my
a jiní živočichové schopnost vnímat magnetické pole, reagovat na ně a řídit se jím?

96

28. – 30. ZÁŘÍ 2011
Festival I kráva má svou knihu – multižánrový čtenářský festival. Poslední den festivalu
vyvrcholil v Moravské zemské knihovně, kde kromě exkurzí a workshopů pro studenty
středních škol proběhlo i Listování, vystoupení hudebních skupin, divadelní představení.
Moravská zemská knihovna využila den pro propagaci služby eBooks on Demand (EOD) –
Elektronické knihy na objednávku.
ŘÍJEN 2011
Inspiruj se! Výstava připravená ve spolupráci s British Council.
(Anglická knihovna)
Jihozápad USA - fotografie Miloslava Martana.
(InfoUSA)

3. ŘÍJNA 2011
Získala MZK hlavní cenu v kategorii „informační počin“ za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky
a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v
mezinárodním kontextu. Cenu uděluje ministr kultury České republiky v rámci ocenění
Knihovna roku 2011. Sbírka je dostupná na adrese http://mapy.mzk.cz/ a je příkladem
výsledku, který využívá výstupy z řady projektů, které MZK v minulosti realizovala nebo stále
realizuje.
10. ŘÍJNA 2011
Miloš Štědroň
Opera XXI. století – doména režisérů? V rámci cyklu „Rakouská knihovna v přednáškách –
Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
11. ŘÍJNA 2011
Friedrich Achleitner
Autorské čtení.
(Rakouská knihovna)
12. ŘÍJNA 2011
Josef Vaněk, Josef Slezák, Jan Šrůtek, Otakar Mika
Historie a současnost civilní ochrany (na památku 21.září 2001).
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA),
17. ŘÍJNA 2011
Peter Demetz: Jiří Orten a Rainer Maria Rilke.
V rámci cyklu „Rakouská knihovna v přednáškách – Wissenschaftskolleg ÖsterreichBibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
18. ŘÍJNA 2011
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Komety – poslové z hlubin vesmíru. Vše o kometách, atraktivních a nevyzpytatelných
objektech vesmíru.
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20. ŘÍJNA 2011
Miloslav Martan, Miroslav Konvalina
Jihozápad USA – dia show.
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA)
24. ŘÍJNA 2011
Karel Plocek
Fenomén bratří Vranických. V rámci cyklu
Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)

„Rakouská knihovna v přednáškách –

25. ŘÍJNA 2011
Larry Mobley
Perspektivy sociální spravedlnosti černé Ameriky : Od symfonie Antonína Dvořáka „Z nového
světa“ po „Symfonii bratrství“ Martina Luthera Kinga.
Velvyslanectví USA v Praze. (InfoUSA)
27. ŘÍJNA 2011
V konferenčním sále se pro pracovníky hudebních knihoven a odborných hudebních
pracovišť ČR realizovala přednáška Mgr. Šárky Handlové z NK ČR Praha „Oborová brána
MUS“ a přednáška hudebnmího vydavatele a interpreta Mgr. Karla Plocka „Známé a
zapomenuté osobnosti hudebních dějin v Českých zemích“.
31. ŘÍJNA 2011
Aleš Filip: Vídeňský estetismus. V rámci cyklu „Rakouská knihovna v přednáškách –
Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
1. LISTOPADU 2011
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Největší urychlovač LHC odhaluje tajemství hmoty z počátku vesmíru.
Novinky po 2 letech činnosti LHC v CERNu. Informace o tom, co toto zařízení zatím přineslo
a co lze čekat v budoucnu. Vysvětlení takových pojmů, jako jsou antihmota, mikroskopické
černé díry nebo supersymetrické částice.
10. LISTOPADU 2011
Setkání IT sekce Sdružení knihoven ČR (SDRUK) v Moravské zemské knihovně v Brně.

14. LISTOPADU 2011
Roman Kopřiva
Hugo von Hofmannsthal na vojně v Brně, Hodoníně a jinde na Moravě (1894-95). V rámci
cyklu „Rakouská knihovna v přednáškách – Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
1. – 11. LISTOPADU 2011
Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky na téma „Věda pro život“.
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15. LISTOPADU 2011
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Planetky – nevyzpytatelní sousedé naší Země.
Nejnovější poznatky o planetkách, důležitých tělesech naší sluneční soustavy.
21. LISTOPADU 2011
Miroslav Jeřábek
Mírové hnutí mezi Vídní a Brnem na začátku 20. století. V rámci cyklu „Rakouská knihovna
v přednáškách – Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
22. LISTOPADU 2011
Premiéra projektu „Kouzelná planeta“- multimediální představení pro školy.
22. LISTOPADU 2011
Kateřina a Miloš Motani
Duhová Afrika. Od sloní řeky za bílým žralokem.
Pestrá fotograficko-filmová vzdělávací show z cesty napříč Jižní Afrikou, vhodně zpracovaná
pro studenty 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ.
22. LISTOPADU 2011
Kateřina a Miloš Motani
Čile po Chile.
Pouští a pralesem až na konec světa. Nejnovější fotograficko-filmová show známých
cestovatelů.
28. LISTOPADU 2011
Brigitte Hamannová
Hitlerova Vídeň – diktátorova učednická léta. V rámci cyklu „Rakouská knihovna
v přednáškách – Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
29. LISTOPADU 2011
Markéta Baňová a RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Jistota v životě myši a nejistota v kvantovém světě.
Autorské čtení fyzikální bajky M. Baňkové z knihy „Straka v říši entropie“ co na to říká
astrofyzik, který až dosud považoval myši především za poněkud nejisté nástroje k ovládání
počítače.
30. LISTOPADU 2011
Doc.Dr. František Hanzlík
Bez milosti a slitování – biografie biography of B. Reicina.
Univerzita obrany (InfoUsa)
1. PROSINCE 2011
Inka Parei
Autorské čtení.
(Německá knihovna)
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6. PROSINCE 2011
Jaroslav Šebek
Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34. V rámci cyklu „Rakouská
knihovna v přednáškách – Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek II.“
(Rakouská knihovna)
8. PROSINCE 2011
Václav Junek, Miroslav Konvalina
Pearl Harbour dokumentární film a panelová diskuse.
Velvyslanectví USA (InfoUSA)

12. PROSINCE 2011
Architekt Jiří Boudník - čtení ze vzpomínkové knihy „Věže- historie 11. září 2001“.
Velvyslanectví USA (InfoUSA)
FILMOVÉ PONDĚLKY
Každé první pondělí v měsíci pořádá InfoUSA.
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