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Milé ãtenáfiky, milí ãtenáfii,

„Souhrn v‰ech knihoven na svûtû obsahuje kolek-
tivní pamûÈ lidstva“, tvrdí Umberto Eco a pfiipomíná,
Ïe „na‰e totoÏnost spoãívá v pamûti“. Tento citát jsem
si nevypÛjãil od Eca, ale zprostfiedkovanû od Sylvie
Richterové. Autorky, která sv˘m fejetonem o knihov-
nách a o Ecovi uzavfiela druhé ãíslo na‰eho ãasopisu
Duha, jenÏ v roce 2016 oslavil tfiicetileté v˘roãí. Av‰ak
nejenom toto v˘roãí bylo jedním z úheln˘ch mo-
mentÛ Ïivota knihovny v loÀském roce.

âinnost knihovny byla v roce 2016 tradiãnû ur-
ãována dvûma principy. Intenzivním a extenzivním.
Ten první vedl k zlep‰ování chodu knihovny jako tra-
diãní instituce, jejímÏ úãelem je zajistit co nejkom-
fortnûj‰í a nejkomplexnûj‰í pfiístup k fondÛm
a zabezpeãit co nejúplnûj‰í podobu tûchto fondÛ. CoÏ
souvisí i se skuteãností, Ïe Moravská zemská knihovna
je od roku 1935 nositelem práva povinného v˘tisku.
I díky tomu spravujeme v souãasnosti fond o objemu
4 239 016 svazkÛ. Znamená to, Ïe jen v loÀském roce
pfii‰lo do knihovny v prÛmûru sto knih dennû – a to
i o svátcích, o sobotách a o nedûlích. Tedy alespoÀ
z pohledu statistiky. Tyto knihy bylo tfieba katalogi-
zovat, zafiadit do systému, uloÏit a pfiedat ãtenáfiÛm.
Tím v‰ak práce s pfiírÛstkem nekonãí. Je tfieba zajistit
nástroje, které ãtenáfii umoÏní, aby knihu vÛbec na‰el.
Popfiípadû, aby na‰el i knihy, o nichÏ nemá ani tu‰ení,
ale které pfiesto potfiebuje. Na rozhraní mezi inten-
zivní a extenzivní prací knihovny tak stojí katalog.
Moravská zemská knihovna v‰ak nepracuje pouze
s katalogem pro vlastní fond (to by byla intenzivní
práce), n˘brÏ i s katalogy jin˘ch knihoven (coÏ je
práce extenzivní). V loÀském roce byl z pilotního do
fiádného provozu pfieveden portál Knihovny.cz, kter˘
má poskytnout jednotn˘ pfiístup ke sluÏbám ãesk˘ch
a moravsk˘ch knihoven – komukoliv, odkudkoliv
a kdykoliv. Moravská zemská knihovna byla v roce
2015 povûfiena realizací tohoto projektu, jenÏ slibuje
stát se jedním z nejv˘znamnûj‰ích nástrojÛ ãeského
knihovnictví pro ãtenáfie v zemi, která se chlubí nej-
hust‰í sítí knihoven na svûtû. Portál byl slavnostnû

pfiedán uÏivatelÛm v druhé polovinû roku 2016 pod
zá‰titou ministra kultury âeské republiky Daniela
Hermana. Práce na nûm v‰ak neskonãila, pouze pfie‰la
do dal‰í fáze.

Neménû v˘znamnou událostí se stalo setkání stfie-
doevropsk˘ch knihovníkÛ v rámci konference V4,
kterou jsme z povûfiení Ministerstva kultury organi-
zovali a za jejíÏ téma jsme urãili otázky, které se ote-
vírají pfied knihovnami v souvislosti s postupující
digitalizací fondÛ, tedy s celosvûtov˘mi procesy, které
zpûtnû mûní povahu knihovnické práce, zpfiístupÀo-
vání fondÛ a pfiiná‰í nové nároky na osobu knihov-
níka a jeho vzdûlávání. Pfies sto úãastníkÛ konference
svûdãí o tom, Ïe téma bylo zvoleno správnû a pfiilákalo
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‰irokou pozornost. Moravská zemská knihovna tak
potvrdila svoji pfiirozenou pozici nadnárodního pod-
nûcovatele odborn˘ch knihovnick˘ch debat, které
mají celospoleãensk˘ v˘znam. Zde ‰lo zfietelnû o ex-
tenzivní ãinnost, která v‰ak bude mít dopad na in-
tenzivní charakter práce s fondy a jejich
zpfiístupÀování. Ne bez souvislosti je skuteãnost, Ïe
na‰e knihovna jako první akreditovala v loÀském roce
programy dal‰ího vzdûlávání v knihovnictví a na
sklonku roku pak zahájila jejich v˘uku.

Jedním z viditeln˘ch projektÛ loÀského roku,
vedle pravidelného cyklu Oãi Brna, jenÏ vstoupil do
svého druhého roãníku, a zaji‰Èování ãeské úãasti na
zahraniãních kniÏních veletrzích, se stal projekt na
podporu a rozvoj ãtenáfisk˘ch kompetencí JiÏní Mo-
rava ãte. První, pilotní, roãník se díky pozitivnému
ohlasu doãká dal‰ích pokraãování. V rámci nûj se v ji-
homoravsk˘ch knihovnách uskuteãnilo témûfi dvû stû
setkání ãtenáfiÛ a zúãastnilo se ho témûfi pût a pÛl ti-
síce dûtí. Projekt v‰ak nebyl urãen pouze pro dûti, ale
mûl za cíl tematizovat i mezigeneraãní vztahy. Ostatnû
jeho motem se stala pamûÈ místa, a v˘stupem pak
byly texty, v nichÏ dûti formou fikce reflektovaly sku-
teãnost, Ïe Ïijí na urãitém místû, které má minulost
i pfiíbûhy, a Ïe vedle nich Ïijí lidé, ktefií tyto pfiíbûhy
mohou pfiedávat a tím se stávají vzácn˘m médiem pa-
mûti. Slavnostní vyhlá‰ení autorÛ nejlep‰ích textÛ se
odehrálo zaãátkem prosince v Divadle Polárka – a pro
mû osobnû bylo velmi siln˘m a motivujícím záÏitkem.
V roce 2016 se roz‰ífiily i na‰e zahraniãní knihovny.
Vedle americké, anglické, nûmecké a rakouské se od
poloviny roku otevfiela pro ãtenáfie knihovna ‰panûl-
ská. K jejímu pfiedání do‰lo za úãasti velvyslance ·pa-
nûlska v âeské republice Jeho Excelence Pedra
Calva-Sotela. Otevfiení bylo spojeno s v˘stavou
a úãastníci slavnostního aktu se mohli prostfiednic-
tvím v˘stavy seznámit nejenom s laureáty Cervante-
sovy ceny, ale mûli moÏnost si zblízka prohlédnout
první lisabonské vydání nejslavnûj‰ího ‰panûlského
románu Miguela de Cervantese y Saavedry DÛmysln˘

rytífi Don Quijote de la Mancha. I v tomto pfiípadû
mÛÏeme mluvit o spojení extenzivního a intenziv-
ního.

Radost mám je‰tû i z dal‰ího ãísla. V prÛbûhu roku
jsme pfiímo v knihovnû realizovali 446 kulturních
a vzdûlávacích akcí pro odbornou i laickou vefiejnost.
Co mû v‰ak je‰tû více tû‰í, je jejich náv‰tûvnost, a tedy
zájem o nû. CoÏ dosvûdãuje jejich kvalitu. Jsou to na-
pfiíklad pofiady, které knihovna realizuje ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou jako souãást univerzity
tfietího vûku, ‰kolicí kursy, vefiejné diskuse, pfiedná‰ky
o literatufie, kultufie, ale i popularizaãní pfiedná‰ky za-
mûfiené na pfiírodní a technické vûdy, autorská ãtení
a filmové projekce, popfiípadû v˘stavy atd. Knihovna
se jejich prostfiednictvím podílí nejenom na formo-
vání vzdûlané, informované a kritické obãanské spo-
leãnosti, ale získává si respekt jako jedineãná kulturní
a komunitní instituce. V neposlední fiadû díky tûmto
aktivitám pfiicházejí noví ãtenáfii. Práce extenzivní se
spojuje opût s intenzivní.

Postavení a v˘znam knihovny potvrdil na závûr
uplynulého roku ministr kultury, kter˘ ji povûfiil za-
loÏením âeského literárního centra. To by se mûlo
starat o soustavnou propagaci ãeské literatury a kniÏní
kultury pfiedev‰ím v zahraniãí, ale souãasnû by se
mûlo podílet na kulturním Ïivotû v âeské republice.
Umberto Eco, podle v úvodu citované Sylvie Richte-
rové, fiíká, Ïe knihovny jsou kolektivní pamûtí lidstva.
Mluví v‰ak o souhrnu, nikoliv o jednotliv˘ch knihov-
nách. Moravská zemská knihovna se na úrovni mezi-
národní, národní i regionální pokou‰ela v minulém
roce aktivnû podílet na utváfiení a zpevÀování této
sítû. A máme v úmyslu v tom dále pokraãovat. Je to
ostatnû na‰e povinnost k vám, na‰im ãtenáfiÛm – aÈ
uÏ jste kdekoliv.

Pfieji Vám proto, aÈ na‰ím prostfiednictvím najdete
v‰e, co potfiebujete. A moÏná i nûco více.

Vá‰
Tomá‰ Kubíãek

6



V roce 2016 pfievzala Moravská zemská knihovna
dar souboru témûfi dvou set knih od ·panûlského krá-
lovství, kter˘ se stal základem pro novû vybudovanou
·panûlskou knihovnu. Knihovna byla otevfiena dne
4. ãervence 2016 a stala se zatím posledním pfiírÛst-
kem do zahraniãních knihoven MZK. Slavnostní za-
hájení probûhlo za úãasti velvyslance ·panûlska
v âeské republice Jeho Excelence Pedra Calva-Sotela.
Hlavním motivem otevfiení se stal nejznámûj‰í román
Miguela de Cervantese y Saavedry DÛmysln˘ rytífi
Don Quijote de la Mancha. Úãastníci zahájení mûli
moÏnost si zblízka prohlédnout první lisabonské vy-
dání tohoto románu z fondu rajhradského benedik-
tinského klá‰tera a souãástí zahájení byla také vernisáÏ
v˘stavy portrétÛ laureátÛ Cervantesovy ceny.

Knihovna navázala spolupráci s Ústavem román-
sk˘ch jazykÛ a literatur na Filozofické fakultû Masa-
rykovy univerzity v Brnû a v fiíjnu 2016 zaãala
s pravideln˘m cyklem promítání ‰panûlsk˘ch filmÛ
v originálním znûní s ãesk˘mi titulky. Promítání se

koná jednou mûsíãnû. Jeho souãástí je krátká pfiedná-
‰ka, která upozorní na jazykové zajímavosti nebo
problémy a spoleãenské jevy, které film rozebírá.
Nov˘ typ programu se setkal se zájmem ãtenáfiÛ, jenÏ
stále vzrÛstá, ãemuÏ i knihovna vychází vstfiíc.

V listopadu 2016 byl pfiipraven dal‰í populárnû-
-nauãn˘ program: workshop s názvem Don Quijote
putuje. Ten je urãen pro stfiední ‰koly a gymnázia s v˘-
ukou ‰panûlského jazyka. Cel˘ program trvá asi de-
vadesát minut a je rozdûlen do dvou ãástí. V první se
Ïáci dozvûdí reálie ze ·panûlska 16. století, o Ïivotû
Miguela de Cervantese i o vzniku jeho nejslavnûj‰ího
románu o Donu Quijotovi. Po v˘kladu se rozdûlí do
skupin a, podobnû jako Don Quijote putoval po ·pa-
nûlsku, putují po celé knihovnû, od stanovi‰tû ke sta-
novi‰ti, kde plní rÛzné úkoly. Pracují s mapou
·panûlska, se ‰panûlsk˘mi reáliemi, komiksem Dona
Quijota, animovan˘m pfiíbûhem na motivy Dona
Quijota i s rÛzn˘mi kniÏními adaptacemi a ilustra-
cemi. Seznamují se tak nejenom s osudy románu
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a s tématem ‰panûlské literatury a spoleãnosti, ale
i s knihovnou. I tímto zpÛsobem motivujeme stu-
denty stfiedních ‰kol k tomu, aby se v budoucnu stali
ãtenáfii Moravské zemské knihovny.

To podstatné v‰ak je, Ïe podobnû jako ostatní za-
hraniãní knihovny i ·panûlská knihovna sv˘mi

programy a svou skladbou pomáhá rozvíjet kulturní
kompetence na‰ich ãtenáfiÛ, a pfiispívá tak sv˘m dílem
my‰lence evropanství zaloÏené na hlub‰ím vzájem-
ném poznání evropsk˘ch národÛ.
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Moravská zemská knihovna v Brnû iniciovala
a spolu s Mûstkou knihovnou v Bfieclavi pfiipravila ce-
lokrajsk˘ projekt na podporu ãtení a ãtenáfisk˘ch
kompetencí. Finanãnû byl projekt za‰títûn Jihomo-
ravsk˘m krajem.

Programy, které byly realizovány v rámci projektu
a které se uskuteãnily v období od záfií do listopadu
2016, se zamûfiovaly na posilování nejenom ãtenáfi-
sk˘ch dovedností a tvÛrãího my‰lení, ale i na rozvoj
a posílení sdílené regionální identity a na propojení
mezigeneraãních vztahÛ. Jedním z primárních cílÛ
totiÏ bylo podpofiit u dûtí vûdomí v˘znamu vztahu
k místu, k rodu a ke spoleãnosti. UmoÏnit jim, aby
pochopily v˘znam pojmÛ, jako je pamûÈ místa a pfií-
bûh domova.

Zaãátkem záfií byla vyhlá‰ena literární soutûÏ na
téma M˘ty a legendy mého kraje. Povídky, pohádky,
eseje ãi básniãky na motivy legend a povûstí skuteã-
n˘ch ãi vymy‰len˘ch dûti odevzdávaly do konce fiíjna

ve vybran˘ch ‰edesáti knihovnách. SoutûÏ probûhla
ve dvou vûkov˘ch kategoriích. V knihovnách se ko-
naly besedy o povûstech, knihovnice, uãitelé, regio-
nální spisovatelé ãi zastupitelé obcí (starostové ãi
místostarostové) ãetli dûtem vybrané texty nejenom
z regionální literatury. Setkání nûkde probíhala
i mimo knihovny, napfi. v muzeu, místní ãajovnû ãi
kavárnû. Celkem se v Jihomoravském kraji uskuteã-
nilo pfies 170 akcí, vãetnû doprovodn˘ch v˘stav v˘-
tvarn˘ch prací, zejména men‰ích dûtí. V‰ech aktivit
v knihovnách Jihomoravského kraje se zúãastnilo na
pût a pÛl tisíce dûtí. Projekt byl propagován v regio-
nálním tisku (v místních zpravodajích, regionálních
denících), ale také v celostátních médiích, jako
napfi. v âeské televizi ãi âeském rozhlase Brno.

Dûti se pfii slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ lite-
rární soutûÏe v knihovnách na konci listopadu tû‰ily
z darÛ (kniÏní poukazy do knihkupectví ãi vstupenky
do Vida Science centra v Brnû) a také ze zajímav˘ch
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propagaãních materiálÛ (se‰ity, rozvrhy, záloÏky pro-
jektu). Autofii prací, které byly v obou kategoriích
v knihovnách vybrány jako nejlep‰í, obdrÏeli po-
zvánku do brnûnského Divadla Polárka na slavnostní
vyhlá‰ení a tím postoupili do tzv. krajského kola. Ko-
mise vybrala v obou vûkov˘ch kategoriích tfii nejlep‰í
práce, které byly v divadle slavnostnû vyhlá‰eny a od-
mûnûny kniÏními dary. Publikum si vyslechlo drama-
tizaci vítûzn˘ch textÛ v podání hercÛ divadla.

V‰echny dûti odcházely z divadla s darem od mediál-
ních partnerÛ projektu (Audiotéka.cz a nakladatelství
Host). Pro nûkteré z nich, zejména ty z mal˘ch obcí,
to bylo první setkání s divadlem vÛbec.

Aktivitami v rámci tohoto projektu se v˘raznû
posílila spolupráce s místními ‰kolami, vefiejn˘mi
knihovnami i obcemi celé JiÏní Moravy. Knihovny
tak také potvrdily, Ïe jsou komunitními centry a mís-
tem mezigeneraãních setkávání v obcích.
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První ãíslo Duhy vy‰lo na jafie roku 1987. Unylou
normalizaãní grafiku tenkrát rozãísla rafinovaná jed-
noduchost Rajlichova grafického fie‰ení. Nebyla to
v‰ak jen vnûj‰í tváfi ãasopisu, co pfiipoutalo pozornost
ãtenáfiÛ. Vedle informací z provozu takfiíkajíc knihov-
nického, ãlánkÛ, které informovaly o vûcech kolem
knihovních fondÛ a o práci s nimi, se ãasopis od po-
ãátku soustfiedil na oblast literatury ãi literární kul-
tury. V tomto smyslu dal jasnû a nevytáãivû najevo,
Ïe knihovnictví je kulturní práce nejenom s fondy, ale
i s jejich obsahy.

Nepfiedstavujme si v‰ak Duhu jako ãasopis, kter˘
v normalizaãním marasmu boural tabu. Opatrnost
pfii volbû témat, která pfiekraãovala horizont knihov-
nické kaÏdodennosti, zde byla patrná. Psalo-li se
v prvním roãníku o spisovatelích, pak bylo loveno ve

vodách bezproblémov˘ch. Nikoliv v‰ak mezi tûmi,
kdo tvofiili a dohlíÏeli na kulturní politiku strany
a vlády, ale mezi tûmi, ktefií se jí pokou‰eli nepfiekáÏet.
Synonymem této opatrnosti mohou b˘t fejetony Ji-
fiího Kfienka, které ve své prÛmûrnosti nepfiekvapují
ani literárnû, ani my‰lenkovû, ale zajistily slu‰n˘ stan-
dard. Co v‰ak jistû v prvním roãníku ãasopisu zaujalo,
byly pfiíspûvky k dûjinám literatury na Moravû. Zde
se o kvalitû nediskutovalo, neboÈ je svou autorskou
osobností za‰títili pfiední literární historici – Jifií
Hájek, Du‰an Jefiábek, Milan Kopeck˘, Karel Palas ãi
Pavel Pe‰ta. Podobnû vysokou úroveÀ mûla i rubrika
kniÏních recenzí. Ta pfiiná‰ela texty kritikÛ, ktefií zde
získávali své ostruhy a jejichÏ soud byl dÛleÏit˘ v ná-
sledujícím období v˘voje literárního Ïivota. Jmenuji
za v‰echny alespoÀ Richarda Svobodu, Miroslava
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MÍSTO DUHY NA INFORMAâNÍ OBLOZE

Zahájení v˘stavy probûhlo 3. kvûtna 2016



Zelinského ãi Jifiího Trávníãka. Inteligentní kresby
humoristy Vladimíra Renãína, umísÈované na zadní
stranû obálky, zpÛsobily, Ïe fiada ãtenáfiÛ zaãínala ãa-
sopis ãíst odzadu.

Opatrnost prvního roãníku byla na místû, uvá-
Ïíme-li Ïe ‰lo o první literárnû-kulturní ãasopis vydá-
van˘ mimo centrum a mimo ostfie kontrolované
struktury. Nakonec doboví ãtenáfii nejenom z Brna
mûli je‰tû v pamûti nulté ãíslo ãasopisu Rok, kter˘
vy‰el pod taktovkou Jifiího P. KfiíÏe v roce 1985, aby
byl okamÏitû za‰tûkán tehdej‰ími kulturtrégry. Duha
v‰ak svÛj první roãník dÛstojnû ustála a i díky tomu
získali ãe‰tí knihovníci ãasopis, jenÏ vychází nepfietr-
Ïitû uÏ tfiicet let.

JestliÏe si Duha v prvním roãníku pfiedsevzala
funkci informaãní, na pfielomu osmdesát˘ch let zí-
skává zfietelnû dal‰í funkce. Stává se nástrojem pro-
mûny spoleãnosti a souãasnû i svûdectvím o ní. To se
t˘ká nejenom oblasti literární (publikují zde autofii
jako Jifií Kratochvil, Jindfiich Zogata, Ludvík Nûmec,
Jan Trefulka, Ludvík Kundera a fiada dal‰ích, jejichÏ

jméno se je‰tû pfied nedávnem nesmûlo objevovat),
ale i knihovnické. V devadesát˘ch letech se Duha
stává svûdkem zmûny povahy knihovnické práce
i jejím podnûcovatelem. Ocitli jsme se na prahu in-
formaãní spoleãnosti a knihovnick˘ ãasopis tuto svou
novou roli pfiijal. Spojení práce knihovnické a kul-
turní v‰ak i v nové situaci zÛstalo zachováno a stalo
se jedním z klíãov˘ch rysÛ tváfie ãasopisu.

K oslabení této Ïivotadárné symbiózy do‰lo aÏ na
konci prvního desetiletí 21. století. Projevuje se to
v pfiesunu dÛrazu na témata spojená s technikou,
s knihovnick˘mi systémy, s informaãními zdroji. Li-
terární a kulturní Ïivot se z ãasopisu vytrácí. âasopis
se tematicky zavíral do sebe, ztrácel ambice oslovit
‰ir‰í publikum. Z ti‰tûné verze se stala verze dostupná
toliko on-line, coÏ zcela neodpovídalo nárokÛm pub-
lika, pro nûÏ byla Duha urãena. Diktát informaãní
spoleãnosti o hierarchii hodnot byl vysly‰en aÏ sem.
Jsme rádi, Ïe poslední ãísla ãasopisu se opatrnû vrací
k byv‰ímu dûdictví a ambice Duhy se opût probou-
zejí.
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V˘stava byla umístûna v 1. patfie budovy MZK



Moravská zemská knihovna v Brnû má od roku
2009 statut v˘zkumné organizace, její bohaté fondy,
zaloÏené nejen na právu povinného v˘tisku, jí také
umoÏÀují naplÀovat roli informaãní infrastruktury
v˘zkumu, v˘voje a inovací. V rámci této ãinnosti se
zamûfiuje na tematiku knihovûdnou, na studium
kniÏní kultury a dûjin literatury. Neménû v˘znamná
je i práce zamûfiená na rozvoj prostfiedí pro nové tech-
nologie, na ochranu analogov˘ch fondÛ ãi akvizici,
ochranu a zpfiístupnûní digitálních dokumentÛ
a v˘voj on-line sluÏeb pro knihovny.

Na základû sv˘ch dosavadních aktivit se MZK
mohla zapojit do stûÏejního evropského v˘zkumného
programu Horizon 2020, konkrétnû do projektu
AARC (Authentication and Authorisation for Re-
search and Collaboration) a navazujícího AARC2, jeÏ
si klade za cíl usnadnûní zpfiístupnûní v˘sledkÛ v˘-
zkumu napfiíã v‰emi obory.

Historie vûdecké práce v MZK se samozfiejmû ne-
odvíjí aÏ zmûnou jejího statutu z roku 2009, ale má
trval˘ charakter a je koncepãní souãástí knihovny od
okamÏiku jejího vzniku. V tomto smyslu bylo pov˘-
‰ení statutu jen logick˘m zavr‰ením její tradiãní
práce. Mezi v˘znamné osobnosti, které se podílely na
vûdeckém profilování knihovny, patfiil napfiíklad Vla-
dislav Dokoupil, Jaromír Kubíãek, Jaroslav Vobr ãi
Zdenûk Zouhar. Ti poloÏili základy mnoha soudo-
b˘ch badatelsk˘ch a v˘zkumn˘ch programÛ, na nichÏ
knihovna kontinuálnû pracuje. K tûm projektÛm,
které bezprostfiednû pfiedcházely pov˘‰ení knihovního
statutu, patfiil pfiedev‰ím v˘zkumn˘ zámûr Historické
fondy MZK, kter˘ v letech 2005–2010 umoÏnil pfie-
vést cel˘ historick˘ fond knihovny (vãetnû tzv. fondu
rezervního) do databáze ALEPH. Vedle toho byla
knihovna zapojena rovnûÏ do projektÛ EUROPE-
ANA Travel a Living Web Archives. Péãe o historick˘
fond nejen vlastní, ale i o fondy klá‰terních knihoven,
které MZK spravovala v letech 1950 – cca 1990, po-
kraãuje i nadále, a to buì formou jednolet˘ch pro-
jektÛ v rámci programu VISK nebo vícelet˘mi
projekty NAKI a NAKI II. MZK vyuÏívá pro reali-
zaci sv˘ch aktivit v oblasti VaV i Institucionální pod-
poru VaV ãi projekty GAâR.

Vedle tradiãních kniÏních fondÛ byly v rámci
vûdecko-v˘zkumn˘ch projektÛ zpracovány, digitali-

zovány a ‰iroké vefiejnosti zpfiístupnûny i fondy ma-
pové a grafické. V neposlední fiadû je ãinnost
knihovny zamûfiena i na bohat˘ fond historick˘ch hu-
debnin. V této oblasti je tfieba zmínit primární posta-
vení na‰eho pracovi‰tû napfiíklad pfii zpracování
hudebních incipitÛ.

V poslední dobû se v oblasti správy fondu zamû-
fiuje pozornost na prÛzkum fyzického stavu a nasta-
vení systému jeho dlouhodobé ochrany. Ve snaze
ochránit kulturní a znalostní dûdictví dal‰ím pokole-
ním ãtenáfiÛ a badatelÛ spolupracujeme s Národní
knihovnou na prÛzkumu povahy a rozsahu po‰kození
kniÏních fondÛ od poãátku 19. století po souãasnost
(fie‰eno opût v rámci projektÛ NAKI), ale také na di-
gitalizaci fondÛ, která umoÏÀuje poskytovat uÏivate-
lÛm knihovní jednotky v digitální podobû a chránit
tak ohroÏené originály. I projekt Národní digitální
knihovny (nyní jiÏ ve druhém roce udrÏitelnosti) je
souãástí koncepãní strategické práce s národními
fondy. Velkou v˘hodou v oblasti digitálního zpfiístup-
nûní knihovních jednotek bylo zapojení MZK do ev-
ropského projektu E-book on Demand, jehoÏ
roz‰ífiení do ãesk˘ch knihoven MZK dopomohla. Je
nutné zmínit i projekt Obálky knih, u jehoÏ zrodu
knihovna stála a kter˘ nyní s jejím pfiispûním rozvíjí
Jihoãeská vûdecká knihovna v âesk˘ch Budûjovicích.
Dal‰í projektovou aktivitou knihovny je v˘stavba
knihovních portálÛ. Pilotní charakter mûl portál âíst
Brno, po nûm následovaly portály Virtuální národní
fonotéka a Historické fondy. V souãasné dobû t˘m
v˘vojáfiÛ a specialistÛ pracuje na v˘stavbû a zabezpe-
ãení provozu jednoho ze základních nástrojÛ ãtenáfiÛ
i knihovníkÛ, celorepublikovém portálu
Knihovny.cz. Jeho cílem je nabídnout uÏivatelÛm na
jednom místû nejen katalogy v‰ech knihoven âR, ale
také jimi poskytované sluÏby.

¤e‰ení v‰ech projektÛ je vzájemnû provázané a roz-
víjí mnohé fasety badatelského a v˘zkumného poten-
ciálu knihovny. Jejich prostfiednictvím se ukazuje
logické a souãasnû aktivní místo knihoven v rozvoji
vûdy a v˘zkumu, a to nikoli pouze jako institucí po-
skytujících pfiístup k materiálu.
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V¯ZKUM A V¯VOJ V MORAVSKÉ ZEMSKÉ

KNIHOVNù V BRNù



Ocenûní pro projekt Obálky knih

Dne 13. fiíjna 2016 obdrÏely Jihoãeská vûdecká
knihovna v âesk˘ch Budûjovicích a Moravská zemská
knihovna v Brnû zvlá‰tní ocenûní a diplom za vytvo-
fiení a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz.

Projekt ObalkyKnih.cz jako jeden z nejpfiínosnûj-
‰ích projektÛ na národní úrovni vyuÏívá dnes jiÏ vût-
‰ina ãesk˘ch knihoven, ale i muzea, archivy a dal‰í
instituce. Hlavní servery projektu jsou provozovány
v Jihoãeské vûdecké knihovnû v âesk˘ch Budûjovi-
cích, záloÏní server je umístûn v Moravské zemské
knihovnû v Brnû.

Projekt obohacuje katalogy knihoven pfiedev‰ím
o obálky a obsahy knih, periodik, hudebnin, map,
CD, DVD a dal‰ích dokumentÛ. Souãástí databáze
jsou ale i anotace, komentáfie a ãtenáfiská hodnocení.

Novû je nabízena i sluÏba obohacení katalogu o citace
dle normy âSN ISO 690.

Databáze ke konci roku 2016 nabízela jiÏ více neÏ
1,42 milionu obálek a 238 tisíc obsahÛ ãesk˘ch i za-
hraniãních dokumentÛ, více neÏ 300 tisíc anotací,
60 tisíc hodnocení a 14 tisíc komentáfiÛ a novû i pfies
47 tisíc fotografií autorÛ. V roce 2016 sluÏba zpraco-
vala pfies jednu miliardu poÏadavkÛ. Dennû do data-
báze pfiib˘vá prÛmûrnû pût set dokumentÛ (cca 6 GB
dat). Moravská zemská knihovna pfiispûla v roce 2016
do databáze 13 204 stranami obálek a obsahy
z 7 936 dokumentÛ.
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V¯ZNAMNÉ PROJEKTY



Projekt Cizojazyãná literatura

Projekt Cizojazyãná literatura vznikl na základû
v˘sledkÛ prÛzkumu, kter˘ se t˘kal podpory doplÀo-
vání literatury pro potfiebu rozvoje jazykov˘ch doved-
ností obyvatel a pro potfiebu migrantÛ a ná-
rodnostních men‰in. PrÛzkumu se zúãastnilo 70 %
vefiejn˘ch knihoven s profesionálními pracovníky.
Prokázalo se, Ïe knihovny nejsou dostateãnû doplÀo-
vány cizojazyãnou literaturou, která je potfiebná k ja-
zykovému vzdûlávání obyvatel, chybí cizojazyãná
beletrie, zahraniãní populárnû nauãná literatura a ja-
zykové pfiíruãky.

âlenkou pracovní skupiny PhDr. ·árkou Ka‰pár-
kovou byl zpracován návrh pilotního projektu, na
jehoÏ základû by byla do knihoven v âR doplÀována
cizojazyãná literatura. Ministerstvo kultury âR tento
projekt podpofiilo a povûfiilo Moravskou zemskou
knihovnu jeho realizací.

Projekt je zaloÏen na ãtyfiech na sebe navazujících
etapách. První etapa projektu probûhla v roce 2014
a zúãastnilo se jí patnáct vybran˘ch profesionálních
vefiejn˘ch knihoven. Do druhé etapy, v roce 2015,
bylo zahrnuto dal‰ích patnáct nov˘ch knihoven. Na
druhé etapû se podílelo tfiicet knihoven. Ve tfietí etapû
v roce 2016 pfiibylo dal‰ích dvanáct knihoven a do
ãtvrté etapy se v roce 2017 zapojí dal‰ích dvanáct
knihoven. Tím bude vytvofieno 54 center cizojazyãné
literatury, která pokryjí celou âeskou republiku.

V nabídkovém seznamu titulÛ pro knihovny, na
kterém spolupracují odborníci na cizojazyãnou lite-
raturu spolu s akvizitéry vybran˘ch knihoven, je za-
stoupena cizojazyãná beletrie, zjednodu‰ená ãetba,
literatura pro dûti a mládeÏ, knihy pro zaãáteãníky,
populárnû nauãná literatura aj. Nabídka pfiedstavuje
pfieváÏnû aktuální podobu kvalitní souãasné zahra-
niãní literatury.

Knihovny si mohou vybírat tituly v jazyce anglic-
kém, nûmeckém, ruském, ‰panûlském, francouzském,
slovenském a italském. KaÏd˘m rokem se v nabídko-
vém seznamu pro knihovny zvy‰uje poãet nabízen˘ch
publikací. V roce 2014 to bylo 183 titulÛ, v roce
2015 se nav˘‰ila nabídka na 314 titulÛ a v roce 2016
jsme pro knihovny pfiipravili nabídku 529 titulÛ. Tato
velká nabídka na rok 2016 obsahovala 35 nejÏádanûj-
‰ích titulÛ z roku 2014, 150 nejÏádanûj‰ích titulÛ za
rok 2015 a 344 zcela nov˘ch titulÛ.

Finanãní limit pro základní fiadu je 30 000 Kã na
knihovnu a v rezervû si knihovny mohou vybrat
knihy za dal‰ích 20 000 Kã. Po sumarizaci objedná-
vek oddûlení âeská knihovna objednává knihy ze

základní fiady prostfiednictvím elektronického trÏi‰tû
Tendermarket.

Knihovny tento projekt hodnotí velmi kladnû, je
pro nû velk˘m pfiínosem k doplnûní cizojazyãné lite-
ratury do jejich knihovních fondÛ. Vybraná literatura
pfiispívá k rozvoji jazykov˘ch dovedností ãtenáfiÛ
a uÏivatelÛ knihoven.

Vût‰ina zapojen˘ch knihoven do projektu se ujala
jeho propagace na sv˘ch webov˘ch stránkách a na Fa-
cebooku. Touto propagací získali ãtenáfii a uÏivatelé
knihoven bliÏ‰í informace o projektu a o cizojazyãné
literatufie, kterou knihovny doplnily do sv˘ch fondÛ.
Knihovny také pofiádaly v˘stavky pro ãtenáfie, vytvo-
fiily letáky a plakáty k projektu. Nûkteré knihovny
mûly moÏnost o projektu referovat v místním tisku ãi
televizi. Za v‰echny knihovny uveìme odkaz na
knihovnu v Novém Jiãínû:
https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin
/11000003929/knihovna-ma-nove-tituly-v-cizich-
jazycich-.

Mimofiádnû kladná odezva ze strany ãtenáfiÛ,
knihovníkÛ i uãitelÛ tak dává dÛvody pro to, aby pro-
jekt podpory jazykov˘ch a kulturních kompetencí
pokraãoval jako fiádn˘ projekt i v dal‰ím období.

Portál Knihovny.cz

V prÛbûhu roku probíhal v koordinaci s Expertní
skupinou a ¤ídícím v˘borem v˘voj Centrálního por-
tálu knihoven. Práce byly zamûfieny pfiedev‰ím na do-
konãení úprav uÏivatelského rozhraní na základû
anal˘z a v˘zkumÛ uÏivatelsk˘ch potfieb. Do‰lo také
k vytvofiení informaãní ãásti portálu, infrastruktury
pro inspiraãní ãást portálu a zaãlenûní adresáfie kniho-
ven. Paralelnû probíhaly práce na umoÏnûní stahování
záznamÛ z portálu prostfiednictvím Z39.50 a testo-
vání zapojení centrálních indexÛ.

V roce 2016 byla zapojena vût‰ina zakládajících
knihoven a dal‰ích klíãov˘ch informaãních zdrojÛ dle
ãasového harmonogramu a pfiipravenosti jednotliv˘ch
knihoven. Zásadním milníkem pak bylo vytvofiení
produkãní infrastruktury, nastavení procesÛ a jejich
stabilizace tak, aby na ní mohl b˘t portál vefiejnû pro-
vozován a souãasnû nadále vyvíjen a aktualizován.
Portál byl 26. fiíjna uveden do vefiejného provozu na
adrese www.knihovny.cz.

Pro budoucí rozvoj portálu jsou dÛleÏité i v˘sledky
paralelnû bûÏícího v˘vojového projektu VyuÏití sé-
mantick˘ch technologií pro zpfiístupnûní kulturního
dûdictví prostfiednictvím Centrálního portálu, finan-
covaného z programu NAKI II. Ve spolupráci
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s kolegy z Vysokého uãení technického probíhaly
první rok pfieváÏnû analytické práce, ale vznikly jiÏ
první praktické v˘sledky. Z nich klíãové bylo zejména

dokonãení v˘voje Správce zdrojÛ, kter˘ zaji‰Èuje sta-
hování, aktualizaci, deduplikaci a indexaci dat vstu-
pujících do portálu.
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Slavnostní spu‰tûní portálu probûhlo v Moravské zemské knihovnû 26. fiíjna 2016



Konference Knihovny zemí V4
v nástrahách digitálního vûku

Ve dnech 31. kvûtna – 1. ãervna 2016 se v Brnû
uskuteãnil ‰est˘ roãník konference knihoven zemí Vi-
segrádské skupiny, která pravidelnû doprovází jednání
ministrÛ kultury pfiíslu‰n˘ch zemí. Pod zá‰titou Mi-
nisterstva kultury âR uspofiádala Moravská zemská
knihovna v Brnû za spolupráce Národní
knihovny âR a Kabinetu informaãních studií
a knihovnictví FF MU konferenci s názvem
Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního vûku.
Brno hostilo tuto konferenci jiÏ podruhé, poprvé bylo
její uspofiádání v roce 2008 souãástí oslav dvousetle-
tého v˘roãí existence knihovny.

Témata jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ byla zamûfiena na
digitalizaci a procesy, které s ní úzce souvisejí. Na pro-
gram se dostaly zejména koncepce knihovnictví
zemí V4, budování národních portálÛ a v neposlední
fiadû knihovnické vzdûlání, které je pfiedev‰ím v po-
sledních letech tolik ovlivnûno moderními trendy ve
zpracování a zpfiístupnûní fondÛ a promûÀující se rolí
knihoven ve spoleãnosti.

Konferenci zahájila JUDr. Katefiina Kalistová, ná-
mûstkynû pro fiízení sekce Ïivého umûní, která ve

svém proslovu pfiedznamenala zamûfiení konference
a zdÛraznila i potenciální v˘znam posílení postavení
knihoven ve spoleãnosti. Pozvání na odborné setkání
pfiijaly pfiední osobnosti z národních knihoven âeské
republiky, Slovenska, Polska a Maìarska, které pfied-
stavily aktuální smûfiování sv˘ch institucí a navrhly
moÏnosti vzájemné spolupráce na klíãov˘ch kon-
cepãních otázkách. Zásadní byla rovnûÏ úãast Jerkera
Rydéna ze ‰védské Národní knihovny, kter˘ zamûfiil
svoji pfiedná‰ku na právní aspekty digitalizace. Mi-
mofiádnû pfiínosnou jistû byla pfiedná‰ka finsk˘ch od-
borníkÛ Erkki Tolonena a Ere Maijala, ktefií
pfiedstavili okolnosti vzniku a fungování portálu
FINNA. Pfiímá inspirace tohoto nástroje pro aktuál-
nû fie‰en˘ projekt Centrálního portálu knihoven je
pfiitom zfiejmá.

Na konferenci bylo pfiedneseno celkem 28 pfií-
spûvkÛ a zúãastnilo se jí pfies 120 posluchaãÛ. V˘stu-
pem konference je sborník, kter˘ vy‰el za podpory
Mezinárodního visegrádského fondu. Partnery pro-
jektu byli National Széchényi Library of Hungary,
Biblioteka Narodowa a ·tátna vedecká kniÏnica
v Banskej Bystrici.
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Úvodní slovo konference mûl fieditel Moravské zemské knihovny Tomá‰ Kubíãek

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY



Moravská zemská knihovna jako organizátor
ãeské úãasti na zahraniãních kniÏních veletrzích

V roce 2016 vystupovala Moravská zemská
knihovna jiÏ tradiãnû v roli realizátora národního
stánku âeské republiky na zahraniãních kniÏních ve-
letrzích. Pod hlaviãkou Ministerstva kultury âR pak
pfiipravila nejen expozice v Lipsku, Boloni, Lond˘nû
a Frankfurtu nad Mohanem, ale zároveÀ pfiedstavila
zahraniãním zájemcÛm vybrané autory, ktefií ãetli ze
sv˘ch dûl a diskutovali o nich pfied ‰irok˘m publi-
kem.

Jarní sezóna byla zahájena kniÏním veletrhem
v Lipsku, kter˘ doprovází vedle Manga-Comic-conu
i uznávan˘ literární festival Leipzig liest. Bûhem nûj
se v Lipsku ãte témûfi v‰ude, nejen na veletrÏním v˘-
stavi‰ti, ale i na akademické pÛdû, v místních restau-
racích, divadlech a na dal‰ích rÛznorod˘ch scénách.
âtvefiice ãesk˘ch autorÛ, ktefií se zde pfiedstavili, byla
taktéÏ rÛznorodá. Ze sv˘ch dûl ãetli Jifií Padevût, Petr
Stanãík, Milena Slavická a Jifií Dvofiák, tedy autofii se
zamûfiením od odborné literatury, pfies soudobou
prózu, aÏ po literaturu pro nejmen‰í. Na národním
stánku pak byl k vidûní v˘bûr z nejnovûj‰í ãeské lite-
ratury, expozice pfiekladÛ do cizích jazykÛ a v nepo-
slední fiadû soubor nositelÛ deseti vybran˘ch
literárních cen. Prezentace v Lipsku a Lond˘nû byla
pfiizpÛsobena novému vizuálu ãeského stánku, kter˘
odkazoval sv˘m vzhledem k brnûnskému funkciona-
lismu minulého století. Stánek v Boloni byl pak roz-
‰ífien o ilustrace z dílny AlÏbûty Zemanové.

VeletrÏní rok vyvrcholil v fiíjnu ve Frankfurtu nad
Mohanem, kde se se sloganem „Dit is wat we delen“
[Toto sdílíme] pfiedstavily jako hlavní zemû Nizozemí
a Vlámsko. Stánek âeské republiky byl vûnován v˘-
roãím Václava Havla a zároveÀ pfiipomínal Havlovo
ocenûní Mírovou cenou nûmeck˘ch knihkupcÛ
v roce 1989. Osobnosti prvního ãeského prezidenta
byly vûnované i jednotlivé kulturní pofiady, které
vznikly mimo jiné ve spolupráci s Knihovnou Václava
Havla. V rámci kulturního pofiadu vystoupil její fie-
ditel, spisovatel a HavlÛv mluvãí Michael Îantovsk˘,
v jiném pofiadu pak diskutoval s Karlem HvíÏìalou,
kter˘ je autorem nûkolika kniÏních rozhovorÛ s Vác-
lavem Havlem. Tfietím autorem, kter˘ reprezentoval
âeskou republiku, byl Tomá‰ Halík, jenÏ na veletrhu
vystoupil nejen v ãeské expozici, ale i v rozhovoru
s nûmeck˘m teologem a knûzem Anselmem Grünem
na jednom z nejvût‰ích ãtenáfisk˘ch a diskusních fór
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Jeden z pfiíspûvkÛ pfiednesl Tomá‰ Folt˘n z Národní knihovny âR

Stánek âeské republiky na veletrhu v Boloni
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Tomá‰ Halík na ãeském stánku ve Frankfurtu nad Mohanem

Autorské ãtení Jifiího Dvofiáka moderovala ·árka Krtková

Autorské ãtení Jifiího Padevûta moderovala Zuzana Jürgens



veletrhu a pfiilákal skuteãn˘ dav publika. Zájem o ve-
fiejná ãtení a diskutující se pozitivnû odrazil ve zv˘‰e-
ném zájmu o ãesk˘ stánek a vystavovanou produkci
souãasné ãeské literatury.

Bohemistick˘ semináfi

Na zaãátku ãervence uspofiádala Moravská zemská
knihovna v Brnû z povûfiení Ministerstva kultury âR
bohemistick˘ semináfi, kter˘ je jiÏ tradiãnû urãen ze-
jména pfiekladatelÛm ãeské literatury, vysoko‰kol-
sk˘m pedagogÛm a dal‰ím odborn˘m zájemcÛm.
Pûtidenní akci absolvovalo pfies ‰edesát úãastníkÛ
z osmnácti zemí svûta, a to vãetnû vítûzÛ pfiekladatel-
ské ceny Susanny Roth, kterou do roku 2016 orga-
nizoval Institut umûní – Divadelní ústav ve
spolupráci s âesk˘mi centry. Na programu byly pfied-
ná‰ky pfiedních ãesk˘ch literárních vûdcÛ, divadelních
teoretikÛ a translatologÛ, které byly doplnûny fiadou
exkurzí a autorsk˘ch ãtení.

Na první dny semináfie byly pfiipraveny pfiedná-
‰ky z oblastí (nejen) ãeské kniÏní kultury. Mezi nimi
byla napfiíklad pfiedná‰ka o marketingu literárního
díla Miroslava Bala‰tíka, ‰éfredaktora nakladatelství
a ãasopisu Host, Petra A. Bílka na téma souãasné
prózy v posledních pûtadvaceti letech ãi Davida
Drozda o souãasn˘ch podobách ãeského dramatu.
PfiekladatelÛm byla urãena pfiedná‰ka Radima Ko-
páãe z Oddûlení literatury a knihoven Ministerstva
kultury âR o moÏnostech financování vydávání
ãeské literatury v zahraniãí. Vzhledem k povaze se-
mináfie, kter˘ je urãen i pro seznamování se s reálie-
mi ãeské kultury, se následující dny odehrávaly
mimo Brno – v Olomouci a na Halasovû Kun‰tát-
sku. I zde v‰ak byl zaruãen kvalitní literárnûvûdn˘
program, kter˘ za‰títili Josef Jafiab a Ingeborg
Fialová-Fürst ãi Milan Uhde.

Odborné pfiedná‰ky doplnily autorské pofiady, a to
jednak ve spolupráci s organizátory aktuálnû probí-
hajícího Mûsíce autorského ãtení (Michal Viewegh
a Petra Soukupová) a jednak v podobû samostatn˘ch
veãerÛ (Roman Ludva, Anna Zonová, Jan Dadák,
Petr Pustoryje a Stanislav Denka). Na programu se-
mináfie byly i exkurze. PrÛvodkyní první z nich se
stala spisovatelka Katefiina Tuãková, která s tématem
nûmecké minulosti industriálního Brna zamífiila do
oblasti brnûnského Cejlu. Jeho funkcionalistickou
podobu pak pfiedstavil architekt Jan Sapák.

Zavr‰ením semináfie byla velká diskuze, která
probûhla na zámku v Lysicích. V jejím rámci se
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Halasov˘m Kun‰tátskem provázel úãastníky semináfie
Milan Uhde

Závûreãnou diskuzi v Lysicích vedl Mgr. Radim Kopáã z Minis-
terstva kultury âR

Úãastníky semináfie pfiivítal v Brnû fieditel
Moravské zemské knihovny Tomá‰ Kubíãek



diskutovalo pfiedev‰ím o budoucích roãnících semi-
náfie, které budou i v následujícím období v gesci Mo-
ravské zemské knihovny. Knihovna si totiÏ jasnû
uvûdomuje velk˘ v˘znam kulturní práce, kterou za-
hraniãní bohemisté pro âeskou republiku odvádûjí
a skuteãnost její nedostateãné podpory a koordinace.
V rámci sv˘ch moÏností pak chce pfiispût k odstranûní
této dis-proporce.

Brnûnsk˘ expresionismus
v poli meziváleãné literatury

Na zaãátku záfií probûhla na pÛdû Moravské zem-
ské knihovny v Brnû konference vûnovaná nejenom
literárnímu expresionismu. Spolupracovali na ní
ústavy ãeské literatury na Filozofické fakultû Univer-
zity Karlovy, Jihoãeské univerzity a Masarykovy uni-
verzity a praÏsk˘ Goethe Institut. Téma vze‰lo
z aktuálních diskusí na poli literární vûdy o proble-
matice modernismu a avantgardy a stalo se jím ãin-
nost brnûnské Literární skupiny v meziváleãném
období v kontextu svûtového expresionismu a dobové
kultury vÛbec.

Konference byla zahájena úvodními slovy Vladi-
míra Papou‰ka, Jana Wiendla, Tomá‰e Kubíãka
a ZbyÀka Fi‰era, ktefií naznaãili tematické smûry,
jimiÏ se následnû vydaly jednotlivé bloky konference.
V jejím prÛbûhu vystoupili pfiední domácí a zahra-
niãní badatelé, ktefií mimo jiné podrobili kritickému
zkoumání sám klíãov˘ pojem expresionismus a ptali
se po moÏn˘ch pfiesazích jeho jednotliv˘ch podob.
V˘stupem konference bude sborník, jenÏ tak ‰ir‰í od-
borné vefiejnosti umoÏní na konferenci alespoÀ ãte-
náfisky participovat.

Jako doprovodná akce byla po celé záfií v prosto-
rách knihovny umístûna i tematická v˘stava, na níÏ
mohli náv‰tûvníci zhlédnout pÛvodní vydání ãasopisu
Host a publikace autorÛ z okruhu Literární skupiny.
Vystavena zde byla napfiíklad díla âestmíra Jefiábka,
Josefa Chaloupky, ZdeÀka Kalisty, Lva Blatného ãi
Franti‰ka Götze, pfiedstaveno v‰ak bylo i asi nejrepre-
zentativnûj‰í spoleãné vystoupení ãlenÛ skupiny, a to
Sborník Literární skupiny z roku 1923. Vedle dobové
produkce byla expozice doplnûna i souãasn˘mi odbor-
n˘mi pracemi, které se zab˘vají otázkami literárního
expresionismu ãi celkov˘m rámcem literární moderny.
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Zahájení vûdecké konference o expresionismu



O cestách a putováních.
Cestopisy z historick˘ch fondÛ MZK

V prosinci 2016 byla slavnostnû zahájena v˘stava
cestopisÛ z historick˘ch fondÛ Moravské zemské
knihovny, která byla ukonãena aÏ v únoru následují-
cího roku. V jejím rámci byla pfiedstavena fiada tiskÛ
a rukopisÛ, ãást dokonce poprvé.

Pfies velk˘ ãasov˘ odstup od doby vzniku vystave-
n˘ch dokumentÛ nabídla v˘stava v˘sostnû aktuální
téma. Mezi ãasté cíle poutníkÛ a spisovatelÛ patfiil
pfiedev‰ím Blízk˘ v˘chod s památn˘mi místy znám˘mi
celému kfiesÈanskému svûtu z biblick˘ch textÛ. Teh-
dej‰í stereotypní pohledy na muslimy, Ïidy i v˘chodní
kfiesÈany, jejich jednání, oblékání nebo vefiejn˘ Ïivot,
jsou velmi podobné dne‰ním zkratkovit˘m mediálním
hodnocením. Pohled na texty staré nûkolik staletí
umoÏÀuje zfietelnûji vidût ãasto iracionální kofieny
tûchto pfiedstav. Smûs obav z odli‰ného a neznámého,
stará antropologická konstanta podnûcovaná také
z politick˘ch dÛvodÛ, urãovala pohled nejen na oby-
vatele Palestiny. Srovnáními památn˘ch míst s dávno
minul˘mi biblick˘mi a antick˘mi ãasy ústilo v ãastá
negativní hodnocení v‰eho, co tuto domnûle zlatou
dobu pfievrstvilo, pfiineslo pohrdání v‰ím, co se nesrov-
návalo s normami latinského kulturního okruhu.

Cestopisy mûly na tûchto hodnoceních nemal˘
vliv. Knihy totiÏ zprostfiedkovávají charakteristiky, po-
pisy a hodnocení vzdálen˘ch zemí a jejich obyvatel
ve stovkách shodn˘ch exempláfiÛ a tím se v˘znamnû
podílí na roz‰ífiení tûchto pfied-
stav ve spoleãnosti; nová vydání
je potom potvrzují a dále rozví-
její. Dlouh˘ Ïivot tradovan˘ch
obrazÛ, navzdory zmûnám jejich
v˘znamÛ v ãase, spojuje na‰e
pfiedstavy o cizím a vzdáleném
s cestopisy star˘mi stovky let.

Náv‰tûvníci v˘stavy mohli
sledovat promûnu cestopisu od
stfiedovûku pfies období huma-
nismu aÏ na samotn˘ práh mo-
derní doby. Jednotlivá období
byla reprezentována klíãov˘mi
osobnostmi a jejich díly. První

etapa byla zastoupena pracemi Marca Pola
a tzv. Mandevilly, pozdnû humanistická díla byla
pfiedstavena na pfiíkladu knihy Kry‰tofa
Haranta z PolÏic a BezdruÏic a poãátek 18. století se
odráÏel v cestopise uãeného servity Angelika
Müllera. Tuto základní osu potom doplnila díla dal-
‰ích autorÛ, cestovatelské pfiíruãky nebo tfieba mapy
a atlasy.

K v˘stavû byl vydán katalog obsahující studie
k jednotliv˘m nastínûn˘m obdobím, nezbytnou
souãást tvofií samotn˘ pfiehled vystaven˘ch dûl. Ka-
talog má ambici nabídnout podnûtné texty k po-
dobû cestopisu v minulosti, pfiedstavit známá
i polozapomenutá díla, jejich konkrétní v˘tisky
s vlastní historií i, v obecné rovinû, zpÛsob kon-
struování stereotypního obrazu cizince, respektive
cizí zemû.
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V¯STAVNÍ PROJEKTY

Souãástí vernisáÏe v˘stavy bylo úvodní slovo Jifiího Dufky

V˘stavu zahájilo netradiãní hudební vystoupení ve foyer budovy
Moravské zemské knihovny v Brnû



Oãi Brna

I v roce 2016 pokraãoval cyklus Oãi Brna vûno-
van˘ osobnostem promûÀujícím ãi sv˘m dílem reflek-
tujícím mûsto Brno. Pravidelné, kaÏdomûsíãní v˘stavy
byly doprovázeny mnoÏstvím odborn˘ch pfiedná‰ek,
autorsk˘ch ãtení, slavnostních vernisáÏí s odborn˘m
doprovodn˘m slovem i kulturním programem, pro-
hlídek historick˘ch objektÛ apod. Postupnû se brnûn-
sk˘m náv‰tûvníkÛm a ãtenáfiÛm pfiedstavovaly Ïivotní
osudy a dílo spisovatele, pfiekladatele a dramatika
Ludvíka Kundery; brnûnského starosty, poslance
a historika Christiana d’Elverta; architekta svûtového
v˘znamu Ludwiga Miese van der Rohe; v˘tvarníka
a scénografa Eduarda Miléna; vydavatele salonních
ãasopisÛ a mecená‰e Bohuslava Kiliana; spisovatelky,
esejistky, básnífiky a pfiekladatelky Sylvie Richterové;
dramatika, reÏiséra, herce a spisovatele Arno‰ta Gold-
flama; hudebního historika a organologa Jifiího Se-
hnala; spisovatelky, sociální aktivistky, bojovnice proti
alkoholismu a za lidská a hlavnû Ïenská práva Jindfii‰-
ky Wurmové a romanopisce svûtového vûhlasu Ro-
berta Musila.

Kromû pravideln˘ch drobn˘ch informaãních ma-
teriálÛ byly sepsány ve spojitosti s tímto cyklem také
dvû publikace: doprovodn˘ katalog k v˘stavû Sylvie
Richterová. Promûny cesty a také publikace Cantantibus
organis, která vznikla u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea
prof. Jifiího Sehnala. Bûhem dvou let, co cyklus Oãi
Brna probíhá, se kolem nûj soustfiedila skupina pfiíz-
nivcÛ, ktefií akce nav‰tûvují pravidelnû. ZároveÀ se
díky jednotliv˘m mûsíãním akcím podafiilo získat
fiadu dokumentaãního materiálu, vãetnû takového,
kter˘ dali k dispozici rodinní pfiíslu‰níci v˘znamn˘ch
osobností, a to pfiedev‰ím v pfiípadû osobnosti Jindfii‰-
ky Wurmové. Postupnû tak také roz‰ifiujeme fond
Moravské zemské knihovny.

ZároveÀ je na tento cyklus navázána dal‰í velmi
podstatná sluÏba ãtenáfiÛm MZK vedoucí k vy‰‰ímu
komfortu – ve formû kompletní digitalizace jednot-
liv˘ch kniÏních jednotek vztahujících se k dan˘m
osobnostem. PfiestoÏe základem pravideln˘ch v˘stav
je pfiedev‰ím kniÏní fond MZK, v prÛbûhu roku na‰e
knihovna spolupracovala i s fiadou jin˘ch institucí,
napfi. s Moravsk˘m zemsk˘m archivem v Brnû, Mu-
zeem mûsta Brna nebo s Filozofickou fakultou Kar-
lovy univerzity v Praze.
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Záfií patfiilo Arno‰tu Goldflamovi

VernisáÏ v˘stavy vûnované Sylvii Richterové
probûhla 2. ãervna 2016

O Robertu Musilovi pfiedná‰el dr. Vojen Drlík



âeská literatura v pfiekladu

Moravská zemská knihovna v Brnû ve spolupráci
s Ministerstvem kultury âR a kurátorkou Katefiinou
Tuãkovou pfiipravila v˘stavu âeská literatura v pfie-
kladu 1998–2016. VernisáÏ v˘stavy probûhla 10. fiíjna
2016 v 17 hodin v Galerii MZK. Její souãástí byla
i diskuze s Danou Blatnou, Hasanem Zahiroviçem
a Katefiinou Tuãkovou moderovaná Radimem Kopá-
ãem.

V roce 1998 vznikl na Ministerstvu kultury âR
dotaãní program na podporu pfiekladu ãeské litera-
tury. Do dne‰ní doby bylo z tohoto programu pod-
pofieno vydání více neÏ 750 kniÏních titulÛ, které
vy‰ly v desítkách zemí svûta (vãetnû exotick˘ch desti-
nací jako Japonsko, Mexiko, S˘rie, Albánie,
Gruzie ad.).

V˘stava byla vûnována kniÏním pfiekladÛm ãeské
literatury, které vy‰ly v daném období v zahraniãí,
a ukázala rostoucí zájem zahraniãních nakladatelství

o díla zejména souãasn˘ch ãesk˘ch spisovatelÛ, ale
také rÛzné formy práce s textem a grafick˘m zpraco-
váním knihy, v nichÏ se do jisté míry odráÏí charakter
dané zemû. âeské vefiejnosti (autorÛm, nakladatelÛm,
ãtenáfiÛm, bohemistÛm, pfiekladatelÛm, literárním
historikÛm, grafikÛm a samozfiejmû studentÛm a je-
jich uãitelÛm, ale i dal‰ím zájemcÛm) v˘stava nabízí
cenn˘ pohled zvenãí. Ukazuje, jak svût vnímá a re-
flektuje ãeskou literaturu a její autory.

V˘stava byla zahájena v zimním semestru 2016
v Moravské zemské knihovnû v Brnû. V následujících
semestrech pak bude ucelen˘ soubor vystaven v dal-
‰ích univerzitních a vûdeck˘ch knihovnách po celé
âeské republice. V rámci kaÏdé zastávky probíhá ver-
nisáÏ, v jejímÏ prÛbûhu vystoupí v diskuzi vÏdy nû-
kter˘ z renomovan˘ch zahraniãních bohemistÛ,
a doprovodná akce k tématu (opût formou diskuze:
s pfiekladateli, spisovateli, literárními historiky, lite-
rárními agenty, kniÏními grafiky apod.).

K v˘stavû vy‰el doprovodn˘ katalog s texty Kate-
fiiny Tuãkové, Tomá‰e Kubíãka a Radima Kopáãe. Ka-
talog obsahuje reprodukce nûkolika stovek obálek
pfiekladov˘ch titulÛ a zároveÀ kompletní bibliografii
za roky 1998–2016.
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V˘stavu âeská literatura v pfiekladu zahájila 10. fiíjna 2016 v Moravské zemské knihovnû v Brnû Katefiina Tuãková



Údaje o rozpoãtu pfiíjmÛ a v˘dajÛ
V upraveném rozpoãtu na rok 2016 obdrÏela Mo-

ravská zemská knihovna v Brnû pfiíspûvek na provoz
ve v˘‰i 81 568 729,00 Kã. V prÛbûhu roku 2016
bylo provedeno 24 rozpoãtov˘ch úprav.

Dotace a pfiíspûvky (v tis. Kã):

Vyhodnocení v˘nosÛ a nákladÛ
Pfiehled celkov˘ch nákladÛ a v˘nosÛ organizace

a porovnání nákladÛ a v˘nosÛ s upraven˘m rozpoã-
tem jen za provozní ãinnost bez úãelov˘ch dotací
a pfiíspûvkÛ uvádí následující tabulka.
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HOSPODÁ¤SKÁ âINNOST ORGANIZACE

V ROCE 2016

Pfiíspûvek na provoz MK âR 76 509

Dotace na projekty MK âR 23 781 

Mimorozpoãtové zdroje 4 318

Neinvestiãní dotace a pfiíspûvky celkem 104 608

Ukazatel

V˘nosy celkem

v˘nosy z vlastní ãinnosti

aktivace

zúãtování fondÛ

ostatní v˘nosy

finanãní v˘nosy

dotace od zfiizovatele

mimorozpoãtové zdroje

Náklady celkem

spotfiebované nákupy

z toho akvizice

opravy 

cestovné

reprezentace

sluÏby

z toho databáze

osobní náklady

z toho mzdy

danû a poplatky

ostatní náklady

odpisy

ZC prodaného majetku

finanãní náklady

daÀ z pfiíjmÛ

V˘sledek hospodafiení

Skuteãnost k 31. 12. 2016

vãetnû mimorozpoãtov˘ch

zdrojÛ

115 129

5 363

0

0

1 312

12

103 960

4 482

113 761

17 288

10 427

2 641

825

117

8 696

630

71 614

49 035

116

4 734

7 555

0

19

156

1 368

Upraven˘ rozpoãet

89 731

4 462

0

1 866

1 832

2

81 569

0

89 731

12 383

4 252

4 570

190

90

6 239

765

56 197

40 528

354

2 208

7 460

0

40

0

0

Skuteãnost

k 31. 12. 2016

88 256

5 363

0

0

1 312

12

81 569

0

86 888

10 162

3 533

2 486

170

105

5 609

630

56 287

40 528

116

4 223

7 555

0

19

156

1 368

% plnûní

120,19

0,00

0,00

71,62

600,00

100,00

0,00

82,06

83,09

54,40

89,47

116,67

89,90

82,35

100,16

100,00

32,77

191,26

101,27

0,00

47,50

0,00

Provoz

Pozn.: PoloÏky ostatní v˘nosy a finanãní v˘nosy jsou ovlivnûny proúãtováním prodeje nemovitého majetku ve vlast-
nictví státu.

Vybrané ukazatele (v tis. Kã):



Pozn.: Mírné pfiekroãení osobních nákladÛ bylo zpÛsobeno vy‰‰í skuteãností za náhrady pracovní neschopnosti oproti
rozpoãtované ãástce, vy‰‰í skuteãností za zákonné sociální poji‰tûní v dÛsledku zmûny rozloÏení OON mezi DPP
a DPâ a spoluúãastí na tvorbû FKSP k projektÛm NAKI II. V projektech NAKI II bylo v zadávací dokumentaci
rozpoãtováno 1 % hrub˘ch mezd, na pozdûj‰í legislativní úpravu, která % základního pfiídûlu zv˘‰ila, projekt ne-
reflektoval. Závazn˘ limit prostfiedkÛ na platy a závazn˘ limit OON byl dodrÏen.

Rozbor v˘nosÛ z vlastní ãinnosti a ostatních v˘nosÛ pfiibliÏují následující dvû tabulky.

V˘nosy z vlastní ãinnosti (v tis. Kã):

Struktura v˘nosÛ z vlastní ãinnosti v %:
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PoloÏka

publikace

knihovnické fotosluÏby, tisk a vazby

ãipové karty pro nájemce

samoobsluÏn˘ tisk a kopie

knihovnické kurzy dle NSK

vloÏné

propagace

registraãní poplatky

náhrady za EE

náhrady za vodné a stoãné

náhrady za teplo

náhrady za sluÏby

re‰er‰e

EOD

MVS a MMVS

pronájmy

Celkem

Skuteãnost

k 31. 12. 2016 

1

19

2

261

56

107

460

2 047

216

10

33

177

15

22

252

1 685

5 363

% z celkového objemu v˘nosÛ

z vlastní ãinnosti

0,02

0,35

0,04

4,87

1,04

2,00

8,58

38,16

4,03

0,19

0,61

3,30

0,28

0,41

4,70

31,42

100,00



Ostatní v˘nosy (v tis. Kã):

Rozbor ãerpání mzdov˘ch prostfiedkÛ
Plán práce na pfiepoãten˘ stav 165 osob nebyl pfiekroãen. Závazn˘ ukazatel ãerpání mzdov˘ch prostfiedkÛ

byl dodrÏen. Vykazované pfiekroãení mezd bylo kryto z mimorozpoãtov˘ch zdrojÛ. Poãet zamûstnancÛ (prÛ-
mûrn˘ pfiepoãten˘ stav dle skuteãnosti) ãinil 161 osob. PrÛmûrn˘ roãní plat ãinil 25 322,01 Kã.

Financování reprodukce majetku z EDS/SMVS
V roce 2016 ãerpala MZK ze systému SMVS 1 038 180,00 Kã na akci 134V112000295 s názvem Projekt

na rekonstrukci a dostavbu depozitáfie ·umavská a 7 088 000,00 Kã na akci 134V112000299 s názvem Re-
konstrukce a zateplení stfiechy.

Mezinárodní programy
Mezinárodní projekty Moravské zemské knihovny v Brnû byly v roce 2016 následující:

Údaje o podílu státního rozpoãtu na financování ãinnosti MZK
Mimo schválen˘ pfiíspûvek na provoz byly v prÛbûhu roku 2016 zfiizovatelem uvolnûny neinvestiãní úãelové

prostfiedky na projekty ve v˘‰i 22 391 251,00 Kã a investiãní úãelové prostfiedky na projekty ve v˘‰i
10 031 180,00 Kã. MZK navíc získala mimorozpoãtové zdroje ve v˘‰i 4 481 832,71 Kã.
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PoloÏka

ostatní pokuty a penále

jiné ostatní v˘nosy

Celkem

Skuteãnost

k 31. 12. 2016 

968

344

1 312

% z celkového objemu

ostatních v˘nosÛ 

73,84

26,16

100,00

Název Authentication and Authorisation for Research and Collaboration (AARC)

Období projektu 2015–2017

Finance celkem celkové náklady projektu: 2 941 060 EUR

celkové náklady projektu – partner MZK: 19 200 EUR

pfiíspûvek EU – partner MZK na rok 2016: 11 573,13 EUR

Název Conference Libraries V4 in the decoy of digital age

Období projektu 2016

Finance celkem celkové náklady projektu: 20 051,06 EUR

náklady MZK: 12 122,85 EUR

pfiíspûvek IVF: 7 928,21 EUR



Pozn.: V pfiíspûvku na provoz jsou zahrnuty také prostfiedky k profinancování nákladÛ souvisejících s uspofiádáním
bohemistického semináfie (prostfiedky pfiidûleny z KA do pfiíspûvku na provoz bez úãelového urãení).
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Ukazatel

Pfiíspûvek na provoz od zfiizovatele

upraven˘ rozpoãet

Úãelové dotace od zfiizovatele

âeská knihovna

Cizojazyãná literatura

Komplexní realizace národní expozice

na kniÏních veletrzích

IP VaV

Konference V4

NAKI DF16P02R047

NAKI DG16P02H020

NAKI DG16P02R006

NAKI DG16P02R044

VISK 1 uãební texty

VISK 1 zvukové dokumenty

VISK 1 Kramerius

VISK 2

VISK 3 Staré mapy

VISK 3 REKS

VISK 5 fondy

VISK 5 sbírky

VISK 8 CPK

VISK 9

SMVS 134V112000295

SMVS 134V112000299

Úãelové dotace a dary od jin˘ch

poskytovatelÛ

Regionální funkce MZK (Jihomoravsk˘ kraj)

Regionální funkce Blansko (Jihomoravsk˘ kraj)

GAâR

AARC (EK)

Finanãní a vûcn˘ dar (U.S. Embassy)

Vûcn˘ dar Velvyslanectví ·panûlska

Konference V4 – IVF

Finanãní dar Ing. Sabo

Celkem ãerpáno od v‰ech poskytovatelÛ

Poskytnuto 2016

81 568 729

81 568 729

22 440 200

6 106 000

1 510 000

2 510 700

3 609 000

355 000

1 060 000

949 000

1 076 000

475 000

134 000

323 000

234 000

42 000

350 000

28 000

412 500

198 000

2 995 000

73 000

0,00

âerpáno 2016

81 568 729

81 568 729

22 391 251

6 106 000

1 510 000

2 510 700

3 609 000

327 559

1 060 000

949 000

1 076 000

475 000

134 000

304 244

234 000

42 000

350 000

28 000

412 500

198 000

2 992 248

73 000

4 481 833

1 520 000

1 914 000

226 000

316 185

191 427

88 000

214 220

12 000

108 441 813

Poskytnuto 2016

0,00

10 844 000

980 000,00

685 000,00

240 000,00

1 851 000,00

7 088 000,00

0,00

âerpáno 2016

0,00

10 031 180

980 000,00

685 000,00

240 000,00

1 038 180,00

7 088 000,00

0,00

10 031 180

InvesticeNeinvestiãní prostfiedky

Pfiehled ãerpan˘ch úãelov˘ch dotací a darÛ vãetnû mimorozpoãtov˘ch (v Kã):
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Rezervní fond
V roce 2016 ãinila celková tvorba rezervního fondu 877 454,48 Kã a celkové ãerpání fondu ãinilo

755 877,77 Kã. Poãáteãní stav fondu byl k 1. lednu 2016 celkem 1 313 865,66 Kã a koneãn˘ stav k 31. pro-
sinci 2016 byl 1 435 442,37 Kã.

Pfiehled hospodáfisk˘ch ãinností
Moravská zemská knihovna v Brnû nevykonávala Ïádnou hospodáfiskou ãinnost.

V˘sledek hospodafiení
Moravská zemská knihovna v Brnû realizovala svoji ãinnost v roce 2016 s celkov˘mi náklady

113 760 556,51 Kã, s celkov˘mi v˘nosy 115 128 450,95 Kã a dosáhla zlep‰eného v˘sledku hospodafiení ve
v˘‰i 1 367 894,44 Kã. Celkovû lze zhodnotit, Ïe organizace hospodafiila se svûfien˘m majetkem fiádnû a hos-
podafiení organizace je pod kontrolou.

Zlep‰en˘ hospodáfisk˘ v˘sledek je ovlivnûn zejména niÏ‰ími náklady na vytápûní v dÛsledku mírné zimy,
niÏ‰í dosaÏenou energetickou nároãností novû zrekonstruovaného depozitáfie oproti stanovenému kvalifiko-
vanému odhadu a niÏ‰ími náklady za nakupované pfiístupy do databází.



Rekonstrukce depozitáfie v Ro‰Èoutkách

V roce 2016 byla dokonãena investiãní akce Re-
konstrukce depozitáfie v Ro‰Èoutkách. Po zateplení
celého objektu, které bylo realizováno v roce 2015,
následovalo vybudování sociálního zázemí vãetnû ná-
vazné kanalizaãní jímky a napojení na studniãní vrt.
Dále byla vybudována podzemní poÏární nádrÏ, zá-
sobovaná také vodou z tohoto vrtu.

V depozitáfii se rovnûÏ realizoval projekt vytápûní
a chlazení, a to v podobû centrálního VRF klimatizaã-
ního systému, kter˘ zaji‰Èuje rovnomûrné klima
v celém objektu depozitáfie, a to dle poÏadavkÛ uÏiva-
tele, pomocí automatizované regulace celého systému.

Rekonstrukce depozitáfie byla ukonãena vydáním
posledního kolaudaãního souhlasu na vrtanou
studnu, vydaného 17. fiíjna 2016.

Celá akce probíhala bez problémÛ, a to od pfií-
pravy podkladÛ k jednotliv˘m v˘bûrov˘m fiízením, aÏ
po samotnou realizaci v‰ech ãástí dílãích staveb.

Práce byly dokonãeny v plánovaním termínu
a pfiedány bez vad a nedodûlkÛ. Omezení, ke kter˘m
do‰lo v prÛbûhu roku v souvislosti s dodáváním ob-
jednan˘ch knih, ãtenáfii témûfi nepocítili a v‰echny
objednávky byly vyfiizovány ve stanovené lhÛtû. V de-
pozitáfii budou nadále uloÏeny nízkoobratové fondy,
a bude tak moÏné odlehãit hlavnímu skladu
knihovny.

Náklady na tuto akci v roce 2016 byly:
Náklady 2016: 3 286 082,20 Kã
z toho
Dotace 0 Kã
Vlastní zdroje 3 286 082,20 Kã
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INVESTIâNÍ AKCE



Rekonstrukce a zateplení stfiechy

V létû roku 2016 byla provedena rekonstrukce
stfiechy hlavní budovy knihovny. DÛvodem celé akce
bylo zatékání pfies stfie‰ní plá‰È do nejvy‰‰ího podlaÏí
budovy. K zatékání docházelo na více místech, a to
jak pfies hydroizolaci, tak i stfie‰ními svûtlíky. Vzhle-
dem k zji‰tûnému stavu pÛvodní foliové hydroizo-
laãní vrstvy, která vykazovala lokální netûsnosti
v detailech, z dÛvodu stárnutí materiálu i zhor‰enou
svafiitelnost a vzhledem ke stávající skladbû stfie‰ního
plá‰tû bylo navrÏeno dodateãné zateplení stfie‰ního
plá‰tû s provedením nové plnohodnotné hydroizo-
laãní vrstvy a v˘mûna v‰ech svûtlíkÛ.

Celá akce probíhala bez problémÛ, a to od pfií-
pravy podkladÛ k v˘bûrovému fiízení – projektové do-
kumentace, pfies v˘bûr dodavatele a TDI. Samotné
práce probûhly v naplánovaném ãasovém rozsahu dle
pfiipraveného a dohodnutého harmonogramu,
tj. 1. ãervence – 7. fiíjna 2016. V rámci stavby byly
provedeny v‰echny plánované práce, tj. tepelná izo-
lace a hydroizolace stfiechy a v˘mûna svûtlíkÛ. Práce
byly dokonãeny v plánovaním termínu a pfiedány bez
vad a nedodûlkÛ.
Náklady na celou akci: 7 221 097,96 Kã
z toho
Dotace 7 088 000 Kã
Vlastní zdroje 133 097,96 Kã
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Rekonstrukce a dostavba depozitáfie
·umavská – H1

Projekt pro stavební povolení

V roce 2016 pokraãovala pfiípravná fáze Rekon-
strukce a dostavby depozitáfie ·umavská, a to zpraco-
váním projektové dokumentace pro stavební povolení
a získáním Povolení pro umístûní stavby a stavebního
povolení.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Adam
Rujbr Architects, s. r. o., a následnû zajistila v‰echny
potfiebné doklady k Ïádosti o umístûní stavby a sta-
vební povolení.

Toto bylo vydáno dne 21. fiíjna 2016 s nabytím
právní moci dne 16. listopadu 2016.

Na základû tûchto dokumentÛ byly zahájeny
kroky k pfiípravû v˘bûrového fiízení na zpracovatele
dokumentace pro provedení stavby s pfiedpokladem
vypsání soutûÏe do dubna 2017.
Náklady na projektovou dokumentaci a inÏen˘rskou
ãinnost byly v roce 2016 ve v˘‰i:
Celkové náklady: 1 159 301 Kã
z toho
Dotace 1 038 180 Kã
Vlastní zdroje 121 121 Kã
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SLUÎBY UÎIVATELÒM

Moravská zemská knihovna v Brnû je pro ãte-
náfie otevfiena 75,5 hodiny t˘dnû: ve v‰ední dny
8.30–22.00, v sobotu 9.00–17.00. V provozu byla
rovnûÏ ‰atna. MZK evidovala v roce 2016 20 034 ãte-
náfiÛ (z toho 7 735 nov˘ch), v˘pÛjãní oddûlení usku-
teãnilo 216 429 absenãních v˘pÛjãek a 274 549
prolongací. Knihovna disponuje 771 studijními
místy (z toho 42 je v t˘mov˘ch a 13 v tiché studovnû)
a 91 poãítaãi pro ãtenáfie (v‰echny on-line).

Oproti absenãním v˘pÛjãkám vzrostl ve srovnání
s rokem 2015 poãet prezenãních v˘pÛjãek (203 738
oproti 155 270 v roce 2015). Tato skuteãnost je dána
vy‰‰ím komfortem samostatnû fungujícího pultu pro
prezenãní v˘pÛjãky, kter˘ byl zprovoznûn v prÛbûhu
roku 2015. Pokles byl zaznamenán i v poãtu Ïáda-
n˘ch dûl (v knihovnû v roce 2016 Ïádáno 274 549,
v roce 2015 284 909). Tato skuteãnost je ale v sou-
ladu se zvy‰ujícím se poãtem digitálnû nabízen˘ch
dûl. MoÏnost virtuální v˘pÛjãky prostfiednictvím di-
gitální knihovny Kramerius byla v roce 2016 realizo-
vána v 105 305 pfiípadech.

V roce 2016 do‰lo k roz‰ífiení místa pro pfiipravené
prezenãní v˘pÛjãky ve Studovnû humanitních vûd
ve 4. patfie, coÏ pfiispûlo k stabilizaci provozu. Byl rov-
nûÏ upraven ceník – kategorie sedmdesátilet˘ch senio-
rÛ má registraci bez poplatku, u kategorie seniorÛ do
sedmdesáti let do‰lo k 50% sníÏení ceny.

Oblíben˘m místem se v MZK stala tichá studovna
zfiízená v roce 2015. V uplynulém roce ji nav‰tívilo

1 258 náv‰tûvníkÛ. Na galerii v 1. patfie budovy byl
o 40 bm nav˘‰en prostor pro nov˘ pfiírÛstek do vol-
ného v˘bûru. Novû vznikla také prezentace novinek,
které pfiicházejí do tohoto fondu.

SamoobsluÏné v˘pÛjãní stanice-SelfChecky pro-
vedly 3 579 v˘pÛjãek. Tyto v˘pÛjãky jsou realizovány
pfiedev‰ím ve veãerních hodinách a o sobotních sluÏ-
bách. âtenáfii si postupnû zvykají na automatizovan˘
systém. Velk˘m komfortem pro ãtenáfie se ukázala
sluÏba „On-line platba“. Vzdálen˘m pfiístupem je
moÏné uhradit poplatky a ãtenáfi nemusí celou zále-
Ïitost fie‰it osobnû.

Pracovníci skladÛ MZK v roce 2016 celkovû vy-
hledali 243 590 poÏadavkÛ a opûtovnû zafiadili
267 478 knihovních jednotek. Pro optimalizaci
a nutné posuny byly v lokacích 2 a 4 provedeny tyto
úpravy:
• lokace „2“ v rozsahu signatur: 0951.328–1087.679

v objemu 1 106 bm;
• lokace „4“ mezi signaturami 1011.055–1168.521

v objemu 252 bm.

âtenáfiské stanice ve studovnách byly obohaceny
nápovûdou pro práci na poãítaãi a pro Digitální
knihovny MZK (vknihovne.mzk.cz). Rozcestník
usnadÀuje orientaci v nabídce elektronick˘ch sluÏeb
knihovny, urychluje pfiístup k digitálním autorsky
chránûn˘m dílÛm a pfiiná‰í ãtenáfiÛm uÏiteãné rady
a návody. Digitální knihovna byla také v tomto roce
zpfiístupnûna v novém, modernûj‰ím a rychlej‰í roz-
hraní (digitalniknihovna.cz/mzk).
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Pro rok 2016 byl naplánován pfiechod na nov˘ ti-
skov˘ systém. PÛvodní multifunkãní stroje vystfiídaly
nové od firmy RIBBON, která byla vybrána na zá-
kladû otevfieného v˘bûrového fiízení. Bûhem ãervence
do‰lo k pfiechodu na nov˘ tiskov˘ systém MyQ a pro-
bûhla instalace dvanácti nov˘ch multifunkãních ti-
skáren. Pro uÏivatele byla zmûna zásadní zejména ve
v˘razném sníÏení chybovosti tiskÛ a také ve zrychlení
ãinnosti strojÛ. V souvislosti s pfiechodem na nové ti-
skové fie‰ení do‰lo rovnûÏ k drobn˘m úpravám
knihovního fiádu. Nov˘ knihovní fiád je platn˘ od
1. záfií 2016.

Ke zlep‰ení do‰lo také v oblasti správy ãtenáfisk˘ch
úãtÛ. Ta byla pfiesunuta do Active Directory; pfiesun
pfiiná‰í vût‰í zabezpeãení, centrální správu a flexibilitu
a uplatní se rovnûÏ pfii integraci nov˘ch nástrojÛ a slu-
Ïeb pro uÏivatele knihovny.

Studovna periodik a norem obslouÏila v roce
2016 16 206 ãtenáfiÛ, pÛjãila 45 568 dokumentÛ
a zhotovila 4 609 xerokopií ãtenáfiÛm. Studovnu ru-
kopisÛ a star˘ch tiskÛ nav‰tívilo 393 badatelÛ a pre-
zenãnû jim bylo ke studiu pfiipraveno 919 svazkÛ
z historického fondu MZK.

V roce 2016 byly pro registrované ãtenáfie pfií-
stupné následující databáze:

Academic Source Complete
Anopress
ASPI
Business Source Complete

Central & Eastern European Academic
DigiZeitschriften
eBook Public Library Collection
Library PressDisplay Newspapers
LISTA with Abstracts
Naxos Music Library
Oxford Music
Pressreader
ProQuest Central
ProQuest Ebook Central
Regional Business News
RILM Abstracts of Music Literature
Web of Knowledge

Vût‰ina z nich byla dostupná i s moÏností vzdále-
ného pfiístupu. Nejvût‰í nárÛst ve statistikách zazna-
menala databáze aktuálních novin a ãasopisÛ
PressReader (6 409 pfieãten˘ch vydání v roce 2016,
2 798 v roce 2015). V Americké knihovnû MZK je
dostupn˘ zdroj eLibraryUSA, kter˘ poskytuje pfiístup
do cca 20 samostatn˘ch databází. Ve Studovnû pe-
riodik a norem je pfiístupná databáze norem âSN
online.

V roce 2016 pfievzala Moravská zemská knihovna
od ·panûlského království dar, kter˘ se stal základem
pro ·panûlskou knihovnu otevfienou 4. ãervence
2016. Slavnostní zahájení probûhlo za úãasti Velvy-
slance ·panûlska v âeské republice Jeho Excelence
pana Pedra Calva-Sotela.
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Souãástí otevfiení ·panûlské knihovny byla v˘stava rÛzn˘ch vydání
Cervantesova Dona Quijota



Oddûlení meziknihovních v˘pÛjãních sluÏeb
zpracovalo 53 objednávek sluÏby eBooks on De-
mand, kladnû jich bylo vyfiízeno 44, 7 objednávek
bylo zru‰eno, protoÏe byl zájem uÏivatele MZK uspo-
kojen jiÏ hotovou digitální kopií poÏadovaného díla
volnû staÏitelnou z repozitáfiÛ v âR ãi zahraniãí
a 2 poÏadavky byly zamítnuty z dÛvodu neuplynutí
autorsk˘ch práv. Ve spolupráci s odborem doplÀo-
vání bylo zpracováno 33 podnûtÛ k nákupu ãeské
produkce. Za sluÏby MVS bylo v roce 2016 vybráno
na poplatcích 251 774 Kã. Poskytování sluÏby MVS
nebylo, stejnû jako v pfiedchozích letech, omezeno let-
ním zavfiením knihovny. Novû se oddûlení podílelo
na pofiádan˘ch kulturních aktivitách, a to zaji‰Èová-
ním v˘pÛjãek ãten˘ch knih pro Seversk˘ literární
salón.

SPRÁVA, ZPRACOVÁNÍ A ZP¤ÍSTUPNùNÍ
FONDÒ

Velká pozornost byla v roce 2016 vûnována v˘bûru
nákupu domácí i zahraniãní literatury. Akviziãní

komise pravidelnû vyhodnocovala kniÏní novinky,
tipy na nákup i nabídky vydavatelÛ/dodavatelÛ a sle-
dovala pÛjãovanost titulÛ. Celkov˘ pfiírÛstek ãinil
40 845 jednotek (vã. v˘mûnn˘ch souborÛ). Pravi-
delnû dvakrát t˘dnû se konala v˘stavka nov˘ch titulÛ.
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Celkov˘ stav fondu k 31. 12. 2016
Z toho zpracováno v PC
Knihy
Zkompletované seriály
Ostatní dokumenty (vã. Rkp)
Kartografické dokumenty
Hudebniny
AV dokumenty zvukové a obrazové
Elektronické dokumenty
Grafika
Normy
Patenty
Rukopisy

4 239 016
2 479 225
1 510 753

493 315
475 157
19 991
97 382
18 401
19 106
10 013

1 235
305 601

3 428

PfiírÛstky knihovního fondu
Knihy
Zkompletované seriály
Ostatní dokumenty

Kartografické dokumenty
Hudebniny
AV dokumenty zvukové
Elektronické dokumenty
Grafika
Normy
Patenty
Rukopisy

Úbytky knihovního fondu
Knihy 
Zkompletované seriály
Ostatní dokumenty

Kartografické dokumenty
Hudebniny
AV dokumenty zvukové
Elektronické dokumenty
Grafika
Normy
Patenty

celkem

40 845
30 689
7 321
2 835

337
382
775

1 059
116

0
147
19

4 544
2 892

163
1 489

0
1

406
281

0
801

0

MZK

37 547
27 428
7 321
2 798

337
382
775

1 022
116

147
19

3 663
2 443

163
1 057

0
1
0

255
0

801
0

Rakouská
knihovna

175
170

5

5

Nûmecká
knihovna

165
133

32

32

132
114

18

4
14

Anglická
knihovna

479
335

414

402
12



Vybrané tituly se nakupovaly pfiímo u vydava-
telÛ/dodavatelÛ, byla nakoupena literatura za
2 974 110,50 Kã. Souãástí nákupu jsou nejen knihy
do bûÏného fondu MZK, ale také do historick˘ch
fondÛ. V závûru roku byla od soukromého sbûratele
pofiízena také sbírka map. Byla navázána spolupráce
se tfiemi dal‰ími dodavateli zahraniãní literatury a vy-
uÏívány jejich nabídkové akce: Bohemian Ventures,
Infoa (Express Publishing), Kuba Libri.
Znovu byly osloveny knihovny jednotliv˘ch fakult
Masarykovy univerzity s nabídkou nákupu odborné
literatury podle jejich tipÛ. Získali jsme od nich pût
tipÛ na dokup zahraniãní literatury, z nichÏ byly za-
koupeny dva tituly.

Pozornost se zamûfiila také na sledovanost úplnosti
povinného v˘tisku a urgenci nedodan˘ch v˘tiskÛ.
Bylo odesláno 1 045 upomínek a tituly byly urgovány
i telefonicky. Dále bylo ve spolupráci s právniãkou
MZK odesláno devût právních upomínek a zahájeno
soudní fiízení s nakladatelstvím Beletris. Byly pfiipra-
veny podklady pro právní fiízení s dal‰ími nakladateli,
ktefií opakovanû neplní svou povinnost zasílat po-
vinné v˘tisky.

Bylo sjednoceno rozdílné zpracování CD pfiíloh
pro Zahraniãní knihovny a bûÏn˘ fond. Byly
zavedeny pomocné doãasné kódy, které umoÏÀují

ponechat zavedenou praxi pÛjãování CD pfiíloh v Za-
hraniãních knihovnách a souãasnû nenaru‰ují popis
podle pravidel RDA ani stavûní fondu ve skladech.

V oblasti zpracování fondÛ bylo tfieba se vyrovnat
zejména s personální zmûnou na pozicích lokálního
supervizora jmenn˘ch autorit, katalogizátorÛ ve
jmenném i vûcném popisu i v oddûlení retrokonverze.
Kromû bûÏné produkce bylo dokonãeno jmenné
i vûcné zpracování velkého zahraniãního nákupu
z konce roku 2015. Dále byl zpracován fond novû
vzniklé ·panûlské knihovny a 1 005 titulÛ knihovny
Brnûnského seniorátu âeskobratrské církve evange-
lické. Bylo rekatalogizováno 2 371 záznamÛ pro Sou-
born˘ katalog âR, pfiedev‰ím hudebnin z fondu
P. Bezruãe a map a kartografick˘ch dokumentÛ ne-
odeslan˘ch pfied automatick˘m sklízením. Velmi vy-
sok˘ byl i podíl na sdílené katalogizaci s NKP
a VKOL, kter˘ ãinil ve jmenném popisu 40,8 % a ve
vûcném popisu 57,7 % záznamÛ ãeské produkce (zde
se sledovaly pouze publikace s vroãením 2014–2016,
pokud by byly zafiazeny i star‰í publikace, byl by podíl
vzhledem ke skladbû zpracovávaného fondu pravdû-
podobnû je‰tû vy‰‰í).

V oddûlení jmenného popisu a národních auto-
rit bylo zpracováno 16 751 záznamÛ, z toho
5 899 bylo novû vytvofieno v Aleph-cluster v bázi
NKC01. Jmennû bylo zrevidováno 7 308 bibliogra-
fick˘ch záznamÛ. K samostatné revizi jmenného po-
pisu bibliografick˘ch záznamÛ pro Cluster se od
ãervna 2016 pfiidala i revize popisu vûcného. Celkem
bylo zrevidováno 15 532 záznamÛ.

Na základû dohody knihoven podílejících se na
Clusteru bylo pfiehodnoceno hledisko k vytváfiení
autoritních záznamÛ. V dÛsledku toho do‰lo k po-
klesu poãtu autoritních návrhÛ proti roku 2015. Bylo
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vytvofieno 3 847 on-line autoritních návrhÛ, z toho
1 030 v rámci projektu VISK 9. Zrevidováno bylo
4 183 návrhÛ – vy‰‰í ãíslo je dáno zÛstatkem nezre-
vidovan˘ch záznamÛ z pfiedchozího roku. Dále bylo
zpracováno 205 návrhÛ oprav. Harmonizováno bylo
82 215 autoritních záhlaví.

V oddûlení vûcného popisu bylo zpracováno
19 511 záznamÛ, z toho 8 076 bylo novû vytvofieno
v Aleph-cluster v bázi NKC01. Do NKP bylo ode-
sláno 417 návrhÛ vûcn˘ch tematick˘ch autorit,
15 návrhÛ geografick˘ch názvÛ a 10 návrhÛ formál-
ních deskriptorÛ. Od ãervna 2016 bylo vûcnû zrevi-
dováno 4 193 záznamÛ. Dále byly doplnûny vûcné
prvky do 11 520 retrokonverzních záznamÛ pfied
odesláním do Souborného katalogu. Pozornost je vû-
nována klasifikaci jazykové úrovnû zahraniãních jazy-
kov˘ch uãebnic podle evropsk˘ch standardÛ.

V oddûlení retrokonverze bylo postupnû tfieba za-
‰kolit ãtyfii nové externí pracovníky. Tím se zv˘‰ily
nároky na kontrolu a opravy pofiízen˘ch záznamÛ.
Celkem bylo vytvofieno 38 798 bibliografick˘ch zá-
znamÛ, deduplikováno 3 651 záznamÛ a zrevidováno
30 590 záznamÛ. Retrokonverze pokraãovala rovnûÏ
v rámci prací odboru revize, kde bylo zpracováno
5 390 záznamÛ a deduplikováno 1 384 záznamÛ.

Pfii kontrole bibliografick˘ch záznamÛ pfied odes-
láním do Souborného katalogu âR MZK nejen har-
monizuje a vytváfií nová autoritní záhlaví, ale snaÏí se
obohatit vybrané záznamy o vûcné prvky a zv˘‰it tak

jejich váhu. V roce 2016 bylo do SK âR celkem
z MZK odesláno 131 004 záznamÛ.

Hudební knihovna v roce 2016 dokonãila kata-
logizaci star˘ch tiskÛ a rukopisÛ vãetnû doplnûní hu-
debních incipitÛ. Do mezinárodní databáze RISM
ve Frankfurtu nad Mohanem bylo zasláno v mûsíci
prosinci 2 083 hudebních rukopisÛ. Odborné pra-
covi‰tû v Nûmecku soustfieìuje v celosvûtovém mû-
fiítku nejrozsáhlej‰í dokumentaci písemn˘ch
hudebních pramenÛ a je velk˘m pfiínosem, Ïe MZK
mÛÏe b˘t v této databázi zastoupena vedle fiady dal-
‰ích v˘znamn˘ch mezinárodních pamûÈov˘ch insti-
tucí.

Ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze a Vû-
deckou knihovnou v Olomouci byl fie‰en na pracovní
skupinû pro katalogizaci hudebnin a zvukov˘ch do-
kumentÛ vûcn˘ popis podle pravidel RDA.

V rámci Clustru bylo v roce 2016 upraveno 4 952
záznamÛ Ïiv˘ch titulÛ periodik, z toho v MZK 1 354.
Zaãalo vycházet a bylo novû zaloÏeno 420 titulÛ pe-
riodik, naopak 323 titulÛ ukonãilo své vydávání.
517 jednotek monografick˘ch záznamÛ bylo staÏeno
na seriál, 91 jednotek bylo propojeno se seriálov˘m
záznamem pfies LKR. Pro potfieby digitalizace bylo
provûfieno a Ïádáno o pfiidûlení ãâNB u 147 titulÛ.

PrÛbûÏnû bylo zji‰Èováno, u kter˘ch titulÛ periodik
nejsou pofiizovány obálky a obsahy jin˘mi knihov-
nami a tyto byly doplÀovány do seznamu titulÛ, které
zpracovává MZK.

Od roku 2016 Patentov˘ úfiad neposílal ti‰tûné pa-
tenty do fondu. Byl uzavfien˘ pfiírÛstkov˘ seznam pa-
tentÛ a od tohoto roku je ãtenáfiÛm k dispozici pouze
online databáze patentÛ. Online databázi norem vy-
uÏilo 316 zájemcÛ o normy a 161 norem bylo pÛj-
ãeno fyzicky.

V externím depozitáfii byly ukonãeny v‰echny sta-
vební práce. Z depozitáfie bylo Ïádáno 2 433 poÏa-
davkÛ a byla zapoãata prÛbûÏná ãíselná revize u titulÛ
kompletnû zpracovan˘ch v poãítaãi.

KaÏd˘ den byly téÏ vystavovány kopie novin
v rámci akce Stalo se pfied sto lety.

40



Historick˘ fond MZK se rozrostl o 35 nov˘ch
svazkÛ rukopisÛ, prvotiskÛ a star˘ch tiskÛ. V roce
2016 byla roz‰ífiena databáze Katalogu jihomorav-
sk˘ch historick˘ch sbírek o nové exempláfiové zá-
znamy zpracovan˘ch akviziãních pfiírÛstkÛ (247),
retrokonverzní záznamy klá‰terní knihovny brnûn-
sk˘ch minoritÛ a sbírky kramáfisk˘ch tiskÛ. V rámci
projektu VISK 5 bylo vytvofieno 7 054 a mimo pro-
jekt dal‰ích 1 092 záznamÛ. Byly naskenovány
dosud nedigitalizované listy z grafick˘ch sbírek ulo-
Ïen˘ch ve skladu rukopisÛ a star˘ch tiskÛ, nahrány
na imageserver a do digitální knihovny a pfiipojeny
k záznamÛm. V roce 2016 pokraãovala digitalizace
titulních listÛ, bylo dokonãeno zpracování signa-
tury Ks a vytvofieny digitální kopie zhruba poloviny
lokace ST4. K záznamÛm budou digitalizáty pfiipo-
jeny po dokonãení celé lokace. Knihovna daãick˘ch
franti‰kánÛ, která je v MZK deponována, byla po
dohodû s fiádov˘mi pfiedstaven˘mi oznaãena ãáro-
v˘mi kódy. V‰echny svazky byly mechanicky oãi‰-
tûny, knihy napadené plísnûmi byly o‰etfieny
restaurátorem.

Byla kontaktována Státní knihovna v Berlínû s do-
tazem po osudu ãásti sbírky zednáfisk˘ch tiskÛ, které
byly bûhem války zabaveny nacisty. Bûhem roku bylo
vyhotoveno 10 osvûdãení podle zákona o prodeji
a v˘vozu pfiedmûtÛ kulturní hodnoty. Na 5 v˘stav
v rámci âR bylo zapÛjãeno celkem 24 dokumentÛ.
Odbor rukopisÛ a star˘ch tiskÛ pfiipravil v˘stavu
O cestách a putováních vãetnû ti‰tûného katalogu.

Restaurátor provedl 102 plánovan˘ch restaurátor-
sk˘ch a konzervátorsk˘ch zásahÛ v rÛzné mífie po‰ko-
zen˘ch vazeb star˘ch tiskÛ (40 komplexnûj‰ích
restaurátorsk˘ch zásahÛ, 62 drobnûj‰ích oprav),
423 oprav mapov˘ch a grafick˘ch listÛ, 22 svazkÛ
bylo odplísnûno. Od neãistot bylo oãi‰tûno
1 306 svazkÛ.

Pracovníci odboru revize provedli revizi 217 476
svazkÛ, pracovníci studoven 108 496 svazkÛ. Revize
byla provedena na základû revizního katalogu, u vy‰-
‰ích signatur rÛzn˘ch lokací byl ãásteãnû pouÏit v˘-
stup z PC, a probíhala v lokaci 2 a M1–4, MX, MX2,
seriálÛ v budovû a u deponovaného fondu daãick˘ch
franti‰kánÛ. U retrokonverznû zpracovaného fondu
byly pfii revizi dolepovány etikety s ãárov˘m kódem
vãetnû zaevidování kódu v Alephu. Superrevize pro-
bûhla u 2 895 svazkÛ, nalezeno jich bylo 2 251.
V dobû od 21. bfiezna do 15. ãervna byl proveden in-
terní audit na systém provádûné revize fondu MZK.
Závûr auditu konstatoval, Ïe systém provádûní revizí
je funkãní a nebylo zji‰tûno poru‰ení zákonn˘ch
a souvisejících norem.

Nezvûstné svazky zji‰tûné pfii revizi jsou s odstu-
pem ãasu znovu pro‰etfiovány. Byla provedena super-
revize u fondu, kter˘ byl revidován v roce 2006, 2007
a 2010, studovny 2015 a nezvûstné N1 a N2. Ne-
zvûstné svazky se s odstupem ãasu dafií dohledat.

Z fondu bylo odepsáno 3 743 knihovních jedno-
tek (UK 2 026, TK 800, PK 36, Anglická
knihovna 749, Nûmecká knihovna 132 svazkÛ).
V databázi bylo prÛbûÏnû opraveno 6 004 poloÏek,
do revizních katalogÛ bylo zafiazeno 1 909 nov˘ch
lístkÛ (pfieváÏnû se jednalo o zpracované mapy v lo-
kaci Mpa), u 311 titulÛ (890 svazkÛ) byla provedena
zmûna lokace a do fondu se podafiilo vrátit 162 ná-
hrad za nezvûstné v˘tisky.

V prÛbûhu roku bylo pfiijato 89 rÛznû obsáhl˘ch
darÛ, které byly prÛbûÏnû zpracovávány. VÏdy byl zji‰-
Èován stav ve fondu MZK. Chybûjící svazky byly do-
plÀovány. Dal‰ím krokem bylo ovûfiování moÏnosti
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Rok 2010 2015 2016

Revize svazkÛ 212 765 259 498 217 476

Nezvûstné 4 381 374 478



vyuÏít daru pro digitalizaci. Tituly neevidované v Re-
gistru digitalizace byly zarezervovány pro MZK
a pfiedávány na zpracování do odboru digitalizace. Na
digitalizaci bylo z fondu MZK a darÛ pfiipraveno
16 614 knihovních jednotek, vráceno bylo
17 048 jednotek.

V knihafiské dílnû probíhaly práce prÛbûÏnû.
Zpracovávána byla vazba celoplátûná, polotuhá
i vazba broÏur. Podle potfieby byly provádûny opravy
po‰kozen˘ch monografií i novin. Svázáno bylo
4 944 svazkÛ. Dále bylo vyrobeno 3 608 desek na ãa-
sopisy a obalÛ na knihy.

Pfii adjustaci bylo zpracováno 52 203 svazkÛ.
Poãet adjustovan˘ch svazkÛ byl pfiekroãen, protoÏe
bylo nutné opravit ‰títky na knihách, které se vracely
z volného v˘bûru do skladu, u svazkÛ z ru‰en˘ch pfií-
ruãek, po zmûnû lokace a po revizi fondu. V adjustaci
bylo dále naskenováno 6 987 obálek, 5 952 svazkÛ
bylo opatfieno na hfibetech ‰títkem s druhou signatu-
rou pro studovny a voln˘ v˘bûr. V‰echny svazky byly
podle potfieby opatfiovány ochrann˘m magnetick˘m
prouÏkem, 1 475 svazkÛ do studoven bylo zaba-
leno do ochranné folie. Pracovnice vytiskly 78 200

ãárov˘ch kódÛ na nov˘ pfiírÛstek a 106 000 ãárov˘ch
kódÛ pro potfieby retrokonverze. V adjustaci periodik
bylo do ‰védsk˘ch desek svázáno 2 690 svazkÛ, do
pevné vazby bylo v knihafiské dílnû svázáno 2 691
a adjustací pro‰lo 2 232 roãenek, pro 649 novin byly
vyrobeny ochranné krabice. Externí firmû byla zadána
jednorázová zakázka na vazbu 195 svazkÛ ãasopisÛ.

Rok 2016 byl druh˘m rokem udrÏitelnosti pro-
jektu Národní digitální knihovna. Digitalizace pokra-
ãovala na základû dfiíve stanoven˘ch parametrÛ
(napfi. Ïádanost titulÛ). Velk˘ v˘znam pro destruk-
tivní digitalizaci mûly publikace získané darem. Po-
dafiilo se naplnit plán digitalizace 3 000 000 stran.
Digitalizované dokumenty jsou zpfiístupÀovány v di-
gitální knihovnû Kramerius. Zejména druhá polovina
roku byla ve znamení prací spojen˘ch se sluãováním
dvou v té dobû pouÏívan˘ch bází. Spojení bylo do-
konãeno na pfielomu roku 2015 a 2016. Práce na pro-
vádûní OCR dokumentÛ byly závislé na pofiízení
licencí pro OCR fraktury. Ty byly Národní knihov-
nou âR pofiízeny aÏ v kvûtnu 2016. Uspokojovány
byly také poÏadavky na digitalizaci generované ãtenáfii
ãi v rámci sluÏby eBooks on Demand.
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Digitalizace v MZK probíhá mimo jiné i na strojích Treventus a DL mini



SLUÎBY KNIHOVNÁM

Regionální funkce

V˘kon regionálních funkcí v Jihomoravském kraji
zaji‰Èovalo v prÛbûhu roku 2016 celkem ‰est povûfie-
n˘ch knihoven. Pro okres Blansko plnila funkci po-
vûfiené knihovny MZK. Hlavní pozornost byla
zamûfiena na dal‰í rozvoj regionální automatizace,
spolupráci se zfiizovateli, nákup a cirkulaci v˘mûn-
n˘ch fondÛ a novû na podporu komunitní a kulturnû
v˘chovné ãinnosti.

Ve spolupráci se zástupci Jihomoravského kraje
a za úãasti médií se koncem roku konalo v Moravské
zemské knihovnû Slavnostní setkání profesionálních
knihoven Jihomoravského kraje spojené se slavnostním
udûlením ceny knihovna JMK a knihovnická osob-
nost JMK.

Pod zá‰titou Jihomoravského kraje se konal semi-
náfi knihoven pamûÈov˘ch institucí. Probûhlo setkání
redakcí ãesk˘ch a slovensk˘ch knihovnick˘ch ãaso-
pisÛ.

V roce 2016 vstoupil ãasopis Duha, kter˘ je vydá-
ván jako ãtvrtletník s podnázvem Informace o knihách
a knihovnách z Moravy, do svého jubilejního tfiicátého
roãníku. Kromû obvykl˘ch ãtyfi ãísel publikovan˘ch
v ti‰tûné i elektronické podobû (na adrese
http://duha.mzk.cz), bylo pfii pfiíleÏitosti jubilea vy-
dáno speciální retro ãíslo. V˘roãí ãasopisu pfiipomnûla
také putovní v˘stava. âasopis vychází s podporou
Jihomoravského kraje a jednotlivá ãísla roãníku
byla tematicky vûnována celoÏivotnímu vzdûlávání
knihovníkÛ, knihovnám pamûÈov˘ch institucí, digi-
talizaci a moderním trendÛm ve vefiejn˘ch knihov-
nách.

V rámci regionu Blansko je práce organizována ze
tfií stfiedisek – Boskovice, Kfitiny, Rájeãko. Hlavní ak-
tivity regionu se vedle budování v˘mûnn˘ch fondÛ
zamûfiily zejména na podporu dûtského ãtenáfiství.
V knihovnách regionu Blansko se podporují celore-
publikové aktivity, jako Bfiezen mûsíc ãtenáfiÛ, Noc
s Andersenem, T̆ den knihoven, Den pro dûtskou
knihu. Také v knihovnách mal˘ch obcí se organizují
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Slavnostní setkání a oceÀování knihoven Jihomoravského kraje
zahájil fieditel Moravské zemské knihovny Tomá‰ Kubíãek

Slavnostního setkání se zúãastnili rovnûÏ zástupci Jihomoravského
kraje – radní pro kulturu Ing. Tomá‰ Soukal a vedoucí odboru

regionálního rozvoje Ing. Ivo Minafiík

Pracovní jednání zástupcÛ redakcí ãesk˘ch a slovensk˘ch
knihovnick˘ch ãasopisÛ probûhlo v Moravské zemské knihovnû

14. kvûtna 2016

V˘stava pfiedstavila uplynul˘ch tfiicet roãníkÛ ãasopisu Duha



besedy se spisovateli a ilustrátory. Celkem bylo uspo-
fiádáno 34 besed, kter˘ch se zúãastnilo 1 786 dûtí,
a 8 v˘stav s doprovodn˘mi akcemi (tvofiivé dílny
a soutûÏe).

Závûrem roku probûhlo setkání starostÛ a knihov-
níkÛ regionu Blansko, kde fieditel MZK podûkoval
v‰em pfiítomn˘m za spolupráci a osvûtlil dÛvody pfie-
dání v˘konu regionálních funkcí od ledna 2017 do
Mûstské knihovny Boskovice, která je souãástí Kul-
turního zafiízení mûsta Boskovic.

Vzdûlávání knihovníkÛ

V oblasti vzdûlávání knihovníkÛ Jihomoravského
kraje v roce 2016 probíhala klasická frontální v˘uka,
odborná vefiejnost se mohla seznámit s problematikou
mobilních dotykov˘ch zafiízení v knihovnách ãi
s ochranou a bezpeãností na internetu. Realizovány
byly workshopy na téma Rozvíjíme dovednosti práce
s knihou, Zkratkou ke knihovnické angliãtinû. Prak-
tická ‰kolení byla vûnována poãítaãové gramotnosti –
tradiãnû v automatizovan˘ch knihovnick˘ch systé-
mech, ale také napfi. v oblasti základních elektronic-
k˘ch ãesk˘ch a slovensk˘ch zahraniãních zdrojích.
Probûhly semináfie Zlaté ãtení, Americká literatura
pro knihovny ãi SluÏby a funkce Souborného kata-
logu âR. Ve spolupráci s Mûstskou knihovnou

v Hodonínû a Klubem dûtsk˘ch knihoven SKIP se
konal dvoudenní semináfi Souãasná ãeská literatura
pro dûti a mládeÏ. V rekvalifikaãním knihovnickém
kurzu (akreditovaném M·MT) absolvovalo celkem
18 úãastníkÛ. Probûhly dva bûhy (vÏdy jarní a pod-
zimní) e-learningového Knihovnického kurzu a kurzu
SluÏby knihoven, dále dva bûhy e-learningového
kurzu Digitalizace a e-learningov˘ kurz angliãtiny
Elka 1 a pokroãilé angliãtiny Elka 2. Novû byly ote-
vfieny ãtyfii knihovnické kurzy (akreditované M·MT)

dle Národní soustavy klasifikací. Celkem bylo uspo-
fiádáno 30 akcí, kter˘ch se zúãastnilo 719 úãastníkÛ.

V prÛbûhu roku 2016 absolvovalo v MZK praxi
5 ÏákÛ Stfiední odborné ‰koly knihovnické, 8 stfiedo-
‰kolákÛ z neoborov˘ch ‰kol a 4 studentky Vy‰‰í od-
borné ‰koly knihovnické. Dále zde probûhla praxe
17 vysoko‰kolsk˘ch studentÛ oborÛ knihovnictví,
hudební vûda, historie, sdruÏená umûnovûdná studia
a dûjiny umûní. V rámci programu ERASMUS se
uskuteãnila dvoumûsíãní odborná stáÏ vysoko‰kolské
studentky knihovnictví z Chorvatska.

Projekt âeská knihovna

V roce 2016 probûhl 18. roãník projektu Minis-
terstva kultury âR âeská knihovna, kter˘ je zamûfien
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na podporu nákupu nekomerãních a komerãnû prob-
lematick˘ch titulÛ umûleck˘ch dûl ãeské literatury,
ãeské ilustrované tvorby pro dûti i mládeÏ, dûl lite-
rární vûdy, kritiky a vûd pfiíbuzn˘ch. Do tohoto roã-
níku se pfiihlásilo 58 nakladatelství se 462 kniÏními
tituly, z toho bylo 25 titulÛ vyfiazeno v pfiedkole pro
nesplnûní podmínek. Z pfiihlá‰en˘ch 437 publikací

bylo 8 nominováno na cenu Magnesia Litera. Lite-
rární rada na svém bfieznovém zasedání vybrala pro
knihovny do nabídkového seznamu celkem 197 kniÏ-
ních titulÛ od 44 nakladatelÛ.

Do projektu se v roce 2016 zapojilo 655 kniho-
ven, z toho 639 vefiejn˘ch a 16 vysoko‰kolsk˘ch
knihoven. V fiíjnu Ministerstvo kultury nav˘‰ilo do-
taci na nákup knih o 514 000 Kã. Díky tomuto na-
v˘‰ení jsme mohli pro knihovny nakoupit dal‰í
objednané knihy z rezervy. V roce 2016 obdrÏelo
655 knihoven bezplatnû na obohacení fondÛ
25 462 publikací pÛvodní ãeské literární tvorby.

Projekt Cizojazyãná literatura

Projekt Cizojazyãná literatura je zamûfien na pod-
poru doplÀování cizojazyãné literatury v knihovnách
pro potfiebu rozvoje jazykov˘ch dovedností obyvatel.
12. srpna 2016 byla vyhlá‰ena tfietí etapa projektu
Cizojazyãná literatura pro vybrané vefiejné profe-
sionální knihovny. Zapojené knihovny si mohly v na-
bídkovém seznamu sestaveném z 529 titulÛ objednat
knihy v základní objednávce za 30 000 Kã a v rezervû
za dal‰ích 20 000 Kã.

V nabídkovém seznamu titulÛ pro knihovny, na
kterém spolupracují odborníci na cizojazyãnou lite-
raturu spolu s akvizitéry vybran˘ch knihoven, je za-
stoupena cizojazyãná beletrie, zjednodu‰ená ãetba,
literatura pro dûti a mládeÏ, knihy pro zaãáteãníky
v jazyce, populárnû nauãná literatura. 42 vybran˘ch
knihoven obdrÏelo 4 988 publikací v anglickém, nû-
meckém, francouzském, ‰panûlském, italském, slo-
venském a ruském jazyce.
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V˘zkum a v˘voj byl v roce 2016 v MZK nejen ve
znamení zaãátku fie‰ení projektÛ programu NAKI II,
ale i vyhledávání nov˘ch projektov˘ch pfiíleÏitostí.
Pozornost byla mimo jiné vûnována novému progra-
movému období fondÛ EU 2014–2020. Zejména ‰lo
o projektové v˘zvy Operaãního programu zamûstna-
nost (OPZ) a v˘zvy pro knihovny Integrovaného re-
gionálního operaãního programu (IROP). MZK se
pfiipojila k projektové Ïádosti II. v˘zvy programu In-
terreg Central Europe (v˘sledky se oãekávají na jafie
2017).

V oblasti v˘zkumu se MZK zamûfiuje na témata
v souladu Koncepcí v˘zkumu, v˘voje a inovací na ob-
dobí 2016–2021.

V Moravské zemské knihovnû byly v roce 2016 fie-
‰eny následující projekty:

Program na podporu aplikovaného v˘zkumu a ex-
perimentálního v˘voje národní a kulturní identity
na léta 2016–2022 (NAKI II)

CPK – VyuÏití sémantick˘ch technologií pro
zpfiístupnûní kulturního dûdictví prostfiednictvím
Centrálního portálu knihoven
Koordinátor projektu: Moravská zemská knihov-
na v Brnû
Partnefii: Vysoké uãení technické v Brnû
Rozpoãet projektu za v‰echny roky fie‰ení je
24 746 000 Kã, pro MZK je ãástka 7 165 000 Kã,
náklady jsou hrazeny ze 100 %

Primárním cílem projektu je v˘zkum a v˘voj
metod vedoucích k zásadnímu zkvalitnûní pfiístupu
ke kulturnímu dûdictví dostupného v ãesk˘ch
knihovnách a uplatnûní v˘sledkÛ tohoto v˘zkumu pfii
vytváfiení Centrálního portálu ãesk˘ch knihoven
(CPK), opírajícího se o nejmodernûj‰í sémantické
technologie a technologie strojového uãení.

Prioritou v rámci prací roku 2016 bylo na stranû
MZK co nejrychlej‰í dokonãení softwaru Správce
zdrojÛ, kter˘ zaji‰Èuje agregaci metadat a jejich ná-
sledné zpracování a indexaci. Tato aplikace pak zí-
skaná metadata i plné texty poskytuje mimo jiné

dal‰ím nástrojÛm, které jsou a budou vyvíjeny
v rámci projektu.

Správce zdrojÛ – pfiehled indexaãních jobÛ

Správce zdrojÛ je klíãovou komponentou zaji‰Èu-
jící získávání metadat a dat k indexaci v CPK, sou-
ãasnû s tím v‰ak zaji‰Èuje jejich konverze a modifikace,
obohacování a vzájemné propojování a deduplikace
tam, kde je to relevantní. Aplikace je napsána v jazyce
Java a vyuÏívá databázi PostgreSQL. V provozu CPK
nahradila pÛvodnû pouÏívan˘ Record Manager z pro-
dukce finské Národní knihovny, kter˘ nevyhovoval
nárokÛm portálu.

Pro sklízení metadat je primárnû pouÏíván proto-
kol OAI–PMH, pfiiãemÏ pro zdroje, které tento pro-
tokol nepodporují, je moÏnost dávkového pfienosu
napfi. prostfiednictvím sftp serveru nebo i jednorázo-
v˘m zasláním balíku metadat.

Nejnároãnûj‰í ãástí Správce zdrojÛ je deduplikace.
Ta je koncipována jako opakovateln˘ proces, bûhem
kterého je z pÛvodních, zatím nezdeduplikovan˘ch,
záznamÛ získan˘ch importem vytváfien tzv. slouãen˘
záznam, kter˘ by mûl pro úãely indexace obsahovat
v‰echny podstatné informace z pÛvodních záznamÛ.
Slouãen˘ záznam je pak napojen na jednotlivé
zdeduplikované záznamy. Deduplikace samotná je
sestavena z fiady krokÛ, pfiiãemÏ v kaÏdém kroku do-
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chází ke sluãování nûkter˘ch záznamÛ podle urãitého
pravidla. Po kaÏdém deduplikaãním kroku je tak
poãet zdeduplikovan˘ch záznamÛ stejn˘ nebo vy‰‰í
neÏ na jeho poãátku.

Z aktuálnû zji‰tûn˘ch statistik – z 29 zdrojÛ bylo
staÏeno cca 21 milionu záznamÛ, z toho 17 milionÛ
vstupuje do deduplikaãního procesu, kter˘ z tohoto
poãtu vytvofií 12 milionÛ slouãen˘ch záznamÛ,
z nichÏ cca 1,6 milionu záznamÛ propojuje více neÏ
jeden záznam. Na stávajícím hardwaru (8 CPU jader)
trvá plná deduplikace tohoto objemu dat
cca 24 hodin a indexace deset hodin, pravidelné kaÏ-
dodenní aktualizace jsou pak v˘raznû krat‰í – dedup-
likace trvá cca 45 minut a indexace cca tfiicet minut.
V souãasnosti se pracuje s databází o velikosti
123 GB, pfiiãemÏ tyto údaje budou narÛstat tak, jak

se bude zvût‰ovat mnoÏství sklízen˘ch zdrojÛ.
Brána moudrosti otevfiená. Barokní kulturní dû-
dictví klá‰terÛ Broumov a Rajhrad: ochrana, re-
staurování, prezentace
Koordinátor projektu: Univerzita Hradec Králové,
Filozofická fakulta
Partnefii: Univerzita Pardubice – Fakulta

restaurování
Moravská zemská knihovna v Brnû

Rozpoãet projektu za v‰echny roky fie‰ení je
23 045 000 Kã, pro MZK je ãástka 6 265 000 Kã,
náklady jsou hrazeny ze 100 %

Projekt se zamûfiuje na záchranu a zpfiístupnûní
kulturního dûdictví benediktinského fiádu v ãesk˘ch
zemích. Vzhledem k rozsáhlosti sledovaného tématu
byly jako hlavní pro v˘zkum vybrány dva klá‰tery –
Broumov a Rajhrad. DÛvodem je zejména jejich bo-
haté a dodnes dobfie dochované pfiedev‰ím kniÏní kul-

turní dûdictví evropského v˘znamu, pak také hojné
sociální a kulturní kontakty obou fiádov˘ch domÛ,
které umoÏÀují komparaci materiálu a následné vy-
vození primárních závûrÛ. Oba klá‰tery podléhaly po
vût‰inu své existence matefiskému klá‰teru v Praze-
-Bfievnovû, byly tedy na stejné hierarchické úrovni
v rámci ãesk˘ch benediktinsk˘ch klá‰terÛ. Oba v‰ak
získaly autonomii do té míry, aby se u nich mohl roz-
víjet samostatn˘ kulturní Ïivot, pfiípadnû mecenát,
bez vlivu a závislosti matefiince.

V bfieznu 2016 zaãala katalogizace sbírky prvoti-
skÛ (163 svazkÛ), která je souãástí rajhradské histo-
rické knihovny a která je uloÏena v trezoru rukopisÛ,
a byly zahájeny katalogizaãní práce i v oblasti star˘ch
tiskÛ, zde se v katalogizaci pokraãuje v první míst-
nosti historického depozitáfie. Katalogizace star˘ch
tiskÛ byla na rok 2016 naplánována z dÛvodu zauão-
vání nov˘ch pracovnic pfiíjemce-koordinátora – byl
tedy potfieba v˘ukov˘ materiál. V˘‰e zmínûné typy
dokumentÛ jsou rovnûÏ zpfiístupÀovány formou je-
jich digitalizace. Rukopisy a prvotisky jsou digitali-
zovány celé a pro jejich zpfiístupnûní je pouÏívána
digitální knihovna MZK (http://kramerius.mzk.cz).
Odkaz na digitální knihovnu je umístûn pfiímo v zá-
znamu daného rukopisu ãi prvotisku. U star˘ch tiskÛ
jsou fotografovány titulní listy a vybrané pfiílohy (dle
úsudku a pokynu katalogizátora). Pro jejich zpfiístup-
nûní je pouÏíváno rozhraní imageserveru – vyobrazení
je tak pfiístupno pfiímo ze záznamu, kde je kaÏd˘ ob-
rázek pfiesnû oznaãen, aby uÏivatel vûdûl, jakou ãást
tisku si prohlíÏí.

Broumovská klá‰terní knihovna umístûná v pro-
storu konventních budov je pouze jednou ze tfií pÛ-
vodních broumovsk˘ch knihoven, ov‰em jedinou
dochovanou. V historickém sále je uloÏeno na 18 tisíc
svazkÛ star˘ch tiskÛ a tiskÛ 19. století. Práce na jejím
zpfiístupnûní do podoby elektronického metadato-
vého katalogu zaãaly 1. záfií 2016. V prÛbûhu mûsícÛ
ãervna aÏ srpna byly v MZK za‰koleny tfii pracovnice,
které se v rámci projektu budou katalogizaci star˘ch
tiskÛ a tiskÛ 19. století vûnovat.

Souãasnû se zpracováním obou fondÛ zaãaly práce
v oblasti v˘zkumu ãeské a moravské typografie sta-
r˘ch tiskÛ. Byly pfiipraveny zásady popisu typografic-
k˘ch prvkÛ, na základû kter˘ch zaãne b˘t
zpracovávána plánovaná databáze. Broumovsk˘ ma-
teriál zatím v˘zkum na tomto poli neumoÏnil, v raj-
hradské knihovnû zaãínají práce na dfiíve
zpracované – a tedy jiÏ podchycené – materii.

Souãasnû se zpracováním obou fondÛ zaãaly práce
v oblasti v˘zkumu proveniencí pÛvodních majitelÛ.
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Zachycení provenience jsou v katalogizaãním
záznamu vyhrazena pole 561 (provenience) a 563
(vazba) a specializovaná rejstfiíkovaná pole 981 (ma-
jitel – osoba), 982 (majitel – instituce), 983 (maji-
tel – rod). Tato pole, která uvádí jména osob a názvy
institucí v unifikované podobû, umoÏÀují udûlat pfie-
hled o pÛvodních knihovních celcích, které jsou dnes
v obou klá‰terních knihovnách zaãlenûny. Dostáváme
se tak zde k soukrom˘m knihovnám v˘znamn˘ch
osob minulosti nebo dfiíve zru‰en˘ch institucí (ze-
jména církevních). K údajÛm získan˘m popisem je
rovnûÏ pofiizována patfiiãná fotodokumentace.

Pro sdílení proveniencí byl prozatím vytvofien do-
kument v prostfiedí googlu, kter˘ bude pfienesen na
intranetovou ãást webov˘ch stránek projektu.

V bfieznu 2016 byly zahájeny práce téÏ v oblasti
v˘zkumu broumovsk˘ch a rajhradsk˘ch dûjin 20. sto-
letí, které jsou potfiebné pro podchycení informací
o procesech, které mûly zásadní vliv na utváfiení
a zmûny rajhradského a broumovského klá‰terního
areálu. OdráÏí se v nich tedy jednak stav budov a jed-
nak stav a dochování knihovního fondu. Jsou tedy
nezbytné pro dal‰í v projektu plánované v˘zkumy
v oblasti knihovûdy a památkov˘ch postupÛ.

IN-PROVE: budování INtegrovaného prostfiedí
pro PRÛzkum, Ochranu, V˘zkum a Evidenci no-
vodob˘ch knihovních dokumentÛ
Koordinátor projektu: Národní knihovna âeské
republiky
Partnefii: Moravská zemská knihovna v Brnû
Rozpoãet projektu za v‰echny roky fie‰ení je
24 937 000 Kã, pro MZK je ãástka 5 481 000 Kã,
náklady jsou hrazeny ze 100 %

Hlavním cílem projektu je vytvofiení nûkolika v˘-
sledkÛ v oblasti budování a správy konzervaãních
knihovních sbírek, které budou vyuÏívány pro iden-
tifikaci, evidenci a prezentaci kulturního dûdictví
a které umoÏní objektivní rozhodování v pfiípadû roz-
sáhl˘ch aktivit zamûfien˘ch na problematiku konzer-
vace, retrokonverze a ochranného reformátování
ohroÏen˘ch dokumentÛ tím, Ïe poskytnou rele-
vantní data, která nebylo moÏné získat dfiíve.

V rámci projektu bude vyvinut softwarov˘ nástroj,
kter˘ umoÏní integrovat rÛzné aplikace pouÏívané pro
práci s konzervaãními kniÏními sbírkami. Integrací
napfi. Virtuální depozitní knihovny, Aplikace pro prÛ-
zkum fondÛ, Registru digitalizace, Registru odkyse-
lení a pfiíp. dal‰ích bude moÏné získat relevantní
informace o unikátnosti, fyzickém stavu, plánované

nebo hotové digitalizaci a odkyselení pro plánování
a rozhodování v jednotném aplikaãním rozhraní.
Dále bude vytvofien softwarov˘ nástroj pro porovná-
vání více exempláfiÛ rozsáhl˘ch periodik a vícesvaz-
kov˘ch monografií s cílem zji‰tûní a evidence
chybûjících a odli‰n˘ch ãástí vãetnû regionálních mu-
tací a softwaru virtuální antikvariát.

PrÛzkum novodob˘ch fondÛ v MZK byl v roce
2016 zahájen dne 11. ãervence, po doplnûní stavu
pracovníkÛ na poÏadovan˘ stav a uzavfiení smluv. Do
termínu uzavfiení této periodické zprávy bylo zpraco-
váno 1 170 svazkÛ (od signatury 0645.500 do signa-
tury 0646.170 – v‰e knihovna Jakuba Demla), které
byly pfied mûfiením hodnot oãi‰tûny na ãisticím stroji
Depulvera. Vlastní prÛzkum spoãíval v popisu vlast-
ností svazku, míry po‰kození, zváÏení, pofiízení foto-
dokumentace a zmûfiení pH papíru. Na základû
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získan˘ch zku‰eností se ukázalo jako nejefektivnûj‰í
zpracovávat celou t˘denní dávku v postupn˘ch kro-
cích, tj. popis + váÏení, fotodokumentace, mûfiení
pH. V prÛbûhu mûsíce záfií byla dána do uÏívání nová
verze poãítaãového programu. V souvislosti s tím byl
ve spolupráci s odborníky Národní knihovny âR (jeÏ
koordinuje jednotlivé v˘vojové ãinnosti Aplikace pro
prÛzkum fondÛ) úspû‰nû vyfie‰en v˘skyt znaku „!x00“
v ãásti formuláfie „Po‰kození exempláfie“.

Do hodnocení stavu svazku byl zahrnut i v˘skyt
vûnování, podpis autora, pfiípadnû vydavatele ãi v˘-
tvarníka, exlibris, unikátní vpisky, coÏ bylo fotogra-
ficky zdokumentováno. Vedlej‰ím produktem tohoto
projektu je postupnû doplÀovan˘ soubor fotografií
Demlov˘ch poznámek, mnohdy velmi ironick˘ch,
k uÏití pfii budoucích akcích se vztahem k Jakubu
Demlovi. U dosud zpracované ãásti Demlovy sbírky
lze konstatovat, Ïe stanovené hodnoty pH papíru se
pohybují pfieváÏnû v rozmezí 4,3–4,9, cca 25 % v roz-
mezí 5,0–5,3. Ojedinûle byly nalezeny hodnoty pH
tûsnû pod 4,0. U kfiídov˘ch papírÛ se pH zcela po-
chopitelnû pohybovalo v rozmezí 7,7–8,5. Hodnoty
pH u obálek a pfiebalÛ jsou vût‰inou vy‰‰í neÏ je pH
papíru v kniÏním bloku.

Byl zahájen systematick˘ prÛzkum notov˘ch do-
kumentÛ a rukopisÛ hudebního skladatele Ïidov-
ského pÛvodu Otto Zweiga (1874–1942). Rozsah
zkoumaného hudebního fondu doposud nebyl v sou-
ladu s dostupn˘mi informacemi o tomto v˘znamném
autorovi, neboÈ zatím existovalo pouze nûkolik málo
zmínek slovníkového charakteru. Souãástí leto‰ního
bádání byla mimo bûÏn˘ch ãinností rovnûÏ pfiíprava
katalogu díla autora, pfiiãemÏ oblast bádání zahrno-
vala i fondy ostatních ãesk˘ch a relevantních zahra-
niãních knihoven. Katalog dûl bude zkompletován po
zmapování obsahu vídeÀského hudebního archivu,
kde jsou uloÏeny Zweigovy tisky i nûkteré neznámé
rukopisy. V dal‰í fázi v˘zkumu se zamûfiíme na prÛ-
zkum dal‰í literatury k ‰ir‰ímu tématu, zejména in-
formací o rodinném zázemí (o olomouck˘ch
sladovnách, slavn˘ch pfiíbuzn˘ch atd.). Systematicky
byl zkoumán zároveÀ dobov˘ tisk (zejm. Mährisches
Tagblatt), kde byly nalezeny informace i o provedení
Zweigov˘ch skladeb. V souvislosti s bádáním probí-
hala odborná diskuze s nûkolika desítkami kompe-
tentních osob, aÈ uÏ z ãeského (Îidovská obec
Olomouc, Terezínská iniciativa, Vlastivûdné muzeum
Olomouc aj.) ãi zahraniãního prostfiedí (rozliãné
knihovny a archivy). Nûkteré archivní materiály
(zejm. korespondence) jsou dle aktuálních poznatkÛ
uloÏeny v archivu v Jeruzalémû. Vzhledem k nároãné

dostupnosti byl proto kontaktován fieditel âeského
centra v Tel Avivu Luká‰ Pfiibyl, kter˘ je ochoten za-
pÛjãení popfi. kopie materiálÛ Moravské zemské
knihovnû zprostfiedkovat. Vzhledem k jeho ãasové vy-
tíÏenosti je vûc stále v jednání. O prÛbûhu bádání
a v˘znamu provenienãního v˘zkumu pfiednesla
Mgr. Michaela Bûhanová odborn˘ referát na konfe-
renci Young Musicology Prague, která probûhla
5.–8. záfií 2016.

Projekt je s ohledem na dÛleÏitost hudební osob-
nosti a velikost fondu v˘znamn˘m impulsem k oÏi-
vení Ïidovské hudební kultury, která zapadá do
mozaiky souãasného zájmu o Ïidovské skladatele, jako
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napfi. Pavla Haase ãi Gideona Kleina.
ARCLib: komplexní fie‰ení pro dlouhodobou ar-
chivaci digitálních (knihovních) sbírek
Koordinátor: Knihovna AV âR
Partnefii: Masarykova univerzita, Ústav v˘po-

ãetní techniky
Národní knihovna âeské republiky
Moravská zemská knihovna v Brnû

Rozpoãet projektu za v‰echny roky fie‰ení je
23 136 000 Kã, pro MZK je ãástka 2 599 000 Kã,
náklady jsou hrazeny ze 100 %

V knihovnách âeské republiky trvale narÛstá
mnoÏství projektÛ a aplikací generujících velké ob-
jemy digitálních dat. Probíhají rozsáhlé digitalizaãní
projekty a stále více dat vzniká pfiímo v digitální po-
dobû (born-digital). Pro velkou ãást tûchto dat je ne-
zbytné zajistit jejich dlouhodobou ochranu
a pfiístupnost (Long-term Digital Preservation,
LTP). Je tfieba zajistit jak tzv. bit-level ochranu dat
(zabezpeãení pfied fyzickou ztrátou, zmûnou ãi havárií
digitálních souborÛ a nosiãÛ), tak logickou ochranu
(ochrana pfied nepfiízniv˘mi dopady zmûn a zastará-
vání informaãních technologií.

Cílem projektu je vytvofiení volnû dostupného ar-
chivaãního systému, kter˘ bude respektovat národní

i mezinárodní standardy. Pro potfieby projektu bude
vyuÏit open source systém Archivematica, kter˘ je dy-
namicky rozvíjen a nasazován v fiadû projektÛ po
celém svûtû. Archivematica v‰ak nefie‰í v‰echny
funkãní entity dle modelu OAIS, ale zamûfiuje se jen
na kritické archivaãní funkce (transfer, pfiíjem, tvorba
informaãních balíãkÛ SIP/AIP/DIP).

Nové archivaãní fie‰ení ARCLib bude vyhovovat
poÏadavkÛm odvozen˘m z funkãního a informaãního
modelu standardu OAIS, tj. mûlo by ochraÀovat in-
formaãní obsah v balících AIP se v‰emi OAIS meta-
daty a mûlo by disponovat nástroji pro podporu v‰ech
funkãních celkÛ OAIS (OAIS functional entities)
vãetnû celku „plánování uchovávání“ (preservation
planning). Komunita uÏivatelÛ systému k tomu pak
bude spoleãnû udrÏovat znalostní základnu potfiebnou
ke kvalifikovan˘m rozhodnutím pfii dlouhodobém
uchovávání informaãního obsahu ve vyvinutém sy-
stému – databázi formátÛ, pravidel a sluÏeb, migraã-
ních cest, nástrojÛ – a vykonávat funkce poÏadované
standardem OAIS v oblasti plánování uchovávání.

V roce 2016 probíhaly anal˘zy a pfiíprava mate-
riálÛ pro dal‰í kroky, které budou uãinûny v roce
2017 a v následujících letech. Pro nejbliÏ‰í období se
jedná zejména o pfiípravu metodik pro logickou a bi-
tovou ochranu digitálních dat a zahájení spolupráce
s externím dodavatelem programátorsk˘ch prací, pro
kterého byly pfiipraveny základní verze klíãov˘ch pod-
kladÛ a zadání.

Pfiíprava metodik pro logickou a bitovou
ochranu dat: Certifikovaná metodika pro logickou
ochranu dat by mûla v roce 2017 doprovodit softwa-
rové fie‰ení vznikající v projektu ARCLib. V prvním
roce fie‰ení projektu byl navrÏen pfiedpokládan˘ obsah
metodiky a byly specifikovány odpovûdnosti a pfiipra-
ven ãasov˘ plán. Hlavní ãinností pracovní skupiny
pro bitovou ochranu dat v roce 2016 byl prÛzkum
moÏností a technologií pro efektivní a bezpeãné fy-
zické ukládání velk˘ch objemÛ dat.

Integrace systémÛ ProArc a Kramerius do fie-
‰ení ARCLib: Byly analyzovány moÏnosti archivace
dat uloÏen˘ch v digitální knihovnû provozované v sy-
stému Kramerius. Prvotní úvahy vedly k moÏnosti
importu dat z Krameria do systému ProArc a násled-
nému exportu archivaãního balíãku. Pro tento proces
v‰ak není v Krameriovi dostateãné mnoÏství meta-
dat, problematická je také existence rÛzn˘ch typÛ
metadat podle toho, v jaké dobû byly vytváfieny
v souladu s aktuálními standardy. ¤e‰ením pro Kra-
merius tedy bude samostatná utilita pro vytváfiení ar-
chivaãního balíãku z metadat sklizen˘ch ze systému
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Kramerius.
Definice standardÛ pro v˘mûnné informaãní

balíãky v rámci fie‰ení ARCLib: Po rozhodnutí, Ïe
ARCLib AIP XML bude vyuÏívat ty ãásti NDK
standardu, které lze vyuÏít, pfiipravili ãlenové sku-
piny návrh zápisu událostí balíãku ve standardu
PREMIS.

Koordinace prací na zastfie‰ujícím fie‰ení
ARCLib: Klíãovou aktivitou roku 2016 bylo navrÏení
celkové architektury systému ARCLib, která nabídne
komplexní fie‰ení, ale pfiitom souãasnû poskytne i ne-
zbytnou flexibilitu formou zapojení vícero rÛzn˘ch
v âR vyuÏívan˘ch ãi pfiipravovan˘ch subsystémÛ, ze-
jména v oblasti pfiípravy vstupních balíãkÛ SIP a na-
pojení na fyzická úloÏi‰tû digitálních dat. V rámci
pfiípravn˘ch prací na zastfie‰ujícím fie‰ení ARCLib byl
projektov˘m t˘mem pfiipraven popis aplikace
a funkãní poÏadavky, které jsou podkladem pro vûc-
nou ãást zadávací dokumentace pro v˘bûrové fiízení
na dodavatele programátorsk˘ch prací.

Horizon 2020
AARC

V rámci programu Horizon 2020 je Moravská
zemská knihovna zapojena v projektu AARC (Au-
thentication and Authorisation for Research and
Collaboration). Rozpoãet dvouletého projektu je
19 200 Euro, náklady jsou hrazeny ze 100 %. Tento
projekt sdruÏuje více neÏ dvacet partnerÛ vãetnû or-
ganizací národních v˘zkumn˘ch a vzdûlávacích sítí
(NREN), knihoven a v˘zkumn˘ch a vzdûlávacích
e-infrastruktur. Projekt je zamûfien na problematiku
autentizace a autorizace ve v˘zkumn˘ch sítích a má
za cíl usnadnûní sdílení v˘sledkÛ v˘zkumÛ napfiíã
obory. MZK poskytuje podklady z oblasti knihoven
a vyjadfiuje se jako reprezentant jedné z cílov˘ch sku-
pin ke vznikajícím v˘sledkÛm projektu. V roce 2016
byl podán a také Evropskou komisí schválen navazu-
jící projekt AARC2, opût s úãastí MZK (zaãátek fie-
‰ení se pfiedpokládá v létû 2017).

Grantová agentura âR
Tradicionalistická publicistika v kontextu první
republiky
Roky fie‰ení: 2016–2018
Rozpoãet 825 000 Kã, náklady jsou hrazeny ze
100 %

Projekt se zab˘vá zpÛsoby a formami reprezentace
kulturních a spoleãensk˘ch procesÛ v období 1927
aÏ 1938 na základû rÛzn˘ch podob tradicionalistické
publicistiky, jak je zprostfiedkovávají ãasopisy Roz-
mach, ¤ád, Tvar, Akord, Listy pro umûní a kritiku. Ve
stávajících pfiístupech k tomuto období byly prefero-
vány pfiedev‰ím obecnû historické pfiístupy, v nichÏ
periodika hrála roli ilustraãní – coÏ nutnû vedlo
k jistému zjednodu‰ení a pfiípadnû hodnocení na zá-
kladû kritérií, která byla aplikována na daná periodika
a jejich aktivitu a projevy zvnûj‰ku. V rámci projektu
budou analyzována uvedená periodika jako mediální
nástroje, které se pokou‰ejí v uvedeném období eta-
blovat jist˘ systém hodnot (kulturních, ale i spoleãen-
sk˘ch) a legitimizovat jej v kontextu dobov˘ch
spoleãensk˘ch procesÛ a stfietÛ. Jde vlastnû o mono-
grafick˘ pfiístup, v centru pozornosti v‰ak nestojí
osobnost ãi smûr, ale ãasopis, ãi nûkolik ãasopisÛ,
které k sobû tûsnû patfií. Podstatné je, Ïe se v rámci
projektu pokusíme vystavit souvisl˘ dobov˘ kontext,
kter˘ je tfieba chápat jako strukturu (Vodiãka) a jako
pole (Bourdieu) souãasnû.

V prÛbûhu roku 2016 byla rozpracována heuris-
tická báze projektu, vytvofieny základní tematické
okruhy a okruhy autorit. V rámci projektu byla svo-
lána mezinárodní konference na téma, které úzce sou-
visí kontextovû i tematicky s proponovanou prací.
V rámci konference o meziváleãném expresionismu
odeznûly na dvû desítky pfiíspûvkÛ metodologického,
interpretaãního i aplikaãního charakteru. V˘stupem
z konference bude kolektivní monografie vybran˘ch
pfiepracovan˘ch a novû vyÏádan˘ch pfiíspûvkÛ.

V˘zkumné zámûry fie‰ené v rámci Institucionální
podpory vûdy a v˘zkumu dlouhodobého koncep-
ãního rozvoje v˘zkumné organizace

Pozornost byla v roce 2016 vûnována dûjinám
knihoven od osvícenství do roku 1989. Uskuteãnilo
se nûkolik badatelsk˘ch cest zamûfien˘ch na v˘zkum
fondu periodik tohoto období. Druhá ãást v˘zkumu
v této oblasti se zab˘vala historick˘mi církevními
knihovnami, konkrétnû knihovnou klá‰tera ve Îìáfie
nad Sázavou.

Dal‰í z ãástí fondu MZK, které byla v roce 2016
vûnována pozornost, byla sbírka staré grafiky, ve které
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nalezneme ale také fotografie nebo daguerrotypie.
Fond byl jiÏ dfiíve zãásti digitalizován, zb˘vající listy
byly naskenovány v prÛbûhu ledna aÏ ãervence 2016.
SoubûÏnû s digitalizací probíhala úprava záznamÛ
v knihovní databázi, do‰lo k pfiidání geografick˘ch
autorit a formálních deskriptorÛ, které umoÏnily da-
tabázi rozãlenit do kategorií pro úãely vytvofiení
strukturovan˘ch webov˘ch stránek.

Fondy MZK byly rovnûÏ cílenû zpfiístupÀovány
a prezentovány formou publikací, odborn˘ch ãlánkÛ
a v˘stav. Velká pozornost byla zamûfiena na dílo spi-
sovatelky Sylvie Richterové, které byla vûnována v˘-
stava a katalog. V˘stava probûhla v rámci pre-
zentaãního cyklu Oãi Brna, kter˘ MZK pfiipravuje
pro své uÏivatele od roku 2015. V rámci moderních
zpÛsobÛ zpfiístupnûní fondÛ je fond vztahující se
k prezentovan˘m osobnostem prÛbûÏnû digitalizován
a zpfiístupnûn v digitální knihovnû Kramerius.

Stejnû tak byla prezentována historická cestopisná
literatura. V˘stava i katalog nesly jméno O cestách
a putováních. Cestopisy z historick˘ch fondÛ MZK.

Dal‰ím tématem, kterému byla vûnována v roce
2016 pozornost, byla ambivalentní postava. V˘zkum
se zab˘val dosud nedefinovan˘m archetypem dospí-
vající dívky, kter˘ se v evropském kontextu objevoval
od 19. století v rÛzn˘ch podobách a konotacích. Byla
zapoãata heuristická práce a práce se sekundární lite-
raturou. V˘stupem této fáze bude v pfií‰tím roce vy-
daná odborná studie zamûfiující se na pojetí Ïensk˘ch
postav v prozaick˘ch dílech Jifiího Karáska ze Lvovic
jako jednoho z ãeln˘ch pfiedstavitelÛ ãeské dekadence.
V oblasti bibliografické práce byl v roce 2016 sestaven
kompletní katalog ediãní fiady Knihovna Lidov˘ch
Novin (KLN), a sice od prvního roãníku 1936/1937
aÏ do roãníku posledního, kdy závazky KLN pfievzal
âeskoslovensk˘ spisovatel. Na základû rekonstrukce
KLN se mohlo pfiistoupit k vytváfiení bibliografic-
kého katalogu / soupisu jednotliv˘ch dûl. První fáze
zahrnovala vyhledávání v OPAC katalozích (MZK,
NKP a SKC) a dále v digitalizovan˘ch katalozích
(MZK, NKP) a v oborov˘ch databázích (RETROBI,
BIBLIO) a sestavení makety bibliografického kata-
logu. Po dokonãení první pfiípravné fáze se pfiistou-
pilo k fázi dal‰í, a sice k vlastní korekci makety
s knihou v ruce, tj. eliminování duplikátÛ a multi-
plikátÛ a dále obohacení minimálních bibliografic-
k˘ch záznamÛ o dal‰í kategorie nezbytné pro budoucí
bibliografii KLN. Tyto fáze budou pokraãovat v roce
2017. V rámci pfiípravy podkladÛ pro plánovan˘ ãlá-
nek probûhl v˘zkum v Moravském zemském archivu
(fond G 426 Lidové noviny), na základû kterého bylo
moÏné proniknout do ediãní problematiky KLN,
souãasnû v‰ak potvrdil nutnost v˘zkumu ve fondu
âeskoslovenského spisovatele deponovaném v Lite-
rárním archivu.

Dal‰í ãást aktivit byla zamûfiena na doplnûní hu-
debních incipitÛ ve star˘ch hudebních tiscích a hu-
debních rukopisech. Cílem ãinnosti bylo doplnûní
chybûjících hudebních incipitÛ do katalogizaãních
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záznamÛ star˘ch hudebních tiskÛ vydan˘ch do roku
1850 (STMus) a hudebních rukopisÛ (RkpMus) od
konce 17. století po dne‰ek. Hudební incipit je zápis
zaãátku skladby, kter˘ je v hudebnû badatelské ãin-
nosti zamûfiené na hudbu star‰ích stylov˘ch období
základní pomÛckou umoÏÀující pfiesnûj‰í identifikaci
a dal‰í odborné zpracování muzikology ãi vyuÏití hu-
debními interprety. V rámci roku 2016 byly hudební
incipity doplnûny do 1 080 záznamÛ lokace STMus
(staré tisky) a do 120 záznamÛ lokace RKPMus (ru-
kopisy) v souvislosti s jejich pfiípravou k importu do
mezinárodní databáze hudebních pramenÛ RISM
(Répertoire International des Sources Musicales).

Pfiedmûtem zájmu roku 2016 byla téÏ unikátní
sbírka 960 hudebních mikrofilmÛ, které pofiídil
dr. Antonín Nûmec (1894–1958), chemik, fieditel
V˘zkumného ústavu lesnického a také v˘znamn˘ hu-
dební badatel. Mikrofilmy dr. Nûmec pofiídil vût‰inou
v prvních letech po druhé svûtové válce pfiedev‰ím
z rukopisn˘ch a ti‰tûn˘ch hudebnin, jeÏ byly souãástí
svozÛ ze zkonfiskovan˘ch ‰lechtick˘ch sídel, ale také
v rÛzn˘ch pamûÈov˘ch institucích. Sbírka je sloÏena
primárnû z hudby ãesk˘ch autorÛ 18. století. V sou-
ãasnosti je spolu s v˘znamnou ãástí Nûmcovy roz-
mûrné sbírky vlastních rukopisn˘ch opisÛ hudby
18. století a originálních star˘ch hudebnin uloÏena
ve fondu MZK. Byla provedena dÛkladná rekatalo-
gizace mikrofilmÛ v systému ALEPH podle pravidel
RDA a identifikace pfiedloh mikrofilmÛ a jejich sou-
ãasného uloÏení. Pfiedlohy dnes uchovávají rÛzné
instituce domácí (âeské muzeum hudby, Lobko-
wiczké sbírky Nelahozeves, SOA v Tfieboni, oddûlení
âesk˘ Krumlov, Arcidiecézní muzeum KromûfiíÏ,
Mûstská knihovna v Praze, Národní knihovna
âR ad.) a zahraniãní (Österreichische Nationalbiblio-
thek, Conservatoire royal de Bruxelles, British Mu-
seum ad.), nicménû sbírka zfiejmû uchovává velké
mnoÏství kopií hudebnin jinak nenávratnû ztrace-
n˘ch. Bûhem roku 2016 bylo dosud rekatalogizováno
a hudebními incipity opatfieno cca 400 mikrofilmÛ,
z nichÏ u 60 nebyla nalezena jejich pfiedloha a mikro-
filmy jsou tak jedin˘mi pozÛstatkem pÛvodních ztra-
cen˘ch hudebnin. Rekatalogizace a celkové
zhodnocení sbírky bude pokraãovat v roce 2017.
V roce 2017 zvaÏujeme rovnûÏ digitalizaci mikro-
filmÛ vytvofien˘ch podle ztracen˘ch pfiedloh. Souãástí
prací byla rovnûÏ snaha o zji‰tûní podrobností
o vzniku sbírky a dal‰í informace o badatelsk˘ch ak-
tivitách dr. Nûmce. Za tím úãelem byla jiÏ prostudo-
vána korespondence dr. Nûmce s Zemûdûlsko-
-lesnick˘m archivem âesk˘ Krumlov, v nûmÏ

dr. Nûmec pofiídil v˘znamnou ãást sv˘ch mikrofilmÛ.
PrÛzkum badatelské evidence a korespondence bude
pokraãovat také v dal‰ích institucích, z nichÏ pochá-
zely pfiedlohy mikrofilmÛ.

V rámci IPVaV bylo v roce 2016 pofiízeno zafiízení
pro kontinuální oãistu knih DEPULVERA spolu
s pfiídavn˘m zafiízením EXTERNAL VACUUM
ASPIRATOR. Toto zafiízení je pouÏíváno na oãistu
fondu, na kterém probíhá prÛzkum jeho fyzického
stavu. Pfiístroj byl do provozu uveden v ãervenci
2016, do okamÏiku odevzdání tohoto zhodnocení
projektu bylo oãi‰tûno pfies 37 tisíc svazkÛ knih.

MZK pokraãovala v práci vûnující se ochranû
a zpfiístupnûní zvukového dûdictví. Novû bylo zpfiís-
tupnûno v elektronickém katalogu MZK a v digitální
knihovnû Kramerius 140 vinylov˘ch desek.

Mezinárodní Visegradsk˘ fond
Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního vûku

Ve dnech 31. kvûtna – 1. ãervna 2016 se konal jiÏ
‰est˘ roãník konference knihoven zemí Visegrádské
skupiny, kterou pravidelnû doprovází jednání mini-
strÛ kultury pfiíslu‰n˘ch zemí. Pod zá‰titou Minister-
stva kultury âR konferenci pofiádala Moravská
zemská knihovna v Brnû, a to za spolupráce Národní
knihovny âR a Kabinetu informaãních studií
a knihovnictví FF MU. Leto‰ní roãník mûl název
Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního vûku. Ve
spolupráci s National Széchényi Library of Hungary,
Bibliotekou Narodowou a ·tátnou vedeckou kniÏni-
cou v Banskej Bystrici Moravská zemská knihovna
získala z International Visegrad Fund prostfiedky na
vydání sborníku z konference.
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V ãervnu 2016 pofiídila Moravská zemská knihovna stroj
na oãistu knih



Dal‰í aktivity rozvíjené dlouhodobû pomocí jed-
nolet˘ch projektÛ ãi rozpoãtu MZK
Vefiejné informaãní sluÏby knihoven (VISK)

V roce 2016 fie‰ila MZK tyto projekty VISK (po-
pisy ãinností realizovan˘ch v projektech jsou souãástí
zprávy z oblasti zpracování fondÛ a sluÏeb knihov-
nám, ostatní viz níÏe):
• Principy péãe o zvukové dokumenty: meziná-
rodní standard a jeho aplikace v praxi v pamû-
Èov˘ch institucích âeské republiky

• V˘voj a provoz mobilních aplikací pro pfiístup
k digitálním fondÛm ãesk˘ch knihoven vyuÏíva-
jících systém Kramerius

• Uãební texty pro v˘uku v kurzech profesní kva-
lifikace knihovník dle Národní soustavy kvalifi-
kací

• E-learningov˘ kurz angliãtiny e-LKA 1 kurz po-
kroãilé angliãtiny e-LKA 2 pro knihovníky

• Staré mapy 2016
• Roz‰ífiení knihovnického automatizovaného sy-
stému Clavius REKS v okrese Blansko

• Retrospektivní konverze jihomoravsk˘ch histo-
rick˘ch sbírek

• Retrospektivní konverze fondu Moravské zem-
ské knihovny v Brnû

• Spu‰tûní Centrálního portálu knihoven
• Kooperativní tvorba a vyuÏívání souboru národ-
ních autorit

Knihovny.cz – Centrální portál knihoven
V˘sledkem prací Moravské zemské knihovny na

v˘voji Centrálního portálu knihoven v roce 2016 je
portál v ostrém provozu na adrese www.knihovny.cz.
V portálu jsou zapojeny v‰echny zakládající knihovny,
aÏ na tfii, u kter˘ch se ãeká na vyfie‰ení technick˘ch
záleÏitostí. Zapojují se jiÏ i dal‰í knihovny, které pro-
jevily zájem. Portál Knihovny.cz byl slavnostnû spu‰-
tûn za pfiítomnosti zástupce Ministerstva kultury dne
26. fiíjna 2016, jeho v˘voj v‰ak pokraãuje i nadále.
Souãástí portálu jsou mimo katalogÛ knihoven i dal‰í
databáze a informaãní zdroje, napfiíklad plné texty
z digitálních knihoven nebo bibliografické zdroje.
Portál zprostfiedkuje uÏivatelÛm zapojen˘ch knihoven
i sluÏby zapojen˘ch knihovních systémÛ, díky ãemuÏ
uÏivatelé mají na jednom místû pfiístup ke sluÏbám
v‰ech zapojen˘ch knihoven. Ve spolupráci s VUT
MZK fie‰í projekt NAKI II, v rámci kterého je zaji‰-
Èován v˘voj nov˘ch funkcí portálu.

Portál âíst Brno
SdruÏuje dokumenty pûti knihoven (MZK, MU,

MENDELU, KJM a Památníku písmenictví na Mo-
ravû) a byla na nûm testována integrace katalogÛ
knihoven vãetnû údajÛ o exempláfiích, deduplikace,
spolu se spojováním záznamÛ jednotliv˘ch svazkÛ ví-
cesvazkov˘ch dûl apod. ZároveÀ do‰lo k domluvû
o pfiipojení knihovny Moravské galerie.

SdruÏen˘ katalog „Historické fondy“
SdruÏen˘ katalog by mûl b˘t alternativou k Sou-

bornému katalogu âR, oproti kterému ov‰em plánuje
zpfiístupÀovat exempláfiov˘ popis jednotliv˘ch titulÛ
a nikoliv popis bibliografick˘. Katalog je v provozu
na https://www.historickefondy.cz.

54

Konference Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního vûku
probíhala ve dnech 31. kvûtna – 1. ãervna 2016

Slavnostní spu‰tûní portálu probûhlo symbolick˘m pfiestfiiÏením
pásky 26. fiíjna 2016



Registr KrameriÛ a aplikace Kramerius pro mo-
bilní zafiízení

Cílem bylo vytvofiit webovou aplikaci Registr
KrameriÛ. Tato aplikace je v provozu na adrese
registrkrameriu.mzk.cz a slouÏí jako zdroj informací
o bûÏících Krameriích verze 4 a vy‰‰ích jak pro uÏi-
vatele, tak pro mobilní aplikace. Dále byly podstat-
n˘m zpÛsobem vylep‰eny mobilní aplikace Kra-
merius pro Android i iOS.

Obálky knih
Dne 13. fiíjna 2016 obdrÏely Jihoãeská vûdecká

knihovna v âesk˘ch Budûjovicích a MZK zvlá‰tní
ocenûní a diplom za vytvofiení a rozvíjení projektu
ObalkyKnih.cz. Projekt obohacuje katalogy knihoven
o obálky a obsahy knih, periodik, hudebnin a dal‰ích
dokumentÛ. Souãástí databáze jsou i anotace, komen-
táfie a ãtenáfiská hodnocení. Databáze aktuálnû nabízí
více neÏ 1,42 milionu obálek a 238 tisíc obsahÛ ãe-
sk˘ch i zahraniãních dokumentÛ, více neÏ 300 tisíc
anotací, 60 tisíc hodnocení a 14 tisíc komentáfiÛ
a novû i pfies 47 tisíc fotografií autorÛ. V roce 2016
sluÏba zpracovala pfies 1 miliardu poÏadavkÛ.

Staré mapy
MZK zÛstává aktivní i v oblasti star˘ch map.

Z programu VISK 3 získala podporu, jejímÏ cílem
bylo zejména provozování nástrojÛ pro staré mapy vy-
vinut˘ch v rámci projektu TEMAP a péãe o data vy-
tvofiená dobrovolníky pfii georeferencování star˘ch
map. Na konci listopadu byla vyhlá‰ena pro tyto dob-
rovolníky soutûÏ v georeferencování, jejímÏ cílem bylo
najít dal‰í zájemce ochotné se na této aktivitû podílet.
Dlouhodobá aktivita MZK v oblasti zpracování
a zpfiístupÀování map vytvofiila knihovnû jisté re-
nomé, které zaãíná pfiiná‰et ovoce v podobû nabídek
k odkoupení soukrom˘ch sbírek. Sbûratelé zaãínají

vidût v MZK instituci, která dokáÏe jejich sbírky
zachovat pro budoucnost a odpovídajícím zpÛsobem
je zpfiístupnit, a jsou proto ochotni nabídnout své
kolekce za velmi pfiíznivé ceny. V loÀském roce se
podafiilo úspû‰nû ukonãit jednání s vlastníkem
v˘znamné sbírky vojensk˘ch map, která zahrnuje
mj. fiadu unikátních listÛ z turbulentních období po-
ãátkÛ první republiky nebo konce druhé svûtové
války. Plánované zpracování sbírky v˘znamn˘m zpÛ-
sobem pfiispûje k roz‰ífiení databázové ãásti nástroje
mapseries.mzk.cz, kter˘ prÛbûÏnû pouÏíváme ke zpra-
cování velk˘ch mapov˘ch sérií.

Virtuální národní fonotéka a problematika zvu-
kov˘ch dokumentÛ

V roce 2016 pokraãovala práce na rozvoji portálu
a dal‰ích aktivitách v oblasti zvukov˘ch dokumentÛ.
DÛleÏitou souãástí portálu jsou letos novû pfiidaná
data âeské televize, pfiidány byly také zvukové sbírky
SVK Ústí nad Labem, Knihovny Petra Bezruãe
v Opavû a Knihovny KromûfiíÏska, do‰lo k aktualiza-
cím dat u nûkter˘ch ze zapojen˘ch zdrojÛ, z toho
u nûkter˘ch z nich díky pfiechodu na dodávání dat
prostfiednictvím OAI-PMH. Byly provedeny i úpravy
portálu samotného, kdy do‰lo mimo jiné k vylep‰ení
faset. Probûhlo i ‰est semináfiÛ k problematice
ochrany zvukov˘ch dokumentÛ v krajsk˘ch knihov-
nách a fiada vystoupení na odborn˘ch konferencích
u nás i v zahraniãí. Portál Virtuální národní fonotéka
byl v ãervnu 2016 ocenûn cenou konference Inforum.

Pokraãovaly i práce na digitalizaci dlouhotrvajících
vinylov˘ch desek (163 titulÛ), byly zároveÀ i zpfií-
stupnûny v digitální knihovnû Kramerius. Nadále
probíhal prÛzkum fondÛ pamûÈov˘ch institucí se
zamûfiením na zvukové dokumenty. Byla také vydána
monografie Recorded Sound in Czech Lands
1900–1946.
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MZK v roce 2016 opût zaji‰Èovala pro Minister-
stvo kultury âR prezentaci kniÏní kultury na zahra-
niãních kniÏních veletrzích v Lipsku, Boloni,
Lond˘nû a Frankfurtu nad Mohanem. Lipskou
kniÏní expozici doplÀoval jako tradiãnû kulturní pro-
gram sestávající ze ãtení souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ,
kulturní program byl pfiipraven i pro frankfurtsk˘ ve-
letrh. Novû pfiibyla rovnûÏ pfiíprava kulturního pro-
gramu pro veletrh ve Vídni. V podzimních mûsících
zaãala pfiíprava kulturních programÛ nejen pro vele-
trhy konané v roce 2017, ale také pro ãeskou úãast
v Pekingu (âR hlavní zemí v roce 2018) a v Lipsku,
kde bude ãeská republika hlavní zemí v roce 2019.

MZK rovnûÏ organizovala konferenci Knihovny
zemí V4 v nástrahách digitálního vûku zamûfienou na
knihovní koncepce, národní portály, právní aspekty
digitalizace a odborné knihovnické vzdûlávání. Dal‰í

pofiádanou akcí byl bohemistick˘ semináfi 2016.
ÚãastníkÛm byl pfiipraven literární program v Brnû
(Mûsíc autorského ãtení), v Olomouci, Kun‰tátû na
Moravû a v Lysicích. MZK se rovnûÏ podílela na or-
ganizaci konference Kniha v 21. století konané 16. aÏ
18. února v Opavû (se Slezskou univerzitou v Opavû).
Z konference byl vydán stejnojmenn˘ sborník.

MZK ve spolupráci s Literárnym centrom, Brati-
slava, pfiedstavila v pûti autorsk˘ch pofiadech cyklu
Cesi ãítajte souãasné slovenské autory.

MZK rovnûÏ spolupracuje s Masarykovou univer-
zitou na pofiádání kurzÛ Univerzity tfietího vûku.
V roce 2016 byly jarní i podzimní kurzy zamûfieny
zejména na historické knihovní fondy. Spolu s Mûst-
skou knihovnou v Tábofie a Pedagogickou fakultu UK
v Praze pfiipravila MZK Semináfi kritického ãtení
v rámci festivalu Tabook.

V prÛbûhu roku 2016 realizovala MZK 31 v˘stav-
ních projektÛ, z toho 14 vlastních. Pokraãoval cyklus
Oãi Brna, kter˘ prezentuje formou v˘stavy a dopro-
vodn˘ch akcí (pfiedná‰ky, promítání, autorská a scé-
nická ãtení apod.) v˘znamné osobnosti kulturního
Ïivota mûsta Brna.

Pro náv‰tûvníky bylo uspofiádáno 75 pfiedná‰ek
postihujících témata od teorie relativity k brnûn-
skému nádraÏí, 45 ‰kolení vûnovan˘ch zejména cita-
cím, práci s databázemi patentÛ, ‰edé literatufie,
28 filmov˘ch promítání, 16 autorsk˘ch ãtení, 4 ko-
mentované prohlídky v˘stav, 15 semináfiÛ, 14 ex-
kurzí, 5 Reading Group, 1 poslechov˘ pofiad,
2 prezentace knihy, 5 diskuzí a 3 konference.
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âesk˘ stánek na veletrhu v Boloni

âesk˘ stánek na veletrhu v Lipsku



Cyklus Oãi Brna

1. 12. 2015 – 28. 1. 2016 / Oãi Brna – Ludvík
Kundera. V˘let do Fantomázie
V˘stava vûnovaná osobnosti básníka, spisovatele, pfie-
kladatele, dramatika a v˘tvarníka Ludvíka Kundery.
– 19. 1. Balet Makábr
Promítání záznamu divadelní hry Divadla na pro-
vázku z roku 1986.
– 28. 1. Ludvík Kundera (co v‰echno se dá stih-
nout za jeden Ïivot)
Pfiedná‰ka prof. PhDr. Jifiího Trávníãka, M. A, kter˘
se zamûfiuje na moderní ãeskou a stfiedoevropskou li-
teraturu.

1.–27. 2. / Oãi Brna – Christian d’Elvert. Starosta
mûsta Brna a otec moravsk˘ch kulturních dûjin
V˘stava vûnovaná osobnosti brnûnského starosty, po-
litika, poslance a historika Christiana d’Elverta.
– 5. 2. Christian d’Elvert, brnûnsk˘ starosta a pos-
lanec
Pfiedná‰ka historika a vysoko‰kolského pedagoga
doc. Mgr. Luká‰e Fasory, Ph.D.
– 22. 2. Brnûnská okruÏní tfiída a její tvÛrci
Pfiedná‰ka Mgr. Jany Mlateãkové, historiãky umûní
dlouhodobû se vûnující architektufie mûsta Brna v ‰i-
rokém kulturnûhistorickém kontextu.

1.–30. 3. / Oãi Brna – Mies van der Rohe a Brno
V˘stava vûnovaná osobnosti Ludwiga Miese van der
Rohe.
– 8. 3. Ludwig Mies van der Rohe – Tugendhat
Pfiedná‰ka architekta, publicisty a vysoko‰kolského
uãitele Ing. arch. Jana Sapáka.
– 16. 3. Ludwig Mies van der Rohe & Brno
Pfiedná‰ka Mgr. Lucie Valdhansové. Pfiedná‰ka vûno-
vaná nejen klíãové realizaci meziváleãné tvorby archi-
tekta Miese a její recepci v dobov˘ch periodikách, ale
také jeho vztahu k soudobému brnûnskému architek-
tonickému prostfiedí.
– 22. 3. Prohlídka vily Tugendhat
1.–30. 4. / Oãi Brna – Eduard Milén. Utajené
kouzlo Brna
V˘stava pfiipomnûla osobnost malífie, grafika, vyso-
ko‰kolského pedagoga a organizátora brnûnského
kulturního Ïivota Eduarda Miléna.

– 12. 4. Milénovo poetické Brno
Pfiedná‰ka historika umûní PhDr. Ale‰e Filipa, Ph.D.
– 21. 4. Eduard Milén – v˘tvarník, kter˘ v Lido-
v˘ch novinách zru‰il linku mezi sloupci
Pfiedná‰ka historika Mgr. Miroslava Jefiábka, Ph.D.
SpolutvÛrcem prestiÏe prvorepublikov˘ch Lidov˘ch
novin byl také nadan˘ grafik, malífi, ilustrátor a scé-
nograf Eduard Milén. Vytvofiil vizuální podobu listu,
která nabyla evropské úrovnû.
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2.–30. 5. / Oãi Brna – Bohuslav Kilian. Brnûnské
salónní ãasopisy
V˘stava vûnovaná osobnosti Bohuslava Kiliana a jeho
prvorepublikov˘m ãasopisÛm Salon a Mûsíc.
– 2.–30. 5. Bohuslav Kilian. Svût oãima BK
Bohuslav Kilian byl také nad‰en˘m fotografem. Jeho
fotoalbum RoÏnov 1939 bylo k vidûní na vybran˘ch
poãítaãích v humanitní studovnû.
– 2.–30. 5. Bohuslav Kilian. Listování salónními
ãasopisy
Období první republiky vám pfiiblíÏily ãasopisy Salon,
Mûsíc a Der Monat. Po celou dobu trvání v˘stavy vû-
nované Bohuslavu Kilianovi byly k dispozici k na-
hlédnutí.
– 17. 5. Bohuslav Kilian a moravská umûlecká
revue
Pfiedná‰ka doc. Jaromíra Kubíãka.
– 26. 5. JUDr. Bohuslav Kilian – nedocenûn˘ vy-
davatel ãasopisÛ, demokrat a inspirátor tvorby Bo-
humila Hrabala
Pfiedná‰ka historika Mgr. Miroslava Jefiábka, Ph.D.
1. 6. – 26. 8. / Oãi Brna – Sylvie Richterová.
Promûny cesty
V˘stava vûnovaná brnûnské spisovatelce a literární
teoretiãce Sylvii Richterové, jejímÏ druh˘m domovem
se stala Itálie.

– 2. 6. VernisáÏ v˘stavy Promûny cesty vûnované
brnûnské spisovatelce a literární teoretiãce Sylvii Rich-
terové. Úvodní slovo: Sylvie Richterová, Jan ·ulc,
Tomá‰ Kubíãek (fieditel MZK).
Doprovodn˘ program: recitace Michal Bumbálek,
ãlen NDB; hudební doprovod barokní harfa Jana
JankÛ.
– 7. 6. Vidût ve v‰em nûco víc
Autorské ãtení spisovatelky Sylvie Richterové.

1.–29. 9. / Oãi Brna – Arno‰t Goldflam. Osudy
a jejich pán
Arno‰t Goldflam, osobnost mnoha talentÛ, je dobfie
znám nejen milovníkÛm divadla, filmu, ale také lite-
ratury (vãetnû ãtenáfiÛ dûtsk˘ch). PrÛfiez jeho tvorbou
i Ïivotním osudem nabídla dal‰í z v˘stav z pravidel-
ného cyklu Oãi Brna.
– 20. 9. Arno‰t Goldflam. Cesta od brnûnské bo-
hémy k nejuvádûnûj‰ímu dramatikovi
Pfiedná‰ka prof. PhDr. Josefa Kovalãuka o reÏijní
a dramatické tvorbû Arno‰ta Goldflama.
– 27. 9. NeObyãejn˘ veãer s AG
Autorské ãtení spisovatele, dramatika, herce a peda-
goga Arno‰ta Goldflama. Slavnostní dernisáÏí v˘stavy
jsme oslavili kulaté Ïivotní jubileum jednoho ze slav-
n˘ch brnûnsk˘ch rodákÛ.

3.–29. 10. / Oãi Brna – Jifií Sehnal – hudební his-
torik Moravy
V˘stava vûnovaná prof. PhDr. Jifiímu Sehnalovi, CSc.,
hudebnímu historikovi a organologovi.
– 3.–29. 10. Individuální poslech vybran˘ch zvu-
kov˘ch nahrávek barokní hudby z moravsk˘ch
sbírek
Nahrávky z fondu Hudební knihovny Moravské zem-
ské knihovny.
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– 11. 10. Pavel Vejvanovsk˘ a kromûfiíÏská kapela –
pfiedná‰ka
KromûfiíÏská hudební minulost pohledem hudebního
historika prof. PhDr. Jifiího Sehnala, CSc.
– 25. 10. Nové pfiíspûvky k dûjinám hudby na Mo-
ravû – pfiedná‰ka
Muzikologové Ústavu hudební vûdy FF MU v Brnû
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., a Mgr. Vladimír
MaÀas, Ph.D., nám pfiiblíÏili své nové objevy v oblasti
dûjin hudby na Moravû.

1.–29. 11. / Oãi Brna – Jindfii‰ka Wurmová.
Ochránkynû míru, sociálních jistot i práv Ïen
Osobností mûsíce listopadu v pravidelném cyklu Oãi
Brna byla ãeská spisovatelka, pfiekladatelka, sociální
pracovnice, aktivistka Ïenského a pfiedev‰ím míro-
vého hnutí Jindfii‰ka Wurmová (8. 2. 1864 – 19. 1.
1953).
– 22. 11. Jindfii‰ka Wurmová a historie Ïen první
poloviny 20. století
Pfiedná‰ka literární historiãky a kritiãky doc. Mgr. Li-
bu‰e Heczkové, Ph.D.
– 29. 11. Historie Ïenského hnutí v ãesk˘ch ze-
mích
Pfiedná‰ka Mgr. Denisy Neãasové, Ph.D., z Historic-
kého ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brnû.

1. 12. – 28. 1. 2017 / Oãi Brna – Robert Musil.
Cizinec v Brnû
Praha má svého svûtového Franze Kafku, Brno má
svého svûtového Roberta Musila (1880–1942). Praha
o tom ví, Brno zatím nic netu‰í. Jednoho z nejvût‰ích
romanopiscÛ 20. století v Brnû pfiipomíná jednodu-
chá deska na Jaselské ulici. A to je v‰echno. Proto Ro-
berta Musila pfiedstavila více dal‰í v˘stava z cyklu Oãi
Brna v MZK.
– 6. 12. Robert Musil. Na‰inec nebo cizinec?
Pfiedná‰ka dramaturga, literárního historika a publi-
cisty PhDr. Vojena Drlíka.

V˘stavy

4. 12. 2015 – 31. 1. 2016 / âeská vydání Bible ve
fondu MZK v Brnû
V˘stava prezentující nejen nejnovûj‰í akvizici Bible
kutnohorské ale také ostatní ãeská vydání biblí
z fondu MZK.
10. 1. – 30. 1. / Klá‰ter Chilandar, Svatá Hora
Athonska – duchovní a kulturní stfiedisko pravo-
slaví
Svatá Hora Athonská, jeden ze tfií poloostrovÛ na se-
verofieckém Chalkidiki, od nepamûti lákala obrovsk˘
poãet milovníkÛ neprozkouman˘ch a mystick˘ch
ãástí svûta. Vrchol Athosu 2033 metrÛ n. m., dvacet
pravoslavn˘ch klá‰terÛ a zákaz vstupu pro Ïeny, jsou
jedny z mnoha vûcí, které dûlají Svatou Horu tak
zvlá‰tní.
3. 2. – 27. 2. / Veliká novina o hrozném mordu ·i-
mona Abelese
V˘stava se vztahovala ke skuteãné události z Prahy
roku 1694, kdy byl Ïidovsk˘ obchodník Lazar Abeles
obvinûn z vraÏdy svého syna ·imona, kter˘ chtûl pr˘
pfiestoupit ke kfiesÈanství. Soudní proces sledovan˘ ‰i-
rokou vefiejností mûl svou „mediální“ podobu – le-
táky, pozdûji knihy. V˘stava pfiiblíÏila kfiesÈansko-
-Ïidovské vztahy v 17. století, praÏské Îidovské
mûsto, barokní soudnictví a lékafiství, jezuitské
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misionáfie a kniÏní reflexi pfiíbûhu ·. Abelese. Spiso-
vatel M. Toman, tvÛrce textové sloÏky v˘stavy, je
autorem stejnojmenného románu.
– 3. 2. Veliká novina o hrozném mordu ·imona
Abelese
Pfiedná‰ka spisovatele Marka Tomana.

16. 3. – 2. 4. / V˘stava k patnáctému v˘roãí
knihovny v nové budovû
Zaãátkem dubna oslavila Moravská zemská knihovna
patnácté v˘roãí otevfiení nového sídla knihovny na
Kounicovû ulici pro vefiejnost. V˘stava byla zakonãena
2. dubna slavnostním veãerem, kdy v 19 hodin vy-
stoupil Miloslav I‰tvan Quartett.

– 21. 4. V˘stavba Moravské zemské knihovny –
proã a jak
JiÏ ve tfiicát˘ch letech 20. století usilovala brnûnská
vefiejnost o v˘stavbu budovy pro tehdej‰í Zemskou
a univerzitní knihovnu. Podafiilo se to ov‰em aÏ po
sedmdesáti letech v roce 2001 spoleãn˘m úsilím
knihovny, jejích pfiátel, Magistrátu mûsta Brna a Mi-
nisterstva kultury. Z nabídky 34 architektonick˘ch
studií byl vybrán a zrealizován projekt, kter˘ splÀuje
poÏadavky svou úãelností, moderností i modulárností
tak, Ïe je dobr˘m v˘chodiskem pro pÛsobení
knihovny jako centra vzdûlávání a kultury. Pfiedná‰ka
doc. Jaromíra Kubíãka.

7.–29. 4. / Svût podle Sigursona
V˘stava sochafiské a malífiské tvorby Václava Kosto-
hryze. V˘stavu zahájil a mal˘m hudebním vystoupe-
ním doprovodil Pavel Fajt.
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3.–31. 5. / V˘stava 30. v˘roãí ãasopisu DUHA
V˘stava pfiiblíÏila formou pestrého v˘bûru ukázek
z textÛ, medailonÛ spisovatelÛ, fejetonÛ, fotografií,
kreseb a vtipÛ Vladimíra Renãína tfiicet let existence
Duhy. Nechybûlo ani seznámení s v˘znamn˘mi pfii-
spûvateli. Souãástí v˘stavy byla také soutûÏ o kniÏní
ceny.
5. 5. – 18. 6. / Nekfiiã na tmu – Pavel Albert / gra-
fické práce
V˘tvarník Pavel Albert na své první brnûnské v˘stavû
pfiedstavil svoji grafickou tvorbu z posledních let, kdy
pÛsobil jako odborn˘ asistent v ateliéru volné grafiky
na Fakultû umûní Ostravské univerzity. Pfiipravil si
pro soubor digitálních tiskÛ na plátnû i papíru, ve kte-
r˘ch, podle Roberta Makara, vystihuje právû ten mo-
ment, kdy den uÏ skonãil a noc je‰tû nezaãala.
– 5. 6. Nekfiiã na tmu – Pavel Albert / grafické
práce
Komentovaná prohlídka v˘stavy.

21. 6. – 23. 7. / Veronika Plátková / Komiksy
Home
V˘stava komiksové tvorby sochafiky Veroniky Plát-
kové. ·lo o záznamy, o autentické, nepfiikrá‰lené zá-
znamy z jejího Ïivota v nové roli, v roli matky.
Námûtem byly komické nebo i tragikomické situace
ze spoleãného Ïivota s dítûtem, které má nadání na
fieã.
23. 6. – 27. 8. / Knihahafii
âlenové umûlecké skupiny Knihahafii se vûnují ilu-
straãní tvorbû, kniÏní vazbû, volné i uÏité grafice, ob-
jektové tvorbû a napfiíklad i videotvorbû. Cílem jejich
v˘stavy bylo ‰iroké vefiejnosti ukázat, Ïe kniha má
mnoho forem, Ïe kniha mÛÏe b˘t svou formou zá-
bavná, jiná.
29. 8. – 30. 9. / Budování mostÛ. Daniel Arno‰t
Jablonsk˘ v Evropû raného osvícenství
Prostfiednictvím putovní v˘stavy Národního pedago-
gického muzea a knihovny J. A. Komenského byl
pfiedstaven Ïivot a dílo Daniela Arno‰ta Jablonského
(1660–1741), vnuka J. A. Komenského. Jablonsk˘
byl duchovním a teologem reformovaného (kalvín-
ského) vyznání, které bylo velmi blízké teologick˘m
názorÛm Jednoty bratrské. Znaãného renomé získal
mj. také jako orientalista a hebraista (napfi. pfiipravil
edici hebrejsky psaného starého zákona).
5.–30. 9. / Literární skupina
Pfii pfiíleÏitosti mezinárodní konference Brnûnsk˘ ex-
presionismus v poli meziváleãné literatury byla ote-
vfiena v˘stava s názvem Literární skupina tematizující
tvorbu osobností spojen˘ch s prací tohoto brnûn-
ského uskupení. Náv‰tûvníci mûli moÏnost zhlédnout
nejenom první vydání expresionistick˘ch textÛ, ma-
nifest Literární skupiny ãi klíãové texty sekundární li-
teratury.
29. 9. – 29. 10. / Isaac v úzk˘ch � úzkost oãima
mladého ãlovûka v komiksu Adriana Malmgrena
Komiks Isaac v úzk˘ch vznikl v rámci 24hodinového
projektu na komiksové ‰kole v Malmö a zrcadlí ãás-
teãnû autobiografické záÏitky mladého ‰védského
kreslífie Adriana Malmgrena. Cílem projektu Isaac
v úzk˘ch je prostfiednictvím komiksu upozornit na
psychické problémy mlad˘ch lidí, jeÏ b˘vají ãasto ba-
gatelizovány, a pomoci jim vyhledat podporu v ná-
roãn˘ch Ïivotních situacích.
10. 10. – 10. 12. / âeská literatura v pfiekladu
1998–2016
V˘stava vûnovaná kniÏním pfiekladÛm ãeské litera-
tury, které vy‰ly v letech 1998–2016 v zahraniãí.
– 10. 10. âeská literatura v pfiekladu 1998–2016
Diskuse s bohemistou a pfiekladatelem Hasanem
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Zahiroviãem, literární agentkou Danou Blatnou
a spisovatelkou Katefiinou Tuãkovou.
– 28. 11. Nad pfieklady s Petrem Stanãíkem
Beseda s básníkem, prozaikem, autorem knih pro
dûti, dramatikem, reklamním textafiem a esejistou Pe-
trem Stanãíkem.

1. 11. – 10. 12. / 10 let ocenûní European Inventor
Award
Evropsk˘ patentov˘ úfiad (European Patent Office,
EPO) udûluje nejlep‰ím evropsk˘m vynálezcÛm, je-
jichÏ práce v oblasti inovací v˘raznû pfiispívá ke spo-
leãenskému pokroku a ekonomickému rÛstu, od roku
2006 Evropskou cenu. V˘stava pfiipravila ohlédnutí
za uplynul˘mi roãníky.
12. 12. 2016 – 11. 2. 2017 / O cestách a putová-
ních. Cestopisy z historick˘ch fondÛ MZK
Podoby cestopisu od stfiedovûku aÏ do 18. století
i zpÛsob vnímání vzdálen˘ch krajÛ a jejich obyvatel
byly pfiedstaveny na vánoãní v˘stavû Moravské zem-
ské knihovny v Brnû. Náv‰tûvníci se na ní setkali mj.
s pfiíbûhy Marca Pola, Kry‰tofa Haranta nebo Ange-
lica Müllera.
21. 11. 2016 – 2. 2. 2017 / GISday 2016
V˘stava pfiedstavila brnûnsk˘ Geografick˘ informaãní
systém a jeho novinky, jeho nové mapové aplikace.

·kolení

21. 1. Volnû pfiístupné patentové databáze
Formou praktick˘ch ukázek se ãtenáfii mohli sezná-
mit se základními vyhledávacími moÏnostmi ve vy-
bran˘ch bezplatn˘ch patentov˘ch databázích. Znaãné
mnoÏství patentov˘ch pfiihlá‰ek a udûlen˘ch patentÛ
je pfiístupné v tûchto databázích zdarma v plnotextové
podobû.

28. 1. / 4. 2. / 3. 3. / 13. 4. / 5. 5. / 16. 6. / 26. 8. /
29. 9. / 6. 10. / 12. 10. / 20. 10. / 10. 11. 
Jak citovat?
·kolení o tom, proã a jak citovat rÛzné typy doku-
mentÛ podle âSN ISO 690.

11. 2. Vyhledávání odborné literatury z oblasti
zdravotnictví
Seznámení formou jednoduch˘ch praktick˘ch ukázek
se základními vyhledávacími moÏnostmi v databázích
a portálech pro oblast zdravotnictví, lékafiství a o‰e-
tfiovatelství.

18. 2. Kde hledat odborné zahraniãní ãlánky?
Na ‰kolení ãtenáfii získali formou praktick˘ch ukázek
pfiehled o tematicky univerzálních ãi multioborov˘ch
zahraniãních databázích, ve kter˘ch lze bezplatnû hle-
dat zejména ãasopisecké ãlánky odborného charak-
teru, a to na úrovni bibliografick˘ch záznamÛ, nûkdy
i pln˘ch textÛ.

10. 3. / 21. 4. / 24. 8. / 15. 9. / 6. 10. Kde a jak
hledat odbornou literaturu?
Cílem ‰kolení bylo získat pomocí jednoduch˘ch uká-
zek pfiehled o základních databázích, v nichÏ lze hle-
dat informace o knihách a ãláncích odborného
charakteru.

17. 3. Databáze s licencovan˘m pfiístupem v MZK
Formou jednoduch˘ch praktick˘ch ukázek se ãtenáfii
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seznámili s databázemi s licencovan˘m pfiístupem,
které mají k dispozici uÏivatelé MZK se ãtenáfiskou
legitimací.

31. 3. Úvod do problematiky prÛmyslov˘ch práv
Na ‰kolení úãastníci získali základní informace
k problematice prÛmyslov˘ch práv v âR a pfiehled
o databázích, které jsou bezplatnû pfiístupné na webu
Úfiadu prÛmyslového vlastnictví v Praze.

7. 4. Vyhledávání v databázích z oblasti zdravot-
nictví
Na ‰kolení se úãastníci formou jednoduch˘ch prak-
tick˘ch ukázek seznámili s elektronick˘mi zdroji, ve
kter˘ch lze hledat odbornou literaturu z oblasti lékafi-
ství, o‰etfiovatelství a zdravotnictví.

12. 4. Informaãní zdroje pro vûdu a v˘zkum

28. 4. Patenty a uÏitné vzory – právní ochrana
technick˘ch fie‰ení
Úãastníci ‰kolení získali základní informace k prob-
lematice patentÛ a uÏitn˘ch vzorÛ. Pomocí jednodu-
ch˘ch ukázek také prakticky vyzkou‰eli vyhledávání
v nejvût‰í volnû pfiístupné patentové databázi Espace-
net.

12. 5. Databáze prÛmyslov˘ch vzorÛ
Úãastníci získali základní informace k problematice
ochrany prÛmyslového vlastnictví prostfiednictvím
prÛmyslov˘ch vzorÛ. Formou jednoduch˘ch ukázek
rovnûÏ poznali nûkteré bezplatné databáze z této ob-
lasti.

19. 5. Portály pro vyhledávání odborné literatury
Formou jednoduch˘ch praktick˘ch ukázek se ãtenáfii
seznámili s bezplatn˘mi zahraniãními portály, které
umoÏÀují soubûÏné hledání v celé fiadû rÛzn˘ch da-
tabází.

2. 6. Bezplatné databáze a portály pro vyhledávání
‰edé literatury
Na ‰kolení zájemci získali pomocí jednoduch˘ch
praktick˘ch ukázek pfiehled o volnû pfiístupn˘ch da-
tabázích a portálech, v nichÏ lze hledat bibliografické
záznamy a nûkdy i plné texty dokumentÛ, které ne-
jsou bûÏnû dostupné prostfiednictvím tradiãních dis-
tribuãních kanálÛ, napfi. vysoko‰kolsk˘ch kvali-
fikaãních prací, v˘zkumn˘ch a technick˘ch zpráv
ãi interních materiálÛ. Tyto dokumenty ãasto obsa-
hují cenné odborné informace.

8. 9. Bezplatné informaãní zdroje z oblasti peda-
gogiky
Formou jednoduch˘ch praktick˘ch ukázek zájemci
získali pfiehled o ãesk˘ch a zahraniãních databázích
a portálech z oblasti v˘chovy a vzdûlávání.

11. 10. / 11. 11. Úvod do vyhledávání ve volnû pfií-
stupn˘ch elektronick˘ch informaãních zdrojích
(V·KE)

13. 10. Úvod do problematiky prÛmyslov˘ch práv
a databází ÚPV
Úãastníci na ‰kolení získali základní informace
k problematice prÛmyslov˘ch práv v âR a pfiehled
o bázích, které jsou bezplatnû pfiístupné na webu
Úfiadu prÛmyslového vlastnictví v Praze.

19. 10. Úvod do problematiky prÛmyslového
vlastnictví

3. 11. Patenty a uÏitné vzory – právní ochrana
technick˘ch fie‰ení
Úãastníci na ‰kolení získali základní informace
k problematice patentÛ a uÏitn˘ch vzorÛ. Pomocí jed-
noduch˘ch ukázek si také prakticky vyzkou‰eli vyhle-
dávání v nejvût‰í volnû pfiístupné patentové databázi
Espacenet.

10. 11. Informaãní brány pro vyhledávání od-
borné literatury
Na ‰kolení byli úãastníci formou jednoduch˘ch prak-
tick˘ch ukázek seznámeni s bezplatn˘mi bránami,
které umoÏÀují soubûÏné hledání odborné literatury
v celé fiadû rÛzn˘ch databází.

24. 11. Bezplatné informaãní zdroje z oblasti eko-
nomick˘ch vûd
Na ‰kolení úãastníci poznali formou jednoduch˘ch
praktick˘ch ukázek volnû pfiístupné databáze a por-
tály, ve kter˘ch lze hledat literaturu z oblasti ekono-
mie a pfiíbuzn˘ch vûd.

1. 12. Úvod do problematiky ochrann˘ch známek
a jejich databází
Na ‰kolení úãastníci získali základní informace
k problematice ochrany prÛmyslového vlastnictví
prostfiednictvím ochrann˘ch známek.

8. 12. Volnû pfiístupné digitální knihovny jako
zdroj odborn˘ch informací
Formou jednoduch˘ch praktick˘ch ukázek si úãastníci
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vyzkou‰eli v˘znamné ãeské a zahraniãní digitální
knihovny, v nichÏ jsou bezplatnû dostupné nûkteré
dokumenty v plném textu.

Univerzita tfietího vûku

Knihy, mapy, grafické listy. Bohatství knihoven
zblízka
Cílem série ‰esti pfiedná‰ek bylo poskytnout základní
informaci o grafick˘ch, kartografick˘ch a kniÏních
sbírkách, jejich historickém v˘voji s ohledem na his-
torické a speciální fondy Moravské zemské knihovny
v Brnû.
5. 4. Úvod do svûta star˘ch map
12. 4. Grafické techniky a jejich v˘voj
19. 4. Kniha pfied vynálezem knihtisku
26. 4. Ti‰tûná kniha v 15.–18. století
3. 5. âeská bibliofilie
10. 5. Vznik a v˘voj církevních knihoven

V˘voj knihoven a jejich bohatství
Cílem série pfiedná‰ek bylo pfiiblíÏit knihovny z hle-
diska jejich historického v˘voje, nastínit jejich poslání
v minulosti a dnes. Dále poskytnout informace o gra-
fick˘ch, kartografick˘ch, cestopisn˘ch a kniÏních
sbírkách, jejich historickém v˘voji s ohledem na his-
torické a speciální fondy Moravské zemské knihovny
v Brnû. Souãástí kurzu byla i dvû praktická pfiedve-
dení vybran˘ch uloÏen˘ch historick˘ch fondÛ MZK.
7. 11.  Úvod do historie knihoven 
14. 11.  V˘voj vefiejn˘ch knihoven 
21. 11. Mûnící se role knihoven ve spoleãnosti
v souãasnosti 
28. 11. V˘voj map a v˘voj grafick˘ch technik 
5. 12.  V˘voj map a v˘voj grafick˘ch technik
(praktická ukázka) 
12. 12. âesk˘ cestopis doby renesance a huma-
nismu

Spolupráce s Wikipedií

12. 4. / 19. 4. Wikipedie – encyklopedie psaná
sv˘mi ãtenáfii 1, 2
Internetová encyklopedie Wikipedie existuje pouh˘ch
patnáct let. Za tento ãas se v‰ak stala nejvût‰í ency-
klopedií v‰ech dob. Její editofii jiÏ vytvofiili ãtyfiicet
milionÛ hesel ve tfiech stovkách jazykÛ.

19. 4. Vzdûlávací a dokumentaãní aktivity na Wi-
kipedii
Internetová encyklopedie Wikipedie je dnes pro
mnoho lidí prvním zdrojem informací a umísÈuje se
vysoko i ve v˘sledcích internetov˘ch vyhledávaãÛ.
MilionÛm neplacen˘ch pfiispûvatelÛ, ktefií ji vytváfiejí,
zaji‰Èuje k tomu podmínky americká Nadace Wiki-
media a její místní poboãky.

28. 4. Kolaborativní zpfiístupÀování literatury
v prostfiedí wiki
Literatura je na Wikipedii v˘znamn˘m tématem,
a to jiÏ od vzniku této internetové encyklopedie. Jen
ãesky psaná hesla t˘kající se spisovatelÛ, jejich dûl
a literárních postav se na Wikipedii poãítají na de-
sítky tisíc. Ze svého katalogu na nû odkazuje tfieba
i právû MZK.

6. 6. Kurz psaní Wikipedie I (Seznámení)
13. 6. Kurz psaní Wikipedie II (Rozhlédnutí)
20. 6. Kurz psaní Wikipedie III (Editování)
27. 6. Kurz psaní Wikipedie IV (Tvorba encyklo-
pedie)
7. 11. / 14. 11. / 21. 11. / 28. 11. Kurz psaní Wi-
kipedie
Náplní kurzu bylo seznámení se s Wikipedií, s regis-
trací, s tím, co do Wikipedie (ne)patfií, se základy edi-
tace, sledováním zmûn, komunikací s ostatními
editory, strukturou encyklopedického hesla, citová-
ním zdrojÛ.
2. 12. Semináfi pro wikipedisty
5. 12. / 12. 12. TvÛrãí dílny pro pokroãilé wiki-
pedisty

Pfiedná‰ky

5. 1. Nové nádraÏí, referendum a JiÏní centrum
Pfiedná‰ející uvedli posluchaãe do v˘voje, souãasnosti
a moÏné budoucnosti projektu pfiestavby Ïelezniãního
uzlu Brno. Úãastníci: Robert Kotzian, pfiedseda
spolku Brno+; Jaroslav Dokoupil, architekt a urba-
nista; moderoval Richard Dufipekt.
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13. 1. Vznik hvûzd v galaxiích (prof. RNDr. Jan
Palou‰, DrSc.)
Hvûzdy vznikají v chladn˘ch oblacích mezihvûzdné
hmoty. Bûhem svého Ïivota produkují tûÏ‰í prvky,
které jsou rozpt˘leny do mezihvûzdného prostoru.
Zde obohacují o produkty hvûzdného v˘voje mezi-
hvûzdná oblaka, která jsou místy tvorby hvûzd dal‰ích
generací. Zrod hvûzd se nedûje izolovanû, ale po sku-
pinách – hvûzdokupách.

20. 1. Nev‰ední mikroskopie Ïiv˘ch bunûk
(prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.)
V˘voj pfiístroje, o kter˘ má zájem cel˘ svût.

20. 1. Princip holografického mikroskopu a videa
ze Ïivota bunûk (Ing. Jana âolláková)
Jedineãná videa, která pomáhají jak v˘zkumu, tak
léãbû.

10. 2. Mûní se klima kvÛli zneãi‰tûní ovzdu‰í?
(RNDr. TaÈána Míková)
PafiíÏská konference se zab˘vala jen mal˘m zlomkem
toho, ãím lidé mûní sloÏení atmosféry: skleníkov˘mi
plyny. Co v‰echno lidé vypou‰tûjí do ovzdu‰í a jak
jednotlivé sloÏky ovlivÀují na‰e podnebí? Zachrání
PafiíÏská dohoda klima nebo lidi? Jak budou vypadat
roãní období za dvacet let?

17. 2. Biologie mezi atomy a vûdomím
(prof. MUDr. Jifií Vácha, DrSc.)
Pfiedná‰ka a pohled oãima vûdce.

1. 3. Island – Ïivot s nádechem ledu
Pfiedstavení knihy ISLAND – Îivot s nádechem ledu
autorky Evy UãÀové. Kniha obsahuje zpracované roz-
hovory v podobû skuteãn˘ch pfiíbûhÛ.

9. 3. Národní parky – západ USA aneb Jak se fotí
chipmunkové (Magdalena Radostová)
Vyprávûní o jedné fotografické expedici, která si za
svÛj cíl zvolila západ USA a jeho krásné národní
parky – Grand Canyon, NP Zion, Bryce Canyon,
Capital Reef, Arches, Monument Valley a naprosto
úchvatn˘ Anelope Canyon.

10. 3. Mensa âR a testování IQ
Co znamená IQ a proã ho testovat? RozloÏení IQ
v populaci. Jaké jsou testy, rozdíly v testování dûtí
a dospûl˘ch?

17. 3. Mají gravitaãní vlny nadûji?
(prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.)
Gravitaãní vlny jsou jedním z jevÛ pfiedpovûzen˘ch
Einsteinovou obecnou relativitou. V záfií 2015 byly
tyto jemné záhyby ãasoprostoru poprvé zachyceny de-
tektorem LIGO. Pozemské systémy (americké LIGO
a evropské VIRGO) zamûfiují polohu zrcadel v rame-
nech dlouh˘ch nûkolik kilometrÛ. Oba systémy byly
kompletnû pfiestavûny a od roku 2016 zaãaly s no-
v˘mi mûfieními. A co víc – pfiipravuje se projekt tfií
sond, které budou svou vzájemnou polohu mûfiit la-
sery na vzdálenost pûti milionÛ kilometrÛ, gravitaãní
vlny se hledají pomocí sítû pulzarÛ a není vylouãené,
Ïe je polapíme i v kvantov˘ch experimentech na la-
boratorním stole.

22. 3. O pfiestavbû belgick˘ch nádraÏí
Pfiedná‰ka doc. Jifiího Klokoãky, kter˘ od roku 1980
Ïije a pracuje v Belgii a v souãasné dobû pÛsobí jako
hlavní architekt rozvojové spoleãnosti Intercommu-
nale Leiedal v Kortrijku.

23. 3. Po Golansk˘ch v˘‰inách i kolem dokola
Pfiedná‰ka o putování se spacákem po Golansk˘ch v˘-
‰inách Josefa ·amánka.

30. 3. Ochrana klimatu a pasivní stavby
(RNDr. Jifií Svoboda, DSc.)
Autor kriticky zhodnotil dosavadní cesty zvolené
k ochranû klimatu a pfiedstavil k nim alternativy. Za-
mûfiil se na pfiedstavení konceptu uhlíkové danû a pa-
sivního funkcionalismu, tj. zpÛsobu, jak stavût
pasivní domy s velmi nízkou spotfiebou energie mno-
hem jednodu‰eji neÏ dosud, aby byly investiãnû lev-
nûj‰í neÏ bûÏné domy.

6. 4. Gagarin a ti druzí: pozvali nás do vesmíru
Dnes bereme pilotované kosmické lety jako samozfiej-
most, ale nebylo tomu tak vÏdy. První prÛkopníci
museli pfiekonávat mnohé a ãasto neãekané pfiekáÏky.
Co v‰echno Sovûtsk˘ svaz a Spojené státy udûlaly, neÏ
poslaly první kosmonauty do vesmíru? Jak˘m v˘zvám
konstruktéfii techniky i samotní kosmonauté ãelili?
Jaké byly plány – a jak nakonec vypadala realita?
Pfiedná‰ka Ing. Tomá‰e Pfiibyla k 55. v˘roãí prvního
letu ãlovûka do vesmíru.

13. 4. Nitro supernov a neutronov˘ch hvûzd
(RNDr. Vladimír Wagner, CSc.)
Ve vesmíru se vyskytuje hmota ve velmi hustém
a horkém stavu. Vzniká pfii v˘buchu supernov,
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vyskytuje se v neutronov˘ch hvûzdách a byla tu krátce
po velkém tfiesku. Abychom tuto hmotu mohli zkou-
mat, nemusíme se vypravit do hlubokého vesmíru.
MÛÏeme ji pfiipravit i na Zemi v laboratofii.

20. 4. Obrázky z Holandska aneb s Karlem âap-
kem zemí kanálÛ a kvûtin
Cestování s Karlem âapkem zemí kanálÛ a kvûtin.
Pfiedná‰ka Michala Huvara s promítáním filmu.

4. 5. Pluto nemá chybu (RNDr. Jifií Grygar, CSc.)
Koncem 16. století si Kepler v‰iml, Ïe první ãtyfii pla-
nety sluneãní soustavy mají své dráhy pomûrnû tûsnû
u Slunce. Za Marsem smûrem k Jupiteru v‰ak zeje
velká mezera, v níÏ by mohla b˘t skryta planeta. Tu
se zdafiilo objevit na poãátku 19. století jako planetu
Ceres. Ta v‰ak o své zafiazení pfii‰la o padesát let poz-
dûji, kdy se ocitla v nové kategorii planetek (aste-
roidÛ). Objevy Uranu a Neptunu pfiinesly dal‰í
problém: jejich dráhy se odchylovaly od v˘poãtÛ.
Vinu za to kladli astronomové domnûlé deváté pla-
netû, kterou na‰li v roce 1930 v podobû Pluta. Kon-
cem 20. století bylo uÏ jasné, Ïe Pluto skonãí jako
Ceres, protoÏe má tak malou hmotnost, Ïe nemÛÏe
gravitaãnû ovlivnit dráhy pfiedchozích planet. Sou-
ãasnû zaãalo pfiib˘vat objevÛ men‰ích tûles ve vzdále-
nostech srovnateln˘ch s Plutem. Tak vznikl pojem
trpasliãí planety. Následkem celé fiady omylÛ v prÛ-
bûhu více neÏ ãtyfi století se nakonec vyloupl skvûl˘
objev: za Plutem existují tisíce aÏ miliony tûles mal˘ch
hmotností, která souhrnnû pfiedstavují nejstar‰í sou-
ãást sluneãní soustavy.

12. 5. Jak b˘t hrdinou na cestû kolem svûta
(Barbora PeãeÀová)

Jak zónu nekomfortu vyuÏít k vlastnímu prospûchu?
Jak lze dobrodruÏnû cestovat i pfii studiu, práci na
pln˘ úvazek a s omezen˘m ãasem? Jaké zábavné zá-
Ïitky lze sbírat ve tfiinácti zemích svûta na tfiech kon-
tinentech bûhem jednoho roku?

19. 5. Albánská v˘zva
Curraj i Epërm je vesnice v horách severní Albánie
odfiíznutá od civilizace dvoutisícov˘mi vrcholy. Loni
v létû tam skupina sta dobrovolníkÛ z âR opravila
kostel, vyznaãila pfies sto kilometrÛ turistick˘ch tras
a v sousední obci Theth postavila most.

8. 6. Mach, Goedel a rotující vesmír
(prof. RNDr. Jan Novotn˘, CSc.)
Odli‰n˘ pohled dvou svûtov˘ch osobností na problém
rotujícího vesmíru.

15. 6. âernobyl 30 let poté (RNDr. Vladimír Wag-
ner, CSc.)
Letos uplynulo tfiicet let od nejvût‰í katastrofy jaderné
elektrárny v témûfi ‰edesátileté historii vyuÏívání ja-
derné energetiky. V tomto roce uplynulo i pût let od
havárie v jaderné elektrárnû Fuku‰ima I. Srovnali jsme
obû události a zhodnotili jejich dopad nejen na jader-
nou energetiku.

29. 6. Pán prstencÛ (prof. RNDr. Miloslav Druck-
müller, CSc.)
Nahlédnutí do fascinujícího svûta planety Saturn.

6. 10. Okruh kondorÛ (prof. RNDr. Miloslav
Druckmüller, CSc.)
Putování chilsk˘mi Alpami.

18. 10. Arktické v˘pravy Knuda Rasmussena
Pfiedná‰ka ZdeÀka Lyãky Arktické v˘pravy Knuda
Rasmussena probûhla v rámci festivalu V˘pravy seve-
fianÛ.

19. 10. O neobyãejnû obyãejn˘ch vûcech
(prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.)
O tom, Ïe fyzikální jevy jsou stejné jak v na‰em do-
movû, tak ve vesmíru.

2. 11. Recept na dobytí Marsu dle SpaceX
(Ing. Tomá‰ Pfiibyl)
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Vezmûte pofiádnou porci existujících technologií
a okofieÀte je hrstí inovace. Pfiidejte náruã podnika-
telské odvahy a hrst nov˘ch nápadÛ. A k tomu v‰emu
pfiihoìte obrovskou porci chuti postavit se zavede-
n˘m pofiádkÛm. V‰e dÛkladnû promíchejte v hrnci
SpaceX a dostanete dechberoucí kosmickou infra-
strukturu, poãínaje vícenásobnû pouÏiteln˘mi rake-
tami, pfies pilotované lodû pro mise kdekoliv ve
sluneãní soustavû, aÏ po obfií nosiãe schopné dostat
ãlovûka na Mars. Kdy vizionáfi Elon Musk splní svÛj
slib a vybuduje na Marsu mûsto pro padesát tisíc ko-
lonizátorÛ?

8. 11. Cestovatelsk˘ veãer: Dobrovolníkem v Tan-
zánii

Náv‰tûvníci si mohli poslechnout povídání o zemi,
kde vládnou lvi, sloni a Ïirafy a kde se ãlovûk musí tu
a tam obejít bez svaãiny, protoÏe mu ji právû sebrala
opice. Pfiedná‰ela Bára Buchtová.

10. 11. Budeme kolonizovat nejbliÏ‰í exoplanety?
(RNDr. Vladimír Wagner, CSc.)

V tomto roce se podafiilo identifikovat u hvûzdy Pro-
xima Centauri planetu velikostí blízkou Zemi. Jde tak
o nejbliÏ‰í známou exoplanetu, která navíc leÏí v pfií-
hodné vzdálenosti od své matefiské hvûzdy. Proxima
Centauri je ãerven˘m trpaslíkem, coÏ je typ hvûzdy,
kter˘ je nejãastûj‰í a v na‰em tûsném okolí je jich nej-
více. Proto je dÛleÏité znát podmínky, které na jejich
planetách panují.

23. 11. Kofein – prospívá ãi ‰kodí zdraví?
(prof. MUDr. Zdenûk KadaÀka, CSc.)
Kofein – (1-3-7 methylxantin) je notoricky známá
a ‰iroce uÏívaná látka, jejíÏ efekt nadále aktivuje vûdce
v jejím studiu. V pfiedná‰ce jsme se vûnovali jeho po-
zitivním i negativním úãinkÛm na tûlesné a du‰evní
zdraví, na arteriální hypertenzi, srdeãní arytmie a na
svalovou sílu.

30. 11. Nejmodernûj‰í observatofi svûta a nové ob-
jevy v lovu exoplanet (Dr. Petr Kabáth, Ph.D.)
Jak se loví exoplanety pomocí nejmodernûj‰ích pfií-
strojÛ?

6. 12. Pluto – New Horizons (prof. RNDr. Milo-
slav Druckmüller, CSc.)
V˘prava k okraji Sluneãní soustavy.

15. 12. Z kuchynû do vesmíru I. (prof. RNDr. Petr
Kulhánek, CSc.)
Série krátk˘ch zamy‰lení nad jevy, které dennodennû
potkáváme a ani netu‰íme, jak hluboce souvisí s as-
tronomií.

15. 12. Z kuchynû do vesmíru II. (Ing. arch. Ivan
Havlíãek)
Série krátk˘ch zamy‰lení nad jevy, které dennodennû
potkáváme a ani netu‰íme, jak hluboce souvisí s as-
tronomií.
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Autorská ãtení

17. 2. Romance z ãasu genetiky
Autorské ãtení z nové knihy Markéty BaÀkové Ma-
liãkost a komentáfi prof. MUDr. Jifiího Váchy, DrSc.,
Biologie mezi atomy a vûdomím.

6. 5. Vítrholc pfiedná‰í
Autorské ãtení básníkÛ, performance, pfiedná‰ka a be-
seda s umûlci ze sdruÏení Vítrholc. Co je to Vítrholc,
proã vznikl pfied dvaceti lety zrovna v Brnû a proã
je‰tû nezanikl? Kdo je Vítrholc? A co uÏ není Vítr-
holc?

26. 5. Slovinsk˘ veãer
Na Slovinském veãeru vystoupili v Brnû Ïijící slovin-
sk˘ spisovatel a písniãkáfi Klemen Pisk a pfiekladatel
slovinské literatury Petr Mainu‰. Klemen Pisk pfied-
stavil svou knihu Foukaã a také zazpíval nûkteré ze
sv˘ch písní.

14. 10. Jü Chua: Den sedm˘
Autorské ãtení jednoho z nejúspû‰nûj‰ích ãínsk˘ch
spisovatelÛ souãasnosti. Jü Chua byl za svÛj poslední
román Den sedm˘ nominován na cenu Oppenheimer-
Funds Emerging Voices.

17. 10. Jifií Padevût
Autorské ãtení ãeského spisovatele, knihkupce a na-
kladatele, kter˘ v roce 2014 získal cenu Magnesia Li-
tera za knihu PrÛvodce protektorátní Prahou.

15. 11. Autorské ãtení: Eugen Brikcius. Nepfied-
mûtná odysea
Nejnovûj‰í kus nejvût‰ího ãeského dadaisty dne‰ka. Je
to komedie? Je to tragédie? Je to mystifikace? Odpo-

vídal: Eugen Brikcius, básník v latinû, prozaik v ang-
liãtinû a nûmãinû, esejista v ãe‰tinû. Ptal se: Radim
Kopáã.

Besedy

29. 9. Na vlastní kÛÏi
Beseda o autentick˘ch zku‰enostech s du‰evními
problémy se ãleny SdruÏení Práh.
Zástupci sdruÏení Práh ve spolupráci s t˘mem pro-
jektu Isaac v úzk˘ch hovofiili o tom, jak se pozná, Ïe
jde o váÏnou vûc a nejde jenom o v˘kyvy nálad spo-
jené s procesem dospívání.

23. 11. Setkání se spisovatelem Larsem Saabye
Christensenem
V rámci brnûnské ãásti festivalu Dny severu 2016 a li-
terární kampanû #ReadNordic byla pfiipravena beseda
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s norsk˘m spisovatelem Larsem Saabye Christense-
nem, drÏitelem Ceny Severské rady za literaturu za
román Poloviãní bratr (2004).

Promítání

25. 2. Filmov˘ ãtvrtek: âarovné oãi
âarovné oãi (1923) – nûm˘ film doprovodila romská
jazzová kapela The Harmonic Play. Ve filmu byly k vi-
dûní nejstar‰í dochované zábûry RomÛ u nás.

20. 10. Filmov˘ ãtvrtek: Dalekonosné housle, Po-
slední hudci
V rámci tematického veãera, kter˘ byl tentokrát
vûnovan˘ muzikantskému rodu KubíkÛ z Hrubé
Vrbky, probûhla v konferenãním sále projekce doku-
mentÛ Dalekonosné housle (1970, reÏie: Jifií Van˘sek,
30 min.) a Poslední hudci (1974, reÏie: Karel Fuksa,
20 min.). Hosty veãera byli reÏiséfii Karel Fuksa
s Jifiím Van˘skem a spisovatel Martin KuchyÀka. Na
závûr celého programu vystoupila HorÀácká cimbá-
lová muzika Kubíci.

25. 4. *Kaãa* & *Chodíval Matú‰ek* aneb folklor
ve filmu
Promítání amatérsk˘ch filmÛ Kaãa a Chodíval Ma-
tú‰ek. Tyto dva krátké, folklornû ladûné filmy jsou ne-
ziskovou a volnoãasovou aktivitou jejich tvÛrcÛ, a to
ãlenÛ folklorního souboru a jejich pfiátel v pfiípadû
krátkého filmu Kaãa a pfiíznivcÛ ochotnického di-
vadla v baladû Chodíval Matú‰ek. Oba snímky pfied-
stavují pfiíklad novodobé formy prezentace lidové
kultury.

Kurz Souãasné podoby slovenské literatury aneb
âesi, ãítajte

7. 11. Silvester Lavrík, Michal Hvoreck˘
14. 11. Veronika ·ikulová

21. 11. Vanda Rozenbergová, Peter Kri‰túfek
28. 11. Marek Vadas, Monika Kompaníková
5. 12. Ivan ·trpka, Jana BeÀová

Literární veãery
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26. 1. Seversk˘ literární salón v Dánsku
V lednu byla pfiedstavena dánská literární tvorba
a kniha Proroci z fjordu Vûãnosti (Kim Leine).
23. 2. Seversk˘ literární salón v Norsku
Norskou literární tvorbu a knihu Elling. Pokrevní
bratfii od Ingvara Ambjornsena pfiedstavil druh˘ veãer
Severského literárního salónu.
29. 3. Seversk˘ literární salón ve ·védsku
·védskou literární tvorbu a knihu Klingsor autora
Torgna Lindgrena pfiedstavil tfietí veãer Severského li-
terárního salónu.
26. 4. Seversk˘ literární salón ve Finsku
Finskou literární tvorbu a knihu Literární spolek
Laury SnûÏné pfiedstavil ãtvrt˘ veãer Severského lite-
rárního salónu.
24. 5. Seversk˘ literární salón na Islandu
Islandskou literární tvorbu a knihu V˘honek osmilisté
rÛÏe pfiedstavil pát˘ veãer Severského literárního sa-
lónu.

Konference

31. 5. – 1. 6. Konference V4
V Brnû se uskuteãnil jiÏ ‰est˘ roãník konference
knihoven zemí Visegrádské skupiny, která pravidelnû
doprovází jednání ministrÛ kultury pfiíslu‰n˘ch zemí.
Leto‰ní roãník mûl název Knihovny zemí V4 v ná-
strahách digitálního vûku.

7.–8. 9. Brnûnsk˘ expresionismus v poli mezivá-
leãné literatury
Moravská zemská knihovna v Brnû ve spolupráci
s Ústavem ãeské literatury a komparatistiky FF UK
v Praze, Ústavem bohemistiky FF JâU v âesk˘ch
Budûjovicích, Ústavem ãeské literatury a knihovnictví
FF MU v Brnû a Goethe Institutem pofiádala mezi-
národní konferenci Brnûnsk˘ expresionismus v poli
meziváleãné literatury.

15. 10. European Students For Liberty / Regional
conference in Brno
Jak voln˘ trh mûní svût v praxi. Konference byla

skvûlou pfiíleÏitostí setkat se s podobnû sm˘‰lejícími
studenty a sly‰et zajímavé fieãníky z celého svûta.

Workshop

9. 11. Co se skr˘vá za Digitální knihovnou MZK
a za portálem knihovny.cz
Digitální knihovna MZK získala novou vizuální po-
dobu. Náv‰tûvníci workshopu se s ní seznámit a do-
zvûdût se o ní více – co je to Centrální portál
knihoven?
Pfiipravovan˘ Centrální portál ãesk˘ch knihoven
umoÏní získat poÏadované dokumenty v tradiãní ti‰-
tûné nebo digitální formû a také pohotové a kom-
plexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli.

Exkurze pro vefiejnost
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Tematické exkurze, které zájemcÛm umoÏní nahléd-
nout hloubûji do prostor knihovny.
11. 1. Dvousetletá historie knihovny a nová bu-
dova
8. 2. Dvousetletá historie knihovny a restaurátor-
ská dílna
21. 3. Proces digitalizace
18. 4. Konzervaãní funkce Moravské zemské
knihovny, která patfií mezi v˘znamné pfiíjemce po-
vinného v˘tisku u nás
9. 5. Speciální knihovny – Hudební knihovna
a Zahraniãní knihovny
13. 6. Digitalizace dokumentÛ
12. 9. Aleph ãi VuFind aneb Jak efektivnû vyhle-
dávat informace
7. 11. MZK jako v˘zkumná organizace
12. 12. SluÏby pro vefiejnost

AKCE ZAHRANIâNÍCH KNIHOVEN

Anglická knihovna

Reading Group
MoÏnost pfiipojit se ke ãtenáfiské skupinû v na‰í
knihovnû a objevit rÛznorodost souãasné anglicky
psané literatury.
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2. 2. Skios / Michael Frayn
15. 3. Watching the English / Kate Fox
10. 5. A Brief History of Seven Killings / Marlon
James
13. 9. Wolf Hall / Hilary Mantel
1. 11. The Curious Incident of the Dog in the
Night–Time / Mark Haddon
13. 12. A Christmas Journey / Anne Perry

Semináfi
12. 10. Oxford Professional Development for Pri-
mary Teachers
Semináfie pro uãitele angliãtiny na prvním stupni Z·
pofiádané nakladatelstvím Oxford University Press.

Pfiedná‰ka
25. 5. Shakespearovy knihy, Prosperova knihovna
William Shakespeare je s knihami spjat neménû neÏ
s divadlem. Jak vypadala jeho vlastní knihovna? Kde
nabyl své kniÏní vzdûlání? Které staré tisky nejvíce
ãítal? Kdo tiskl jeho? Jak vzniklo slavné foliové vydání
jeho her? Komu své knihy dedikoval? Kdo dedikoval
knihy jemu? Nezanechal v nûkteré knize své ruãnû
psané marginálie? Jak pouÏívá metaforu knihy ve
svém díle? Je pfiíroda knihou? Je ãlovûk knihou? Proã
mág Prospero nakonec hodí do vln svou knihu, kdyÏ
tvrdil, Ïe „miloval své knihy“ a Ïe „svou knihovnu si
cenil více neÏ vévodství milánské“? Pfiedná‰el:
Prof. PhDr. Petr Osolsobû, Ph.D.

Americká knihovna

Filmov˘ pondûlek (promítání)

4. 1. Lost in Translation
1. 2. Lost Highway
7. 3. The Candidate
4. 4. Fight Club
2. 5. Big Lebowski
6. 6. The Magnificent Seven
5. 9. Galaxy Quest
3. 10. The Social Network
7. 11. Eternal Sunshine of the Spotless Mind
5. 12. The Way We Were

Poslechov˘ pofiad
15. 2. Jan RejÏek / Kaleidoskop
Kaleidoskop je poslechov˘ klubov˘ pofiad, kter˘ volnû
navazuje na programy, které JR za minulého reÏimu
pfiipravoval po celé republice. V první polovinû Ka-
leidoskopu JR vzpomínal na Davida Bowieho. Ve

druhé ãásti nás seznámil s na‰í i svûtovou hudbou,
kterou na RadioÏurnálu urãitû neusly‰íte.

Beseda
21. 3. Work & Travel
Work and Travel USA je nejlep‰í zpÛsob, jak proÏít
léto v Americe. Work and Travel, to jsou nezapome-
nutelné záÏitky, kamarádi, cestování, angliãtina a také
pracovní zku‰enosti. KaÏdoroãnû se programu úãastní
stovky studentÛ vysok˘ch a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol.
Náv‰tûvníci se dozvûdûli, jaká jsou jejich práva a na
koho se obrátit v pfiípadû problémÛ. Jak v rámci pro-
gramu sladit práci s cestováním a jaké jsou vízové po-
vinnosti a moÏnosti. Na v‰e se mohli zeptat
pracovníkÛ konzulárního oddûlení Velvyslanectví
USA v Praze.

Pfiedná‰ky
8. 2. „Someday We’ll All Be Free“ / Black History
Month (Dr. Derrais Carter)
Pfiedná‰ka na pfiíkladu hudby Donny Hathaway, Are-
thy Franklinové a Stevie Wondera vysvûtlila klíãovou
roli, kterou ãerná hudba sehrála pfii vytváfiení komu-
nity a  prosazování svobody.
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2. 3. Reflections from the 2016 U.S. Presidential
Race: Opportunities and Challenges for Women
in High Level Politics
U pfiíleÏitosti prezidentsk˘ch voleb v USA vystoupila
Jessica N. Grounds, souãasná mluvãí spoleãnosti
Running Start a b˘valá mluvãí spoleãnosti Ready for
Hilary. Tématem její pfiedná‰ky bylo, jak povzbudit
Ïeny, aby vstoupily do vysoké politiky.

15. 4. Západní Kanada – Od Oceánu po Skalisté
hory
Pfiedná‰ka cestovatelÛ Miroslava Konvaliny a Milo-
slava Martana: Západní ãást Kanady je jednou z nej-
pestfiej‰ích pfiírodních oblastí svûta. Krásná mûsta
Victoria a Vancouver d˘chají velmi pfiíjemnou a po-
klidnou atmosférou. Nádherná zemû, která se mûní
doslova pfied oãima a uchvátí opravdu kaÏdého.

28. 4. Jak se volí americk˘ prezident? (Jana Se-
hnálková)
Nevíte, jak funguje proces volby amerického prezi-
denta? Chcete vûdût, jak˘ je rozdíl mezi primárkami
a volebními shromáÏdûními? Jste zmateni z prÛbûhu
voleb prezidenta USA?

3. 5. Media: The Fourth Branch of Government
Mluvãí Velvyslanectví USA v Praze Daniel Ernst di-
skutoval o tom, jak vlády pracují s médii.

19. 10. The Latino Vote and the 2016 Presidential
Race
Pfiedná‰ka dr. Ricarda Ramireze, politologa na Uni-
versity of Notre Dame, jehoÏ v˘zkumné zájmy se sou-
stfiedí na politické chování ve státní i místní politice
a také politiku rasy a etnického pÛvodu. Ve svém v˘-
zkumu se zamûfiuje na pochopení transformace ob-
ãanské i politické participace na americkou
demokracii a také na pfiíãiny a dÛsledky rostoucí rÛz-
norodosti mezi volen˘mi zástupci.

25. 10. The Current Influence of Russia in Central
Europe (prof. Thomas Nichols)
Ma‰inérie ruské propagandy je v âeské republice stále
aktivnûj‰í a ruská verze interpretace dûní je nûkdy po-
vaÏovaná za realitu místními politiky a médii. Vût‰ina
seriózních ãesk˘ch médií není tûmto dezinformaãním
zdrojÛm otevfiená. Existuje nicménû fiada interneto-
v˘ch portálÛ, které se tváfií jako zpravodajské servery
a které vûrnû podporují ruskou politiku a ‰ífií ruskou
propagandu.

1. 11. U.S. Foreign Policy: Major Actors and In-
fluencers
Pfiedná‰ka Raye Castilla, rady pro tiskové a kulturní
záleÏitosti Velvyslanectví USA v Praze, o klíãov˘ch
aktérech v zahraniãní politice USA. Kdo tvofií zahra-
niãní politiku USA? Kdo jsou klíãoví aktéfii a jaká je
role Velvyslanectví USA?

Semináfie

21. 1. Souãasná americká literatura
Souãasná kniÏní produkce USA je tradiãnû rozsáhlá
a jak˘koli pokus o její zmapování musí nutnû b˘t sub-
jektivní. Abychom pochopili hlavní trendy a ‰ífii lite-
rární produkce souãasnosti, je tfieba se také krátce
zamûfiit na její kofieny: napfi. na historické souvislosti,
dobov˘ kontext, multikulturalitu a hodnotové zá-
klady, které odli‰ují americkou spoleãnost od zápa-
doevropské.

18. 2. Afroamerická literatura
Semináfi byl pfiipraven speciálnû k americkému svátku
The Black History Month. Pfiipomenuli jsme si
v nûm postavení ãerno‰ské komunity v prÛbûhu his-
torie, zhodnotili její postavení dnes a soustfiedili se na
pfiedstavení klíãov˘ch dûl a afroamerick˘ch autorÛ.
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18. 3. / 15. 4. MZK Teachers’ Club: Self-reflection
in Language Learning / Self-Develop
Jak dát studentÛm ‰anci stát se lep‰ími studenty?

7. 4. / 5. 10. Stipendia pro studium v USA
InfoUSA pfii Moravské zemské knihovnû ve spo-
lupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou Sport
& university pfiipravili bezplatné semináfie o moÏnos-
tech studia a stipendií na americk˘ch univerzitách.

17. 8. Current atmospherics for LGBT service
members in the United States military
Diskuse na téma LGBT práva.

Autorské ãtení

8. 12. „American Gypsy: a Memoir“ / Oksana Ma-
rafioti
Diskuse s americkou romskou autorkou Oksanou
Marafioti o romské identitû, romské men‰inû Ïijící
v USA a její knize American Gypsy.

Promítání

7. 4. Thrilla’ in Manila
1. fiíjna spolu bojovali Joe Frazier a Muhammad Ali
poslední ze sv˘ch soubojÛ a pod oznaãením „Thrilla
in Manila“ vstoupil do historie jako nejdramatiãtûj‰í
sportovní klání 20. století. Po promítání dokumentu
následovala diskuze o rozmanit˘ch otázkách, které
film otevírá. Diskuzi vedl Dr. Joseph D. Lewandow-
ski.

Nûmecká knihovna

V˘stava
1.–30. 4. / Papírák / Der Papierene
Komiksov˘ román Saschi Dreiera Papírák (Der Papi-
erene, 2009) nás zavede do meziváleãné Vídnû pobláz-
nûné fotbalem. V˘stava Papírák je jednou z putovních
v˘stav Rakouského kulturního fóra v Praze.

Autorská ãtení

25. 2. Sa‰a Stani‰iç / Vor dem Fest
19. 10. Katefiina Tuãková / Fabrika

Interaktivní ãtení
13. 2. Wimmelbuch – Winter
Kniha nûmecké autorky Rotraut Susanne Berners
plná barevn˘ch obrázkÛ a hemÏení postav, zvífiat
a pfiedmûtÛ pfiinesla dûtem nejen mnoÏství dobro-
druÏn˘ch záÏitkÛ, ale i roz‰ífiení nûmecké slovní zá-
soby na téma zima.

Prezentace knihy

8. 3. Boris Blahak / Franz Kafkas Literaturspra-
che
Dr. phil. Boris Blahak, M.A., mluvil o tzv. praÏské
nûmãinû. Na základû Kafkova rukopisu se pokusil re-
konstruovat formu a podobu nûmãiny, jak byla kaÏ-
dodennû pouÏívána v Praze kolem roku 1910.

Filmov˘ klub (promítání)

15. 3. Die geliebten Schwestern
12. 4. Das merkwürdige Kätzchen
10. 5. Die Zeit der Kannibalen
8. 6. Hannah Arendt
4. 10. Who am I
8. 11. Die Kriegerin
6. 12. Jack

Pfiedná‰ky

29. 2. Tomá‰ Dimter o díle Sa‰i Stani‰içe
Pfiedná‰ka pfiekladatele Tomá‰e Dimtera o knihách
Sa‰i Stani‰içe, o zku‰enostech s pfiekladem románÛ
Jak voják opravuje gramofon a Noc pfied oslavou.
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Cyklus Souãasná nûmecky psaná próza po roce
2000

22. 2. Martin Walser (Mgr. Ale‰ Urválek, Ph.D.)
Pfiedná‰ka o velikánovi nûmecké pováleãné literatury
Martinovi Walserovi. V centru pfiedná‰ky stojí román
Ein springender Brunnen z roku 1998, kter˘ sice ne-
spadá pod prózu po roce 2000, nicménû román vy-
volal v nûmecké spoleãnosti debatu, která se protáhla
aÏ do 21. století.

7. 3. Ilija Trojanow (PhDr. Jaroslav Kováfi, Csc.)
PhDr. Jaroslav Kováfi, Csc., se zaobíral románem Der
Weltensammler nûmeckého spisovatele bulharského
pÛvodu Iliji Trojanowa.

14. 3. Reinhard Jirgl
(PhDr. Zdûnek Mareãek, Ph.D.)
PhDr. Zdenûk Mareãek, Ph.D., z germanistiky
FF MU o románu Nichts von euch auf Erden z roku
2013 nûmeckého spisovatele Reinharda Jirgla.

21. 3. Juli Zeh (Mgr. Jan BudÀák, Ph.D.)
Mgr. Jan BudÀák, Ph.D., z germanistiky PdF MU
o románu Corpus delicti: Ein Prozess z roku 2009 nû-
mecké spisovatelky Juli Zeh.

4. 4. Sa‰a Stani‰iç (Karolin BÛÏek)
Karolin BÛÏek, jazyková asistentka na germanistice
FF MU, o románu Vor dem Fest nûmecky pí‰ícího spi-
sovatele Sa‰i Stani‰içe.

11. 4. Thomas Glavinic (Erkan Osmanoviç)
Erkan Osmanoviç, MA, zahraniãní lektor na germa-
nistice FF MU, o románu z roku 2009 nominova-
ného na cenu Deutscher Buchpreis Das Leben der
Wünsche rakouského spisovatele Thomase Glavinice.

18. 4. Peter Stamm (Mgr. Iveta Toma‰tíková)
Mgr. Iveta Toma‰tíková, doktorandka na germanis-
tice FF MU, o románu Agnes ‰v˘carského spisovatele
Petra Stamma.

25. 4. Uwe Tellkamp (Mgr. Richard Guni‰)
Richard Guni‰ o románu Der Turm nûmeckého spi-
sovatele Uwe Tellkampa.

2. 5. Jenny Erpenbeck
(Mgr. Martina Trombiková, Ph.D.)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D., o románu Gehen,
ging, gegangen nûmecké spisovatelky Jenny Erpen-
beck.

9. 5. Robert Menasse
(Mgr. Vojtûch Trombik, Ph.D.)
Mgr. Vojtûch Trombik, Ph.D., o románu Don Juan de
La Mancha rakouského spisovatele Roberta Menasse.

Nûmecká a rakouská literatura – jednodu‰e a sro-
zumitelnû

Cyklus pravideln˘ch populárnû nauãn˘ch pfiedná‰ek
mapujících nûmeckou a rakouskou literaturu od
18. století aÏ po souãasnost. V˘bûr se orientoval do-
poruãenou ãetbou urãenou pro studenty germanis-
tiky, pfiedná‰ky byly v‰ak urãené ‰iroké vefiejnosti.
Zakonãením cyklu byl pfiístupn˘ modul se v‰emi in-
formacemi a odkazy k sekundární literatufie, kter˘ si
mÛÏou pfiítomní i nepfiítomní zájemci stáhnout nebo
nechat pfieposlat.
21. 11. Friedrich Gottlieb Klopstock
22. 11. Gotthold Ephraim Lessing
7. 12. Jakob Michael Reinhold Lenz

Rakouská knihovna

V˘stavy
12. 3. / 100. v˘roãí od úmrtí Marie von Ebner-
-Eschenbach a nové vydaní jejího souborného díla
Dne 12. bfiezna 2016 uplynulo sto let od úmrtí ra-
kouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach.
U v˘pÛjãního pultu v Zahraniãních knihovnách byla
tento den v˘stavka nové edice souborného díla
autorky a do ãe‰tiny pfieloÏené aforizmy.

10. 10. – 10. 12. / Österreich liest: Literatur geht
wandern (Rakousko ãte: Literatura jde na vandr)
V rámci celorakouské kampanû „Rakousko ãte“ pfii-
pravila MZK mobilní knihovniãku nabízející
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literaturu pro v‰echny zájemce. Princip akce byl: pÛj-
ãit – pfieãíst – vrátit – doporuãit dál.

Autorské ãtení

6. 4. Judith Taschler: Die Deutschlehrerin
Judith Taschler, rakouská spisovatelka narozená roku
1970 v Linci, toho nepotfiebuje mnoho, aby ve svém
druhém románû Die Deutschlehrerin pohltila a zaujala
ãtenáfie od první do poslední stránky. Staãí vynikající
uãitelka nûmãiny, její stará láska, která se pfiekvapivû
objeví, a údajnû unesen˘ syn.

Prezentace knihy

19. 4. Radek Mal˘ / Kraj kde Ïili lidé a knihy. Poe-
zie Bukoviny
V˘bor Zasypaná studna v pfiekladech a v˘bûru Radka
Malého pfiedstavil ãesk˘m ãtenáfiÛm poprvé v ucelené
kniÏní podobû nûmecky psanou poezii z Bukoviny.

Filmov˘ klub (promítání)

12. 1 Lourdes
Co je zázrak? A jak se s ním vypofiádat, kdyÏ v nûho
nûkdo nevûfií? K vozíku pfiipoutaná Christina je skep-
tická jak k vífie v zázraky, tak i k turisticky frekvento-
vanému místu Lurdy.

13. 12. Krátké filmy z Rakouska
Temn˘ road-trip otce a dcery, pohádka pro dospûlé
s oslíkem v hlavní roli, stínov˘ boxer, kter˘ musí po-
razit své démony a osmiminutová vesmírná odysea za
zvukÛ baroka a elektroniky. To bylo moÏné vidût ve
v˘bûru ocenûn˘ch krátk˘ch filmÛ z Rakouska za rok
2016.

Pfiedná‰ky

22. 3. Souãasná rakouská literatura
O souãasné rakouské literatufie mluvila Mag. Dr. Da-
niela Strigl, porotkynû nejznámûj‰ích literárních cen
v nûmeckém jazykovém prostoru – Ingeborg-
-Bachmann-Preis, Deutscher Buchpreis, Preis der
Leipziger Buchmesse, autorka publikací o spisova-
telech a spisovatelkách, jako napfi. Theodor Kramer,
Marlen Haushofer a Marie von Ebner-Eschenbach,
drÏitelka ceny za literární kritiku Alfred-Kerr-Preis
a vyuãující na VídeÀské univerzitû pfiedná‰ela v Brnû
o trendech a tendencích souãasné rakouské litera-
tury.

31. 3. Spoleãná ãesko-rakouská kniha o dûjinách
T̆ m ãesk˘ch a rakousk˘ch historikÛ zpracovával po-
pulárnû nauãnou knihu a didaktick˘ materiál pro
‰kolní vyuãování o moderních dûjinách obou zemí
v 19. a 20. století.

12. 10. Mytologie seriálu: Altes Geld
Rakousk˘ seriál Altes Geld v prÛbûhu deseti dní zob-
razuje spoleãensk˘ obraz souãasného Rakouska. Na
vybran˘ch scénách a postavách ilustroval lektor
p. Otto Schnelzer z germanistiky FF MU svéráz ra-
kouské mentality a vyprávûãské moÏnosti nové tele-
vizní tvorby na‰ich sousedÛ, které mohou slouÏit
i jako inspirace.

·panûlská knihovna

V˘stavy
7.–22. 7. / V˘stava portrétÛ laureátÛ Cervantesovy
ceny
Cervantesova cena je nejprestiÏnûj‰í ‰panûlská lite-
rární cena. Udûluje se kaÏd˘ rok 23. dubna, v den v˘-
roãí smrti Miguela de Cervantese. U pfiíleÏitosti
otevfiení ·panûlské knihovny jsme pfiipravili v˘stavu
portrétÛ laureátÛ Cervantesovy ceny.

4. 7. / První a dal‰í vydání románu DÛmysln˘
rytífi Don Quijote de la Mancha
Jen na jedin˘ den, pfii pfiíleÏitosti slavnostního ote-
vfiení ·panûlské knihovny, bylo k vidûní první lisa-
bonské vydání románu DÛmysln˘ rytífi Don Quijote
de la Mancha z roku 1605. Vedle tohoto unikátu
z fondu knihovny rajhradského klá‰tera, která je spra-
vována Muzeem Brnûnska, si náv‰tûvníci mohli pro-
hlédnout i dal‰í vydání Cervantesov˘ch dûl z fondu
MZK.
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Don Quijote promítá (promítání)

21. 11. Donkey Xote
Co kdyÏ dobrodruÏství Dona Quijota nebyla pfiesnû
taková, jak je známe z vyprávûní? Pfii‰la chvíle, aby
nám Rucio – nejpodnikavûj‰í a nejodváÏnûj‰í oslík
v Kastilii vyprávûl, jak to bylo doopravdy. Animovan˘
film na motivy Dona Quijota.

19. 12. Magnetick˘ strom
Kritika i oslava rodinného Ïivota. Matka Carla, otec
Diego a dcera Marianela se chystají na návrat pfiíbuz-
ného Bruna z Nûmecka. Ten navrhne, Ïe by se mohli
vypravit na jedno místo ze svého dûtství – na magne-
tick˘ strom. Obãas aÏ dokumentární záznam z rodin-
ného setkání, obãas naopak magicko-realistické
vyprávûní.

Workshopy

18. 11. / 6. 12. Workshop Don Quijote putuje
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úkol

Stav knihovního fondu (2015)
Celkov˘ stav k 31.12. 2016 
Z toho zpracováno v PC
1.1 Knihy 
1.2 Zkompletované seriály
1.3 Ostatní dokumenty (vã. Rkp)
1.3.1 Kartografické dokumenty
1.3.2 Hudebniny
1.3.3 AV dokumenty zvukové
1.3.4 Elektronické dokumenty
1.3.5 Grafika
1.3.6 Normy
1.3.7 Patenty
1.3.8 Rukopisy
PfiírÛstky knihovního fondu 
2.1 Knihy 
2.2. Zkompletované seriály
2.3 Ostatní dokumenty 
2.3.1 Kartografické dokumenty
2.3.2 Hudebniny
2.3.3 AV dokumenty zvukové
2.3.4 Elektronické dokumenty
2.3.5. Grafika
2.3.6 Normy
2.3.7 Patenty
2.3.8 Rukopisy
Úbytky knihovního fondu
3.1 Knihy 
3.2 Zkompletované seriály
3.3 Ostatní dokumenty
3.3.1 Kartografické dokumenty
3.3.2 Hudebniny
3.3.3 AV dokumenty zvukové
3.3.4 Elektronické dokumenty
3.3.5 Grafika
3.3.6 Normy
3.3.7 Patenty

plnûní

4 202 715
4 239 016
2 479 225
1 510 753

493 315
475 157
19 991
97 382
18 401
19 106
10 013
1 235

305 601
3 428

40 845
30 689
7 321
2 835

337
382
775

1 059
116

0
147
19

4 544
2 892

163
1 489

0
1

406
281

0
801

0

MZK

4 126 457
4 160 341
2 479 225
1 510 753

493 315
475 157
19 991
97 382
18 401
19 106
10 013
1 235

305 601
3 428

37 547
27 428
7 321
2 798

337
382
775

1 022
116

147
19

3 663
2 443

163
1 057

0
1
0

255
0

801
0

RK

7 068
7 243

175
170

5

5

NK

6 712
6 745

165
133

32

32

132
114

18

4
14

AK

16 131
15 382

479
335

414

402
12

v˘mûnn˘ fond

46 347
49 305

2 958
2 958

z toho jednotlivé knihovny (vyplÀovat jen, pokud jsou i info mimo MZK)MZK celkem
plán

Plnûní v˘konov˘ch ukazatelÛ za rok 2016

úkol

PfiírÛstek podle zpÛsobu nabytí
Povinn˘ v˘tisk
Neperiodické dokumenty
Knihy
Ostatní dokumenty
Periodika
Nákup
Dary
V˘mûna

plnûní MZK

37 887
28 683
21 789
19 541
2 248
6 894
4 868
4 331

5

RK NK AK v˘mûnn˘ fond
z toho jednotlivé knihovny (vyplÀovat jen, pokud jsou i info mimo MZK)MZK celkem

plán

Poãet titulÛ docházejících periodik
âR
zahraniãí
Katalogizace knihovních jednotek
Jmenná katalogizace – dûl
Z toho popsáno v Clusteru
Z toho popsáno v MZK01
Z toho pfievzato z Clusteru
Z toho popsáno v odb. periodik
Z toho popsáno v MZK03
Vûcná katalogizace – dûl
Z toho popsáno v Clusteru

Z toho popsáno v MZK01
Z toho pfievzato z Clusteru
Z toho popsáno v MZK03
Zrevidováno
Rekatalogizováno
Záznamy národních autorit
Analytick˘ popis ãlánkÛ
Retrokonverze fondu – tituly
Retrokonverze v MZK01
Retrokonverze v MZK03
Odesláno do Souborného katalogu
Pfiijato do Souborného katalogu

5 731
5 578

153

23 418
5 899
3 849
6 983
5 927

760
19 511

8 076

4 458
6 217

760
15 532
5 256
3 699
1 018

43 256
38 798
4 458

131 004
113 336
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úkol

Revize knihovního fondu
¤ádná revize
Mimofiádná revize
Revize fondu studoven
âíselná revize
Poãet adjustovan˘ch svazkÛ (adj.+ãas.)
Vazba a opravy knih (knihy, ãas, ST)
Restaurátorské a konzervátorské práce
RKP a ST
Z toho restaurování
Z toho ãi‰tûní
Z toho odplísnûní
V˘pÛjãky úhrnem (protokolované
i neprotokolované),
fyzické, virtuální, prolongace
V˘pÛjãky fyzické
V˘pÛjãky protokolované pfies Aleph
Mimo knihovnu
Knihy
Seriály
Ost. dok. vã. RKP a hud.
Prezenãní
Knihy
Seriály 
Ost. dok. vã. RKP a hud.
V˘pÛjãky neprotokolované (mimo
Aleph)
Seriály (vãetnû bûÏného roãníku)
(OP+ZHR)
Ost. dok. vã. RKP a hud.
Prolongace
V˘pÛjãky virtuální
Meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba
PÛjãeno jin˘m knihovnám
Vnitrostátnû
Mezinárodnû
PÛjãeno z jin˘ch knihoven
Vnitrostátnû
Mezinárodnû
Poãet Ïádan˘ch dûl
v knihovnû
v rámci MVS
Z toho kladnû vyfiízen˘ch

plnûní

200 000

40 000
3 000

30

MZK

325 972
217 476

0
108 496

0
60 944
5 334
1 430

102
1 306

22
811 427

431 573
420 167
216 429
204 616

57
11 756

203 738
167 631
33 001
3 106

11 406

11 282

124
274 549
105 305
11 156
7 953
7 802

151
3 203
1 327
1 876

278 800
274 549

4 251
3 603

RK NK AK v˘mûnn˘ fond
z toho jednotlivé knihovny (vyplÀovat jen, pokud jsou i info mimo MZK)MZK celkem

plán

Poãet registrovan˘ch ãtenáfiÛ
Z toho novû registrovan˘ch
Poãet náv‰tûvníkÛ knihovny
Poãet studijních míst
Z toho v tiché studovnû
Z toho v t˘mov˘ch studovnách
Poãet PC pro ãtenáfie v síti
Virtuální náv‰tûvy web. stránky
Informace
Písemné a ústní registrované inf.
Z toho re‰er‰e
Poãet knihovních jednotek ve volném v˘bûru
Poãet absenãních knihovních jednotek celklem
Poãet knihovních jednotek v absenãním volném v˘bûru
Poãet knihovních jednotek v Zahraniãních knihovnách
Poãet prezenãních knihovních jednotek celkem
Poãet prezenãních knihovních jednotek
v Zahraniãních knihovnách
Poãet prezenãních knihovních jednotek ve studovnách
Metod.náv‰tûvy a konzultace, praxe
Z toho metodické náv‰tûvy
Z toho konzultace
Z toho praxe
Poãet titulÛ vydan˘ch publikací
Z toho jako spolupracující instituce
Z toho periodik
Kolektivní akce pro vefiejnost 

20 035
7 735

433 368
771
13
42
91

570 422

1 101
57

104 975
71 168
36 494
34 674
33 807

2 401

31 406
104
13
56
35
8
0
1

419

Pfiedná‰ky, semináfie, ‰kolení, besedy, promítání, diskuze,
workshopy, besedy, vernisáÏe v˘stav
Poãet úãastníkÛ
Exkurze
Poãet úãastníkÛ
Kurzy U3V
Poãet úãastníkÛ
Kolektivní akce pro odbornou vefiejnost 
Praktická ‰kolení a semináfie
Poãet úãastníkÛ
E-learningové kurzy
Poãet úãastníkÛ
Rekvalifikaãní knihovnick˘ kurz
Poãet úãastníkÛ
V˘stavy
Digitalizace
Poãet knihovních jednotek
Z toho historického fondu pfies EOD
Poãet digitalizovan˘ch stran
Z toho historického fondu pfies EOD
Poãet zdigitalizovan˘ch zvukov˘ch dokumentÛ

335

15 038
82

1 921
2

68
27
17

384
8

335
2

34
26

17 603
26

3 578 747
2 572

163
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Neinvestiãní v˘daje (v tisících Kã)
Nákup knih. fondu (vãetnû databází)
Mzdy pracovníkÛ vãetnû OON
Investiãní prostfiedky (v tisících Kã)
Odpisy v (tisících Kã)
Vlastní pfiíjmy (v tisících Kã)
Pronájmy (vedlej‰í ãinnost)
Hlavní ãinnost
Pfiepoãten˘ stav pracovníkÛ
OON (v tisících Kã)
PrÛmûrná mzda v Kã
Finanãní pfiíspûvky pro MZK
Pfiíspûvek státu (v tisících Kã) – neinvestiãní
Pfiíspûvek kraje (v tisících Kã) – neinvestiãní
Pfiíspûvek mûsta (v tisících Kã) – neinvestiãní
Pfiíspûvek státu (v tisících Kã) – neinvestiãní
Pfiíspûvek kraje (v tisících Kã) – neinvestiãní
Pfiíspûvek mûsta (v tisících Kã) – neinvestiãní

113 761
11 058
53 021
15 273
7 555
6 687
1 685
5 002

161,37
3 986

25 322,01
118 473
103 960

3 434
0

10 031
0
0


