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Úvodní slovo 

Devět a půl milionu zobrazených digitálních dokumentů. Tento údaj z roku 2021 nese pravděpo-
dobně největší výpovědní hodnotu jak z pohledu čtenářů, tak i zaměstnanců Moravské zemské 
knihovny (MZK). V dějinách digitalizace českých národních fondů a jejich zpřístupňování je to 
nejvyšší dosažený výsledek. Co ale znamená?

Spolu s ukazatelem o snížení fyzických výpůjček je dokladem toho, že i celý průběh roku 
2021 byl v knihovně ovlivněn pandemií koronaviru. Na rozdíl od roku 2020 však knihovna ne-
musela uzavírat své provozy a její služby zůstaly čtenářům po celou dobu k dispozici. Přesto 
právě skutečnost, že velkou část uživatelů knihovny tvoří studenti brněnských univerzit, kteří se 
po celé první pololetí vzdělávali distančně, zapříčinila snížení návštěvnosti a úbytek fyzických 
výpůjček – přibližně o jednu polovinu oproti období před pandemií (tedy k roku 2019). To je 
přesto dobré číslo, uvážíme-li, že distanční výuka na vysokých školách probíhala po celých šest 
měsíců, po nichž následovaly prázdniny, k obnovení plného provozu univerzit došlo až v říjnu, 
tedy na dobu pouhých tří měsíců. Je to údaj, který nás pro příští rok může konejšit opatrným 
optimismem. Zároveň však víme, kolik práce budeme muset ve prospěch našich čtenářů od-
vést, abychom obnovili jejich potřebu fyzické návštěvy knihovny, a jak moc bude třeba napnout 
naše úsilí, abychom dokázali získat čtenáře nové a podařilo se nám je přesvědčit o významu 
knihoven pro celoživotní vzdělávání a pro jejich naplněný život.

Uvedené číslo dokládající množství zobrazených digitálních dokumentů za sebou skrývá 
i klíčovou smlouvu se správci autorských práv o zpřístupnění děl nedostupných na trhu, tedy 
těch, která nejsou využívána pro komerční účely. Smlouva má za sebou druhý rok existence 
a přišla v onen příslovečný pravý čas. Díky ní bylo možné, aby studenti, badatelé, ale i široká 
veřejnost neztratili kontakt s  fondy. Zajistila v mnoha případech výuku i bádání v době, kdy 
se k fyzickým souborům či knihám dostávalo jen velmi složitě. O tom, jak důležitou podporu 
vzdělávání představuje digitalizovaný obsah knihoven, svědčí dostatečně výmluvně právě onen 
skokově rostoucí ukazatel.

Jednu skutečnost objem zobrazených digitalizovaných dokumentů neprozrazuje. Skuteč-
nost, že digitální linka MZK byla půl roku mimo provoz, a tedy nemohla předpokládaným a po-
třebným způsobem navyšovat objem digitalizovaného fondu. V druhé polovině května došlo 
k útoku na servery Národní knihovny ČR, ten zničil rovněž softwarové vybavení digitalizační linky, 
kterou využívá i MZK. Národní knihovna musela přistoupit ke kompletní – fi nančně i časově 
velmi náročné – obnově. Naše knihovna na tomto procesu aktivně spolupracovala. K postup-
nému obnovení provozu linky pak došlo na samém konci roku 2021. Jak velký dopad to mělo 
na čtenáře v České republice, je zřejmé. Pomineme-li problémy, které mohly krátkodobě nastat 
při vstupu do fondů či k digitalizovaným dokumentům samotným, nejzávažnějším důsledkem 
je snížení ročního objemu digitalizovaných stran řádově o miliony.

Další důležitou součástí práce MZK je prezentace české literatury a českého knižního prů-
myslu v zahraničí. První mezinárodní veletrh, který se konal po roční uzávěrce všech knižních 
veletrhů, se odehrál v září ve Varšavě. Česká republika na něm byla hostující zemí. Česká lite-
ratura tak stála ve středu pozornosti médií – nejenom polských, ale i světových. Důvodem zvý-
šené pozornosti byla skutečnost, že varšavským knižním veletrhem mohlo vše znovu začít, 
anebo opět skončit. Varšava náročnou premiéru ustála a česká literatura spolu s ní.

Po varšavském veletrhu se postupně obnovoval literární provoz nejenom veletrhů, ale také 
festivalů. Česká republika byla prostřednictvím MZK a Českého literárního centra (ČLC), které je 
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její součástí, hostující zemí na jednom z nejvýznamnějších festivalů komiksu v anglickém Lakes. 
Množství stipendijních a rezidenční pobytů a počet autorek a autorů, jež se podařilo i v neúpl-
ném roce 2021 vyslat do zahraničí, je ostatně rovněž přesvědčivým ukazatelem.

Za jednu z podstatných mezinárodních aktivit knihovny v uplynulém roce bych však rád 
označil podporu režimem pronásledovaných běloruských autorů. MZK spolu s Ambasádou ne-
závislé běloruské kultury vypsala stipendia pro běloruské spisovatele a podílela se na zajištění 
jejich účasti na českém knižním veletrhu Svět knihy. To je jasné sdělení, že MZK si je vědoma 
své nezastupitelné role v demokratické a kulturní společnosti a že její starost o upevňování de- 
mokratických hodnot nekončí na hranicích českého státu.

A takovou chce být knihovna i v roce 2022. Institucí, která celým rozsahem svých činností 
slouží občanské společnosti. Institucí, jež dokáže plnit své poslání i za ztížených podmínek. 
Institucí, pro niž je klíčovým ukazatelem zájem ze strany jejích uživatelů.

Rád bych poděkoval všem fyzickým i virtuálním návštěvníkům knihovny, všem našim spolu-
pracovníkům, kteří se podíleli na jejích úspěších v uplynulém roce, ale především svým kolegy-
ním a kolegům, zaměstnancům MZK. Pravě jejich nasazení a jejich smysl pro povinnost jsou 
skutečným ukazatelem významu a potřebnosti naší knihovny.

Váš Tomáš Kubíček
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Rok 2021  
v Moravské  
zemské knihovně
Činnost knihovny byla i v roce 2021 ovlivněna pandemií  
způsobenou virem SARS-CoV-2. I přes vládní nařízení,  
která stanovovala nutnost zajistit hygienické podmínky  
různého rozsahu, knihovna plnila své úkoly  
a plnohodnotně fungovala.

Podařilo se zrealizovat výměnu oken ve čtenářské části budovy. Čtenářům byl zpřístupněn 
portál Děl nedostupných na trhu (DNNT), fungovaly digitální knihovny a portál Knihovny.cz – 
zájemci tak mohli využívat digitální obsah i v online prostředí. Domácí i zahraniční spolupráce 
byla podpořena mj. uzavřením memoranda o spolupráci s Masarykovou univerzitou a taktéž 
s CEFRES, čímž byla posílena spolupráce s Francií, zahájená již v roce 2020 podpisem memo-
randa s Bibliothèque nationale de France.

ČLC vytvořilo podpůrné nástroje pro prezentaci české literatury v zahraničí (videoseriály, 
podcasty a antologie), stipendia získalo 38 autorů. V září se podařilo uskutečnit hostování Čes-
ka na mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, v říjnu byla ČR hostující zemí na komiksovém 
festivalu Lakes (LICAF) v anglickém Kendalu. Česko nechybělo ani na veletrzích ve Frankfurtu 
nad Mohanem a ve Vídni. Pokračoval také mezinárodní projekt CELA (2019–2023) na podporu 
mladých překladatelů a autorů.

MZK pokračovala v realizaci strategických stavebních a investičních projektů a zahájila zá-
měry nové. Do závěrečné fáze přešel projekt na zkvalitnění služeb uživatelům podporovaný 
z grantu EU – IROP, z prostředků státního rozpočtu pokračovaly stavební práce na výstavbě 
a rekonstrukci depozitáře H1.

str.: 7–23
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Provoz knihovny v roce 2021

Zdá se, že jsme se již naučili s nemocí covid-19 žít a pracovat, hygienická a vládní opatření růz-
ného charakteru však byla v platnosti i v roce 2021. Nařízení se provozu knihovny dotkla, ale již 
to byla spíše omezení než její úplné uzavření. Od února bylo možné poskytovat absenční služby, 
od května jsme se vrátili k prezenčním výpůjčkám a do studoven – s menším počtem míst 
k sezení a s částečně kratší otevírací dobou. Abychom však čtenářům vynahradili neplánovaná 
uzavření a omezení, zůstala knihovna otevřená po celou dobu letních prázdnin. Vedle pandemie 
zasáhla do plynulého provozu knihovny i výměna oken v její čtenářské části. Konala se v době, 
kdy knihovnu navštíví nejvíce čtenářů, tedy od září do listopadu. Díky koordinaci pracovníků ve 
službách, ale koneckonců i pracovníků fi rmy, která okna vyměňovala, se podařilo udržet všechny 
základní služby v provozu. Ty tak mohly být po celou dobu rekonstrukce poskytovány bez zásad-
ního omezení. Vyžadovalo to však velké nasazení a obětavost ze strany zaměstnanců knihovny 
a samozřejmě i toleranci a součinnost samotných čtenářů.

Výkonné ukazatele jsou těmito událostmi poznamenány a u mnohých vidíme pokles, ale ne-
znamená to, že by knihovníci a zaměstnanci knihovny odvedli méně práce, naopak. Zaregistro-
vali jsme vyšší zájem o jiné služby (např. o meziknihovní výpůjční služby), zvýšila se využívanost 
digitálních knihoven, následně portálu DNNT a vstupů do elektronických databází – především 
se tedy jednalo o online služby. Díky těmto online přístupům jsme zaznamenali i vyšší počet 
nově registrovaných čtenářů. Platný čtenářský účet jim umožňuje přihlásit se a studovat v on-
line prostředí bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny. Čtenářům byly připočteny k ročnímu pro-
dloužení registrace další dva měsíce navíc – jako benefi t a vlastně i omluva za krácené služby.

Pracovníci akvizice objednali a akvizičně zpracovali dokumenty v hodnotě 2 670 000 Kč. 
Vedle standardního zpracování nového přírůstku probíhalo také doplňování nezpracovaných 
záznamů do elektronického katalogu. Ze 4 322 032 dokumentů ve fondu MZK je jich nyní elek-
tronicky zpracováno 2 562 111. Takto velký fond je potřeba také revidovat, čistit, opravovat po-
škozené vazby, štítky a čárové kódy – zjednodušeně řečeno: spravovat oněch 77 kilometrů knih, 
časopisů, novin, map, grafi k, hudebnin, starých tisků a dalších dokumentů tak, aby bylo možné 
v co nejvyšší možné míře vyhledat a zapůjčit dokumenty požadované našimi čtenáři.

Některé fondy však už půjčovat nemůžeme, protože jsou poškozené, zapůsobila na ně 
degradace papíru, nebo se rozpadají… Takové fondy musíme zakonzervovat, uložit do ochran-
ných krabic a uchovat pro další generace. Tyto dokumenty tak jsou prvními adepty na digitali-
zaci – nejen proto, abychom uchránili fyzický fond, ale také proto, abychom tuto literaturu mohli 
(přestože ji ve fyzické podobě nepůjčujeme) nabídnout našim čtenářům. Z tohoto důvodu jsme 
vděční za dary poskytnuté veřejností i institucemi. Všechny darované publikace jsou ověřovány 
v katalogizačním systému Aleph, zjišťujeme, zda ve fondu MZK nechybí, nebo zda není třeba 
doplnit jejich další výtisky. Pokud ve fondu obsaženy jsou, můžeme je předat na digitalizaci. 
V průběhu roku bylo pro odbor digitalizace takto přichystáno 6 300 knih a 1 924 ročníků časo-
pisů k dalšímu zpracování.

Jak jsme již zmínili, jednou ze stěžejních aktivit knihovny byla právě digitalizace a poskyto-
vání online služeb. V době lockdownů bylo pro studenty, pedagogy i odbornou veřejnost velkým 
přínosem volné zpřístupnění většiny digitalizovaných dokumentů obsažených v digitální knihov-
ně MZK v prvním pololetí roku 2021 a následné zpřístupnění velké části z nich v režimu děl 
nedostupných na trhu v pololetí druhém. Z komparace návštěvnosti digitální knihovny v prvním 
a druhém pololetí jednoznačně vyplývá, že uživatelé mají největší zájem o novější dokumenty. 



Proto jsme věnovali velké úsilí kontrole správného označení dokumentů z hlediska možnosti 
jejich zpřístupnění, přípravě návrhů na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu, ale i pří-
pravě virtuálních sbírek a online výstav. Důležitým krokem pro usnadnění online přístupu k dílům 
nedostupným na trhu i dalším online službám knihovny bylo i přepracování online registrace, 
která je nyní podstatně intuitivnější než dříve.

Digitalizace samotná však byla po slibných výkonech v prvních měsících roku 2021 v po-
lovině května násilně přerušena v důsledku ransomware útoku na digitalizační linku Národní 
knihovny, kterou digitalizační pracoviště MZK pro svůj provoz využívá a která byla útokem po 
softwarové stránce poškozena natolik, že první dokumenty se z ní (po obnovení jejího provozu) 
dostaly do digitální knihovny MZK až v závěru roku. Digitalizace tak ve druhém pololetí pokračo-
vala jen v omezeném režimu, část pracovníků digitalizační linky se věnovala náhradním pracím.

Nezaháleli ani programátoři, kteří se vedle výše zmíněných aktivit podíleli mimo jiné i na 
přípravě nové verze portálu Knihovny.cz nebo na testování a nasazování nástrojů strojového 
učení do některých procesů knihovny. Za zmínku stojí zejména nástroj PERO OCR, který ve spo-
lupráci s MZK vyvíjí VUT v Brně a jenž dosahuje vynikajících výsledků při rozpoznávání tištěného 
i psaného textu.

V důsledku průběžného rušení mezinárodních kulturních událostí (veletrhy a festivaly) mu-
selo ČLC, 4. sekce MZK, upravovat svoji činnost, aniž by došlo ke změně cíle či záměrů. Ve sho-
dě s koncepcí provozovala sekce aktivity ve čtyřech hlavních oblastech: rezidenční pobyty v ČR 
a zahraničí; zahraniční výjezdy českých autorů; vlastní programové aktivity a informační servis.

Pandemie ovlivnila činnost ČLC zejména v první polovině roku, což podnítilo vznik řady no-
vých podpůrných nástrojů pro prezentaci české literatury v zahraničí (videoseriály, podcasty 
a antologie). V době pandemie získalo 38 autorů mimořádná tvůrčí stipendia v celkové výši 
1 520 000 Kč.

V září se podařilo uskutečnit hostování Česka na mezinárodním knižním veletrhu ve Varša-
vě, v říjnu bylo Česko hostující zemí na komiksovém festivalu v Lakes (LICAF) v anglickém Ken-
dalu. Česká republika nechyběla ani na veletrzích ve Vídni a ve Frankfurtu nad Mohanem, kam 
mimo jiné přivezla tzv. Letter of intent, který deklaruje zájem o čestné hostování na meziná-
rodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2025 nebo 2026. Pokračoval také 
mezinárodní projekt CELA (2019–2023) na podporu mladých překladatelů a autorů z devíti zemí 
včetně Česka.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se podílejí na chodu knihovny. Poděkování si zaslouží 
i naši uživatelé za to, že jsou s námi. 

Autoři textu: Mgr. Radka Chlupová, MBA
Radka.Chlupova@mzk.cz
Ing. Martin Krafl
Martin.Krafl@mzk.cz
Ing. Petr Žabička
Petr.Zabicka@mzk.cz
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1. Prostory pro studium. Foto: archiv MZK.
2. Atrium – stav před rekonstrukcí. Foto: archiv MZK.
3. Atrium – stav po rekonstrukci. Foto: archiv MZK.
4. Volný výběr knih. Foto: archiv MZK.
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1. Dění na národním stánku ČR na Knižním veletrhu ve Varšavě. Foto: archiv MZK.
2. Online literární čtení se spisovatelem Jiřím Padevětem v rámci festivalu Lipsko čte EXTRA 21. Foto: archiv MZK.
3. Debata se spisovatelkou Dorou Kaprálovou na knižním veletrhu ve Vídni. Foto: archiv MZK.



Česká literatura  
na mezinárodních knižních veletrzích

Veletržní oddělení MZK, která zajišťuje z pověření Ministerstva kultury ČR (MK ČR) prezentace 
na mezinárodních knižních veletrzích, muselo i v roce 2021 zohlednit pandemii koronaviru. Přes-
to česká literatura v překladu v zahraničí nechyběla. V první polovině roku, kdy byly evropské 
jarní veletrhy zrušeny, se podařilo aktualizovat a modernizovat web veletrhy.mzk.cz. Pokračo-
valo se také v aktualizaci webu Ahoj Leipzig, který byl založen při příležitosti hostování ČR na 
Lipském knižním veletrhu v roce 2019 – doposud je největší databází, která poskytuje informa-
ce o české literatuře v německém překladu.

Tradiční jarní veletrhy (Lipsko, Bologna či Londýn) byly přesunuty do online podoby, či zce- 
la zrušeny. Z Lipska ale literatura nezmizela – veletrh připravil festival Leipzig Liest EXTRA 21 
(Lipsko čte EXTRA 21), který se odehrával po celém městě od 24. do 30. května. Do Lipska za 
velké mediální pozornosti (např. televize a rozhlas ARD, ZDF a MDR či Frankfurter Allgemeine 
Zeitung) osobně přijeli Iva Procházková, Jaroslav Rudiš a Marek Toman. Virtuálně se k festivalu 
připojili Jiří Padevět, Jitka N. Srbová a Jan Škrob.

Na konci května jsme se vypravili do hlavního města Polska, kde se po roční odmlce obnovi-
ly přípravy na hostování ČR na Knižním veletrhu ve Varšavě (9. až 12. září). Na realizaci veletrhu 
a samotného hostování, které se s ohledem na pandemii covid-19 uskutečnilo na venkovním 
prostranství před Palácem kultury a vědy, byly pouze dva a půl měsíce. Polským čtenářům 
se představilo 12 nominovaných autorek a autorů: Michal Ajvaz, Bianca Bellová, David Böhm, 
Radka Denemarková, Petr Hruška, Petra Hůlová, Galina Miklínová, Alena Mornštajnová, Iva Pro-
cházková, Jaroslav Rudiš, Marek Šindelka a Kateřina Tučková. V rámci doprovodného programu 
vystoupili Pavel Čech, Milan Děžinský a Michael Žantovský.

O českou literaturu byl obrovský zájem, což potvrzuje návštěvnost: na dvou pódiích sledo-
valo český literární program asi 1 500 čtenářů, prodalo se přes 2 500 překladů českých knih do 
polštiny. Český stan se sloganem AHOJ VARŠAVO! navštívily desetitisíce lidí.

Na podzim (20. až 24. října) se za přísných hygienických opatření fyzicky uskutečnil také 
Frankfurtský knižní veletrh, jehož hlavní hostující zemí byla Kanada. Národní stánek České re-
publiky na 120 m2 nabídl novinky ze současné české prózy, poezie, komiksu, esejistiky, literatury 
pro děti a mládež i vybrané české nakladatele. Návštěvníkům veletrhu se v rámci literárních 
čtení a diskusí představili Viktorie Hanišová a Marek Toman. Česká delegace do Frankfurtu 
nad Mohanem přivezla také tzv. Letter of intent, který ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek 
podepsal 10. října – tedy jen pár dnů před veletrhem. Česká republika v něm jasně deklaruje 
zájem o čestné hostování na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem 
v roce 2025 nebo 2026. 

Závěr roku patřil již tradičnímu Knižnímu veletrhu ve Vídni Buch Wien (10. až 14. listopadu).  
Česká republika na něm sice neměla svůj národní stánek, přesto měli rakouští návštěvníci mož-
nost si vybrat z několika akcí s českými spisovateli: jednalo se o Viktorii Hanišovou, Doru Kaprá-
lovou, Ivu Procházkovou a Marka Tomana. Jejich čtení proběhla ve spolupráci s rakouskými 
nakladatelstvími.

Autoři textu: Ing. Martin Krafl
Martin.Krafl@mzk.cz
a tým Veletržního oddělení MZK

 Rok 2021 v MZK Výroční zpráva 13



Norské fondy

V březnu roku 2021 byl zahájen projekt Nahráno – Otevřeno, jehož se účastní i MZK. Spolu s Mu-
zeem umění Olomouc, Knihovnou Akademie věd ČR a islandským Národním archivem usiluje 
o digitalizaci, zpřístupnění a edukativní využití kulturního dědictví. Projekt potrvá do dubna 2024 
a je podpořen z fondů EHP a Norska (tzv. Norské fondy).

Digitalizovány jsou především umělecké předměty Muzea umění Olomouc, fondy kroměříž-
ské arcibiskupské knihovny, kterou spravuje jeho pobočka – Arcidiecézní muzeum v Kroměříži, 
MZK a v menší míře také Národního archivu na Islandu. Digitalizace velké části předmětů je 
spojena i s konzervátorským ošetřením, které jí většinou předchází. Digitalizace v Olomouci 
a Reykjavíku probíhá po vlastní linii, zatímco v Kroměříži je založena na úzké spolupráci Arci- 
diecézního muzea a MZK. Projekt zahrnuje také řadu edukativních programů cílených na zpro-
středkování kulturního dědictví dětskému publiku, uvádění staré hudby z mimořádné sbírky 
hudebnin olomouckých arcibiskupů a na semináře pro specialisty z paměťových institucí, které 
by chtěly ve větší míře podobným způsobem zpřístupňovat své sbírky.

Zapojení MZK do projektu má několik úrovní. Samostatně konzervátorsky ošetřuje a digi-
talizuje část hudební sbírky a sbírku prvotisků. Vedle toho konzultuje s kroměřížským praco-
vištěm podobu katalogizačních záznamů, která tvoří základ metadat budoucích digitalizátů. 
Část hudebních záznamů z Kroměříže je v MZK dále obohacována o zápisy incipitů, jež umožní 
agregaci záznamů v mezinárodních hudebních databázích. MZK také pomáhá s vybudováním 
skenovacího pracoviště v Kroměříži a s jeho provozem. Editace získaných dat a metadat potom 
probíhá v MZK, která také digitalizáty obou institucí prezentuje v digitální knihovně. Zástupci 
MZK se také budou účastnit vybraných workshopů pro odbornou veřejnost.

Projekt ukazuje, že i přes řadu odlišností mezi muzei a knihovnami je možné i v technické 
rovině nalézt společné platformy pro spolupráci a překonávat rozdíly, které vycházejí z tradičních 
definic jednotlivých institucí.

Autor textu: Mgr. Jiří Dufka
Jiri.Dufka@mzk.cz
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1.–2.  Návštěva norského velvyslance Roberta Kvileho v restaurátorské dílně. Foto: archiv MZK.
3.–4.  Detail jednoho zdigitalizovaného exempláře. Foto: archiv MZK. 
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2.

3.

1. Úvodní strana online výstavy Antonín Rejcha znovunalezený na webové adrese rejcha.knihovny.cz.
2. Začátek výstavy Milan Kundera: Nostalgie po Evropě v Českém centru v Paříži. Foto: Tereza Nováková.
3. Při příležitosti Dne válečných veteránů spustila MZK multimediální prezentaci Oči Brna věnovanou Leopoldu Šromovi 
 a dalším moravských letcům RAF.



Výstavní činnost MZK

Virtuální výstava připomněla zpola zapomenutého  
skladatele Antonína Rejchu
Prvním prezentačním projektem v roce 2021 byla virtuální výstava Antonín Rejcha znovuna-
lezený. Výstava zpřístupněná na konci února vznikla ve spolupráci s Francouzskou národní 
knihovnou (Bibliothèque nationale de France) a byla věnována česko-francouzskému skladateli 
Antonínu Rejchovi, pražskému rodákovi, jehož život i tvorba byly významně spojeny s Francií 
a s pobytem v Paříži. Autory výstavy jsou Jana Franková a François-Pierre Goy. Rejcha byl vrs-
tevníkem a přítelem Ludwiga van Beethovena, naturalizovaným Francouzem, široce uznávaným 
profesorem skladby a prvním rodilým Čechem, jenž byl zvolen členem Francouzské akademie 
krásných umění. Výstava představuje Rejchu jako odvážného a nápaditého skladatele, v de- 
víti tematických celcích přibližuje pomocí autografních rukopisů z fondu Francouzské národ-
ní knihovny, archivních dokumentů, původních tisků z fondů MZK a dobových rytin místa, na 
nichž se odehrával Rejchův život plný zvratů, počínaje rodnými Čechami přes Německo, Vídeň 
až po Paříž. Zaměřuje se také na různé aspekty jeho hudební a teoretické tvorby a exkluzivně 
nabízí i ukázky z nové nahrávky Rejchovy kantáty Lenore v podání Filharmonie Brno. Výstava 
poodhaluje též současný stav bádání o skladateli, včetně nejnovějších objevů. V době konání  
výstavy byl učiněn další významný objev – v pařížském komunálním odpadu byl nalezen původní 
Rejchův zápisník, nálezkyně jej díky francouzské verzi online výstavy odevzdala Francouzské 
národní knihovně. Výstavu je stále možné zhlédnout na adrese rejcha.knihovny.cz.

Milan Kundera: Nostalgie po Evropě
I přes složitou pandemickou situaci se podařilo připravit výstavu Milan Kundera: Nostalgie po 
Evropě v prostorách obnovené knihovny Českého centra v Paříži. Výstava, která byla zahájena 
20. května, se zaměřila na to, jak Milan Kundera chápe koncept Evropy, a to za situace, kdy je 
její definice přepisována výrazy ze slovníku politologů a ekonomů. Pro Kunderu je to však po-
jem, který označuje především společnou kulturu, jež je založena na zcela konkrétním souboru 
sdílených hodnot. Oblast těchto hodnot pak určuje hranice Evropy, které jsou z tohoto důvodu 
pohyblivé. „Představujeme Kunderu jako evropského autora, jehož dílo, rozkročené mezi dvěma 
národními literaturami, francouzskou a českou, je dokladem toho, že ve skutečnosti existuje 
jen jeden literární kontext, a to je kontext světové literatury, jímž by měly být jeho romány po-
měřovány,“ uvedl při zahájení výstavy Tomáš Kubíček, ředitel MZK a autor této výstavy. Výstava 
začínala u vstupu do Českého centra, její příběh pokračoval po centrálním točitém schodišti 
a vrcholil v knihovně ve 2. patře. Na stěnách schodiště si návštěvník připomněl data prvních 
vydání Kunderových knih, výběr z udělených ocenění i základní životopisná fakta. K vidění byly 
dobové plakáty k vydáním jednotlivých románů, fotografie spisovatele se známými osobnostmi 
či ukázky překladů jeho děl do mnoha světových jazyků, včetně korejštiny, japonštiny či ma-
lajálamštiny. Návratným motivem bylo téma Evropy, které zaznívá v Kunderových románech 
a esejích už od šedesátých let 20. století. Přímo v knihovně pak byly poprvé vystaveny originály 
méně známých Kunderových kreseb, zapůjčené manželi Kunderovými výjimečně pro tuto příle-
žitost. Pro velký zájem pak MZK v září téhož roku připravila zkrácenou českou verzi výstavy pro 
veletrh Svět knihy Praha.
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Leopold Šrom a moravští letci RAF
MZK nadále pokračuje v prezentaci díla a života osobností spjatých s Brnem v rámci multime- 
diálního cyklu Oči Brna. V roce 2021 byly připraveny díly věnované Bohuslavu Martinů, Haně 
Pražákové a Rudolfu Pečmanovi. Závěrečný a nejobsažnější díl spuštěný ke Dni válečných vete-
ránů 11. 11. připomíná hrdinství a osudy vybraných letců RAF původem z Moravy, jimž vévodí 
letecké eso Leopold Šrom, rodák z Chrlic. Šrom, který miloval létání, utekl přes Polsko a Francii 
do Británie, kde se v roce 1940 přidal k letectvu. Na sklonku války zasáhl i do bojů Slovenského 
národního povstání. Je mu připisováno více než pět sestřelů a řada poškození nepřátelských 
letadel. Další méně známé piloty či příslušníky pozemního personálu RAF původem z Moravy 
přibližuje prezentace prostřednictvím bohaté fotodokumentace, videozáběrů z archivu NFA, 
ukázkami z knih i dobovými artefakty. Rozšířená verze doplněná o odkazy na tematickou lite-
raturu, výňatky dobového československého i britského tisku, materiály z vyšetřovacích spisů 
Archivu bezpečnostních složek, videorozhovory se sběratelem či publicistou specializovaným 
na RAF je k vidění ve virtuální podobě na raf.knihovny.cz.

Autoři textu: Mgr. Radoslav Pospíchal
Radoslav.Pospichal@mzk.cz
Mgr. Martina Šmídtová
Martina.Smidtova@mzk.cz



Jižní Morava čte (i) v roce 2021

Projekt MZK, podporovaný Jihomoravským krajem, se zaměřuje na jednu z nejsilnějších ge-
neračních skupin návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež, na podporu jejich čtenářství 
a čtenářské dovednosti. Patronem projektu je i nadále spisovatel a malíř Pavel Čech, nově se 
další patronkou projektu stala divadelní a televizní herečka Alena Antalová.

Součástí projektu je vedle literárních aktivit každoročně také tematická soutěž, jejíž téma 
„Teď to vidím jinak“ mělo mimo jiné připomenout 120. výročí narození básníka Jaroslava Sei-
ferta. Toto téma odkazovalo na klíčový princip poezie, totiž schopnost vnímat věci zostřeným 
a ozvláštňujícím pohledem a prací s metaforou.

Soutěž byla rozčleněna (na základě zkušeností z předchozích ročníků) do celkem šesti ka-
tegorií, v souvislosti se zvoleným tématem vznikla navíc nová speciální kategorie zaměřená na 
poezii. Patronem nově vzniklé kategorie se stal básník a překladatel Radek Malý.

Projekt probíhal po celý rok, již v únoru 2021 se zapojené knihovny sešly online na pracov-
ním setkání, aby vyhodnotily aktivity z předchozího ročníku. Proběhla také společná diskuse nad 
ročníkem novým, nad jeho aktivitami a nad tématem soutěže. V měsíci červnu se uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za rok 2020, které se konalo v nově zrekonstruovaném 
atriu MZK.

Od léta 2021 do poloviny října probíhaly v zapojených knihovnách různé aktivity, dokud to 
epidemie a vládní nařízení povolovala. Jednalo se např. o literární besedy, autorská čtení, výsta-
vy, soutěže, workshopy, online přednášky, tvořivé dílny a mnoho dalších akcí spojených s téma-
tem soutěže. Více aktivit (čtení, soutěže, literární putování) se odehrávalo v přírodě, v parcích či 
v přilehlém okolí knihoven, některé z aktivit byly naopak přesunuty do online prostoru. Ve dru-
hém roce pandemické krize se i přes všechna vládní nařízení podařilo uskutečnit více akcí než 
v roce minulém. Celkem ve 49 knihovnách Jihomoravského kraje proběhlo 113 akcí, kterých 
se zúčastnilo 3 248 dětí a 676 dospělých.

Koncem listopadu porota krajského kola vybrala ty nejlepší z dětských prací, jež zapojené 
knihovny zaslaly do MZK. Slavnostní vyhlášení vítězů a čtení vítězných prací v Divadle Polárka 
a Hvězdárně a planetáriu Brno se však bohužel opět kvůli přísným vládním opatřením přesunuly 
z prosince 2021 na rok 2022. S výsledky soutěže a celým projektem se lze blíže seznámit na 
webových stránkách: jiznimoravacte.cz.

Autorka textu: Mgr. Adéla Dilhofová
Adela.Dilhofova@mzk.cz
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1. Vyhlášení výsledků soutěže Jižní Morava čte 2020 v atriu MZK. Foto: archiv MZK.
2. Komentovaná návštěva knihovny pro mateřskou školu. Foto: Místní knihovna Moutnice.
3. Vyhlášení výsledků soutěže Jižní Morava čte 2020 v knihovně Jiřího Mahena, pobočka Černovice. Foto: archiv MZK.
4. Vítězové soutěže Jižní Morava čte 2020. Foto: archiv MZK.



Investiční akce

V roce 2021 se podařilo realizovat  
další plánované stavební a investiční akce.

Rekonstrukce a dostavba depozitáře Šumavská – H1
V roce 2021 pokračovala realizace akce Rekonstrukce a dostavba depozitáře H1, a to demolicí 
části stávajícího objektu a výstavbou nové části. Na vrtaných pilotách byl vystavěn železobe-
tonový skelet objektu, byly osazeny hliníkové výplně otvorů a také bylo provedeno zateplení. 
Na stávající části byl sanován skelet, byla realizována střešní konstrukce včetně izolací, uvnitř 
byly postaveny příčky a nosné zdivo, omítky a podlahové konstrukce, do nichž byly instalovány 
vodicí koleje posuvných regálů.

V celém objektu byly provedeny rozvody kanalizace včetně napojení na veřejnou kanalizační 
síť, koridorem bylo přivedeno vodovodní potrubí z objektu MZK. Bylo též osazeno nové trafo do 
trafostanice u MZK a nataženo kabelové vedení z trafostanice do depozitáře H1 přes spojovací 
koridor. V objektu byly též provedeny rozvody slaboproudu a v realizaci jsou i datové sítě. Pro-
vedeny byly i rozvody vzduchotechniky v podzemní části depozitáře.

Stavba by měla být kompletně dokončena do konce roku 2022.

Výměna výtahů v budově MZK
Koncem roku 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nových výtahů, v němž zvítězila 
firma LIFTMONT CZ s.r.o. s celkovou cenou za dodávku nových výtahů ve výši 2,23 mil. Kč. 
Samotná realizace se uskutečnila v první polovině roku 2021 tak, aby co nejméně zasáhla do 
provozu veřejné části knihovny. Celá akce proběhla bez komplikací. Výměnou výtahů došlo 
ke zrychlení dopravy návštěvníků knihovny z prostoru foyeru do studoven ve všech podlažích, 
tj. z úrovně 1. NP až do 8. NP. Návštěvníci mohli oba nové výtahy využívat již od 1. června.

Výměna oken ve studovnách
V první polovině roku 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na výměnu oken ve studovnách. V něm 
byla vybrána firma RI OKNA.

Předmětem dodávky byla výměna všech oken v půjčovně, studovnách a v kancelářích 
v 1. a 2. NP na straně půjčovny. Stávající dřevěná okna, která byla již značně poškozena, byla 
vyměněna za okna s izolačním trojsklem a hliníkovými rámy s nástřikem barvy zlatý dub, jenž 
nejvíce odpovídal barvě na stávajících oknech. Práce byly zahájeny 13. září, ukončeny byly  
26. listopadu. S výměnou oken musely být provedeny i práce zajišťující ochranu vnitřních pa-
rapetů, nových koberců a celého knižního fondu uloženého v prostoru půjčovny i studoven. 
Můžeme konstatovat, že dodavatel se celé realizace zhostil na výbornou, nedošlo k žádnému 
poškození ostatních částí studoven ani půjčovny. 

V průběhu realizace jsme požádali MK ČR o možnost rozšíření akce i na výměnu dalších 
poškozených oken v budově, a  to především z důvodu úspory finančních prostředků oproti 
původně předpokládaným nákladům. MK ČR naši žádost schválilo, a proto byla koncem roku 
zahájena příprava na druhou etapu výměny oken, jejíž realizace se předpokládá v období duben 
až červen 2022.
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Knihovna Milana Kundery
V roce 2021 proběhla též soutěž na dodavatele koncepce a projektu Knihovny Milana Kundery. 
Vyhrál ji Ing. arch. Martin Hrdina, který zpracoval koncepci, studii a projektovou dokumentaci pro 
výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav a dodávky vybavení knihovny.

Po dokončení projektové dokumentace a zajištění financování bude vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Předpokládaná realizace by měla proběhnout ve druhé polovině 
roku 2022.

Autor textu: Ing. Roman Mátl
Roman.Matl@mzk.cz
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1. Průběh výměny oken byl bezproblémový. Foto: archiv MZK.
2. Výměnou výtahů došlo ke zrychlení dopravy návštěvníků knihovny z prostoru foyeru do studoven ve všech podlažích. 
 Foto: archiv MZK.
3. Stavba depozitáře H1 úspěšně pokračuje. Foto: archiv MZK.

3.

2.

1.





Fakta a čísla
Odborní zaměstnanci knihovny pracovali na řešení projektů 
vědy a výzkumu a ve spolupráci s předními badatelskými 
a výzkumnými institucemi v ČR a v zahraničí připravovali 
projekty navazující či nové. 

 
Celá řada aktivit se v průběhu roku přesunula do virtuálního prostoru – jednalo se jak o kulturní 
akce, tak o akce a kurzy vzdělávací. MZK uskutečnila tři virtuální výstavy, nadále probíhalo vzdě-
lávání v programech akreditovaných kurzů NSK. V rámci krajské funkce knihovny pokračovala 
úspěšná realizace speciálních projektů vypsaných z podnětu MZK vedením Jihomoravského 
kraje, tak i zajištění metodického vedení realizace knihovních funkcí v knihovnách kraje či pro-
střednictvím pověřených knihoven. Dále meziknihovní výpůjční služba (MVS) evidovala databáze 
dodavatelských knihoven a kontrolovala aktuálnost údajů čtenářských účtů u MZK (prolongace 
výpůjček, stav našich kont v partnerských knihovnách).

str.: 25–69
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Základní činnost organizace v roce 2021

SLužby užiVAtELůM
Za rok 2021 jsme zodpověděli celkem 2 674 dotazů, poskytli 29 konzultací a pro čtenáře jsme 
zpracovali 36 rešerší. I přes omezení v souvislosti s pandemií covidu-19 opět vzrostl zájem o MVS. 
Badatelé nemohli cestovat, využívali tak možnosti získávání literatury prostřednictvím MVS, která 
v roce 2021 zpracovala 9 402 požadavků, z nichž bylo 8 475 vyřízeno kladně. MVS zpracovala 96 
objednávek služby eBooks on Demand, z toho bylo 86 požadavků vyřízeno kladně, 4 objednávky 
byly zamítnuty z důvodu autorských práv, 5 objednávek bylo zrušeno z důvodu uspokojení uživa-
tele variantami již volně dostupnými ke stažení a 1 objednávka byla zrušena na přání uživatele. 
Za služby MVS byla v roce 2021 od uživatelů vybrána částka 188 475 Kč – MVS eviduje faktury 
dodavatelských knihoven za MVS a MMVS a kontroluje jejich včasné zaplacení. Též připravila pod-
klady pro pololetní a jednorázové fakturace za služby MVS a MMVS institucím, ústavům a knihov-
nám v ČR za reprografické služby MVS. Z  jiných knihoven ČR i ze zahraničí bylo zpracováno 
6 738 požadavků, kladně jich bylo vyřízeno 6 183. V evidenci bylo 562 čtenářských účtů knihoven 
ČR, z toho 327 aktivních. Dále bylo zpracováno 2 664 požadavků čtenářů MZK na dokumenty 
z fondů jiných knihoven v ČR i ze zahraničí, z nich bylo kladně vyřízeno 2 292, zpět čtenářům bylo 
vráceno 227 požadavků – jednalo se o tituly dostupné ve fondu MZK. Pro knihovnu Univerzity 
obrany jsme zdarma zajistili 10 výpůjček knih ze zahraničí. Ve spolupráci s Odborem doplňování 
fondu (AKV) bylo zpracováno 38 podnětů k nákupu knih české produkce (publikace, které nejsou 
ve fondu MZK a jež naši čtenáři požadují formou MVS z jiných knihoven).

V roce 2021 byly pro registrované čtenáře přístupné následující databáze:

• Academic Search Ultimate (EBSCO),
• Anopress,
• ASPI,
• Business Source Ultimate (EBSCO),
• Codexis,
• ČSN online,
• DigiZeitschriften,
• Emerald Library Studies eJournals Package,
• European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO),
• GreenFILE (EBSCO),
• LISTA with Abstracts (EBSCO),
• Naxos Music Library,
• Oxford Music,
• Pressreader,
• ProQuest Central,
• ProQuest Ebook Central,
• Regional Business News (EBSCO),
• Web of Knowledge.

Většina z nich byla dostupná i s možností vzdáleného přístupu. Využívanost databází jsme 
podpořili vytvořením jednoduchých videonávodů k vybraným zdrojům.
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MZK uspořádala pro veřejnost 15 školení z oblasti vyhledávání v elektronických informačních 
zdrojích a 9 vzdělávacích akcí vztahujících se k problematice citací. Z těchto 24 workshopů jich 
proběhlo 18 online prostřednictvím aplikace Google Meet či Zoom. Pouze 6 seminářů se podařilo 
realizovat prezenční formou (kvůli vládním restrikcím vztahujícím se ke covidu-19), zúčastnilo 
se jich celkem 743 účastníků. Několik plánovaných prezenčních vzdělávacích akcí bylo zruše-
no kvůli zhoršené epidemiologické situaci – ta byla pravděpodobně příčinou rostoucího zájmu 
o online akce a poklesu účastníků na prezenčních školeních na podzim 2021.

Epidemiologická situace se odrazila rovněž na nižším počtu dotazů a  školení z  oblasti 
ochrany průmyslového vlastnictví. V roce 2021 proběhlo pouze 1 prezenční školení, a to na 
patenty a užitné vzory, kterého se zúčastnilo 16 zájemců. Vzhledem k tomu, že vynikající online 
školení k problematice ochrany průmyslových práv a příslušných databází organizoval Úřad 
průmyslového vlastnictví v Praze, bylo zbytečné, aby se do těchto online aktivit pouštěla i MZK.

MZK se připojila k  iniciativě PATLIB 2.0, již oficiálně vyhlásil Evropský patentový úřad 
18. 5. 2021. Tomuto kroku předcházela řada online jednání pracovníků EPO se zástupci více 
než 300 center (nejen) patentových informací, která fungují v jednotlivých evropských zemích.  
Projekt PATLIB 2.0 by měl přispět k tomu, že střediska informací z oblasti průmyslového vlastnictví 
budou schopna poskytovat své služby na vyšší úrovni (rozsah, kvalita). Stávající PATLIB centra 
byla rozdělena podle poskytovaných služeb do tří kategorií. Evropský patentový úřad připra-
ví pro každou kategorii vzdělávací balíček. Od září 2021 probíhaly online vzdělávací akce pro 
pracovníky PATLIB center. Tato střediska musejí splňovat stanovené podmínky, aby se udržela 
v určité skupině. Mezi základní povinnosti PATLIB center patří vyplnění dotazníku o své činnosti 
do výroční zprávy. Evropský patentový úřad nadále sleduje činnost středisek PATLIB – MZK se 
podařilo splnit podmínky první kategorie.

Výpůjční odbor a Zahraniční knihovny uskutečnily 100 660 absenčních výpůjček, prezen- 
čně se půjčilo celkem 47 673 dokumentů. Studovna periodik a norem obsloužila 3 889 čtenářů 
a půjčila jim 13 199 dokumentů. Studovnu rukopisů a starých tisků navštívilo 104 badatelů 
a prezenčně jim bylo ke studiu připraveno 383 svazků z historického fondu MZK. Snižující se 
počet výpůjček je více než vyvážen návštěvností Digitální knihovny MZK, v rámci které bylo zob-
razeno 10 261 385 digitálních dokumentů.

Zahraniční knihovny se vedle doplňování a aktualizace fondu soustředily na pořádání on-
line přednášek v rámci druhého ročníku úspěšného projektu Používej MoZeK. První ročník byl 
zaměřen na mediální vzdělávání a posílení kritického myšlení. Druhý ročník rozšířil tuto paletu 
o znalost mozku a oboru neurověd, aniž by ztratil ze zřetele cíle prvního ročníku. Probralo se 
toho skutečně hodně: od nejnovějších výzkumů v boji proti Alzheimerově chorobě přes vztah 
mozku a osvojování si cizích jazyků až po nebezpečí dezinformací pro společnost. Vedle těchto 
online přednášek jsme si připomněli výročí jazykovědce Victora Klemperera a oslavili tak doho-
du o spolupráci MZK se Saskou univerzitní a zemskou knihovnou Drážďany. Podařilo se také 
uskutečnit setkání listopadové rezidentky Anny Kow se studenty germanistiky a několik exkurzí 
studentů cizích jazyků v prvním ročníku. Zahraniční knihovny se prezentovaly taktéž na strán-
kách časopisu Duha a navštívily studenty Gymnázia Bystrc.

SpRáVA, zpRAcoVáNí A zpříStupNěNí FoNdů
Akvizice se zaměřovala na povinný výtisk, sledovala úplnost jeho dodávání a urgovala nedodané 
tituly. Bylo odesláno 933 upomínek, 8 jich bylo předáno k právnímu řízení. Velká pozornost byla 
též věnována výběru a nákupu domácí i zahraniční literatury. Pravidelně se vyhodnocovaly knižní 
novinky, tipy na nákup i nabídky vydavatelů/dodavatelů, jiných knihoven nebo také dárců, též 
byla sledována půjčovanost titulů. Vstupním zpracováním prošlo 24 602 titulů. Pokud to bylo 
možné, novinky ve fondu byly prezentovány na výstavkách v prostoru půjčovny.

Vybrané tituly se nakupovaly přímo u vydavatelů/dodavatelů, do běžného fondu byla nakou-
pena literatura za zhruba 2 670 000 Kč. Pro nákup zahraniční literatury byla využita spoluprá-
ce s 6 (3 českými, 3 zahraničními) dodavateli a jejich nabídkové akce. Spolupráce s vysokými 
školami a jejich knihovnami opět spočívala v pořádání výstavek odborné zahraniční literatury, 
jejich počet byl však i letos v důsledku protiepidemických opatření omezen: 1 výstavka se konala 
přímo v prostorách MZK a navštíveny byly 2 výstavky na fakultách brněnských vysokých škol. 
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Taktéž byla uspořádána 1 online výstavka, na níž mohla hlasovat i veřejnost o výběru titulů. Na-
dále byly prověřovány nabídkové seznamy literatury vyřazené z jiných knihoven, tímto způsobem 
bylo doplněno asi 1 000 chybějících starších titulů. Také se podařilo doplnit asi 70 titulů nakla-
datelství Sixty-Eight Publishers, knihovna tedy nyní vlastní téměř všechny tituly tohoto exilového 
nakladatelství.

V Odboru zpracování fondů jsme vzhledem k situaci spolupracujících knihoven v systé-
mu Aleph-Cluster pořizovali záznamy pro sdílenou katalogizaci z větší části přednostně. Tím 
vzrostl náš podíl na zpracování. V průběhu roku jsme též začali začali zpracovávat fond pro 
Knihovnu Milana Kundery, vedle běžné produkce jsme zpracovávali i desiderata získaná z darů 
pro digitalizaci. Už začátkem roku 2021 bylo Oddělení jmenného popisu posíleno o katalogizá- 
tora zaměřeného především na zpracování historických kartografických dokumentů. V Oddělení 
jmenného popisu bylo za rok 2021 jmenně zpracováno 15 905 záznamů. Dalších 4 530 bylo 
nově vytvořeno v Aleph-cluster v bázi NKC01. Zrevidováno bylo 6 091 bibliografických záznamů, 
rekatalogizováno jich bylo 7 082. V databázi AUT10 bylo vytvořeno 2 216 autoritních návrhů, 
zrevidovat se podařilo 2 209 návrhů, zpracováno bylo 534 návrhů oprav autoritních záhlaví.

Ve věcném popisu bylo zhotoveno 16 793 záznamů, z toho 5 832 v Aleph-cluster v bázi   
NKC01. Věcně bylo zrevidováno 7 575 záznamů. Do NKP bylo odesláno 109 návrhů věcných 
tematických autorit, 10 návrhů oprav, 1 281 návrhů geografických autorit, 5 návrhů formálních 
deskriptorů a 30 návrhů unifikovaných názvů. Do 16 151 retrokonverzních záznamů byly před 
odesláním do Souborného katalogu doplněny věcné prvky a do 1 308 záznamů byly dodány 
jejich anglické ekvivalenty.

Oddělení retrokonverze bylo k 31. 10. 2021 oslabeno odchodem katalogizátorky. Retrokon-
verze probíhala ve větší míře metodou de visu (především z důvodu zpracování děl z 19. století). 
Celkem bylo vytvořeno 13 336 nových retro záznamů, z toho jich bylo zrevidováno 1 749, dalších 
4 923 záznamů bylo deduplikováno. Harmonizováno bylo celkem 52 318 autoritních záhlaví.

Počet odebíraných titulů periodik dosáhl v roce 2021 čísla 7 319. Nových titulů bylo zpra-
cováno 796, své vydávání pak ukončilo 631 titulů. Část titulů přešla z fyzického vydávání na 
vydávání online. Odbor periodik se věnoval reklamování povinných výtisků a zjišťování stavu 
vydávání, opravě katalogizačních záznamů vytvořených v retrokonverzi a doplnění záznamů 
živých titulů do Souborného katalogu. Proběhla také každoroční kontrola bibliografických úda- 
jů u živých titulů. Odbor zajišťoval výběr, kontrolu a přípravu periodik pro digitalizaci.

Historický fond MZK se rozrostl o 139 starých tisků, 15 starých map, 1 kresbu a o 104 ru-
kopisů. V roce 2021 byla rozšířena databáze Historického fondu vedle exemplářových zázna-
mů zpracovaných akvizičních přírůstků o 1 126 záznamů kramářských tisků, 7 275 starších 
záznamů kramářských tisků bylo rozšířeno na úplné. V rámci ochrany historických fondů bylo 
provedeno 17 restaurátorských zásahů vlastními silami a 19 externě (v rámci projektu IROP), 
ambulantní opravy, převazby nebo dezinfekce byly provedeny u 21 dokumentů. Ochranných 
obalů se vyrobilo 283.

Celková revize byla provedena u 474 212 svazků. Nezvěstných svazků bylo identifiková-
no 163. Revize byla provedena na základě výstupu z databáze MZK u lokací 1, STMpa, FMT (depo- 
nát), Skř. 2 (jen ST), D (deponát), Skř. 1, BS, L, G, JCH, CH, MKK, Fr, Ks, Moll, ZK, BKB, UB, SR, MP, 
revize u lokace 3 byla uskutečněna na základě lístků z revizního katalogu. U retrokonverzně 
zpracovaného fondu byly při revizi na svazky dolepovány etikety s čárovým kódem včetně za- 
evidování kódu v systému Aleph, jednalo se o lokaci 3. Superrevize proběhla u 2 003 svazků, 
nalezeno jich bylo 793. Úbytek knihovního fondu čítal 3 691 svazků. V knihařské dílně bylo 
svázáno a opraveno 3 445 svazků, vyrobeno bylo 3 644 desek na časopisy a obalů na knihy, ad-
justace zpracovala 51 683 svazků, naskenováno zde bylo 5 815 obálek a obsahů nových knih.

Práce na přípravě fondu na digitalizaci pokračovaly průběžně. Plynulost prací opět narušo-
vala opatření řešící výskyt onemocnění covid-19. Nejhorší však byl dopad hackerského napadení 
počítačového systému v Národní knihovně, k němuž došlo koncem dubna. Plynulé načítání no-
vých položek do WF bylo zastaveno a do konce roku již nebylo obnoveno. Díky těmto těžkostem 
bylo zastaveno zpracování knih a periodik z fondu MZK, proto jsme se zaměřili na zpracová-
ní darů, kterých naopak přibylo – přicházely jak od jednotlivců, tak i od institucí. Tímto způso- 
bem bylo získáno 123 darů. Všechny darované knihy byly vždy ověřovány v knihovním systému 
Aleph, zda ve fondu MZK nechybí nebo zda není třeba doplnit další výtisky. Takto bylo prověřeno  
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cca 15 000 svazků, do fondu se tímto způsobem doplnilo 2 300 knihovních jednotek a 265 
náhrad za ztracené nebo xeroxované dokumenty. Zbývající záznamy dokumentů byly ověřovány 
v Registru digitalizace. Jelikož byly omezeny skenovací možnosti, byly dokumenty po ověření 
ukládány s průvodkou ve skladišti fondů. Na vlastní skenování bylo možné načíst jen 6 346 
dokumentů, z toho v procesu skenování zůstalo na konci roku 3 000 knihovních jednotek. Ne-
potřebné nové a čisté monografie byly průběžně předávány na základě smlouvy o spolupráci se 
společností Americký fond o. p. s.

Odborem periodik bylo prověřeno kolem 3 000 ročníků periodik získaných darem. Na do-
plnění do fondu čekalo přibližně 90 čísel periodik, která v něm chyběla, nebo byla poškozena. 
Připraveno k digitalizaci bylo 1 924 ročníků periodik.

Před zahrnutím do digitalizace bylo vytvořeno 2 967 nových retrokonverzních záznamů. 
Následně byly vyhledány dané signatury ve skladu a knihovní jednotky byly opatřeny čárovým 
kódem. V průběhu ověřování byly doplňovány neúplné záznamy, chybějící čísla čnb a ISBN, bylo 
nutné také slučovat záznamy na stejný titul, které byly dříve doplněny do tří knihoven (UK, PK, 
TK) tvořících MZK. Takových oprav bylo provedeno 5 906. Nalezené chyby v záznamech byly 
opravovány s knihou v ruce.

Další činností bylo dopisování záznamů o exemplářích seriálů uložených v depozitáři s loka-
cí 05137–05316. Do databáze tak bylo zapsáno 14 578 svazků.

Celkově bylo prostřednictvím digitalizační linky zdigitalizováno a zpřístupněno 4 339 knihov- 
ních jednotek, které představovaly 660 500 zdigitalizovaných stránek. Dále bylo z datových no-
sičů na úložiště knihovny uloženo 4 836 audio CD, datových CD a DVD.

Využívání digitální knihovny MZK čtenáři se zvýšilo na 9 378 034 prohlížených stránek digi-
tálních dokumentů.

SLužby KNihoVNáM

• Regionální funkce
Regionální funkce v Jihomoravském kraji vykonávalo stejně jako v předchozích letech 7 pově-
řených knihoven. V návaznosti na novou Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 
2021–2027 s výhledem do roku 2030 zpracovala MZK ve spolupráci s pověřenými knihovnami 
Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2021–2027, jež 
zohlednila aktualizovaný Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (2019). Příprava koncepce byla 
ovlivněna událostmi pandemie covid-19, které nasměrovaly aktivity knihoven do online prostře-
dí. Vize zdůrazňuje podporu celoživotního neformálního vzdělávání, čtenářských návyků a čte-
nářské gramotnosti, občanských a sociálních kompetencí, budování a rozvíjení vztahu k regionu, 
mezigeneračních vztahů a sociální soudržnosti. Klade důraz na roli knihoven jako informačních 
a komunitních center.

Kvůli pandemii covid-19 bylo přeloženo udílení ocenění Komunitní knihovna Jihomorav-
ského kraje a TOP komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 z předchozího roku na 
14. května 2021. Ceny byly uděleny v prostorách Jihomoravského kraje za účasti hejtmana 
Mgr. Jana Grolicha a náměstka hejtmana Mgr. Františka Lukla, MPA. Ocenění TOP Komunitní 
knihovna Jihomoravského kraje převzala Knihovna Jiřího Mahena v Brně – pobočka Medlánky. 
Součástí slavnostního předávání ocenění bylo udělení ceny Knihovnická osobnost Jihomorav-
ského kraje 2020, kterou převzala ředitelka Městské knihovny v Mikulově Mgr. Ilona Salajková.

V roce 2021 vycházel 35. ročník časopisu Duha, který je publikován jako čtvrtletník s podti-
tulem Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Jednotlivá čísla byla věnována následujícím 
tématům: rozvoj regionální identity, vzdělávací aktivity knihoven, kulturní a znalostní bohatství 
knihoven, spolupráce školy a knihovny. Časopis vychází s podporou Jihomoravského kraje v tiš-
těné i elektronické podobě (na adrese duha.mzk.cz).

• Vzdělávání knihovníků
V  průběhu roku 2021 bylo uspořádáno celkem 18 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 
492 účastníků.
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V rámci vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje probíhala klasická frontální i e-lear-
ningová výuka. Všechny e-learningové kurzy (celkem 5) úspěšně ukončilo 235 absolventů. Za 
finanční podpory MK ČR (VISK 2) proběhl také 4. ročník 4 blended learningových profesních 
kurzů „Knihovník“ akreditovaných MŠMT dle Národní soustavy kvalifikací. Tyto kurzy úspěšně 
absolvovalo 40 knihovníků z celé ČR, 28 zájemců úspěšně složilo zkoušky dle Národní soustavy 
kvalifikací z těchto profesních kvalifikací: Knihovník katalogizátor (6), Referenční knihovník (4), 
Knihovník v přímých službách (11) a Samostatný knihovník – správce digitální knihovny (7). 
Dále pokračovalo pravidelné vzdělávání knihovníků v německém a anglickém jazyce.

V průběhu roku 2021 absolvovalo v MZK praxi celkem 13 studentů ze středních odborných 
škol a vysokých škol (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Mendelova univerzita, Univer-
zita Palackého v Olomouci).

• Jižní Morava čte
Již šestým rokem se podařilo uskutečnit projekt Jižní Morava čte, který pomáhá rozvíjet čtenář-
skou gramotnost u dětí a mládeže. Projekt každoročně doprovází tematická soutěž, jež dává 
soutěžícím prostor a možnost ke kreativnímu zpracování aktuálního tématu – tentokrát jím bylo 
„Teď to vidím jinak“, námět vybízející k reflexi aktuální společenské situace ovlivněné a zasažené 
pandemií. I přes nepříznivé podmínky proběhlo ve 49 zapojených knihovnách Jihomoravského 
kraje 113 akcí, kterých se zúčastnilo 3 129 dětí a 671 dospělých. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže nemohlo být (stejně jako v roce předchozím) v prosinci z epidemiologických důvodů 
uskutečněno, a bylo tak přeloženo do roku 2022. V červnu však proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítězů loňského ročníku soutěže s tématem „Svět v obrazech“, které bylo zvoleno v souvislosti 
s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského.

• projekt Česká knihovna
V roce 2021 proběhl 23. ročník projektu MK ČR Česká knihovna, jenž se zaměřuje na podpo-
ru nákupu nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, 
české ilustrované tvorby pro děti a mládež a vědy o literatuře. Do tohoto ročníku se přihlásilo 
63 nakladatelství se 483 knižními tituly, z toho bylo 7 titulů vyřazeno v předkole. Literární rada 
vybrala pro knihovny do nabídkového seznamu celkem 215 knižních titulů od 42 nakladatelů.

Do projektu se zapojilo 650 knihoven, z toho bylo 633 veřejných a 17 vysokoškolských. 
V roce 2021 obdrželo 650 knihoven bezplatně na obohacení fondů 22 710 publikací původní 
české literární tvorby.

• projekt cizojazyčná literatura
V roce 2021 byl vyhlášen projekt Cizojazyčná literatura, který se zaměřuje na podporu doplňo-
vání cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. 
Zapojené knihovny si mohly v nabídkovém seznamu, sestaveném z 528 titulů, objednat objed- 
nat knihy v základní objednávce za 17 000 Kč a v rezervě za dalších 15 000 Kč.

V nabídkovém seznamu titulů pro knihovny, na němž spolupracují odborníci na cizojazyč-
nou literaturu spolu s akvizitéry vybraných knihoven, je zastoupena cizojazyčná beletrie, zjedno-
dušená četba, literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky v jazyce a populárně naučná 
literatura. Celkem 55 přihlášených knihoven obdrželo 3 573 publikací v anglickém, německém, 
francouzském, španělském, italském, slovenském, ruském a polském jazyce.

• Kulturní a vzdělávací aktivity
MZK v roce 2021 opět zajišťovala pro MK ČR prezentaci knižní kultury na zahraničních kniž-
ních veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně, Frankfurtu nad Mohanem a ve spolupráci s Českými 
centry ve Vídni. Jarní veletrhy (Lipsko, Bologna a Londýn) byly přesunuty do online podoby, či 
zcela zrušeny. Z Lipska ale literatura nezmizela – veletrh připravil festival Leipzig Liest EXTRA 
21 (Lipsko čte EXTRA 21), který se odehrával po celém městě od 24. do 30. května. Festivalu 
se za velké mediální pozornosti zúčastnilo (např. televize a rozhlas ARD, ZDF a MDR či deník 
Frankfurter Allgemeine Zeitung) 6 českých autorů. V polovině října se za přísných hygienických 
opatření uskutečnil Frankfurtský knižní veletrh. Národní stánek ČR na 120 m2 nabídl novinky ze 
současné prózy, poezie, komiksu, esejistiky i literatury pro děti a mládež. Návštěvníkům veletrhu 
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se v rámci literárních čtení a diskusí představili 2 čeští autoři. Česká republika do Frankfurtu nad 
Mohanem přivezla také tzv. Letter of intent, jímž deklaruje zájem o čestné hostování na meziná-
rodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2025 nebo 2026. Závěr roku patřil 
již tradičnímu knižnímu veletrhu ve Vídni Buch Wien (10.–14. listopadu). Česká republika na něm 
letos sice neměla svůj národní stánek, přesto měli rakouští návštěvníci možnost vybrat si z 5 akcí 
s českými spisovateli, připravenými ve spolupráci s rakouskými nakladatelstvími. Na začátek září 
2021 bylo přesunuto hostování Česka na mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Polským 
čtenářům se představilo 15 autorek a autorů. O českou literaturu byl obrovský zájem, což po-
tvrzuje i návštěvnost: na 2 pódiích sledovalo český literární program asi 1 500 čtenářů, proda- 
lo se přes 2 500 překladů českých knih do polštiny. Český stan se sloganem AHOJ VARŠAVO! 
navštívily desetitisíce lidí.

Plánovaný Bohemistický seminář, mj. s vítězi překladatelské soutěže Cena Susanny Roth, se 
vzhledem k pokračující pandemii onemocnění covid-19 neuskutečnil. Předáno bylo pouze oce-
nění v rámci 5. ročníku soutěže Premia Bohemica. Laureátkou za rok 2021 se stala překlada- 
telka Dorota Dobrew z Polska – k předání ocenění došlo v průběhu knižního veletrhu ve Varšavě.

Úkolem ČLC je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou 
literaturu a knižní kulturu zejména v zahraničí, pomáhat rozvíjet její funkci nositele sdílených 
hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Ve shodě s koncepcí ČLC provozovala 
sekce aktivity ve 4 hlavních oblastech, byť s ohledem na pandemii zejména v první polovině roku 
2021 v omezené míře: rezidenční pobyty v ČR a zahraničí; zahraniční výjezdy českých autorů; 
vlastní programové aktivity a informační servis. Tématem roku byla česká poezie.

Českým autorům se vzhledem k pandemii koronaviru výraznou měrou snížily příjmy za reali-
zaci autorských čtení u nás i v zahraničí, proto ČLC vyhlásilo na základě pověření MK ČR již dru-
hou výzvu pro získání mimořádného tvůrčího stipendia. Přihlásilo se do ní celkem 160 tvůrců. 
Odborná komise vybrala 38 autorů, kterým byla vyplacena stipendia v celkové výši 1 520 000 Kč.

Množství aktivit se v průběhu roku přesunulo do virtuálního prostoru – jak kulturní akce, tak 
akce a kurzy vzdělávací. ČLC průběžně upravovalo svoji činnost i její obsah, aniž by došlo ke 
změně cíle či záměrů. Podařilo se tak vytvořit řadu nových podpůrných nástrojů pro prezentaci 
české literatury v zahraničí (2 videoseriály o české poezii; podcasty Za knihami a Nalezeni v pře-
kladu; 2 antologie o české literatuře ve slovinštině a španělštině).

ČLC pravidelně podporuje akce českých autorů v zahraničí, a to jak v rámci otevřené výzvy, tak 
v rámci vlastní dramaturgie. S ohledem na pandemii byla vyhlášena v roce 2021 pouze 1 otevřená 
výzva, v jejímž rámci komise mobility podpořila 20 projektů s účastí českých autorů, 5 projektů bylo 
zrušeno organizátory, ostatních 15 se podařilo zrealizovat. V rámci vlastní dramaturgie se podařilo 
i přes komplikovanou pandemickou situaci připravit a zrealizovat ve spolupráci se zahraničními 
partnerskými organizacemi další projekty s účastí více než 60 českých autorů a autorek. Nejčas-
těji se akce konaly v Německu (více než 20 akcí) a Polsku (12 akcí). ČLC nově zahájilo spolupráci 
například s italským festivalem BilBolBul, festivalem KOMIKs v Barceloně, mezinárodním festiva-
lem Leselenz v Německu a zapojilo se do rakousko-českého projektu Celá země čte, který vznikl 
za finanční podpory dotačního programu EU INTERREG a za spolupráce MZK s dolnorakouskou 
organizací Treffpunkt Bibliothek v St. Pöltenu a Nezávislým literárním domem v Kremži.

Snahou ČLC je také nabídnout českým autorům rezidenční pobyty v zahraničí. V roce 2021 
strávilo měsíc v zahraničí 5 autorek a autorů: Kateřina Čupová (Velká Británie), Štěpánka Jislová 
(Velká Británie), Přemysl Krejčík (Německo), Magdalena Šipka (Německo) a Daniela Vodáčková 
(Polsko). Díky trvalé spolupráci s Referátem mezinárodní spolupráce města Lipska, literárním 
festivalem globale a komiksovým festivalem Lakes do ČR přijely 4 zahraniční rezidentky: ně-
mecké spisovatelky Anna Kowollik a Karosh Taha a britské výtvarnice Sayru Begum a Rachael 
Smith. Z  iniciativy Ambasády nezávislé běloruské kultury, Centra experimentálního divadla 
a MZK byla v roce 2021 vyhlášena mimořádná výzva pro běloruské spisovatele. Do výzvy se 
přihlásilo celkem 23 běloruských autorek a autorů, z nichž odborná porota vybrala spisovatele 
a redaktora Sjarheje Kalendu a básnířku Nastassju Kudasavu. Čeští autoři měli stejně jako každý 
rok možnost požádat o měsíční rezidenční pobyt v Broumově. V roce 2021 bylo na rozdíl od loň-
ského roku možné všech 14 rezidenčních pobytů realizovat bez větších komplikací. V rámci ote- 
vřené výzvy byla udělena stipendia a rezidenční pobyty v Praze a Brně celkem 13 překladatelům 
nebo zahraničním bohemistům. ČLC v roce 2021 nově nabídlo tvůrčí rezidence v Horní Plané  
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ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera, za podpory Bavorské státní kanceláře a Regio-
nálního muzea v Českém Krumlově (pobočka Památník – rodný dům Adalberta Stiftera). Na 
rezidenci se setkala německá básnířka Slata Roschal s Ondřejem Hložkem.

ČLC v České republice ve spolupráci s významnými festivaly a veletrhy v ČR uspořádalo 
celkem 24 akcí pro odbornou a širokou veřejnost. V roce 2021 šlo o 3 odborné diskuse o kniž-
ním trhu realizované na knižním jarmarku Knihex a o spolupořadatelství 2 akcí během festivalu 
Bonjour Brno. V rámci komiksového festivalu FRAME uspořádalo ČLC 3 akce pro veřejnost. 
Hosty těchto debat a prezentací byli zejména pořadatelé významných komiksových festivalů 
z Británie, Německa a Francie.

ČLC vydalo katalog o nové české literatuře (v anglické a francouzské mutaci) a zveřejnilo 
9 tzv. Témat měsíce, odborně-popularizačních přehledových studií nejen o české literatuře na 
webu CzechLit (czechlit.cz). V roce 2021 došlo ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu 
AV ČR k aktualizaci bibliografických údajů v indexu autorů na webu CzechLit.

ČLC také pokračovalo spolu s 10 dalšími partnery v realizaci mezinárodního projektu CELA, 
jehož cílem je podpořit začínající překladatele a autory a poskytnout jim dovednosti a kontakty 
využitelné v rámci evropského knižního trhu. ČLC je také od podzimu 2020 aktivním členem 
Evropské akademie aliancí se sídlem v Akademii umění v Berlíně (allianceofacademies.eu) 
a nadále spolupracuje s obdobnými institucemi v Evropě v rámci sdružení ENLIT.

Kulturní a vzdělávací program MZK již druhým rokem pokračoval v omezených podmínkách 
daných pandemií, v roce 2021 se k tomu ještě připojila prostorová omezení v souvislosti s vý-
měnou oken ve studovnách v budově v Brně.

 V rámci pravidelného cyklu Oči Brna se uskutečnily 4 nové prezentace, MZK uspořádala 
11 výstav, z toho výstava Milan Kundera: Nostalgie po Evropě byla vyrobena ve dvou varian-
tách – ve francouzštině, která byla představena v Českém centru v Paříži, a ve zkrácené české, 
již mohli zhlédnout návštěvníci zářijového veletrhu Svět knihy.

 V roce 2021 se konalo 12 exkurzí v budově MZK, především pro třídní kolektivy, 4 z toho 
se ovšem odehrály živě ve streamu. MZK zorganizovala 52 vzdělávacích akcí, především webi-
nářů, v nichž se jejich účastníci naučili vyhledávat v online zdrojích a používat nástroje, jako jsou 
Knihovny.cz či Digitální knihovna. Ke stálicím již patří kurzy o pravidlech citování v odborných 
pracích. Dále pokračoval úspěšný cyklus Používej MoZek, tentokrát byl zaměřen na poznání 
mozku a způsobů, jakým nás sám mozek klame. Všechny sekce MZK uspořádaly dohromady 
156 kulturních akcí pro téměř 11 000 účastníků. Velká část kulturního programu se uskutečnila 
v zahraničí, v Polsku, Německu, Rakousku, ale také třeba v Somálsku.

Stejně jako v roce předcházejícím se 40 % akcí uskutečnilo online či hybridně (fyzicky i on-
line zároveň). V drtivé většině se jednalo o jednorázové akce – přednášky, besedy, webináře či 
školení. Do virtuálního prostoru byly připraveny také 2 online výstavy – výstava věnovaná Anto-
nínu Rejchovi byla realizována ve dvou jazykových mutacích, české a francouzské. 

VýzKuM A VýVoJ
V roce 2021 proběhl již třetí rok řešení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace 
(DKRVO) na léta 2019–2023. Koncepce rozvoje MZK se primárně zaměřuje na dvě oblasti, 
v nichž vznikají publikační a aplikované výstupy: Knihovnictví a informační věda a Psaná kultu-
ra. V oblasti Knihovnictví a informační vědy se soustředí na ochranu knihovního fondu a infor-
mační služby veřejnosti, v kontextu Psané kultury potom na výzkum české literatury a kultury 
19. a 20. století, výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím fondů 
paměťových institucí a na výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od ra-
ného novověku do současnosti. Celkovým cílem koncepce VO je zajistit návaznost výzkumu 
probíhajícího v rámci DKRVO na celkovou výzkumnou činnost MZK a jeho trvalou udržitelnost 
v letech 2019–2023. Další rozvoj bude zajištěn implementací nových vědeckých trendů v oblasti 
Knihovnictví informační vědy, systematickým výzkumem v oblasti Psané kultury, vytvářením 
vhodných podmínek pro badatele, spoluprací s dalšími VO na národní i mezinárodní úrovni a vý-
vojem v závislosti na potřebách uživatelů aplikovaných výsledků.

Vedle projektu DKRVO byly výzkumné a vývojové aktivity řešeny v projektech NAKI II, které 
byly přijaté ve výzvách z let 2017 a 2019:



• Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020 (výzva z roku 
2017) – MZK je hlavním řešitelem projektu, jehož cílem je zmapovat pomocí databáze, tiš-
těných bibliografií, specializované mapy a metodik problematiku překladů české literatury.

• Kramářské písně v historických brněnských fondech (výzva z roku 2017) – MZK je spolu-
řešitelem projektu, který má za cíl zmapovat, zpracovat, zpřístupnit a představit brněnské 
fondy kramářských písní.

• pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro 
zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti (výzva z roku 2017) – MZK je spoluřešitelem 
projektu, jehož cílem je vytvoření nástrojů a technologií pro zpřístupnění obsahu digitalizo-
vaných historických dokumentů, zejména pro zkvalitnění OCR starých dokumentů.

• RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací (výzva z roku 2017) – MZK je 
spoluřešitelem projektu, jeho cílem je vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k digitalizo-
vaným publikacím, chráněným autorskými právy, ale nedostupným na trhu.

• dL4dh – digital libraries for digital humanities (výzva z roku 2019) – MZK je spoluřešite-
lem projektu, jehož cílem je vývoj nástrojů pro efektivní využití a vytěžování dat z digitálních 
knihoven k posílení výzkumu digital humanities.

dALŠí řEŠENé pRoJEKty:

• MZK se stala součástí výzkumné infrastruktury LiNdAt/cLARiAh, která si klade za cíl zpří-
stupnit digitalizované zdroje z 11 předních národních kulturních, paměťových či vzděláva-
cích institucí, zahrnujících obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, 
filozofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, his-
torie hudby, etnologie a folklóru.
LiNdAt/cLARiAh-cz vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DA-
RIAH-CZ a je společným distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných 
infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastruc- 
ture) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

• Od listopadu 2019 je v běhu mezinárodní projekt EodopEN – ebooksondemandNetwork 
opening publications for European Netizens, v němž je MZK jednou z partnerských orga- 
nizací a vedoucí jedné pracovní skupiny. Projekt je podpořen z evropského dotačního pro-
gramu Creative Europe Culture a bude řešen do roku 2024.

• V programu creative Europe pokračovalo řešení čtyřletého mezinárodního projektu cELA, 
jehož cílem je propojit a představit na evropském literárním trhu začínající autory, překla-
datele a nakladatele (Connecting Emerging Literary Artists) z celkem 10 evropských zemí.

• V  roce 2020 bylo zahájeno řešení tříletého projektu humanitní vědy dokořán (huMAN) 
v programu OP VVV, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita. Cílem projektu je vy- 
tvoření tematických digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) včetně metodik pro pedagogy 
s cílem ukázat edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví se zaměřením na 
gymnaziální praxi.

• Od března roku 2021 vystupuje MZK v roli jednoho z partnerů v projektu Nahráno – ote-
vřeno, digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových 
institucích, jehož hlavním řešitelem je Muzeum umění Olomouc. Projekt je řešen v rám-
ci operačního programu fondů EHP 2014–2021 a jeho předmětem je široká škála aktivit 
v rámci oblasti Digital Humanities, které sahají od konzervativních restaurátorských zásahů 
až po inovativní virtuální edukativní nástroje.

dALŠí dLouhodobé AKtiVity MzK

• Knihovny.cz – centrální portál knihoven
Hlavním cílem portálu Knihovny.cz v roce 2021 bylo dokončení přechodu na nejnovější verzi 
knihovnického vyhledávacího nástroje VuFind. Původně byl portál doplněn o množství dodateč-
ných funkcí, což ztěžovalo migraci na nové verze, proto jsme se rozhodli při jeho dalším vývoji 
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používat originální funkce VuFind a případné úpravy prosazovat do hlavní vývojové větve tohoto 
systému. Pilotní provoz byl spuštěn v posledních dnech roku 2021, 4. 1. 2022 byla nová podoba 
poskytnuta členům Expertního týmu CPK k testování. Po zapracování připomínek bude portál 
převeden do ostrého provozu.

Druhým důležitým cílem byla implementace služby Získej EDD (elektronické dodávání do-
kumentů). Tuto službu vyvíjí Národní technická knihovna v Praze (NTK), uživatelům má být 
poskytována z rozhraní Knihovny.cz. Uživatel si bude moci na portálu vybrat článek nebo část 
knihy a objednat si elektronickou kopii v souladu s autorským zákonem. Kvůli prodlevám na 
straně NTK byla finální realizace přesunuta na jaro 2022.

Portál Knihovny.cz zajišťuje také školení, kde jsou prezentovány jeho hlavní funkce a mož-
nosti využití v praxi. Kvůli uzavření knihoven a nemožnosti pokračovat ve školeních za přítom-
nosti knihovníků a lektora jsme naše vzdělávací aktivity přesunuli do online prostoru. Nabídka 
webinářů pro knihovny i veřejnost se setkala s velkým ohlasem a během jara 2021 probíhaly 
prakticky každý týden. Opět se potvrdila síla spolupráce, a to zejména díky kolegům z projektu 
Digitalniknihovna.cz, kteří webinář o dostupných online zdrojích doplnili svými tipy na vyhledá-
vání zdigitalizovaných dokumentů.

Rozvíjeli jsme také naši kurátorskou činnost. V listopadu 2021 jsme připravili online verzi 
výstavy Leopold Šrom a moravští letci RAF. Rozšířen byl také web Čtení dětem (ctenidetem.
knihovny.cz) o nová témata a tituly. V průběhu podzimu jsme v rámci projektu VISK zrealizovali 
propagační kampaně na Facebooku, Youtube a Google, které přispěly ke zvýšení návštěvnosti.

Od května 2021 jsme ve spolupráci s Expertním týmem CPK připravovali Koncepci rozvoje 
portálu Knihovny.cz, kde jsme definovali priority rozvoje portálu do roku 2026. Portál by se měl 
stát skutečným vstupem do systému knihoven, měl by nabízet alternativu k tradičním službám 
formou online přístupu. Máme v plánu připravit i nové funkcionality pro uživatele (např. akce 
knihoven, legální zpřístupňování plných textů všude, kde je to možné, apod.). Zároveň portál 
bude sloužit jako podpora malým knihovnám. Dále budeme rozvíjet kurátorskou činnost a sna-
žit se o efektivní propagaci portálu. Koncepce je k dispozici na webové adrese bit.ly/koncep-
ce2022-2026.

• Staré mapy
Pozornost při správě portálu Staremapy.cz financované z prostředků programu VISK 3 byla 
věnována především propojení získaných výsledků s digitální knihovnou Kramerius tak, aby zde 
vedle již implementovaného geografického vyhledávání bylo možné přímo zobrazit kartografic-
ké dokumenty lokalizované prostřednictvím portálu. Práce na automatizovaném přenosu dat 
mezi Georeferencerem a Krameriem byly s pomocí vyvinutého a otestovaného API zahájeny 
v závěru roku 2021. Nadále rovněž pokračovala pravidelná kontrola dat vytvářených v rámci 
projektu Staremapy.cz dobrovolníky (aktuálně prošlo kontrolou 14 000 georeferencovaných 
dokumentů).

Nástroj Mapseries sloužící primárně ke zefektivnění katalogizace listů mapových děl byl 
v roce 2021 obohacen o další metadata a do jeho prezentační vrstvy (mapseries.mzk.cz) byla 
nahrána pětice nově katalogizovaných a digitalizovaných mapových děl. Metodiky věnované 
zpracování kartografických dokumentů vytvořené v minulém roce a výsledky příbuzných pro-
jektů byly na konci září prezentovány na online mezinárodní konferenci pořádané Mezinárodní 
kartografickou asociací (ICA) a Texas Map Society.

• Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
V průběhu roku probíhaly konzultace s knihovníky, zřizovateli knihoven a architekty, kteří se 
rozhodli přistoupit k rekonstrukci nebo výstavbě knihovny (celkem cca 60). Po celý rok byly také 
inovovány webové stránky metodického centra. Workshop Tvoříme koncepci knihovny, který 
vznikl ve spolupráci s Mgr. T. Štefkem v rámci projektu Sociální inovace v knihovnách na KISK 
Masarykovy univerzity, proběhl ve třech městských knihovnách (Pardubice, Znojmo a Třebíč). 
Ostatní plánované workshopy byly kvůli pandemii covid-19 pozastaveny. V rámci podaného 
projektu do VISK1, Novostavby a rekonstrukce knihoven v České republice, byl řešen budoucí 
vzhled a funkčnost databáze staveb, která bude umístěna na webových stránkách metodického 
centra. V rámci navázané spolupráce s Fakultou architektury VUT bylo pro studenty architektury 
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4. ročníku vypsáno ateliérové zadání Knihovny v malých obcích, výsledné semestrální práce 
byly konzultovány se studenty i s vedoucím ateliéru Ing. arch. J. Kristkem. Metodické centrum 
se spolupodílelo na přípravě dokumentu Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/
ředitele knihoven, kterou vydal Knihovnický institut (NK ČR). Vzdělávací aktivity, včetně e-lear-
ningové opory, poskytlo metodické centrum formou účasti na stážích Univerzita pro starosty, jež 
organizuje Sdružení místních samospráv ČR a jež se konaly v únoru, březnu a dubnu. Činnost 
metodického centra byla v květnu prezentována na semináři Spolupráce a podpora rozvoje ven- 
kovských knihoven MASkami v PO 2021–2027 (organizované NS MAS), v říjnu na VII. workshopu 
pro metodiky v Písku a na Celostátním semináři pro RF v Pardubicích, v prosinci na poradě kraj-
ských metodiků ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

• cdArcha
V roce 2021 začal být systém CDArcha intenzivně provozně využíván – v MZK proběhla archi-
vace 4 036 médií. Knihovna Akademie věd prostřednictvím systému zaarchivovala 113 nosičů, 
1 CD v systému uložila Vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Zejména pro potřeby NK ČR 
byl vypracován postup instalace serverové aplikace CDArcha, aby ji NK ČR mohla otestovat na 
svých serverech. Zahájená spolupráce s NK ČR je klíčovým předpokladem pro budoucí ulože- 
ní obsahu datových nosičů v dlouhodobém úložišti NK ČR a následné zpřístupnění uživatelům.

poSKytoVáNí iNFoRMAcí podLE záKoNA Č. 106/1999 Sb.,  
o SVobodNéM příStupu K iNFoRMAcíM
• počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 

1 žádost a 1 rozhodnutí o odložení žádosti,
• počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0,
• počet žádostí k soudu o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0,
• výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence – 0,
• počet stížností podaných podle § 16a – 0.
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základní statistické údaje k 31. 12. 2021 

Knihovní jednotky celkem 4 348 551 

Roční přírůstek / z toho povinný výtisk 39 651 / 25 242 

Počet jmenně / věcně zpracovaných děl / retrokonverze 20 057 / 23 540 / 43 160 

Počet odeslaných záznamů do Souborného katalogu 61 728 

Počet exemplářů docházejících periodik 7 371 

Počet digitalizovaných knihovních jednotek / stran 4 339 / 660 500  

Počet studijních míst 798  

Počet počítačů pro uživatele / z toho napojených na internet 85 / 85  

Počet hodin týdně, kdy je knihovna otevřena pro veřejnost 75,5  

Počet registrovaných čtenářů / nově zaregistrovaných 13 427 / 5 193 

Počet návštěvníků 80 470 

Počet fyzických výpůjček / zobrazených digitálních dokumentů 154 459 / 10 261 385 

Počet požadavků (protokolovaných v systému Aleph) 64 335 

Požadavků MVS / z toho kladně vyřízených 9 402 / 8 475 

Kulturní a vzdělávací akce / počet účastníků 231 / 22 835 

Počet titulů vydaných neperiodických / periodických publikací 11 / 1 

Knihovní jednotky celkem 
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přírůstek 2021 

počet exemplářů docházejících periodik 

Fyzické a digitální výpůjčky 

38   Výroční zpráva Fakta a čísla

⚫ 10 261 385 Zobrazené digitální dokumenty
⚫     100 660 Mimo knihovnu
⚫       47 673 Prezenční
⚫         6 160 Vypůjčky neprotokolované

⚫ 25 242 Povinný výtisk
⚫   9 817 Dary
⚫   4 555 Nákup
⚫         37 Výměna
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Publikační činnost

VýStupy zAřAzENé do RiV zA RoK 2021

odborná kniha
• BLAŽEJOVSKÁ, Alena, Markéta HEJKALOVÁ, Romana MACHÁČKOVÁ. Hana Pražáková. Příběhy plné 

naděje. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 97880-7051-314-9.
• FRANKOVÁ, Jana, François-Pierre GOY, eds. Antonín Rejcha, znovunalezený. Brno: Moravská zemská 

knihovna, 2021. ISBN 978-80-7051-312-5.
• FRANKOVÁ, Jana, Monika HOLÁ, Pavel SÝKORA, Vlastimil TICHÝ, Irena VESELÁ, Vít ZOUHAR, Pavel 

ŽŮREK. Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. 
ISBN 978-80-7051-315-6.

• GALMICHE, Xavier, Lenka POKORNÁ KORYTAROVÁ, Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura ve francouz-
ských překladech (1989–2020). La littérature Tchèque et ses traductions en français (1989-2020). 
Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021. ISBN 978807051307-1.

• CHODĚJOVSKÁ, Eva, Jiří DUFKA. Bernard Pavel Moll. Sběratel a jeho atlas. Brno: CPress, 2021. 
ISBN 978-80-264-3830-4.

• NAGY, Ladislav, Jaromír KUBÍČEK, Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura v anglických překladech (1989–2020). 
Czech Literature in English Translation (1989–2020). Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021. 
ISBN 978-80-7051-302-6.

• NOVOTNÝ, Lubomír, Petra KUBÍČKOVÁ, Jiří GLONEK. Ve službách osvěty. Moravský knihovník Bohuš 
Vybíral. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978807051289-0.

• PAŠEK, Martin. Osvald Chlubna a  jeho první smyčcový kvartet. Geneze, analýza, recepce, kritická 
edice. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021. ISBN 978-80-7051-316-3.

• SEHNAL, Jiří. Figurální mše na Moravě od 17. století do současnosti. Brno: Moravská zemská knihov-
na v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-313-2.

Kapitola v odborné knize
• FRANKOVÁ, Jana. From a Comedy to an opéra-comique: The Clandestine Marriage (1765) by Col- 

man and Garrick and Its Adaptations in 18th-Century Musical Theatre. In: CORTIZO, María Encina, 
Michela NICCOLAI, eds. Singing Speech and Speaking Melodies. Minor Forms of Musical Theatre in 
the 18th and 19th Century. Turnhout: Brepols, 2021, s. 355–381. ISBN 978-2-503-59543-6.

• FRANKOVÁ, Jana. L’Anneau perdu et retrouvé de Sedaine et La Borde (1764): réflexions sur un 
travail d‘écriture à quatre mains. In: LE BLANC, Judith, Raphaëlle LEGRAND, Marie-Cécile SCHANG- 
-NORBELLY, eds. Une œuvre en dialogue. Le théâtre de Michel-Jean Sedaine. Paris: Sorbonne Univer-
sité Presses, 2021, s. 113–128. ISBN 979-10-231-1585-7.

• CHODĚJOVSKÁ, Eva. Jan Antonín Venuto – kartograf. In: CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Alena, ed. Kráčel krajem 
poutník…: Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky. Praha: Národní knihovna ČR, 
2021, s. 53–69. ISBN 978-80-7050-728-5.

Stať ve sborníku
• CHODĚJOVSKÁ, Eva. The Promotion of a City with Visuals. Case Study of Prague. In: La città globale. 

La condizione urbana come fenomeno pervasivo. The Global City. The urban condition as a pervasive 
phenomenon. Torino: Aisu, 2021, s. 914–924. ISBN 978883127701-3.
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uspořádání výstavy, uspořádání výstavy s kritickým katalogem
• FRANKOVÁ, Jana, François-Pierre GOY. Antonín Rejcha, znovunalezený [online]. Brno, 26. 2. 2021 – 

31. 12. 2021. Dostupné z: https://rejcha.knihovny.cz/.
• FRANKOVÁ, Jana, Monika HOLÁ, Pavel SÝKORA, Vlastimil TICHÝ, Irena VESELÁ, Vít ZOUHAR, Pavel 

ŽŮREK. Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. Brno, 16. 2. 2021 – 19. 4. 2021.
• MACHÁČKOVÁ, Romana. Hana Pražáková. Příběhy plné naděje. Brno, 22. 4. 2021 – 25. 6. 2021.

Recenzovaný odborný článek
• DROZDA, Martin. Prusko-francouzská válka v kramářských tiscích. Acta Musei Nationalis Pragae – 

Historia litterarum, 2021, 66(3–4), s. 72–79. ISSN 2570-6861.
• DUFKA, Jiří. Zrod venkovské tiskárny. Znojemská dílna v  letech 1703–1742. Knihy a dějiny, 2019, 

26(1–2), s. 52–106. ISSN 1210-8510.
• PAVELKOVÁ, Jindra. Historia de ymagine virginis Marie. Vznik a původ legendy o obraze Panny Marie 

Svatotomské. Brno v minulosti a dnes, 2021, 34(1), s. 11–49, 247–248. ISSN 0524689X.
• PAVELKOVÁ, Jindra. Kramářské písně v rajhradské benediktinské knihovně. Acta Musei Nationalis 

Pragae – Historia litterarum, 2021, 66(3–4), s. 58–71. ISSN 2570-6861.
• ŠINCLOVÁ, Soňa. Tvar, literární a umělecký měsíčník: příspěvek k dějinám tradicionalistické publi- 

cistiky. Vlastivědný věstník moravský, 2021, LXXiii(1–2), s. 116–126. ISSN 0323-2581.
• VESELÁ, Irena. Das Libretto zur Oper Porsena von Agostino Piovene (Venedig 1712) als Vorläufer 

der Festa teatrale Costanza e Fortezza von Pietro Pariati (Prag 1723). Musicologica Brunensia, 2021, 
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cz/clanky/ctenari-mzk-si-rychle-zvykli-na-nove-atrium.

• ŠMÍDTOVÁ, Martina. Listopad v  MZK ve znamení norské literatury. Duha: Informace o  knihách 
a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(4) [cit. 2022-01-03]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://
duha.mzk.cz/clanky/listopad-v-mzk-ve-znameni-norske-literatury.

• ŠMÍDTOVÁ, Martina, Martina SMETÁNKOVÁ. Co přináší díla nedostupná na trhu? Duha: Informace 
o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(3) [cit. 2022-01-03]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: 
http://duha.mzk.cz/clanky/co-prinasi-dila-nedostupna-na-trhu.
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• ŠMÍDTOVÁ, Martina, Vít RICHTER, Martina SMETÁNKOVÁ. Jak zapojit knihovnu do DNNT a jak tuto 
službu propagovat čtenářům? Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(4) 
[cit. 2022-01-03]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/jak-zapojit-knihovnu-do- 
dnnt-jak-tuto-sluzbu-propagovat-ctenarum.

• ŠVEC, Jan. MZK v Brně se zapojí do řešení projektu podpořeného z Fondů EHP a Norska. Duha: 
Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(2) [cit. 2022-01-03]. ISSN 1804-4255. 
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/mzk-v-brne-se-zapoji-do-reseni-projektu-podporeneho-z-fon-
du-ehp-norska.

• TICHÝ, Vlastimil. Commentary. In: TŮMA, František Ignác Antonín. Requiem [booklet k CD]. Praha: 
Supraphon, 2021, s. 6–28. ISBN 099925430023.

• VESELÁ, Irena. Antonio Caldara: La concordia de’ pianeti. Konzertante Aufführung in italienischer Spra-
che, 22. 9. 2021. Programmheft, Theater an der Wien, Wien, 2021 [průvodní text v tištěném programu].

• VESELÁ, Irena. Bohuslav Martinů. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 
35(1) [cit. 2022-01-03]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/bohuslav-martinu.

• VESELÁ, Irena. Malá připomínka hudebně-historického odkazu P. Antonína Láníka. Zpravodaj Musica 
sacra [online]. 2021, 29(2) [cit. 2022-01-24]. ISSN 2336-5374. Dostupné z: http://www.musicasacra.
cz/wp-content/uploads/2021/07/Zpravodaj-2-2021.pdf.

• VESELÁ, Irena. Rudolf Pečman (1931–2008): Pocta zakladateli festivalu Moravský podzim. Duha: 
Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(3) [cit. 2022-01-03]. ISSN 1804-4255. 
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/rudolf-pecman-1931-2008-pocta-zakladateli-festivalu-mo-
ravsky-podzim.

• VYTISKOVÁ, Kateřina, Martina ŠMÍDTOVÁ. ČLC/MZK na mezinárodním knižním veletrhu a literárním fes-
tivalu Svět knihy. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(4) [cit. 2022-01-03]. 
ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/clcmzk-na-mezinarodnim-kniznim-veletr-
hu-literarnim-festivalu-svet-knihy.

VyStoupENí NA KoNFERENcích 
A přEdNáŠKoVá ČiNNoSt

dilhofová, Adéla
22. března, Praha
Jinonické informační pondělky [online]
Aktivity knihoven na podporu čtenářství

dilhofová, Adéla
8. září, Olomouc
Knihovny současnosti 2021
Vize změn v profesní kvalifikaci Knihovník v Národní soustavě kvalifikací 

dilhofová, Adéla
13. října, Písek
Celostátní seminář pro metodiky SKIP
Když praxe vyvolá změny aneb proměny a změny typových pozic v NSK

dostálová, Lenka
23. a 25. února, 2., 4., 16. a 18. března, 6. a 8. dubna 2021
Knihovna v obci: online stáž pro starosty, místostarosty, zaměstnance a zastupitele obcí I. typu [online]
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven

dostálová, Lenka
17. května 2021
Spolupráce a podpora rozvoje venkovských knihoven místními akčními skupinami v novém  
programovém období 2021–2027 [online]
Veřejná knihovna – místo, které spojuje



 Fakta a čísla Výroční zpráva 45

dostálová, Lenka – dilhofová, Adéla
12. října 2021, Písek
VII. workshop pro metodiky
Jak postavit dobrou knihovnu

dostálová, Lenka – dilhofová, Adéla
21. října 2021, Pardubice
Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven:  
aktuality a příklady dobré praxe

dostálová, Lenka
3. prosince 2021, Hradec Králové
Porada krajských metodiků [online]
Knihovna = multifunkční veřejný prostor

drozda, Martin
4. listopadu 2021, Kroměříž
XVI. odborná konference o tradiční lidové kultuře na Hané
Kramářské tisky Antonína Halousky

dufka, Jiří
3. listopadu 2021, Olomouc 
Bibliotheca antiqua
Rukopisy a staré tisky v Moravské zemské knihovně. Zpráva o činnosti  
za léta 2020–2021

dufka, Jiří – Macháčková, Jana
1. prosince 2021
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě [online]
Prezentace mezinárodního projektu Nahráno – Otevřeno: Digitalizace,  
zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích

Franková, Jana
9.–10. dubna 2021
Antoine Reicha as Visionary II. Mezinárodní kolokvium [online]
Antoine Reicha and his operas-comiques after 1808

Franková, Jana
29. května 2021, Brno
Oktáva, rádio Proglas
Oktáva – Antonín Rejcha

hruška, zdeněk
2. června 2021
Digitalizace CD, VHS, LP a dalších podobných médií [online]
Seminář digitalizace pro Krajské knihovny

chaloupková, petra
14. prosince 2021
Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021 [online]
Udržitelnost v MZK

chodějovská, Eva – pacek, Miloš
30. září – 2. října 2021
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Coordinating Cartographic Collections [online]
Unified Descriptive Standards as a Road to Interoperability:  
Best Current Practice Concerning Old Maps in Czech GLAM Institutions

Krafl, Martin
24. září 2021, Praha
mezinárodní knižní veletrh Svět knihy
Knižní festivaly a veletrhy v době pandemie

Krafl, Martin
21. října 2021, Frankfurt nad Mohanem, Německo
zasedání sdružení ENLIT na podporu literatury v překladu v Evropě
Činnost Českého literárního centra v době pandemie

Krafl, Martin
1.–2. prosince 2021, Madrid, Španělsko
konference členů Evropské aliance akademií
Evropská burza kulturních projektů – moderace

Kratochvílová, Monika
12. října 2021, Písek
VII. workshop pro metodiky
Služby knihoven v době pandemie v Jihomoravském kraji – realita a nové možnosti

Kratochvílová, Monika
21. října 2021, Pardubice
Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021
Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit jako nová regionální služba  
na příkladu knihoven v Jihomoravském kraji

Krčál, Martin
18. května 2021
Elektronické služby knihoven 2021
Knihovny.cz v době covidové

Krčál, Martin
22. června 2021
Infos 2021 [online]
Knihovny.cz #protiviru online

Krčál, Martin
13. října 2021, Brno
Oslavy 20 let od založení Knihovny Biskupství brněnského – setkání zástupců knihoven
Knihovny.cz: co nabízí centrální portál knihoven

Krčál, Martin
27. října 2021, Praha
Knihovnická dílna [online]
Knihovny.cz: co nabízí centrální portál knihoven

Krčál, Martin
3. listopadu 2021
Bibliotheca Academica 2021
Knihovny.cz: příležitost pro akademické knihovny?
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Krčál, Martin – žabička, petr
19. listopadu 2021
Setkání Rady CPK [online]
Knihovny.cz – zpráva o aktuálním stavu

Krčál, Martin – zadražilová, iva
prosinec 2021
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 [online]
Knihovny.cz – plány do budoucna a implementace vyhledávače VuFind

Kubíček, tomáš
8. září 2021, Olomouc
Knihovny současnosti
moderace bloku Milníky a pilíře, debata nad aktuálními otázkami českého knihovnictví

Kubíček, tomáš
6.–7. října 2021, České Budějovice
Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě
Cesta k překladu

Kubíček, tomáš
8. října 2021, Varšava, Polsko
Mezinárodní knižní veletrh
České knihovny a čtenářství. Debata s ředitelem Polské národní knihovny na Varšavském veletrhu

Lidmila, Jan
8. září 2021, Olomouc
Knihovny současnosti
Časopis Duha – víc než jen regionální periodikum

Lidmila, Jan
13. října 2021, Brno
20. výročí Knihovny Biskupství brněnského
Role veřejných knihoven dnes

Machátová, Martina
15. února, 23. března, 17. května, 20. září, 22. listopadu 2021
Kurz základů vědecké práce pořádaný Sdružením moravských pracovišť Akademie věd ČR [online]
Moderní informační zdroje pro výzkum

Machátová, Martina
12. května 2021
Školení pro členy SKIP Velká Morava [online]
Digitální knihovny v ČR

pokorná Korytarová, Lenka
3.–5. října 2021, Čadca, Slovensko
XXIII. kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov
Dílo Jana Amose Komenského v překladech po roce 1989

Sýkora, pavel
únor–květen 2021, Brno
Ústav hudební vědy FF MU [online]
Hudební expresionismus



Sýkora, pavel
18. března 2021, Brno 
Knihovna Jiřího Mahena [online]
Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho

Sýkora, pavel
15. září 2021, Brno
Výroční zasedání ČNS IAML a semináře Hudební skladatelé a Brno ve 20. století
Bohuslav Martinů: Profil života a díla

Sýkora, pavel
říjen–prosinec 2021, Brno
Akademie staré hudby
Hudba a rétorika

Sýkora, pavel
8. listopadu 2021, Brno
Podoby současné a aplikované muzikologie
Ctirad Kohoutek: Mezi socialistickým realismem a avantgardou

Šinclová, Soňa
9.–10. dubna 2021
Antoine Reicha as Visionary II. Mezinárodní kolokvium [online]
The depiction of female characters in operas Natalie and Sapho by Antoine Reicha

Veselá, irena
2. června 2021, Olomouc
Nové poznatky ke staré hudbě III. Symposium ad honorem Jiří Sehnal
Brněnský augustinián a regenschori P. Anselm Hackenwälder (1730–1772) a jeho svitavské kořeny

zadražilová, iva – Krčál, Martin
8. září 2021, Olomouc
Knihovny současnosti
5 let s portálem Knihovny.cz: od zapojování knihoven přes vzdělávání po informační kurátorství

zadražilová, iva
21. září 2021, Bamberg
ECIL 2021, European Conference on Information Literacy [online]
Digital Literacy Competencies and Interests of Elderly People

zadražilová, iva
21. října 2021, Pardubice
Regionální funkce knihoven 2021
Zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz

žabička, petr – zavřelová, Alžběta
18.–19. května 2021
Elektronické služby knihoven 2021 [online]
Strojové učení v knihovnách

žabička, petr
10. června 2021
Internet a technologie (21)
mojeID a knihovny
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žabička, petr
20.–21. října 2021, Jindřichův Hradec
Periodická paměť
Perspektivy zpřístupnění periodik

žabička, petr
2. listopadu 2021, Brno
Jak v knihovnách budovat a úspěšně provozovat maker space a jak uspět se žádostí  
o dotaci ve VISK 3
Praktické rady z pohledu hodnotitele programu VISK 3

žabička, petr
18. listopadu 2021
Seminář digitalizace pro krajské knihovny [online]
Virtuální sbírky – možnosti tvoření virtuálních sbírek, individuálně i nad všemi daty ČDK 

žabička, petr – bogár, Ján – tran, Michal
1. prosince 2021
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 [online]
Obrazová data a strojové učení

ČLENStVí V KoMiSích

ilona bašistová
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při Národní knihovně ČR

Mgr. Adéla dilhofová
členka pracovní skupiny SDRUK Koncepce rozvoje knihoven 2020–2027 – priorita 6
členka redakční rady Bulletin SKIP
členka redakční rady časopisu Duha
členka Sekce vzdělávání SKIP

Mgr. Lenka dostálová
členka mezinárodní pracovní skupiny The LIBER Architecture Group (LAG) 
členka redakční rady časopisu ČTENÁŘ: měsíčník pro knihovny

Mgr. Jiří dufka
člen podkomise UNESCO pro kartografické dokumenty
člen pracovní skupiny pro historické fondy při Národní knihovně ČR
člen pracovní skupiny pro mapy v archivech při Archivní správě MV ČR

Mgr. taťána Fišáková
členka pracovní skupiny pro věcný popis při Národní knihovně ČR

Mgr. Radka chlupová, MbA
členka Komise pro povinný výtisk při Národní knihovně ČR
členka Koncepce rozvoje knihoven 2021–2027 – priorita 4 Trvalé uchování tradičních  
knihovních dokumentů
členka pracovní skupiny pro zpracování seriálů při Národní knihovně ČR

Mgr. Eva chodějovská, ph.d.
členka Centro Geo-Cartografico di Studi e Documentazione (GeCo)
členka Komise pro historickou geografii
členka redakční rady časopisu Historická geografie
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členka redakční rady časopisu Z Českého ráje a Podkrkonoší
předsedkyně Pracovní skupiny pro mapy v archivech při Archivní správě Ministerstva vnitra
vědecká korespondentka časopisu Città e storia

MgA. Michal indrák, ph.d.
člen Formátového výboru NDK
člen komise VISK 7
člen organizačního výboru CASLIN
člen pracovních skupin pro řešení koncepce rozvoje knihoven ČR – priorita Knihovny  
ve virtuálním prostředí

phdr. Věra Jelínková
členka komise pro regeneraci památkové zóny v Ivančicích

Mgr. Jan Klos 
člen komise VISK 5

ing. Martin Krafl
člen Dramaturgické rady MZK
člen grantové komise na podporu vydání české literatury v překladu Ministerstva kultury ČR
člen komise mobility Českého literárního centra
člen Mezinárodní čestné rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
členka komise Knihovna roku
členka komise VISK 1
členka předsednictva a výkonného výboru SKIP ČR
členka redakční rady časopisu Duha
členka Sekce pro regionální funkce SDRUK
předsedkyně komise MARK

prof. phdr. tomáš Kubíček, ph.d.
člen Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR
člen Ediční rady MU v Brně
člen grantové komise na podporu vydání české literatury v překladu Ministerstva kultury ČR
člen hodnotícího panelu RVVI – O6 – Humanities
člen oborové rady doktorského studia Dějin novější české literatury FF JČU
člen oborové rady doktorského studia Teorie literatury ÚČL a LV FF UK
člen oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury FF UP
člen oborové rady Germanoslavistika FF UK
člen oborové rady Obecná a srovnávací literatura FF UK
člen poroty Ceny Jaroslava Seiferta, od 2019 předseda poroty
člen poroty Ceny Franze Kafky
člen pracovní skupiny pro řešení koncepce rozvoje knihoven 2020–2027
člen pracovní skupiny projektu Cizojazyčná literatura
člen Rady SDRUK
člen redakční rady časopisu Duha
člen redakční rady časopisu ProInflow
člen Ústřední knihovnické rady
člen vědecké rady FF JČU
člen vědecké rady JČU
externí spolupracovník Forschergruppe Narratologie
koordinátor pilíře Občanská společnost Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027
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odborný garant Priority V. Stavby a rekonstrukce knihoven Koncepce rozvoje knihoven v ČR  
na léta 2021–2027
předseda Nadace knihoven ČR
spolupracovník Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, École des hautes études  
en sciences sociales (EHESS)

Mgr. Jan Lidmila
člen komise VISK 2

phdr. Martina Machátová
garantka za normy a aktivity PATLIB (ochrana průmyslového vlastnictví)

Mgr. Jitka Machová
členka pracovní skupiny pro historické fondy při Národní knihovně ČR
členka komise VISK 6
členka komise ISO II/F

Mgr. Erika Mirová
členka pracovní skupiny Formátového výboru NDK pro digitalizaci textových dokumentů

Mgr. et Mgr. Jana peňázová
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při Národní knihovně ČR

phdr. Jindra pavelková
členka pracovní skupiny Koncepce rozvoje knihoven 2021–2027 – priorita 4: Trvalé uchování  
tradičních knihovních dokumentů
členka pracovní skupiny pro historické fondy při Národní knihovně ČR
členka pracovní skupiny SDRUK pro služby
členka pracovní skupiny UNESCO – Paměť světa
viceprezidentka ICARUS4all

Mgr. Jan pavlíček, ph.d.
člen skupiny ARS CONCEPTUS pro současné umění

Mgr. Ludmila pohanková
členka pracovní skupiny pro knihovny s povinným výtiskem a nabídkovou povinností

Mgr. Lenka pokorná Korytarová
členka komise VISK 9
členka Sekce pro bibliografii SDRUK

Anna Sládková
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při Národní knihovně ČR

doc. phdr. pavel Sýkora, ph.d.
člen redakční revue Opus musicum

Mgr. Michal Škop
člen pracovní skupiny pro Koncepci rozvoje knihoven, priorita č. 6 – Systém hodnocení a marketing  
veřejných knihovnických a informačních služeb

Mgr. Eva tauwinklová
členka pracovní skupiny pro jmenné zpracování knih při Národní knihovně ČR
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při Národní knihovně ČR
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Mgr. irena Veselá, ph.d.
členka pracovní skupiny pro věcný popis hudebnin a zvukových dokumentů při Národní knihovně ČR
členka programové rady studijních programů Hudební věda a Teorie a provozovací praxe staré hudby  
na FF MU
členka výboru České národní skupiny IAML, z. s.

phdr. iva zadražilová, ph.d.
členka komise IVIG – Komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost
členka pracovní skupiny Mediální gramotnost při Prioritě 6 Ústřední knihovnické rady

ing. petr žabička
člen expertního týmu Centrálního portálu knihoven
člen komise VISK3
člen pracovních skupin pro řešení koncepce rozvoje knihoven ČR
člen Ústřední knihovnické rady
odborný garant VISK 8

VEdENé KVALiFiKAČNí pRácE zA RoK 2021

prof. phdr. tomáš Kubíček, ph.d.
 • dizertační práce:

Šinclová, Soňa. Postava Salome v proměně prezentací. (FF UPOL)

Mgr. irena Veselá, ph.d.
 • magisterská práce:

Vančurová, Natálie. Nezpracované hudebniny z 18.–19. století z hudební sbírky benediktinského kláštera 
v Rajhradě. Tematický katalog. (FF MU)
 • dizertační práce:

Borková, Alena. Duchovní kompozice Jana Křtitele Vaňhala v moravských hudebních sbírkách. (FF MU)

phdr. iva zadražilová, ph.d.
 • bakalářské práce:

Al Kirbiová, Sarah. Návrh marketingové strategie pro vybraný start-up. (Ambis)
Brym, Josef. Uživatelské testování platforem podporující sdílenou ekonomiku. (Ambis)
Cupalová, Eliška. Systém vzdělávání zaměstnanců ve vybraném malém podniku. (Ambis)
Daniš, Jan. Identifikace marketingových možností v obchodních odděleních ve velkoobchodě  
Sonepar. (Ambis)
Fantová, Kateřina. Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu  
vybrané firmy. (Ambis)
Gerey, Maryana. Prezentační dovednosti v marketingové komunikaci. (Ambis)
Hermann, Adam. Vliv a působení věrnostních programů na zákazníky. (Ambis)
Pučok, Martin. Management informační bezpečnosti ve vybrané organizaci. (Ambis)
Skorko, Nadine. Analýza faktorů ovlivňující mediální gramotnost studentů vysoké školy AMBIS  
v souvislosti s Covid-19. (Ambis)
Slezáková, Janka. Využití koučinku v rozvoji mezinárodní školské organizace. (Ambis)
Šwarzová, Jana. Moderní přístupy ve vzdělávání zaměstnanců. (Ambis)
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Hospodářská činnost organizace 
v roce 2021

ÚdAJE o RozpoČtu příJMů A VýdAJů

V upraveném rozpočtu na rok 2021 obdržela MZK v Brně od zřizovatele příspěvek na provoz 
ve výši 138 875 882 Kč. V průběhu roku 2021 bylo provedeno 20 rozpočtových úprav.

dotace a příspěvky (neinvestiční) poskytnuté v roce 2021 
od zřizovatele i od ostatních poskytovatelů (v tis. Kč) 

Příspěvek na provoz MK ČR  138 876 

Dotace na projekty MK ČR      9 810 

Mimorozpočtové zdroje    13 472 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 162 158 

VyhodNocENí VýNoSů A NáKLAdů

Přehled celkových nákladů a výnosů organizace a porovnání nákladů a výnosů s upraveným rozpočtem 
jen za provozní činnost bez účelových dotací a mimorozpočtových zdrojů uvádí následující tabulka:

Vybrané ukazatele (v tis. Kč) 

ukazatel
Skutečnost 

k 31. 12. 2021 včetně 
mimorozpočtových zdrojů 

provoz

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2021 % plnění

Výnosy celkem 176 473 144 677 148 230 ×

Výnosy z vlastní činnosti 5 588 4 898 5 588 114,09

Výnosy z prodeje pozemků 9 9 9 100,00

Zúčtování fondů 1 029 0 21 ×
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Ostatní výnosy 1 323 891 1 323 148,48

Finanční výnosy 5 3 5 166,67

Příspěvek a dotace od zřizovatele 151 173 138 876 141 284 101,73

Mimorozpočtové zdroje 17 346 0 0 0,00

Náklady celkem 176 109 144 677 147 866 ×

Spotřebované nákupy 18 136 18 461 17 155 92,93

Z toho akvizice 9 212 9 615 9 109 94,73

Opravy 4 077 2 917 3 858 132,26

Cestovné 1 701 1 691 1 659 98,05

Reprezentace 170 109 166 152,29

Služby 18 667 13 266 16 098 121,35

Osobní náklady 115 240 93 950 94 690 100,79

Z toho mzdové náklady 78 905 65 882 65 893 100,02

Daně a poplatky 72 48 72 150,00

Ostatní náklady 7 343 6 412 6 930 108,08

Odpisy 10 666 7 788 7 201 92,46

Finanční náklady 37 35 37 105,71

Daň z příjmů 0 0 0 0,00

Výsledek hospodaření 364 0 364 ×

Pozn.: Závazný limit prostředků na platy a závazný limit OON byl dodržen. Rozdíl ve výši (2 408 tis. Kč) mezi skutečným čerpá-
ním příspěvku od zřizovatele (141 284 tis. Kč) a upraveným rozpočtem (138 876 tis. Kč) tvoří nečerpané prostředky z roku 2020 
zaúčtované na syntetický účet 384 – Výnosy příštích období dle metodického pokynu MK ČR k účetní závěrce za rok 2020.
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RozboR VýNoSů z VLAStNí ČiNNoSti A oStAtNích VýNoSů
přibLižuJí NáSLEduJící dVě tAbuLKy  

Výnosy z vlastní činnosti bez smluvních pokut a úroků z prodlení (v tis. Kč) 

položka Skutečnost k 31. 12. 2021 % z celkového objemu výnosů 
z vlastní činnosti

Publikace 25 0,62

Knihovnické fotoslužby, tisk a vazby 2 0,05

Čipové karty pro nájemce 2 0,05

Samoobslužný tisk a kopie 58 1,43

RKK 80 1,97

Vložné 357 8,81

Propagace 224 5,53

Registrační poplatky 1 282 31,65

Náhrady za EE 111 2,74

Náhrady za vodné a stočné 3 0,07

Náhrady za teplo 16 0,39

Náhrady za služby 179 4,42

Rešerše 6 0,15

EOD 32 0,79

MVS a MMVS 191 4,71

Pronájmy 1 483 36,62

celkem 4 051 100,00
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Struktura výnosů z vlastní činnosti v % 

ostatní výnosy (v tis. Kč) 

položka Skutečnost k 31. 12. 2021 % z celkového objemu 
ostatních výnosů

Ostatní pokuty a penále 1 536 39,36

Jiné ostatní výnosy 2 366 60,64

celkem 3 902 100,00

RozboR ČERpáNí MzdoVých pRoStřEdKů

Plán práce na průměrný přepočtený počet úvazků 171,75 nebyl překročen. Celkový přepočtený počet zaměstnanců 
za rok 2021 činil 191,50 úvazku, z nichž 19,99 úvazku bylo vykázáno jako mimorozpočtové zdroje, zbylých 171,51 
činily úvazky ve stanoveném závazném limitu (171,75). Závazný ukazatel čerpání mzdových prostředků nebyl pro 
rok 2021 překročen.

FiNANcoVáNí REpRoduKcE MAJEtKu z SMVS 

V roce 2021 čerpala MZK ze systému SMVS 2 250 600 Kč na akci 134V151000044 s názvem MZK Brno – výměna 
výtahů v budově MZK, 112 752 034,71 Kč na akci 134V131000095 s názvem MZK – rekonstrukce a dostavba 
depozitáře H1 a 6 813 299 Kč na akci 134V151000059 MZK v Brně – výměna oken.

⚫ pronájmy 
⚫ MVS a MMVS 
⚫ EOD
⚫ rešerše
⚫ náhrady za služby
⚫ náhrady za teplo
⚫ náhrady za vodné a stočné
⚫ náhrady za EE
⚫ registrační poplatky
⚫ propagace
⚫ RKK
⚫ samoobslužný tisk a kopie
⚫ čipové karty pro nájemce
⚫ knihovnické fotoslužby, tisk a vazby
⚫ publikace
⚫ vložné
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FiNANcoVáNí pRoJEKtů SpoLuFiNANcoVANých z pRoStřEdKů Eu

V roce 2021 získala MZK neinvestiční dotaci na projekt IROP – Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního 
dědictví v MZK ve výši 2 281 699,06 Kč, čerpala 2 366 283,61 Kč (restaurátorské práce, průzkum historického fondu, 
vybavení pro restaurování aj.), zbytek nevyčerpaných prostředků bude dočerpán v roce 2022, jelikož došlo 
k posunu ukončení projektu IROP na 1. polovinu roku 2022.

V roce 2021 získala MZK investiční dotaci za projekt IROP – Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního 
dědictví v MZK ve výši 9 963 561,16 Kč, z níž čerpala 3 559 455,46 Kč (lis pro restaurování, bibliobox, kolébkový 
scanner aj.), zbytek nevyčerpaných prostředků bude dočerpán v roce 2022, jelikož došlo posunu ukončení 
projektu IROP na 1. polovinu roku 2022.

MEziNáRodNí pRoGRAMy

Mezinárodní projekty MzK byly v roce 2021 následující: 

Program: Kreativní Evropa connecting Emerging Literary Artists (cELA)

Období projektu 2019–2023

Finance celkem 
celkové náklady projektu: 75 176,06 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 37 538,03 EUR
příspěvek EU – partner MZK na rok 2021: 4 383,62 EUR

Program: Kreativní Evropa ebooks-on-demand Network opening publications 
for European Netizens (Eod opEN)

Období projektu 2019–2024

Finance celkem
celkové náklady projektu: 401 240 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 200 620 EUR
příspěvek EU – partner MZK na rok 2021: 0 EUR

ÚdAJE o podíLu StátNího RozpoČtu NA FiNANcoVáNí ČiNNoSti MzK

Mimo schválený příspěvek na provoz byly v průběhu roku 2021 zřizovatelem poskytnuty neinvestiční účelové 
prostředky na projekty ve výši 9 809 538,32 Kč a investiční účelové prostředky na projekty ve výši 191 567 701,75 Kč. 
MZK navíc získala neinvestiční mimorozpočtové zdroje ve výši 13 472 082,71 Kč.

Přehled čerpaných účelových dotací a darů včetně mimorozpočtových (v Kč) 

ukazatel
Neinvestiční prostředky investice

poskytnuto 
2021

Čerpáno 
2021

poskytnuto 
2021

Čerpáno 
2021

příspěvek na provoz od zřizovatele 138 875 882,00 141 284 136,21 0,00 0,00

Příspěvek na provoz – provoz 125 710 005,00 125 717 289,31
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Příspěvek na provoz –
kulturní aktivity 9 869 787,00 12 270 756,90

Příspěvek na provoz – ostatní 3 296 090,00 3 296 090,00

Účelové dotace 
od zřizovatele 9 809 538,32 9 888 352,60 191 567 701,75 122 072 325,92

DKRVO 6 775 000,00 6 775 000,00

NAKI II – Bibliografi e 2 766 000,00 2 756 550,00

SMVS 134V151000044 – 
Výměna výtahů 2 250 600,00 2 250 600,00

SMVS 134V131000095 – 
Depozitář H1 182 200 000,00 112 752 034,71

SMVS 134V151000059 – 
Výměna oken 6 813 299,00 6 813 299,00

IROP podíl dotace od zřizovatele 268 538,32 347 802,60 303 802,75 256 392,21

Účelové dotace a dary 
od jiných poskytovatelů 13 472 082,71 18 376 363,63 1 721 548,87 3 303 063,25

NAKI II – Kramářské listy 2 056 000,00 2 056 000,00

NAKI II – PERO 1 053 000,00 1 053 000,00

NAKI II – RightLib 942 000,00 895 000,00

NAKI II – DL4DH 718 000,00 718 000,00

Humanitní vědy dokořán 1 490 858,75 1 058 801,37

CLARIAH 1 784 000,00 1 784 000,00

IROP podíl dotace od EU 1 521 717,12 2 018 481,01 1 721 548,87 3 303 063,25

Transferový podíl IROP 
a NAKI II PERO, Rightlib 3 464 916,18

Regionální funkce MZK 
(Jihomoravský kraj) 2 100 000,00 2 100 000,00

Jižní Morava čte 
(Jihomoravský kraj)  195 000,00 195 000,00

NF Nahráno – Otevřeno 1 327 656,00 2 003 721,00

Finanční dar (U.S. Embassy) z roku 2019 5 472,35

Finanční dar U.S. Embassy – 
Mediální vzdělávání II  z roku 2019 94 527,65

Kreativní Evropa – EOD OPEN z roku 2020 505 140,00

Kreativní Evropa – CELA 112 326,30 179 136,00



Věcné dary na projekt 
Jižní Morava čte 68 654,00 138 806,53

Dar – knihy do Knihovny 
Milana Kundery 102 870,54 102 870,54

Finanční dar Ing. Sabo z roku 2019 3 491,00

celkem čerpáno 
od všech poskytovatelů 162 157 503,03 169 548 852,44 193 289 250,62 125 375 389,17

Pozn.: Rozdíl mezi skutečným čerpáním příspěvku na provoz a poskytnutými prostředky tvoří nečerpané prostředky z roku 2020 
zaúčtované na syntetický účet 384 – Výnosy příštích období naúčtované dle metodického pokynu MK ČR k účetní závěrce 
za rok 2020. Rozdíl u dotace projektu NAKI II – Rightlib je dán nevyčerpáním celé dotace (vratka). Rozdíly mezi skutečným 
čerpáním grantů U.S. Embassy, dotace projektu IROP, projektů Kreativní Evropy, Humanitní vědy dokořán, Nahráno – Otevřeno 
a poskytnutými prostředky jsou způsobeny časovým obdobím trvání grantů a smluvními podmínkami projektů a jejich čerpáním. 
Rozdíl u ostatních darů mezi skutečným čerpáním a poskytnutím darů je dán obsahem darovací smlouvy a čerpáním darů.

REzERVNí FoNd

V roce 2021 činila celková tvorba rezervního fondu 513 807,64 Kč a celkové čerpání fondu činilo 3 533 122,55 Kč. 
Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2021 celkem 7 417 366,61 Kč a konečný stav k 31. 12. 2021 byl 4 398 051,70 Kč.

přEhLEd hoSpodářSKých ČiNNoStí

MZK nevykonávala žádnou hospodářskou činnost.

VýSLEdEK hoSpodAřENí

MZK realizovala svoji činnost v roce 2021 s celkovými náklady 176 109 163,18 Kč, s celkovými výnosy 
176 473 566,02 Kč a dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 364 402,84 Kč. Celkově lze zhodnotit, 
že organizace hospodařila se svěřeným majetkem řádně a hospodaření organizace je pod kontrolou.

Autorka textu: Ing. Blanka Kazíková
 Blanka.Kazikova@mzk.cz
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Plnění výkonových ukazatelů 

MzK 
celkem 

z toho jednotlivé knihovny 
(vyplňovat jen, pokud jsou i info mimo MzK)

Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

Stav knihovního fondu 
(předešlý rok) 4 312 766 4 285 907 7 044 7 049 12 766

1 celkový stav 
k 31.12. daného roku 4 348 551 4 322 032 7 111 7 109 12 299

Z toho zpracováno v PC 2 562 111

1.1 Knihy 1 813 563

1.2 Zkompletované seriály 558 816

1.3 Ostatní dokumenty (vč. RKP) 189 732

1.3.1 Kartografi cké dokumenty 27 305

 1.3.2 Hudebniny 99 979

1.3.3 AV dokumenty zvukové 
a obrazové 20 817

1.3.4 Elektronické dokumenty 26 320

1.3.5 Grafi ka 10 228

1.3.6 Normy 1 235

1.3.7 Patenty

1.3.8 Rukopisy 3 848

2 přírůstky knihovního fondu 39 651 39 397 79 106 69

2.1 Knihy 28 389 28 146 79 95 69

2.2 Zkompletované seriály 7 914 7 914

2.3 Ostatní dokumenty 3 348 3 348
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Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

2.3.1 Kartografi cké dokumenty 1 817 1 817

 2.3.2 Hudebniny 497 497

2.3.3 AV dokumenty zvukové 409 398 11

2.3.4 Elektronické dokumenty 367 367

2.3.5 Grafi ka 9 9

2.3.6 Normy

2.3.7 Patenty

2.3.8 Rukopisy 249 249

3 Úbytky knihovního fondu 3 866 3 341 12 46 467

3.1 Knihy 797 590 10 1 196

3.2 Zkompletované seriály 1 843 1 843

3.3 Ostatní dokumenty 1 226 1 226

3.3.1 
Kartografi cké dokumenty

 3.3.2 Hudebniny 1 1

3.3.3 AV dokumenty zvukové 184 184

3.3.4 Elektronické dokumenty 150 16 2 45 87

3.3.5 Grafi ka

3.3.6 Normy 175 175

3.3.7 Patenty

3.3.8 Ostatní 716 716

4 přírůstek podle způsobu 
nabytí 39 651 39 397 79 106 69

4.1 Povinný výtisk 25 242 25 242

4.2 Nákup 4 555 4 550 5

4.3 Dary 9 817 9 568 79 106 64

4.4 Výměna 37 37

5 počet titulů 
docházejících periodik 7 371 7 319 24 13 9 5 1

5.1 ČR 7 181 7 181

5.2 Zahraničí 190 138 24 13 9 5 1



Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

6 Katalogizace 
knihovních jednotek

6.1 Jmenná katalogizace – 
děl (jm. popis) 20 057 20 057

6.1.1 
Z toho popsáno v Clusteru 4 530 4 530

6.1.2 
Z toho popsáno v MZK01 3 708 3 708

6.1.3 
Z toho převzato z Clusteru 7 707 7 707

6.1.4 
Z toho popsáno v odb. periodiku 3 026 3 026

6.1.5 
Z toho popsáno v MZK03 1 126 1 126

 6.2 
Věcná katalogizace – děl 23 540 23 540

6.2.1 
Z toho popsáno v Clusteru 5 878 5 878

6.2.2 
Z toho popsáno v MZK01 3 715 3 715

6.2.3 
Z toho převzato z Clusteru 7 901 7 901

6.2.4 
Z toho popsáno v MZK03 6 747 6 747

6.3 Zrevidováno 15 415 15 415

6.4 Rekatalogizováno 14 157 14 157

6.5 Záznamy národních 
autorit 3 651 3 651

6.6 Analytický popis článků 408 408

6.7 Hudební incipity 140 140

6.8 Deduplikace bb záznamů 5 872 5 872

6.9 Doplňování věcných prvků 
do záznamů 16 151 16 151

7 Retrokonverze fondu – tituly 43 160 43 160

7.1.1 Retrokonverze v MZK01 35 597 35 597

7.1.2 Retrokonverze v MZK03 7 563 7 563
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Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

7.2 Odesláno do 
Souborného katalogu 61 728 61 728

8 Revize knihovního fondu 474 212 474 212

8.1 Řádná revize 206 635 206 635

8.2 Mimořádná revize 224 224

8.3 Revize fondu studoven 32 184 32 184

8.4 Číselná revize 235 169 235 169

9 počet adjustovaných 
svazků (adj. + čas., St) 61 202 61 202

10 Vazba a opravy knih 
(knihy, čas., St) 4 009 4 009

11 11.1 Restaurování 
RKp a St 36 36

11.2 Základní pasportizace 
poškození fondu (jen historické 
fondy, počet svazků)

53 536

12 počet zobrazených 
digitálních dokumentů 10 261 385 10 261 385

13 13.1 Fyzické výpůjčky 
a prolongace 303 980 303 980

13.2 
Fyzické výpůjčky 
úhrnem (protokolované 
i neprotokolované)

154 459 154 459

13.A 13.A Výpůjčky protokolované 
(přes Aleph) 148 299 148 299

13.A.1 Mimo knihovnu 100 660 100 660

13.A.1.1 Knihy 97 871 97 871

13.A.1.2 Seriály 20 20

13.A.1.3 
Ost. dok. vč. RKP a hud. 2 769 2 769

13.A.2 Prezenční 47 673 47 673

13.A.2.1 Knihy 38 268 38 268

13.A.2.2 Seriály 8 156 8 156

13.A.2.3 
Ost. dok. vč. RKP a hud. 1 249 1 249



Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

13.b
13.B  Výpůjčky 
neprotokolované 
(mimo Aleph)

6 160 6 160

13.B.1 Seriály 
(včetně běžného ročníku) 
(OP + ZHR)

6 131 6 131

13.B.2  
Ost. dok. vč. RKP, ZHR a hud. 29 29

13.c 13.C Prolongace 149 521 149 521

14 Meziknihovní 
výpůjční služba

14.1 
Půjčeno jiným knihovnám 6 183 6 183

14.1.1 Vnitrostátně 6 058 6 058

 14.1.2 Mezinárodně 125 125

14.2 
Půjčeno z jiných knihoven 2 292 2 292

14.2.1 Vnitrostátně 1 250 1 250

14.2.2 Mezinárodně 1 042 1 042

15 počet žádaných děl 64 335 64 335

15.1 Z toho rezervací 13 344 13 344

15.2 V rámci MVS 6 738 6 738

15.2.1 
Z toho kladně vyřízených 6 183 6 183

16 počet registrovaných čtenářů 13 427 13 427

16.1 
Z toho nově registrovaných 5 193 5 193

17 počet návštěvníků knihovny 80 470 80 470

18 počet studijních míst 798 798

18.1 Z toho v tiché studovně 13 13

 18.2 Z toho v týmových 
studovnách 42 42

19 počet pc pro čtenáře v síti 85 85

20 Virtuální návštěvy 
web. stránky 1 263 547 1 263 547
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Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

21 informace 
(Studovny, St, op…) nepočítá se

 21.1 Písemné 
a ústní registrované inf. 2 780 2 780

21.2 Z toho rešerše 142 142

21.3 Validace mojeID nevaliduje se 0

22 počet knihovních jednotek 
ve volném výběru 104 378 104 378

22.1 Počet absenčních 
knihovních jednotek celkem 69 664 69 664

22.1.1 Počet knihovních
jednotek v absenčním 
volném výběru

33 553 33 553

22.1.2 Počet knihovních 
jednotek v Zahraničních 
knihovnách

36 111 36 111

22.2 Počet prezenčních 
knihovních jednotek celkem 34 714 34 714

22.2.1 Počet prezenčních 
knihovních jednotek 
v Zahraničních knihovnách

1 970 1 970

22.2.2 Počet prezenčních 
knihovních jednotek 
ve studovnách

32 744 32 744

23 Metod. návštěvy 
a konzultace, praxe 49 49

23.1  
Z toho metodické návštěvy 12 12

23.2 Z toho konzultace 24 24

23.3 Z toho praxe 13 13

24 24.1 počet titulů 
vydaných publikací 11 11

24.2 Z toho periodik 1 1

25 Kolektivní akce 
pro veřejnost celkem 231 231

25.1 Počet kulturních akcí 156 156

25.2 Počet výstav 11 11



Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

25.3 Počet vzdělávacích 
akcí pro veřejnost 52 52

25.4 Počet exkurzí 12 12

26 Návštěvníci kolektivních 
akcí pro veřejnost celkem 22 835 22 835

26.1 Počet účastníků 
kulturních akcí 10 942 10 942

26.2 Počet 
návštěvníků výstav 9 453 9 453

 
26.3 Počet účastníků 
vzdělávacích akcí 
pro veřejnost

1 581 1 581

26.4 Počet účastníků exkurzí 859 859

27 Kolektivní akce pro odbornou 
veřejnost celkem 18 18

Počet účastníků celkem 492 492

27.1 Praktická školení 
a semináře 9 9

27.1.1 Počet účastníků 194 194

27.2 E-learningové kurzy 5 5

27.2.1 Počet účastníků 258 258

27.3 Rekvalifi kační 
knihovnický kurz 4 4

27.3.1 Počet účastníků 40 40

28 digitalizace

28.1 Počet knihovních jednotek 4 521 4 521

28.1.1 Z toho z historického 
fondu přes EOD 87 87

28.2 Počet digitalizovaných 
stran 747 691 747 691

28.2.1 Z toho z historického 
fondu přes EOD 4 792 4 792

28.2.2 Z toho z historického 
fondu mimo EOD 113 170 113 170

28.3 Počet digitalizovaných 
CD, DVD 4 312 4 312
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Poř. č. úkol plnění MZK RK NK AK AmK Š KMK

29 Neinvestiční výdaje 
(v tis. Kč) 176 109

 29.1 Nákup knih. fondu 
(včetně databází) 4 948

29.2 
Mzdy pracovníků včetně OON 85 350

30 investiční prostředky 
(v tis. Kč) 128 705

31 odpisy (v tis. Kč) 10 666

32 Vlastní příjmy (v tis. Kč) 6 925

32.1 Pronájmy (vedlejší činnost) 1 483

32.2 Hlavní činnost 5 442

33 přepočtený stav pracovníků 191,5

33.1 OON (v tis. Kč) 6 445

33.2 Průměrná mzda v Kč 34 336

34 Finanční příspěvky pro MzK 291 276

34.1 Příspěvek státu  
(v tis. Kč) – neinvestiční 151 172

34.1.1 Příspěvek 
ostatních institucí – neinvestiční 9 568

34.1.2 Příspěvek 
ze zahraničí – neinvestiční 2 703

34.2 Příspěvek kraje  
(v tis. Kč) – neinvestiční 2 295

34.3 Příspěvek města 
(v tis. Kč) – neinvestiční 0

34.4 Příspěvek státu  
(v tis. Kč) – investiční 122 072

34.5 Příspěvek ostatních 
institucí – investiční 0

34.6 Příspěvek 
ze zahraničí – investiční 3 303

34.7 Příspěvek kraje  
(v tis. Kč) – investiční 0

34.8 Příspěvek města 
(v tis. Kč) – investiční 0



Ředitel 
MZK

I. Sekce 
ředitele (SŘ)

i.5 odbor knihovnictví 
(MEt)

i.4 odbor informačních 
technologií (it)

i.6 odbor zahraničních 
knihoven (zK)

i.7 odbor správy, 
údržby a úklidu (Su)

i.2 Ekonomický 
odbor (Eo)

i.3 odbor projektového 
programování (opR)

i.1 Kancelář 
ředitele (Kř)

I.1.1 Sekretariát 
ředitele (SEK)

I.1.2 Personální 
referát (PERS)

I.1.3 Referát interního 
auditu (AUDIT)

I.1.4 Investiční 
referát (IR)

I.1.5 Referát public 
relations (PR)

I.1.1.1 Podatelna

I.5.1 Oddělení vzdělávání 
a metodiky (RF)

I.5.2 Oddělení Česká 
knihovna (ČK)

II. Sekce fondů 
a služeb (SFS)

Organizační schéma MZK
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IV. České literární 
centrum (ČLC)

III. Sekce výzkumu, 
vývoje, inovací 
a digitalizace (SVD)

iii.1 odbor vývoje (oV)

iii.2 odbor digitalizace  a správy 
digitálních dokumentů (od)

III.2.1 Oddělení správy 
digitálních dokumentů 
(OSDD)

III.2.2 Oddělení 
digitalizace (SKEN)

III.2.3 Oddělení tvorby 
metadat (META)

ii.1 odbor výpůjčních služeb 
a správy fondu (oVSF)

ii.2 odbor informačních 
služeb (oiS)

ii.3 odbor doplňování 
fondu (AKV)

ii.4 odbor zpracování 
fondu (zF)

ii.5 odbor periodik (op)

ii.6 odbor rukopisů 
a starých tisků (St)

ii.7 odbor 
revize fondu (oRF)

II.1.1 Oddělení půjčovny 
(OP)

II.1.2 Oddělení skladů 
(OS)

II.2.1 Oddělení studoven 
(OST)

II.2.2 Oddělení MVS (MVS)

II.4.1 Oddělení jmenného 
popisu a národních autorit (JP)

II.4.2 Oddělení věcného 
popisu (VP)

II.4.3 Oddělení retrospektivní 
konverze (RETRO)

II.7.1 Oddělení knihařské 
dílny a adjustace (OKDA)

 Fakta a čísla Výroční zpráva 69



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

Vydala Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno v roce 2022.

Redakce: Jarmila Bíšková, Rostislav Čech, Adéla Dilhofová, Lenka Dostálová, Soňa Dresslerová,  
Jiří Dufka, Richard Guniš, Lenka Hořínková Kouřilová, Zdeněk Hruška, Radka Chlupová, Michal Indrák,  
Věra Jelínková, Přemysl Kachlík, Blanka Kazíková, Martin Krafl, Monika Kratochvílová, Martin Krčál,  
Kristýna Kroupová, Tomáš Kubíček, Tereza Kunešová, Romana Macháčková, Martina Machátová,  
Zdenka Machková, Mária Manoušková, Roman Mátl, David Mitáš, Erika Mirová, Pavel Němec,  
Jindra Pavelková, Ludmila Pohanková, Tomáš Prachař, Klára Přibylová, Soňa Šinclová, Martina Šmídtová,  
Michal Škop, Jan Švec, Eva Tauwinklová, Pavel Tazbirek, Irena Veselá, Petr Žabička, Petra Žabičková

Jazyková redakce: Tereza Vintrová, Vladimíra Derková

Grafická úprava a sazba: Karol Lament

ISBN 978-80-7051-318-7
© Moravská zemská knihovna v Brně, 2022






