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Milé ãtenáfiky,

Milé ãtenáfiky, milí ãtenáfii,

v povídce Babylonská knihovna uvádí Jorge Louis
Borges, jenÏ byl fieditelem Národní knihovny v Bue-
nos Aires, jako první axioma, Ïe knihovna je vûãná.
Není v‰ak vûãná sama od sebe. Její vûãnost je tfieba
zajistit. V dÛsledku to znamená, Ïe knihovna Ïije
v neustálé promûnû. Nûkteré zmûny jsou viditelné,
nûkteré jsou skryté. Jejich spoleãn˘m úãelem v‰ak je,
aby knihovna zachovala svoje funkce, díky nimÏ jako
spoleãenská instituce existuje a díky nimÏ je potfieb-
nou a nenahraditelnou.

Moravská zemská knihovna se v uplynulém roce
snaÏila tento základní pfiedpoklad naplnit ve v‰ech
oblastech své ãinnosti. Jako pamûÈová instituce získala
v rámci akvizice fiadu pfiírÛstkÛ do historického
fondu, z nichÏ zmiÀme alespoÀ vzácné vydání Bible
kutnohorské ãi v˘znamné roz‰ífiení fondu komenian,
sbírky, která je knihovnou budována uÏ od poãátku
20. století. Jako instituce spravující konzervaãní fond
se zasadila o jeho zpracovávání a uchování. Jako v˘-
zkumné pracovi‰tû nejenom zavr‰ila práci na nûkolika
projektech Národní kulturní identity, ale zároveÀ za-
hájila pfiípravu dal‰ích.

Mezi odbornou vefiejností sledované ãinnosti
knihovny, které urãují její pozici v knihovnickém sy-
stému âeské republiky, patfiily práce na realizaci jed-
noho z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ, které budou
modelovat budoucí podobu knihovnické práce.
Tímto nástrojem se má stát Centrální portál kniho-
ven. Moravská zemská knihovna pfievzala v roce 2015
odpovûdnost za pfiípravu jeho pilotní verze.

SoubûÏnû jsme v roce 2015 vstoupili do prvního
roku udrÏitelnosti projektu Národní digitální
knihovny. Pfiechod do nového reÏimu bylo tfieba ko-
ordinovat s Národní knihovnou âeské republiky

a v rámci nové situace bylo nutné rovnûÏ novû defi-
novat základní úkoly druhé fáze projektu, které mûly
zohlednit kvalitativní poÏadavky na strukturalizaci
obsahu knihovního fondu. V˘sledkem se stal návrh
strategie digitalizace, kter˘ by mûl urãit podobu práce
na digitalizaci knihovních dokumentÛ a uchování ob-
sahu národního písemného dûdictví.

Knihovna je v‰ak souãasnû vefiejn˘m prostorem,
kter˘ musí pruÏnû reagovat na potfieby sv˘ch ãtenáfiÛ.
Na zvy‰ující se mnoÏství studentÛ v univerzitním
mûstû bylo tfieba odpovûdût zv˘‰ením poãtu studij-
ních míst. Optimalizací studoven se podafiilo neje-
nom nav˘‰it poãet míst, ale souãasnû je zabezpeãit
pfiístupem k elektrické síti. Dlouhodob˘ deficit, na
kter˘ poukazovali ãtenáfii, se tak koneãnû podafiilo od-
stranit. Pro na‰e ãtenáfie jsme také zfiídili individuální
studijní místa zaruãující vy‰‰í míru soukromí pro sou-
stfiedûnou práci. Tû‰í nás rovnûÏ skuteãnost, Ïe se nám
podafiilo po fiadû jednání s politickou reprezentací
mûsta dohodnout v˘stavbu zastávky mûstské hro-
madné dopravy pfiímo pfied vchodem do knihovny.

Moravská zemská knihovna je zároveÀ v˘znamnou
kulturní a spoleãenskou institucí. V uplynulém roce
jsme proto nejenom poskytovali prostor pro diskuse
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o aktuálních spoleãensk˘ch a kulturních tématech,
ale aktivnû jsme tyto diskuse moderovali. V bfieznu
pak byla otevfiena Galerie Moravské zemské
knihovny, v níÏ mohli v prÛbûhu roku náv‰tûvníci
shlédnout nejenom kolekce, jejichÏ prostfiednictvím
na‰i kurátofii pfiedstavili vzácné soubory z knihovních
sbírek, ale i fotografické ãi na souãasnou literaturu za-
mûfiené v˘stavy. V rámci nového v˘stavního cyklu
Oãi Brna, jenÏ nabízí mûsíãní tematické pofiady vû-
nované v˘znamn˘ch kulturním osobnostem regionu,
bylo moÏné se seznámit s tématy, která pozitivnû mo-
delují otázky nejenom regionální identity. Neãekanû
pfiízniv˘ ohlas je pro nás dokladem, Ïe jsme se i tû-
mito aktivitami vydali na správnou cestu.

Na zaãátku roku jsme pak byli ministerstvem kul-
tury povûfieni pfiípravou reprezentace ãeské kniÏní
kultury na zahraniãních veletrzích. V tomto prvním
roce jsme souãasnû pfiipravovali dlouhodobûj‰í kon-
cepci tohoto úkolu a navazovali kontakty se subjekty,
které je tfieba úzce zainteresovat na spoleãné práci. V˘-

sledkem bylo nejenom navázání kontaktÛ s naklada-
teli dûtské knihy, ktefií jsou cílovou skupinou pro bo-
loÀsk˘ veletrh, ale pfiedev‰ím zahájení uÏ‰í spolupráce
se Svazem knihkupcÛ a nakladatelÛ. Vûfiíme, Ïe zku-
‰enosti, které jsme získali v prvním roce práce, budou
slouÏit k postupnému zkvalitÀování propagace ãeské
kniÏní kultury v zahraniãí a vytvofií podmínky pro
úspû‰nou synergii na tomto úkolu.

V‰echny aktivity knihovny smûfiovaly v uplynulém
roce k tomu, aby na‰i ãtenáfii cítili na‰i podporu. Jsme
rádi, Ïe se nám podafiilo posílit postavení knihovny
v rámci regionu i státu. Je to pro nás závazek nejenom
pro pfií‰tí rok. Knihovna je vûãná, jak pí‰e Borges, ale
dá to práci.

Pfieji Vám úspû‰nou práci nejenom s fondy Mo-
ravské zemské knihovny.

Tomá‰ Kubíãek
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Moravská zemská knihovna v Brnû, jejímÏ zfiizo-
vatelem je Ministerstvo kultury âeské republiky, je
pfiední pamûÈovou institucí a plní knihovnické, v˘-
zkumné, metodické a kulturnû spoleãenské funkce
s regionálním, národním a nadnárodním v˘znamem.

Moravská zemská knihovna (dále také MZK) je se
ãtyfimi miliony dokumentÛ druhou nejvût‰í knihov-
nou v âeské republice. K dispozici má 771 studijních
míst s více neÏ 90 poãítaãi s pfiístupem k internetu
a k databázím elektronick˘ch informaãních zdrojÛ.
Od roku 1935 pracuje s právem celostátního povin-
ného v˘tisku a usiluje o jeho relativní úplnost. Mo-
ravská zemská knihovna s roãním pfiírÛstkem cca
40 000 knihovních jednotek má po Národní
knihovnû âeské republiky druh˘ nejlépe doplÀovan˘
sbírkov˘ fond z knihoven âR, kter˘ získává koordi-
novan˘m nákupem, dary a zpracováním domácích
i zahraniãních informaãních dokumentÛ, a slouÏí tak
aktuálním potfiebám odborné vefiejnosti.

Jako knihovní instituce buduje, zpracovává
a uchovává konzervaãní fond (na základû práva po-
vinného v˘tisku), buduje a uchovává historick˘ fond
(soubor rukopisÛ, star˘ch tiskÛ, grafiky a map), má
funkci krajské knihovny (metodicky zaji‰Èuje povû-
fiené knihovny, knihovny v kraji), spolupracuje s Ná-
rodní knihovnou v Praze na pfiípravû a v˘konu
funkãní knihovní metodiky a s ostatními krajsk˘mi
knihovnami na zaji‰tûní chodu regionálních funkcí.
Jako centrální knihovnická instituce zabezpeãuje rea-
lizaci fiady centrálních projektÛ, jako napfi. projektu

âeská knihovna ãi Zahraniãní knihovna, které jsou
urãeny pro budování kvalitních a aktuálních fondÛ
z domácí a zahraniãní literatury v knihovnách âeské
republiky. Na základû úzké spolupráce s US Embassy,
British Council, Spolkov˘m ministerstvem evrop-
sk˘ch a mezinárodních vûcí Rakouské republiky
a Goethe-Institutem vytváfií specializované soubory
jinojazyãné literatury.

Jako v˘zkumná organizace realizuje Moravská
zemská knihovna fiadu projektÛ v národních progra-
mech v˘zkumu, v˘voje a inovací (zejména NAKI),
pracuje na projektech rozvoje knihoven financova-
n˘ch ministerstvem kultury (VISK) a projektech ev-
ropsk˘ch strukturálních fondÛ. Moravská zemská
knihovna zaji‰Èuje vzdûlávání knihovníkÛ, rekvalifi-
kaãní kurzy, spolupracuje na projektech celoÏivotního
vzdûlávání a pfiipravuje projekty akreditací typov˘ch
pozic. V rámci aplikaãních projektÛ vyuÏívá a zpfií-
stupÀuje vlastní knihovní fondy a vytváfií nástroje pro
práci s nimi. V roce 2013 zaãala budovat specializo-
vané portály pro zpfiístupnûní fondÛ rÛzn˘ch insti-
tucí. Prvním z nich je spoleãn˘ portál brnûnsk˘ch
knihoven CistBrno.cz, pro zpfiístupnûní kulturního
zvukového dûdictví slouÏí Narodnifonoteka.cz. V ob-
lasti historick˘ch fondÛ posunula MZK svou dlou-
holetou zku‰enost se zpfiístupÀováním církevních
fondÛ jiÏní Moravy na celostátní úroveÀ vytvofiením
portálu Historickefondy.cz. Na tyto aktivity navázalo
v roce 2015 povûfiení vytvofiením pilotní verze Cen-
trálního portálu knihoven – nejdÛleÏitûj‰ího nástroje
pro budoucí zpfiístupnûní fondÛ ãesk˘ch knihoven
a návazn˘ch sluÏeb. MZK rovnûÏ pfiipravuje a podílí
se na v˘voji systému digitální knihovny Kramerius.
V kvûtnu 2015 byl zahájen EU projekt programu
H2020, nazvan˘ AARC (Autentizace a autorizace pro
v˘zkum a spolupráci), na kterém MZK aktivnû par-
ticipuje.

Jedním ze základních projektÛ, kter˘ v˘znamn˘m
zpÛsobem ovlivÀuje práci knihovny, je realizace pro-
jektu Národní digitální knihovna (spolu s Národní
knihovnou âeské republiky), kter˘ v roce 2015 pfie‰el
do fáze udrÏitelnosti. V oblasti digitalizace a zpfiístup-
nûní vlastních fondÛ získala MZK zku‰enosti ze-
jména v oblasti zpfiístupnûní mapov˘ch a grafick˘ch
sbírek, které jsou dostupné na internetov˘ch strán-
kách mapy.mzk.cz a staremapy.cz, zapojila se rovnûÏ
do projektu eBooks on Demand.
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Pfiipravovan˘ Centrální portál ãesk˘ch knihoven
umoÏní získat poÏadované dokumenty v tradiãní ti‰tûné
nebo digitální formû a pohotové a komplexní informace
kdykoli, odkudkoli a kdekoli.
Vytvofiení Centrálního portálu ãesk˘ch knihoven bylo

jedním z hlavních cílÛ Koncepce rozvoje knihoven âR
na léta 2011–2015. Moravská zemská knihovna byla
na sklonku roku 2014 povûfiena v˘vojem CPK. V sou-
ãasné dobû probíhá integrace knihovních systémÛ, v˘voj
nástrojÛ portálu a zku‰ební provoz. Do ostrého provozu
by mûl portál pfiejít v ãervnu 2016.

Rozhodnutí realizovat projekt z vlastních
zdrojÛ bez participace externích dodavatelsk˘ch
firem bylo klíãové, neboÈ umoÏní ãesk˘m knihov-
nám spravovat nástroj, kter˘ pravdûpodobnû bude
hrát dÛleÏitou roli v dal‰ím v˘voji knihovnick˘ch
systémÛ. Bylo to v‰ak i rozhodnutí, které vyÏado-
valo Va‰i ochotu pfievzít velkou míru zodpovûd-
nosti a podmiÀovalo maximální pracovní
nasazení. Jak˘ byl pro vá‰ t˘m rok 2015?

Velmi nároãn˘ – vûdûli jsme, Ïe se pou‰tíme do
velkého projektu. MZK sice v minulosti stála za pro-
jekty vût‰ího rozsahu, ale toto je první projekt, kter˘
staví na práci poãetnûj‰ího programátorského t˘mu,
kter˘ musí pfiipravit rozsáhlej‰í funkãní aplikaci v po-
mûrnû krátké dobû nûkolika mûsícÛ. Znamenalo to
zmûny v organizaci práce t˘mu, zv˘‰en˘ dÛraz na kva-
litu práce a nekonãící komunikaci uvnitfi i vnû pro-
gramátorského t˘mu, jehoÏ samotné zformování není
v podmínkách státní pfiíspûvkové organizace a navíc
ve mûstû, kde sídlí fiada velk˘ch a dále rostoucích pro-
gramátorsk˘ch firem, hledajících neustále nové ta-

lenty, vÛbec snadné. Limitováni jsme byli i termíny –
projekt VISK 8B, ze kterého byl v˘voj financován, je
jednolet˘ projekt, není tak snadné plánovat cokoli na
del‰í neÏ jednoleté období. V˘sledn˘ produkt musel
b˘t na konci roku dostateãnû funkãní na to, aby pfie-
svûdãil ostatní knihovny i poskytovatele grantov˘ch
prostfiedkÛ, jimÏ je Ministerstvo kultury âR, Ïe po-
kraãování v˘voje v dal‰ích letech má smysl.

Co bylo nejnároãnûj‰ím úkolem v rámci pro-
jektu?

Zohlednûní ãasto navzájem si odporujících poÏa-
davkÛ vypl˘vajících z uÏivatelsk˘ch prÛzkumÛ i po-
tfieb knihoven. Z prÛzkumÛ se totiÏ vyprofilovaly dvû
základní skupiny uÏivatelÛ, které by se daly zjedno-
du‰enû charakterizovat jako skupina ãtenáfiÛ beletrie
a skupina uÏivatelÛ odborn˘ch textÛ, pfiiãemÏ tyto
skupiny se v nûkter˘ch poÏadavcích pomûrnû zásadnû
li‰ily – napfiíklad ãtenáfi beletrie chce vidût obálku
kaÏdé knihy, zatímco ãtenáfi odborn˘ch textÛ prefe-
ruje vidût na obrazovce více v˘sledkÛ vyhledávání na
úkor obrázkÛ. ZároveÀ s tûmito poÏadavky v‰ak navíc
‰la i podmínka na jednotnost uÏivatelského rozhraní,
jeho co nejvût‰í intuitivnost, pfiehlednost a snadnost
pouÏití i nepro‰kolen˘m uÏivatelem. AÏ zku‰ební pro-
voz v roce 2016 ukáÏe, jak se nám podafiilo s tûmito
nároky vypofiádat.

Pfiekvapilo nás pfiitom, jak rozdílné jsou provozní
procesy v rÛzn˘ch knihovnách. Na první pohled by
se mohlo zdát, Ïe po více neÏ 20 letech standardizace
je témûfi nemoÏné narazit na rozdíly v tom, jak
knihovny fungují. Je ale nutno si uvûdomit, Ïe stan-
dardizace se soustfiedila pfiedev‰ím na bibliografické
záznamy a ani tam není stoprocentní. Pro nás jako
knihovnu bez poboãek bylo napfiíklad zajímavé, Ïe
Mûstská knihovna v Praze nechává uÏivatele vracet
knihy v kterékoli své poboãce. To je pro uÏivatele jistû
pfiíjemné, ze systémového hlediska to není nic zvlá‰t-
ního. JenomÏe tyto knihy pak na dané poboãce zÛs-
távají jako souãást fondu. Pro ná‰ portál to pak
znamená vyrovnat se se skuteãností, Ïe místa uloÏení
jednotliv˘ch exempláfiÛ se v MKP mûní netypicky
ãasto.

To jsou tedy komplikace, které vypl˘vají z roz-
dílného charakteru knihovnické práce ãi ãtenáfi-
ského pfiístupu, jaké mimofiádné pfiekáÏky bylo
nutné fie‰it z pohledu programátora, kter˘ musí
zajistit obûh velkého mnoÏství dat?

Jednou z programátorsky nejnároãnûj‰ích úloh,
kterou jsme fie‰ili, byla deduplikace vstupních biblio-
grafick˘ch záznamÛ z rÛzn˘ch knihoven. Na rozdíl
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od Souborného katalogu âR si totiÏ CPK drÏí trvale
kopie v‰ech staÏen˘ch záznamÛ a ty vzájemnû propo-
juje. Vzhledem k velk˘m objemÛm indexovan˘ch dat
(v dobû psaní tohoto textu eviduje CPK asi 20 mil.
bibliografick˘ch záznamÛ) je nezbytné zajistit co nej-
kvalitnûj‰í deduplikaci bibliografick˘ch záznamÛ
v portálu. Nejde v‰ak jen o kvalitu, ale i o rychlost.
Cel˘ proces deduplikace (a návazn˘ch procesÛ obo-
hacení záznamu a indexace) musí b˘t tak rychl˘, aby
se za 24 hodin stihlo s dostateãnou rezervou zpracovat
tolik záznamÛ, kolik jich bude v prÛbûhu stejné doby
sklizeno (a je samozfiejmé, Ïe sklizeny musejí b˘t
v‰echny aktualizované záznamy, a to je‰tû s dostateã-
nou ãasovou rezervou na mimofiádné události). Algo-
ritmus deduplikace proto vyuÏívá pro propojování
záznamÛ jednak fiadu procedur od tûch v˘poãetnû
jednoduch˘ch aÏ po relativnû sofistikované, ale tím
i v˘poãetnû nároãné. Nezbytná byla i fiada optimali-
zací, jejichÏ cílem bylo fie‰enou úlohu rozdûlit na ãásti
fie‰itelné jednodu‰‰ími metodami (napfiíklad identi-
fikovat, zda se aktualizovan˘ záznam zmûnil dosta-
teãnû na to, aby musel znovu projít procesem
deduplikace). Vedlej‰ím efektem tohoto fie‰ení je pak
moÏnost obnovit v relativnû krátké dobû cel˘ index
CPK, kdyby to bylo z nûjak˘ch dÛvodÛ potfieba. Ne-
smíme zapomínat ani na to, Ïe index CPK je relativnû
velk˘ a mimo desítek milionÛ bibliografick˘ch zá-
znamÛ bude obsahovat i plné texty více neÏ
120 000 svazkÛ knih a periodik a zabere nûkolik TB.

Knihovny obvykle neb˘vají vnímány jako
místa, kde by docházelo k v˘voji sofistikovan˘ch
programátorsk˘ch nástrojÛ. Jaké to má v˘hody?

Nûkteré v˘hody jsou zfiejmé: hodina programátora
placeného jako vlastního zamûstnance je v˘raznû
levnûj‰í neÏ hodina téhoÏ programátora placeného
firmû. Dal‰í v˘hodou je to, Ïe know-how zÛstává
v knihovnû, která má kontrolu nad tím, kdo na pro-
jektu pracuje. Pokud by totiÏ mûlo jít o dodavatelské
fie‰ení, je nutné soutûÏit a vybrat co nejlevnûj‰í firmu,
coÏ se prakticky projeví tak, Ïe ve v˘sledku na pro-
jektu pracují ti nejménû zku‰ení (a tedy pro dodava-
tele nejlevnûj‰í) programátofii, ktefií jsou dodavatelem
pfiesunuti na jiné projekty ihned po skonãení v˘voje.
Dal‰í úpravy a opravy pak zaji‰Èuje nová generace ne-
zku‰en˘ch programátorÛ a s trochou smÛly navíc po

pár letech dojde ke zmûnû dodavatele z dÛvodu nové
soutûÏe a ve‰keré znalosti, které pracovníci pÛvodního
dodavatele jiÏ získali, se ztrácí. Druhou moÏností je
zachování pÛvodního dodavatele, kter˘ si ale s postu-
pujícími roky mÛÏe fiíkat o vy‰‰í a vy‰‰í ãástky na fie-
‰ení i banálních problémÛ. Samozfiejmû ani vedení
vlastního t˘mu není bez rizik. Je potfieba najít
a pokud moÏno i udrÏet kvalitní programátory a ana-
lytiky, nezbytná je i sehranost t˘mu a urãité nad‰ení
pro vûc.

MZK nyní získala pûtilet˘ grant z VaV pro-
gramu Ministerstva kultury NAKI II. To je pro
stabilitu projektu urãitû dobrá zpráva. Jak v jejím
svûtle vidíte rok 2016?

Získání pûtileté grantové podpory je velmi dobrou
zprávou, ale je to i závazek. Spoleãnû s VUT musíme
bûhem pûti let vyvinout a v portálu zprovoznit fiadu
nov˘ch technologií, nesmíme ale zapomínat, Ïe
NAKI je program v˘zkumu a v˘voje – a 5 let je v ob-
lasti IT dlouhá doba. Bûhem pûti let mÛÏe dojít
k jedné nebo nûkolika jen hrstkou vizionáfiÛ pfiedpo-
vûzen˘m událostem, jako bylo napfiíklad masové roz-
‰ífiení chytr˘ch telefonÛ a tabletÛ nebo pfiesun znaãné
ãásti uÏivatelsk˘ch aktivit „do cloudu“. KaÏd˘ takov˘
zlom mÛÏe v˘raznû ovlivnit smûrování na‰eho pro-
jektu a smysluplnost vyvíjen˘ch technologií. Paralelnû
s v˘vojem nov˘ch technologií pro portál ale musí jít
ruku v ruce i bûÏné ãinnosti, jako je ostr˘ provoz por-
tálu, správa dat v nûm indexovan˘ch a zaji‰tûní funkã-
nosti na nû navázan˘ch sluÏeb, s tím související
komunikace s knihovnami a dal‰ími dodavateli dat,
zapojování dal‰ích knihoven a dal‰ích zdrojÛ dat, uÏi-
vatelská podpora a reakce na pfiipomínky uÏivatelÛ.
To jiÏ není záleÏitost v˘voje, ale bûÏného provozu,
a v projektu NAKI II na tuto ãinnost není místo.
Skloubit oba tyto smûry rozvoje portálu bude velmi
nároãné.

***************************
Testovací verze portálu bûÏí zatím na adrese
https://beta.knihovny.cz, ale na podzim 2016 je naplá-
nováno ostré spu‰tûní portálu na definitivní adrese
www.knihovny.cz. Do té doby (ale i poté) je moÏné vklá-
dat pfiipomínky a návrhy na dal‰í rozvoj portálu na
https://github.com/moravianlibrary/CPK/issues.
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Moravská zemská knihovna v Brnû byla v letech
2010–2014 partnerem Národní knihovny âeské re-
publiky v projektu „Vytvofiení Národní digitální
knihovny“ (dále jen NDK). Tento projekt, kter˘ je
jedním ze základních stavebních kamenÛ konceptu
e-Culture, byl impulsem pro zrychlení digitalizace na-
‰eho kulturního dûdictví. Rozpoãet projektu dosáhl
témûfi 300 milionÛ korun, z ãehoÏ 85 % ãinila dotace
ze strukturálních fondÛ EU. Hlavním cílem projektu
byla digitalizace dokumentÛ ohroÏen˘ch degradací
kyselého papíru, ale neménû v˘znamn˘m poãinem
byl sám fakt, Ïe se v prÛbûhu projektu podafiilo zdi-
gitalizovat 26 milionÛ stran (tj. více neÏ 100 tisíc
svazkÛ), tedy odhadem 8 % toho, co bylo na na‰em
území do roku 2010 publikováno. Byl tak uãinûn
první krok na cestû k úplné digitalizaci na‰eho kniÏ-
ního dûdictví. Studie proveditelnosti projektu NDK
pfiedpokládala, Ïe tohoto cíle mÛÏe b˘t dosaÏeno za
25–30 let za pfiedpokladu, Ïe bude digitalizace pokra-
ãovat nastoupen˘m tempem.

Projekt NDK je v˘znamn˘ mimo jiné i tím, Ïe
umoÏnil vybudování digitalizaãních pracovi‰È pfiímo
v obou knihovnách. Tato pracovi‰tû jsou vybavena vy-
soce v˘konn˘mi skenery (velkoformátov˘ robotick˘
skener, stfiedoformátov˘ robotick˘ skener, robotick˘
skener pro skenování po‰kozen˘ch dokumentÛ, ro-
botick˘ skener pro skenování novodob˘ch doku-
mentÛ, manuální velkoformátov˘ skener, automa-
tick˘ dokumentov˘ skener pro destruktivní digitali-
zaci) a byl vyvinut systém pro podporu digitalizaã-
ního workflow, validaci vstupních dat a dlouhodobé
uchování digitalizovan˘ch svazkÛ (Long Term Preser-
vation), kter˘ je v souladu se standardy OAIS (Open
Archive Information System). Díky tomu mohly obû
knihovny v digitalizaci pokraãovat i po skonãení pro-
jektu. Je nutné podotknout, Ïe ve‰keré technické vy-

bavení pofiízené v rámci projektu je vlastnictvím Ná-
rodní knihovny âR, která proto zabezpeãuje i jeho
údrÏbu, MZK pak zaji‰Èuje sv˘mi zamûstnanci provoz
brnûnského pracovi‰tû. Toto pracovi‰tû se v prÛbûhu
projektu podílelo na digitalizaci pfiibliÏnû polovinou
dosaÏeného objemu – tj. digitalizací pfiibliÏnû 13 mil.
stran monografií a periodik. Vzhledem k pfiísn˘m
projektov˘m kritériím bylo nezbytné dodrÏet pláno-
van˘ch 26 mil. stran, coÏ se promítlo i do volby do-
kumentÛ k digitalizaci, kdy byly upfiednostÀovány
svazky, které bylo snadné naskenovat a zpracovat.
Znaãné procento dokumentÛ bylo digitalizováno for-
mou tzv. destruktivní digitalizace, kdy byly svazky
rozfiezávány na jednotlivé listy a naskenovány doku-
mentov˘m skenerem. Je samozfiejmé, Ïe takto bylo
moÏné digitalizovat jen knihy urãené k likvidaci, ni-
koli svazky z fondÛ MZK, respektive NK. Tato akti-
vita mûla jeden vedlej‰í pozitivní dopad – umoÏnila
obohatit fond knihovny o nûkolik tisíc svazkÛ, které
ve fondu MZK do té doby chybûly.

Rok 2015 byl prvním rokem pûtiletého období
udrÏitelnosti projektu NDK. V tomto roce byl v˘ko-
nov˘ plán v MZK nastaven na 3 miliony kniÏních
stran. Tento indikátor byl sestaven s ohledem na pfii-
dûlené úvazky na tuto ãinnost a na stav technického
zaji‰tûní udrÏitelnosti. Pfies fiadu potíÏí technického
rázu se jej podafiilo o cca 500 000 stran pfiekroãit.
Hlavním dÛvodem pro sníÏení poãtu digitalizova-
n˘ch stran je zmûna priorit: v období udrÏitelnosti je
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kladen dÛraz na digitalizaci ohroÏen˘ch dokumentÛ,
ãasto pouÏívan˘ch dokumentÛ a není nutné se vyh˘-
bat dokumentÛm obtíÏnû digitalizovateln˘m. V˘ko-
nov˘ plán na rok 2015 tak reflektoval strategii
digitalizace MZK.

Kromû technick˘ch potíÏí se v˘raznou komplikací
ukázalo nedostateãné zaji‰tûní licencí OCR fraktury,
které také znamenalo komplikaci ve strategickém plá-
nování v oblasti zpracování star‰ích roãníkÛ periodik.
Dokumenty ti‰tûné tímto typem písma totiÏ nemohly
opustit digitalizaãní linku, kde ãekají, aÏ bude licence
dostupná. Pfiedpokládáme, Ïe tyto a dal‰í technické
pfiekáÏky se podafií v roce 2016 pfiekonat a bude tak

moÏné co nejlépe vyuÏít kapacity digitalizaãního pra-
covi‰tû. K tomu by mûla poslouÏit i pfiipravovaná ak-
tualizace smlouvy o spolupráci na projektu NDK,
která upravuje vztahy mezi NK a MZK. V souãasné
dobû se zpracovává digitalizaãní strategie na národní
úrovni.

NDK je klíãov˘ projekt ãeského knihovnictví,
na jehoÏ realizaci se podílí ‰iroké spektrum kniho-
ven. Díky jejich vzájemné spolupráci se tak mÛÏe
podafiit zabezpeãit zpfiístupnûní a uchování ãeského
knihovního dûdictví prostfiednictvím nov˘ch tech-
nologií.
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U pfiíleÏitosti 10. v˘roãí otevfiení americké
knihovny InfoUSA v Moravské zemské knihovnû
v Brnû byl za úãasti velvyslance USA v âR An-
drewa Schapira zahájen její provoz v roz‰ífien˘ch
prostorách. Slavnostní události byli v úter˘
14. dubna 2015 pfiítomni pfiedstavitelé kraje,
mûsta a univerzit.

âinnost InfoUSA byla zahájena v roce 2005 za
pfiítomnosti tehdej‰ího velvyslance USA v âeské re-
publice Williama J. Cabanisse. JiÏ od poãátku se ak-
tivity tohoto centra ubírají ve dvou liniích. První je
poskytování informací o Spojen˘ch státech americ-
k˘ch prostfiednictvím speciálního souboru knih,
periodik a databází. Tento fond je budován ve spolu-
práci s Velvyslanectvím USA v Praze. Druhou linii
dlouhodob˘ch aktivit pak pfiedstavuje organizování
kulturních a vzdûlávacích programÛ pro vefiejnost
v souãinnosti s Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity v Brnû.

Základem fondu americké knihovny se stala akvi-
zice dokumentÛ v hodnotû 50 000 $. V následujících
letech se fond dále rozrÛstal. V˘znamn˘m obohace-
ním fondu byl dar 220 titulÛ nakladatelství Library
of America, kter˘ v roce 2011 osobnû pfiedal tehdej‰í
velvyslanec USA Norman Eisen. V rámci nejnovûj‰í
akvizice se fond knihovny roz‰ífiil také o informaãní
zdroje pro zájemce o studium v USA. V loÀském roce
byl také zahájen odbûr nûkolika nov˘ch periodik
(The New Yorker, National Geographic Traveler, Va-
nity Fair, Rolling Stone a dal‰ích).

Granty poskytované Velvyslanectvím USA ne-
slouÏí pouze k roz‰ifiování fondu knihovny, ale také
na podporu dal‰ích aktivit. V MZK jsme tak mohli
uvítat fiadu hostÛ jak z americk˘ch, tak ãesk˘ch uni-
verzit, spisovatele ãi zástupce neziskov˘ch organizací.
Mimo jiné to byli prof. Paul Von Blum, prof. Robert
Sutter, dr. Seth M. White, doc. Franti‰ek Hanzlík,
dr. Jifií Pernes, dr. Petr Such˘, z autorÛ Francine Prose,
Richard Pickard, Simon J. Ortiz ãi choreografka
Katherine Kramer. Díky spolupráci s Velvyslanectvím
USA se nejenom roz‰ífiila spolupráce s Masarykovou
univerzitou, ale také s neziskov˘mi organizacemi,
pfiedev‰ím pak s Fulbrightovou komisí. Tato spolu-
práce bude do budoucna je‰tû intenzivnûj‰í: InfoUSA
se v roce 2015 stalo dal‰ím informaãním centrem
v rámci sítû EducationUSA.
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Mimofiádn˘m akviziãním poãinem pro historické
fondy Moravské zemské knihovny v Brnû byl nákup
z prosince roku 2014, kdy se prostfiednictvím brnûn-
ského antikvariátu podafiilo zakoupit cca 13 000 ãe-
sk˘ch kramáfisk˘ch písní a dal‰ích 50 svazkÛ
(inkunábulí a star˘ch tiskÛ) ze soukromé sbûratelské
sbírky. K nejvzácnûj‰ím titulÛm z této kolekce patfiilo
první vydání Bible kutnohorské se znakem z roku
1489, dva unikátní fragmenty kalendáfie Almanach ad
annum 1489 z brnûnské dílny Konrada Stahela

a Matthiase Preinleina a Missale Pragense – praÏsk˘
misál z roku 1489. K nejstar‰ím prvotiskÛm patfií dílo
Mikulá‰e z Lyry Postilla super totam Bibliam docho-
vané v pÛvodní vazbû (liber catenatus). Fond star˘ch
tiskÛ byl obohacen o nûkteré bohemikální knihopisné
unikáty, dále o tisky jednoty bratrské z Ivanãic a Kra-
lic, o ãeská vydání biblí (Sever˘nova 1529, 1537,
Melantrichova 1556/57, 1560/61) a o sedm svazkÛ
komenian. K územním unikátÛm dochovan˘m
v âeské republice patfií exempláfi slavné ‰kolní encyk-
lopedie Orbis sensualium pictus, dvoudílné latinsko-
-nûmecké vydání Johanna Andrease Endtera vy‰lo
v Norimberku v roce 1754. Dal‰í titul Pfiemy‰lování
o veãefii Pánû vydal v Praze v roce 1784 Jan Tomá‰ Hö-
chenberger. PfiestoÏe se jedná o neúpln˘ exempláfi
(druh˘ v republice), patfií k velice cenn˘m bohemi-
kálním tiskÛm J. A. Komenského. V brnûnské sbírce
dosud chybûl v˘tisk pansofistického díla Conatuum
Comenianorum praeludia vydaného v leidenské dílnû
Davida Lopeze de Haro v roce 1644.

âást nov˘ch pfiírÛstkÛ byla prezentována vefiej-
nosti v roce 2015 na dvou v˘stavách: „Jan Ámos Ko-
mensk˘ ve fondech MZK v Brnû“ (3. ãervna –
31. srpna 2015) a „Bible ãeská ve fondu Moravské
zemské knihovny v Brnû“ (4. prosince 2015 aÏ
28. ledna 2016).
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Projekt Ministerstva kultury âR podporující
odbyt nekomerãních a komerãnû problematick˘ch
titulÛ umûleck˘ch dûl ãeské literatury, ãeské ilu-
strované tvorby pro dûti i mládeÏ, dûl literární
vûdy, kritiky a vûd pfiíbuzn˘ch a jejich distribuci
do vefiejn˘ch profesionálních a vybran˘ch vysoko-
‰kolsk˘ch knihoven evidovan˘ch dle zákona
ã. 257/2001 Sb. vstoupil v roce 2015 do 17. roã-
níku.

U zrodu projektu koncem 90. let stály paní Jitka
Uhdeová z brnûnského nakladatelství Atlantis a spi-
sovatelka Eva KantÛrková, která od roku 1998 po tfii
léta vedla tehdej‰í Odbor literatury a knihoven
MK âR. IniciátorÛm projektu ‰lo pfiedev‰ím o pod-
poru ãeské produkce, zejména nové ãeské literární
tvorby, a o její zaji‰tûní pro síÈ vefiejn˘ch knihoven.
¤ada nakladatelství, která vznikla po roce 1989, a ob-
zvlá‰È nepfieberné mnoÏství vydávan˘ch publikací
v˘raznû ovlivÀují skladbu nabízen˘ch titulÛ v knih-
kupectvích, která pro své zákazníky odebírají pfie-
váÏnû tzv. komerãní tituly. Knihovny se proto
nesetkávaly s nabídkou pÛvodní ãeské tvorby v po-
tfiebném rozsahu. Cílem projektu finanãnû dotova-
ného ministerstvem kultury tedy bylo a nadále je
jednoduch˘m a ekonomicky efektivním zpÛsobem
podpofiit nakladatelství, která vydávají hlavnû pÛ-
vodní ãeskou literaturu, a pomoci knihovnám roz‰ífiit
jejich knihovní fondy o tyto nekomerãní tituly.

Do roku 2006 byl projekt realizován Odborem
umûní a knihoven Ministerstva kultury âR a Mo-
ravskou zemskou knihovnou, respektive její organi-
zaãní sloÏkou Technick˘m ústfiedím knihoven, dnes
oddûlením âeská knihovna. Pro zjednodu‰ení pro-
jektu byly v roce 2007 v‰echny ãinnosti související
s jeho realizací pfievedeny do Moravské zemské

knihovny. Tato zmûna byla také zapracována do sta-
tutu MZK.

Projekt pro‰el bûhem 17 let fiadou drobn˘ch
zmûn, jeho základní podoba je v‰ak stále stejná, dvou-
kolová. V prvním kole dochází k vyhlá‰ení projektu
pro nakladatele a druhé kolo je urãeno knihovnám.

Od roku 2012 je projekt âeská knihovna plnû
automatizován. Nakladatelé, ãlenové Literární rady
i knihovníci pracují ve webové aplikaci âeská
knihovna.

Organizace projektu:
Po získání finanãních prostfiedkÛ vyhlásí Moravská

zemská knihovna z povûfiení Samostatného oddûlení
literatury a knihoven Ministerstva kultury âR zaãát-
kem kalendáfiního roku na sv˘ch webov˘ch stránkách
v˘bûrové fiízení pro nakladatele. O zvefiejnûní pro-
jektu je informován Svaz ãesk˘ch knihkupcÛ a nakla-
datelÛ, odkaz je také zvefiejnûn na webov˘ch
stránkách MK âR. Nakladatelé, ktefií se v minul˘ch
letech projektu zúãastnili, jsou e-mailem informováni
o novém roãníku. Nakladatelé nabízejí za velkoob-
chodní ceny kniÏní produkci vydanou v roce projektu
a v roce pfiede‰lém. Na základû pfiihlá‰ek nakladatelÛ
vybere v 1. ãtvrtletí Literární rada (zástupci MK âR,
knihoven, Ústavu pro ãeskou literaturu AV âR, uni-
verzitních pracovi‰È), poradní orgán fieditele MZK,
tituly splÀující daná kritéria:
1) podpora nákupu ãeské umûlecké beletrie zejména

pro dospûlé, dûl literární vûdy a kritiky, pÛvodní
ilustrované tvorby pro dûti a mládeÏ

2) publikace by mûly vyjít v roce, na kter˘ je projekt
vyhlá‰en, popfiípadû v roce pfiedcházejícím

3) pomoc odbytu publikací komerãnû problematic-
k˘ch

4) pfiednost souãasné tvorbû
5) vylouãení dûl dostupn˘ch z nedávn˘ch vydání ãi

knih pravdûpodobnû doplÀovan˘ch prÛbûÏnou
akvizicí knihoven.
Na zasedání Literární rady vyberou její ãlenové dle

zmínûn˘ch kritérií vhodné tituly do nabídkového se-
znamu pro knihovny. S v˘sledky jednání LR jsou se-
známena v‰echna nakladatelství doporuãen˘m
dopisem.

Následuje druhá ãást projektu – ãást pro knihovny. 
Projekt âeská knihovna byl pÛvodnû urãen pro-

fesionálním vefiejn˘m knihovnám, od roku 2002 se
mohou zapojit i knihovny vysok˘ch ‰kol. Projekt je
tedy urãen pro profesionální vefiejné knihovny
a knihovny vysok˘ch ‰kol literárního zamûfiení, které
jsou vefiejnû pfiístupné a musí b˘t zaregistrovány v evi-
denci knihoven na MK dle zákona ã. 257/2001 Sb.

14

17 let projektu
Česká knihovna



Vyhlá‰ení projektu pro knihovny je zvefiejnûno na
webov˘ch stránkách MZK a na stránkách MK âR.
Informace o âeské knihovnû jsou také uvedeny
v elektronick˘ch konferencích Knihovna, Region
a Andersen.

Knihovny, které se v pfiedchozích letech projektu
zúãastnily, jsou osloveny e-mailem a jsou jim pfiidû-
leny konkrétní pfiihla‰ovací údaje do webové aplikace
âeské knihovny. Knihovny mají kaÏdoroãnû urãen˘
finanãní limit, za kter˘ si mohou knihy objednat v zá-
kladní fiadû, a k tomu mají moÏnost objednat si urãit˘
poãet knih je‰tû v rezervû. Po sumarizaci poÏadavkÛ
knihoven zasílá oddûlení âeská knihovna nakladate-
lÛm závazné objednávky na jednotlivé tituly. Povin-
ností nakladatelÛ je dodat knihy v daném roce do
MZK (finanãní prostfiedky se musí vyãerpat do konce
kalendáfiního roku).

Po obdrÏení knih od nakladatelÛ oddûlení âeská
knihovna rozesílá knihovnám zásilky s objednan˘mi
knihami a v˘dejkami / dodacími listy. Knihovny po

obdrÏení publikací zasílají zpût do âK kopii dodacího
listu s potvrzením o pfievzetí a s pfiírÛstkov˘mi ãísly,
pod kter˘mi knihy zapsaly do evidence.

Ve‰ker˘ evidenãní aparát projektu âeská knihovna
je veden a archivován v oddûlení âeská knihovna (na-
bídky nakladatelÛ, podklady pro jednání LR, v˘-
sledky jejího fiízení, informace nakladatelÛm,
objednávky nakladatelÛm, pfiihlá‰ky a objednávky
knihoven, potvrzené v˘dejky / dodací listy od kniho-
ven, evidence dodan˘ch titulÛ, kopie faktur a prÛ-
bûÏné ãerpání finanãních prostfiedkÛ).

âeská knihovna, která umoÏÀuje knihovnám do-
plnit fondy kvalitní literaturou, je hodnocena velmi
kladnû, coÏ dokazuje trval˘ zájem knihoven o zapo-
jení do projektu. Jde o dÛleÏit˘ zdroj obohacení
knihovních fondÛ zejména mal˘ch a stfiednû velk˘ch
profesionálních knihoven, rovnûÏ mnoh˘m zajíma-
v˘m titulÛm by zfiejmû bez podpory projektu âeská
knihovna nebylo umoÏnûno vyjít.
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LITERÁRNÍ RADA MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY

Bohumil Fi‰er Ministerstvo kultury
v LR od r. 2007 Samostatné oddûlení literatury a knihoven

Mgr. Michal Jare‰ Ústav pro ãeskou literaturu AV âR
od r. 2007

doc. PhDr. Jifií Kudrnáã, CSc. Univerzita Hradec Králové
od r. 2007 Pedagogická fakulta

Katedra ãeského jazyka a literatury

PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. Moravské zemské muzeum
od r. 2010

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. Univerzita Karlova v Praze
od r. 2016 Filozofická fakulta

Ústav ãeské literatury a komparatistiky

Mgr. Libu‰e Pavlicová Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradi‰ti
od r. 2016

Mgr. ZdeÀka ·pryncová Obecní knihovna Ofiechov
od r. 2016

Za 17 let trvání projektu obdrÏely knihovny, kter˘ch se prÛmûrnû kaÏdoroãnû zapojilo cca 650,
264 157 publikací za 49 556 231,90 Kã. Celková ãástka vyãerpaná na projekt vãetnû ãástky na distribuci
ãinila 57 027 617 Kã.



Sedmnáct roãníkÛ projektu âeská knihovna v ãíslech
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Poãet knihoven

zapojen˘ch do âK

âástka urãená

pro l knihovnu

Poãet nakladatelství

zapojen˘ch do âK

Poãet titulÛ, ze

kter˘ch si knihovny

mohly vybrat

Poãet kusÛ

objednan˘ch

u nejÏádanûj‰ího titulu

Poãet kusÛ obj.

u nejménû Ïádaného

titulu

Poãet dokladÛ

vydan˘ch v daném roce

Poãet expedic knih

odeslan˘ch knihovnám

Celkem knihovnám

dodáno svazkÛ

Celková ãástka

vyãerpaná na âK

âástka vyãerpaná

za knihy

âástka vyãerpaná

za distribuci

rok

2008

638

5 000

+ 5 titulÛ

rezerva

23

103

470

6

3 298

7

16 605

3 500 000

3 150 004

349 996

rok

2007

611

4 400

+ 5 titulÛ

rezerva

26

106

442

5

3 699

10

13 515

3 000 000

2 700 757

299 243

rok

2006

609

4 000

+ 3 tituly

rezerva

24

90

443

14

4 090

9

15 176

2 918 000

2 626 191

291 809

rok

2005

666

2 500

+ 500

rezerva

27

107

335

2

3 834

11

11 010

1 922 085

1 747 350

174 735

rok

2004

664

2 500

+ 500

rezerva

29

124

387

2

4 455

8

10 265

2 000 000

1 800 040

199 960

rok

2003

676

2 100

+ 500

rezerva

29

129

275

4

4 464

7

9 887

1 800 000

1 620 054

179 946

rok

2002

692

3 200

35

131

451

4

3 987

11

12 810

2 368 000

2 211 539

156 461

rok

2001

642

3 000

4 000*

38

161

415

3

3 533

6

15 133

2 100 000

1 909 257

190 743

rok

2000

667

3 000

4 000*

48

240

497

1

2 163

8

16 317

2 600 000

2 401 385

198 615

rok

1999

662

3 000

4 000*

29

204

586

2

3 336

5

16 368

2 315 748

2 088 650

227 098

* V letech 1999 aÏ 2001 se rozli‰ovaly knihovny pÛsobící v místech do a nad 1 000 obyvatel (do 1 000 obyvatel si mohly objed-
nat knihy za 3 000 Kã, nad 1 000 obyvatel za 4 000 Kã).
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Poãet knihoven

zapojen˘ch do âK

âástka urãená

pro l knihovnu

Poãet nakladatelství

zapojen˘ch do âK

Poãet titulÛ, ze

kter˘ch si knihovny

mohly vybrat

Poãet kusÛ

objednan˘ch

u nejÏádanûj‰ího titulu

Poãet kusÛ obj.

u nejménû Ïádaného

titulu

Poãet dokladÛ

vydan˘ch v daném roce

Poãet expedic knih

odeslan˘ch knihovnám

Celkem knihovnám

dodáno svazkÛ

Celková ãástka

vyãerpaná na âK

âástka vyãerpaná

za knihy

âástka vyãerpaná

za distribuci

rok

2015

657

12 300

+ 20 titulÛ rezerva

(probûhla 2 kola)

41

170

405

1

2 522

4

26 199

7 000 000

5 839 705,30

1 160 294,70

rok

2014

649

6 100

+ 20 titulÛ

rezerva

43

160

430

2

2 773

4

18 260

5 000 000

4 009 050,50

990 949,50

rok

2013

656

11 500

+ 20 titulÛ rezerva

(probûhla 2 kola)

38

148

619

9

4 582

10

27 792

7 300 000

6 132 442

1 167 558

rok

2012

653

7 200

+ 15 titulÛ

rezerva

36

146

497

8

8 900

11

24 602

6 500 000

5 289 682,10

1 210 317,90

rok

2011

624

3 400

+ 5 titulÛ

rezerva

35

123

315

1

3 234

6

10 503

2 500 000

2 250 000

250 000

rok

2010

627

2 800

+ 5 titulÛ

rezerva

27

121

380

2

3 812

7

9 681

2 000 066

1 800 066

200 000

rok

2009

617

3 000

+ 5 titulÛ

rezerva

28

118

433

1

3 736

8

10 034

2 203 718

1 980 059

223 659



Projekt âeská knihovna – skladba titulÛ vybran˘ch LR – 17. roãníkÛ

V období 1999–2006 tituly vybírala Literární rada Ministerstva kultury âR.
Od r. 2007 po souãasnost vybírá tituly Literární rada fieditele MZK, jejím ãlenem je i zástupce MK âR.
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Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Celkem

titulÛ

204

240

161

131

129

124

107

90

106

103

118

121

123

146

148

160

170

2 381

%

7,84

18,33

17,39

15,27

17,83

10,48

9,35

20,00

14,15

7,77

11,02

11,57

16,26

19,86

31,08

33,75

32,35

17,89

Ostatní

nauãná

literatura

16

44

28

20

23

13

10

18

15

8

13

14

20

29

46

54

55

426

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,89

1,94

3,39

1,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

Encyklopedie

mimo

literárnûvûdné

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

2

0

0

0

0

0

10

%

22,55

12,92

16,77

20,61

14,73

25,00

23,36

21,11

17,92

26,21

16,95

20,66

20,33

14,38

1622

8,13

9,41

17,43

Literární

vûda

46

31

27

27

19

31

25

19

19

27

20

25

25

21

24

13

16

415

%

67,16

62,92

57,14

57,25

56,59

62,10

59,81

43,33

57,55

45,63

49,15

43,80

39,84

47,26

30,41

38,75

40,00

51,24

Literatura

pro dûti

(beletrie + nauãná)

5

14

14

9

14

3

8

14

9

19

23

2

29

27

33

31

31

310

%

67,16

62,92

57,14

57,25

56,59

62,10

59,81

43,33

57,55

45,63

49,15

43,80

39,84

47,26

30,41

38,75

40,00

51,24

Beletrie

137

151

92

75

73

77

64

39

61

47

58

53

49

69

45

62

68

1 220



Od roku 2015 byla Moravská zemská knihovna
v Brnû povûfiena Ministerstvem kultury âR zaji‰-
tûním reprezentace ãeské kniÏní kultury na zahra-
niãních kniÏních veletrzích v Lipsku, Boloni,
Lond˘nû a Frankfurtu nad Mohanem. Na základû
v˘bûrového fiízení se realizátorem stánku âeské
republiky a technick˘m zabezpeãovatelem jeho
provozu stala firma BENT, s. r. o., z âesk˘ch Bu-
dûjovic.

âesk˘ národní stánek byl rozdûlen na dvû prezen-
taãní ãásti. V první byly pfiedstaveny komerãní sub-
jekty, které pÛsobí v oblasti kniÏní kultury. Jednalo
se nakladatelské domy, univerzitní vydavatelství ãi ti-
skárny. Vût‰ina z nich se veletrhÛ v rámci ãeské ná-
rodní expozice zúãastÀuje jiÏ tradiãnû. V nekomerãní
ãásti stánku byly vystaveny vybrané kniÏní ceny. Tyto
kolekce pfiedstavily aktuální podobu domácí i pfiekla-
dové produkce. Zájemci o ãeskou kulturu mûli k dis-
pozici informaãní a propagaãní materiály jednot-
liv˘ch vystavovatelÛ, expoziãní katalog ãi publikace
o âeské republice. Potfiebné informace mohli ná-
v‰tûvníci získat nejen od odborn˘ch asistentek, ale
rovnûÏ z informaãního videa.

Nejv˘raznûj‰ím architektonick˘m prvkem stánku
byla pût metrÛ vysoká imitace rozevfiené knihy s po-
dobiznou Jana Amose Komenského. Jejím doplnûním
byla zavû‰ená látková stfiecha poti‰tûná zvût‰enou ilu-
strací Adama a Evy v ráji z knihy Orbis pictus. Ne‰lo
jen o to zpfiítomnit v aktuální spoleãenské situaci
téma exulantÛ, které tvofií trvalou souãást evropské
historie, ale pozornost byla souãasnû soustfiedûna na
jedineãn˘ spisek Komenského – knihu O Andûlích
(1615), která by v roce 2015 oslavila 400. v˘roãí své
existence. Tedy za pfiedpokladu, Ïe by se neztratila
v chaotick˘ch dobách tfiicetileté války. Expozice sou-

ãasné ãeské kniÏní kultury tak v záplavû kniÏní pro-
dukce tematizovala osudy knih, které se ãtenáfiÛm
z rÛzn˘ch dÛvodÛ nezachovaly a stávají se tímto zpÛ-
sobem mlãenliv˘m svûdectvím o negativních proce-
sech v dûjinách spoleãnosti.

KniÏní veletrh v Lipsku: festival autorského ãtení
Dne 12. bfiezna 2015 byl zahájen kniÏní veletrh

v Lipsku, o nûmÏ se spí‰e mluví jako o literárním fes-
tivalu. I ãeská úãast se tak zamûfiila na tyto aspekty
a souãástí prezentace se stalo moderované setkání ná-
v‰tûvníkÛ veletrhu s ãesk˘mi autory.

V rámci programu Leipzig liest byl za úãasti vel-
vyslance âR v Nûmecku Tomá‰e Podivínského pfied-
staven poslední vydan˘ svazek sebraného díla Jifiího
Gru‰i, které vychází paralelnû v âesku a v Nûmecku.
V prostorách literárního fóra Café Europa se pak ode-
hrála celkem ãtyfii ãeská autorská ãtení. Jako první se
pfiedstavil Marek Toman, jehoÏ ãtení z románu Veliká
novina o hrozném mordu ·imona Abelese pfiilákalo
mnoÏství divákÛ i díky tomu, Ïe hlavním tématem
veletrhÛ byla izraelská kultura. Pozitivního ohlasu se
doãkalo i autorské ãtení Terezy Riedlbauchové, která
publiku nabídla ukázky z knihy PafiíÏsk˘ deník, ãi Ro-
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mana RáÏe, jehoÏ vystoupení bylo smûfiováno k pre-
zentaci románu LázeÀská dobrodruÏství z prostfiedí
Vídnû na poãátku 20. století. Lipsk˘ kulturní pro-
gram uzavfiel nositel ceny Evropské unie za rok 2014
Jan Nûmec, kter˘ v poslední den veletrhu ãetl z oce-
nûné knihy Dûjiny svûtla.

KniÏní veletrh v Boloni: dûtská kniha
BoloÀsk˘ veletrh se od ostatních festivalÛ odli‰uje

v˘hradním zamûfiením na dûtskou literaturu. V jeho
prÛbûhu se v rámci národních i mezinárodních pre-
zentací dojednávají nakladatelské kontrakty, vyjedná-
vají pfieklady, multimediální smlouvy a jsou zde
pofiádány semináfie a odborné debaty o otázkách ak-
tuálnû ovlivÀujících vydávání dûtské knihy a dûtskou
ãtenáfiskou kulturu. I proto se stûÏejními tématy le-
to‰ního veletrhu staly podoby a moÏnosti digitální
knihy, mobilních aplikací podporujících rozvoj ãte-
náfiství, interaktivní knihy a vÛbec nástup moderních
komunikaãních technologii do dûtského svûta.

Na ãeském stánku se pfiedstavilo celkem ‰est na-
kladatelÛ, ktefií v nejrÛznûj‰ích podobách prezentovali
svou na dûti zamûfienou produkci. Mezi nimi mûlo
v˘znamné postavení zejména dûtské nakladatelství
Baobab, jehoÏ kniha 12 hodin s Oskarem od Evy Ma-
cekové byla na veletrhu ocenûna v rámci soutûÏe Si-
lent Book: Destintion: Lampedusa. Jde o soutûÏ,
v rámci níÏ je vybráno z roãní produkce dûtsk˘ch
knih deset titulÛ, které reprezentují podoby evropské
kultury pro ty, ktefií pfiicházejí z jin˘ch kultur. Tyto
knihy se tak stávají pro novû pfiíchozí moÏností prv-
ního kontaktu s rozdíln˘m prostfiedím a jsou v jistém

smyslu tlumoãníky ãi velvyslanci evropanství. Pod-
mínkou je, Ïe knihy pracují pouze s ilustracemi, tedy
nikoliv s textem.
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âesk˘ stánek v Boloni

Náv‰tûva fieditele frankfurtského veletrhu Juergena Boose
na ãeském stánku. Na fotce spoleãnû s námûstkyní ministra kultury

Katefiinou Kalistovou a fieditelem MZK Tomá‰em Kubíãkem



KniÏní veletrh v Lond˘nû: univerzální veletrh
Na zaãátku dubna otevfielo náv‰tûvníkÛm své

brány i v˘stavi‰tû Olympia v Lond˘nû. Veletrh tra-
diãnû zamûfien˘ na obchodní jednání byl v tomto roã-
níku roz‰ífien o kulturní program, kter˘ v‰ak oproti
lipskému veletrhu teprve hledá svoji podobu. Dialo-
gick˘ charakter veletrhu zv˘raznila fiada diskusí o li-
teratufie, o médiích ãi o autorsk˘ch právech. Ty
doprovázely jak zasedání mezinárodního PENklubu,
tak i autorská ãtení. O charakteru veletrhu svûdãilo
i sloÏení vystavovatelÛ na ãeském stánku, které jiÏ tra-
diãnû sestávalo z velk˘ch i mal˘ch nakladatelÛ ãi ti-
skáren. Tomuto trendu odpovídala i prezentace
nekomerãních literárních cen, mezi nimiÏ se objevily
nejen pfiekladové knihy, ale rovnûÏ kolekce Nejkrás-
nûj‰í ãeské knihy ãi Zlaté stuhy.

KniÏní svátek ve Frankfurtu nad Mohanem
âeská republika mûla své tradiãní zastoupení i na

nejv˘znamnûj‰ím kniÏním veletrhu svûta: ve Frank-
furtu nad Mohanem. Pûtidenní veletrh zahájily tfii
„bussiness“ dny, které byly vyhrazeny obchodnímu
jednání, pro vefiejnost se veletrh otevfiel o víkendu.
Lákadlem byl pro diváky pfiedev‰ím pavilon hlavní
zemû veletrhu, kterou byla v roce 2015 Indonésie.
Ta byla tematizována i v kulturních programech na
fiadû fór.

Na ãeském národním stánku se pfiedstavilo cel-
kem 18 komerãních subjektÛ, jejichÏ produkce byla
jiÏ tradiãnû doplnûna v˘bûrem ze souãasné literatury
a pfiekladÛ. JelikoÏ i frankfurtsk˘ veletrh pozvolna

mûní svÛj profil a více se soustfieìuje na Ïivou kul-
turu a její prezentaci, zohlednil tuto novou koncepci
i ãesk˘ stánek. Vedle obchodních jednání vystavo-
vatelÛ a literárních agentÛ tak v jeho velkorys˘ch
prostorách novû probíhal také kulturní program.
Ten byl zahájen slavnostním otevfiením národního
stánku, na nûmÏ pronesla úvodní slovo první ná-
mûstkynû ministra kultury, JUDr. Katefiina Kalis-
tová. První den veletrhu svou náv‰tûvou poctil ãesk˘
stánek i fieditel frankfurtského veletrhu a znalec
ãeské kultury Juergen Boos. Kulturní program po-
kraãoval autorsk˘mi pofiady Radky Denemarkové
a Radka Malého. V dialogu s moderátorem Mirko
Kraetschem pfiedstavila Radka Denemarková svÛj
poslední román Pfiíspûvek k dûjinám radosti a krátce
ãetla i z románu Peníze od Hitlera, kter˘ byl v roce
2007 ocenûn v kategorii Prózy Magnesií literou. No-
sitelem této prestiÏní ceny je i Radek Mal˘, kter˘
ov‰em na národním stánku pfiedstavil svou nejno-
vûj‰í (i dosud nevydanou) poezii nejen pro dûti, ale
i pro dospûlé ãtenáfie. Ve spolupráci s Literárn˘m in-
formaãn˘m centrem, které organizuje slovenskou
úãast na kniÏních veletrzích, byla pfiipravena na
Forum Dialogue diskuze obou ãesk˘ch autorÛ se
slovensk˘m spisovatelem Pavolem Rankovem
o stavu souãasné ãeské a slovenské literatury, ale
i o tématu uprchlictví a uprchlíkÛ. V návaznosti na
kniÏní veletrh v Lipsku uzavfiela kulturní program
prezentace novû vydané knihy ze sebran˘ch spisÛ Ji-
fiího Gru‰i. O její prezentaci se zaslouÏila paní Sa-
bine Gru‰a a profesor Hans Dieter Zimmermann.
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âesk˘ stánek v Lond˘nû



V roce 2015 pfiipravila Moravská zemská knihovna
v Brnû nov˘ v˘stavní cyklus s názvem Oãi Brna. Jeho
cílem je zprostfiedkovat osudy a dílo v˘razn˘ch brnûn-
sk˘ch osobností z oblasti ‰iroce pojaté kultury.

Jak˘ je smysl Oãí Brna? Na ãem je cyklus zaloÏen˘?
Na‰í snahou je umoÏnit ãtenáfiÛm a náv‰tûvníkÛm

knihovny pfienést se na cel˘ mûsíc do svûta vidûného
oãima v˘razné osobnosti spojené sv˘m Ïivotem
a dílem s Brnem. KaÏd˘ mûsíc pfiiná‰íme jeden po-
hled, jedno originální dílo, jeden nev‰ední pfiíbûh
v textech i v obrazech a v fiadû zajímav˘ch doprovod-
n˘ch akcí. Jsme jako obyvatelé mûsta souãástí pro-
storu, kter˘ je tfieba vnímat také jako prostor
kulturní. Jeho podobu utváfiela celá fiada osobností,
jejichÏ pfiítomnost si ãasto uÏ ani neuvûdomujeme.
ZÛstávají v‰ak souãástí nejen jeho architektury, ale
i divadelního, hudebního ãi literárního Ïivota. Nedíl-
nou souãástí pamûti tohoto místa. Moravská zemská
knihovna je pamûÈovou institucí, její náplní je pamûÈ
národa nejen uchovávat a konzervovat, ale i oÏivovat.
Historie je, ãi by mûla b˘t, vûdomou souãástí na‰í pfií-
tomnosti.

Cyklus pfiedstavuje nejrÛznûj‰í osobnosti brnûn-
ského Ïivota, co urãuje jejich v˘bûr?

Jedin˘m kritériem je vztah osobnosti k mûstu
Brnu. ZároveÀ v‰ak klademe dÛraz na to, aby bylo
moÏné v˘stavy pouÏít jako klíã k otevírání na‰ich
fondÛ. BliÏ‰í seznámení se s nûkterou z osobností je
tak souãasnû seznámením se s ãástí sbírkového
fondu Moravské zemské knihovny. Pokud jde o sa-

motn˘ v˘bûr, je v˘sledkem t˘mové práce, kdy zva-
Ïujeme nejenom moÏnosti knihovny, ale ãasto i své
vlastní.

V rámci programu pfiedstavujeme osobnosti Ïijící
a i ty, na nûÏ dnes uÏ jen vzpomínáme. Obû varianty
mají pak pfii pfiípravû v˘stavy a doprovodn˘ch akcí
své v˘hody i svá úskalí. Pfii osobním setkání s urãitou
osobností mám moÏnost konfrontovat svÛj pohled na
danou problematiku s jejími stanovisky, ãasto se do-
vídám bliÏ‰í okolnosti vzniku jednotliv˘ch dûl, nejas-
nosti mohu doplÀovat mnohem detailnûji. Velmi
cenné je, kdyÏ tito autofii aktivnû pomáhají pfiipravit
„svÛj mûsíc“. Martin Reiner napsal sám svÛj „Ïivoto-
pisn˘“ panel – já jsem pouze krátila a upravovala.
Jsem pfiesvûdãená, Ïe v jeho podání mûl pro náv‰tûv-
níky a ãtenáfie mnohem vût‰í kouzlo. MartinÛv styl
je lehk˘ a své Ïivotní peripetie popsal s humorem sobû
vlastním. Petra Oslzlého jsem zase neplánovanû po-
noukla k sestavení podrobného kalendária. Osobnû
se vyjádfiil, Ïe by se mohlo stát základem pro vznik
jím dlouho plánovan˘ch pamûtí.

Spolupráce s rodinn˘mi pfiíslu‰níky zase poodha-
luje jiÏ dávno zasuté vzpomínky na vefiejnû známou
osobnost jako na ãlovûka se v‰emi jeho pfiednostmi
i slabostmi. Z pamûtí vystupují rÛzné rodinné his-
torky, radosti, ale i bolesti. Krásné a podnûtné bylo
setkání s manÏeli Zahradníãkov˘mi ãi Rotreklov˘mi,
stejnû jako setkání s vnuãkou architekta Bohuslava
Fuchse Pavlou Seitlovou nebo se synem hudebního
skladatele Miloslava I‰tvana Radomírem I‰tvanem.

Co Vás v minulém roce z Oãí Brna pfiekvapilo?
Byla jsem velmi mile pfiekvapená zájmem ãtenáfiÛ

i náv‰tûvníkÛ se osobnû na spoluvytváfiení akcí podí-
let, vstupovat do debat, diskutovat, roz‰ifiovat témata.
A to nejenom v pfiípadû osobností, které je‰tû mohou
do takto vyvolané diskuse vstupovat, ale i v pfiípadû
autorÛ jiÏ neÏijících. Pfiíkladem mÛÏe b˘t maraton
ãtení 9 : 9, kter˘ probûhl v rámci mûsíce Jana Zahrad-
níãka. Zapojili se do nûj básníci, pfiedstavitelé církví,
celé tfiídy stfiedních ‰kol, stfiedo‰kol‰tí i vysoko‰kol‰tí
pedagogové, studenti, dÛchodci, ale i dûti. Nejmlad-
‰ímu úãastníkovi bylo asi tak sedm let.

A jak je to s odezvou, tedy se zájmem o Va‰e po-
fiady?

KaÏdá z osobností mûsíce vzbudila zájem vefiej-
nosti jin˘m zpÛsobem. Napfiíklad ZdeÀku Rotreklovi
vûnovala velkou pozornost média. Petr Oslzl˘ a Mar-
tin Reiner pfiitáhli náv‰tûvníky na své vlastní prezen-
tace: vyprávûní, autorská ãtení, vernisáÏe. Velmi nás
pfiekvapil zájem o architekturu Bohuslava Fuchse.
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Soustředěný pohled
Očí Brna

Rozhovor s Romanou Macháãkovou, kurátorkou
kulturního cyklu Oãi Brna



Pfiedná‰ky v jeho mûsíci byly bezesporu nejnav‰tûvo-
vanûj‰í. S radostí v‰ak musím konstatovat, Ïe pfiestoÏe
se skupiny náv‰tûvníkÛ promûÀují podle oborov˘ch
zájmÛ, zaznamenávám tváfie, které chodívají témûfi
pravidelnû a stávají se tak jak˘msi samovolnû se vy-
tváfiejícím kruhem pfiíznivcÛ kolem Oãí Brna.

Na co se mÛÏeme tû‰it v pfií‰tím roce?
Leto‰ní roãník byl pilotní. Hledali jsme nejen fy-

zickou podobu, zpÛsob ztvárnûní, ale i cesty, jak na
jednotlivé akce upozorÀovat, jak vyváÏenû sestavovat
doprovodn˘ program. Vlastnû se stále je‰tû uãíme.
Ráda bych na akce pfiivedla vût‰í mnoÏství náv‰tûv-
níkÛ, stejnû jako i vyzkou‰ela jiné formy doprovod-
n˘ch programÛ neÏ doposud. Chtûla bych také
podûkovat v‰em sv˘m kolegÛm, ktefií mi s tvorbou
pomáhají a bez jejichÏ nasazení i pomoci by cyklus
Oãi Brna nebyl tím, ãím je.

V roce 2016 se na Oãích Brna budou podílet
i dal‰í kurátofii. Hned v únoru Jindra Pavelková
a Lucie Heilandová pfiedstaví historika, mecená‰e
a brnûnského starostu z let 1861–1864 a 1870–1876
Christiana d’Elverta. V fiíjnu pozve dr. ·tûpánka Stu-
deníková hudebního kritika a organologa prof. Jifiího
Sehnala, v prosinci pak dr. Vojen Drlík pfiipraví mûsíc
vûnovan˘ nûmecky pí‰ícímu romanopisci Robertu
Musilovi. Velk˘m svátkem pak bude setkání s brnûn-
skou spisovatelkou, dnes Ïijící stfiídavû v Praze a v Itá-
lii, Sylvií Richterovou, nebo spisovatelem, reÏisérem,
hercem a dramatikem Arno‰tem Goldflamem. Dal-
‰ími osobnostmi, na nûÏ bych ráda upozornila, jsou
napfi. Eduard Milén, Ludwig Mies van der Rohe, Jin-
dfii‰ka Wurmová nebo Vûra Bednáfiová Vûrná. V˘hle-
dovû máme plán minimálnû do roku 2018. Ale
nepfiedbíhejme. Oãi Brna jsou Ïiv˘m, promûÀujícím
se organismem, v budoucnu jistû reagujícím na ak-
tuální témata.
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Petr Oslzl˘ na dernisáÏi v˘stavy

Pohled na v˘stavu vûnovanou ZdeÀku RotrekloviK v˘stavû vûnované Janu Zahradníãkovi byl uspofiádán
devítihodinov˘ maraton ãtení z jeho textÛ
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Pohled na v˘stavu vûnovanou Bohuslavu Fuchsovi

První akce v rámci mûsíce Ludvíka Kundery se zúãastnila i Jifiina Kunderová se synem



Dne 7. bfiezna 2015 byla otevfiena v˘stava umû-
leck˘ch fotografií prof. Andrewa Lasse v Galerii Mo-
ravské zemské knihovny v Brnû. Touto v˘stavou byl
souãasnû zahájen provoz galerie. Ve v˘stavních pro-
storách byly v prÛbûhu roku instalovány expozice,
které náv‰tûvníkÛm knihovny pfiibliÏují fondy Mo-
ravské zemské knihovny a kulturní i vûdeckou ãin-
nost knihovny. âtenáfii knihovny a náv‰tûvníci
galerie zde mohli spatfiit napfiíklad jedineãnou ko-
lekci star˘ch tiskÛ a prvotiskÛ biblí vydan˘ch v ães-
kém jazyce, reprezentativní ãást ze souboru
komenian, sbírky, která byla zaloÏena v roce 1900
tehdej‰ím fieditelem knihovny dr. Wilhelmem Schra-
mem a která nyní ãítá pfies 230 svazkÛ, ãi v˘stavu vû-
novanou brnûnskému hudebnímu skladateli
Miloslavu I‰tvanovi, jehoÏ fond MZK spravuje,
a fiadu dal‰ích unikátních kolekcí.

Kulturní antropolog, surrealista, univerzitní
profesor, básník, grafik a fotograf Andrew Lass,
nositel ceny VIZE 97 za rok 2014, vystavoval své
fotografie v prostorách Moravské zemské
knihovny.

Andrew Lass se narodil roku 1947 v New Yorku,
dûtství strávil v Praze, kde jeho rodiãe pÛsobili jako
novináfii. Z âeskoslovenské socialistické republiky byl
vyho‰tûn v roce 1973. Mezitím staãil vystudovat gym-
názium, v dobû její nejvût‰í slávy strávil rok na
FAMU, jako fotograf a filmafi doprovázel Allana
Ginsberga pfii jeho vítûzném taÏení Prahou v roce
1965, které skonãilo korunováním beatnického bás-
níka králem Majálesu. Stihl se je‰tû zapsat na Karlovu
univerzitu, kde studoval psychologii a folkloristiku,
a aktivnû se zapojil do ãinnosti praÏské surrealistické
skupiny. Po odchodu z âeskoslovenska získal v USA
doktorát. Dodnes pÛsobí na vûhlasné Mount Ho-
lyoke College v Massachusetts a zÛstal dvojjazyãnû pí-
‰ícím básníkem. UÏ v 60. letech napsal v Praze sbírku
Mandala a po revoluci k ní pfiidal sbírky Hon na sle-
pou bábu a Hrdlofiezy a zvukomalby – surrealistická
imaginace se v nich prolíná s pozornou empatií pro
vûci a slova.

Prof. Lass spolupracoval od poãátku 90. let s ães-
k˘mi knihovnami na procesech automatizace.

Lassovy fotografie jsou zaloÏeny na neãekaném se-
tkání, jeÏ je dÛsledkem náhody jako spolupracujícího
tvÛrãího principu. Toto neãekané setkání v‰ak v jeho
pfiípadû není povûstn˘m brutálním vtrhnutím fan-
tomu podvûdomí do reality svûta, kter˘ nás obklo-
puje, ale uchovává si pfiekvapivou lyriku okamÏiku.
Náhoda jeho fotografick˘ch kompozicí ov‰em potfie-
buje citlivého pozorovatele a objektiv Lassova foto-
aparátu prozrazuje, Ïe za ním právû takov˘ svûdek
stojí. Skuteãnost je dostateãnû kreativní, fiíkají Las-
sovy fotografie, ale neobejde se bez vnímající mysli.
A je to právû toto citlivé vidûní, co zpÛsobuje, Ïe sku-
teãnost oÏívá vlastním jazykem a je schopna úãastnit
se umûní.
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Galerie Moravské zemské
knihovny a výstava
fotografií prof. Andrewa
Lasse: Dotyky věcí



Údaje o rozpoãtu pfiíjmÛ a v˘dajÛ
V upraveném rozpoãtu na rok 2015 obdrÏela Mo-

ravská zemská knihovna v Brnû pfiíspûvek na provoz
ve v˘‰i 76 508 540,00 Kã. V prÛbûhu roku 2015 bylo
provedeno 21 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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Hospodářská činnost
organizace
v roce 2015

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. 2015

vãetnû mimorozpoãtov˘ch

zdrojÛ

112 885

4 610

0

0

2 344

1 323

100 290

4 318

112 735

19 286

12 491

3 369

644

33

7 752

938

66 437

46 561

169

6 491

7 070

1 404

80

0

150

Upraven˘ rozpoãet

84 655

4 618

0

1 163

2 361

4

76 509

0

84 655

13 836

5 639

3 807

320

36

5 659

956

50 151

36 079

245

3 367

7 194

0

40

0

0

Skuteãnost

k 31. 12. 2015

84 786

4 610

0

0

2 344

1 323

76 509

0

84 636

11 465

4 975

3 330

187

33

5 066

938

50 015

36 066

169

5 817

7 070

1 404

80

0

150

% plnûní

99,83

0,00

0,00

99,28

33 075,00

100,00

0,00

82,86

88,22

87,47

58,44

91,67

89,52

98,12

99,73

99,96

68,98

172,77

98,28

0,00

200,00

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)



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

V˘nosy z vlastní ãinnosti (v tis. Kã)

Ostatní v˘nosy (v tis. Kã)

Rozbor ãerpání mzdov˘ch prostfiedkÛ
Plán práce na pfiepoãten˘ stav 167 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 24 100 Kã.

Financování reprodukce majetku z EDS/SMVS
V roce 2015 ãerpala MZK ze systému SMVS 3 800 000 Kã na akci s názvem Rekonstrukce depozitáfie

v Ro‰Èoutkách a zaregistrovala do systému SMVS dal‰í dvû investiãní akce: Rekonstrukce a zateplení stfiechy
(v˘‰e dotace ze státního rozpoãtu ãiní 7 088 000 Kã) a Projekt na rekonstrukci a dostavbu depozitáfie ·umavská
(v˘‰e dotace ze státního rozpoãtu ãiní 1 851 000 Kã). Obû dotace budou ãerpány v roce 2016.

Programy evropsk˘ch spoleãenství
Mezinárodní projekty Moravské zemské knihovny v Brnû byly v roce 2015 následující:

Údaje o podílu státního rozpoãtu na financování ãinnosti MZK
Mimo schválen˘ pfiíspûvek na provoz byly v prÛbûhu roku 2015 zfiizovatelem uvolnûny neinvestiãní úãelové

prostfiedky na projekty ve v˘‰i 23 781 200 Kã a investiãní úãelové prostfiedky na projekty ve v˘‰i 5 780 669 Kã.
MZK navíc získala mimorozpoãtové zdroje ve v˘‰i 4 317 767,45 Kã.
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PoloÏka

publikace

knihovnické fotosluÏby, tisk a vazby

samoobsluÏn˘ tisk a kopie

RKK

vloÏné

registraãní poplatky

re‰er‰e

EOD

MMVS

pronájmy

Celkem

Skuteãnost

k 31. 12. 2015 

3

28

334

36

0

2 238

15

32

278

1 646

4 610

% z celkového objemu v˘nosÛ

z vlastní ãinnosti

0,07

0,61

7,25

0,78

0,00

48,55

0,32

0,69

6,03

35,70

100,00

PoloÏka

ostatní pokuty a penále

v˘nosy z prodeje DHM

jiné ostatní v˘nosy

Celkem

Skuteãnost

k 31. 12. 2015 

1 178

500

666

2 344

% z celkového objemu

ostatních v˘nosÛ 

50,26

21,33

28,41

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: 19 200 EUR



Rezervní fond
V roce 2015 ãinila celková tvorba rezervního fondu 122 390,06 Kã a celkové ãerpání fondu ãinilo

235 766 Kã. Poãáteãní stav fondu byl k 1. lednu 2015 celkem 1 427 241,60 Kã a koneãn˘ stav k 31. prosinci
2015 byl 1 313 865,66 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 2015 s celkov˘mi náklady

112 735 320,10 Kã, s celkov˘mi v˘nosy 112 884 872,33 Kã a dosáhla zlep‰eného v˘sledku hospodafiení ve 
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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

NAKI DF12P01OVV047

NAKI DF12P01OVV007

NAKI DF11P01OVV003

VISK 2

VISK 3 Kramerius

VISK 3 Obálky knih

VISK 3 REKS

VISK 5 fondy

VISK 5 sbírky

VISK 8 CPK

VISK 9

SMVS 134V112000189

SMVS 134V112000295

SMVS 134V112000299

Úãelové dotace a dary od jin˘ch

poskytovatelÛ

Regionální funkce MZK (Jihomoravsk˘ kraj)

Regionální funkce Blansko (Jihomoravsk˘ kraj)

ERNIE (Masarykova univerzita)

AARC (EK)

Finanãní dar (U.S. Embassy)

Vûcn˘ dar Brnûnského seniorátu

Pfiíspûvek na realizaci zahraniãní pracovní cesty

(Nadace knihoven)

Celkem ãerpáno od v‰ech poskytovatelÛ

Poskytnuto 2015

76 508 540

76 508 540

23 783 200

7 000 000

973 000

2 293 200

3 129 000

2 972 000

1 380 000

2 134 000

42 000

198 000

300 000

29 000

589 000

147 000

2 499 000

98 000

0,00

âerpáno 2015

76 508 540

76 508 540

23 781 200

7 000 000

973 000

2 293 200

3 129 000

2 970 000

1 380 000

2 134 000

42 000

198 000

300 000

29 000

589 000

147 000

2 499 000

98 000

4 317 767

1 469 324

1 914 000

490 522

148 265

235 766

31 890

28 000

104 607 507

Poskytnuto 2015

0,00

14 720 000

600 000

121 000

1 260 000

3 800 000

1 851 000

7 088 000

0,00

âerpáno 2015

0,00

5 780 669

600 000

121 000

1 259 669

3 800 000

0,00

0,00

0,00

5 780 669

InvesticeNeinvestiãní prostfiedky

Pfiehled ãerpan˘ch úãelov˘ch dotací a darÛ vãetnû mimorozpoãtov˘ch (v Kã)



V souladu s § 18 z. ã. 106/1999 Sb. Moravská zemská knihovna v Brnû zvefiejÀuje zprávu o své ãinnosti
v oblasti poskytování informací dle z. ã. 106/1999 Sb.

V roce 2015 byly podány dvû Ïádosti o poskytnutí informace dle z. ã. 106/1999 Sb.
Îádost spoleãnost Mafra, a.s., ze dne 10. 7. 2015 – Ïádost odloÏena z dÛvodu nezaplacení nákladÛ za poskytnutí
informací, s tímto odloÏením spoleãnost Mafra, a.s., souhlasila a proti odloÏení Ïádosti nepodala stíÏnost ani
opravn˘ prostfiedek.

Îádost spoleãnost Mafra, a.s., ze dne 4. 8. 2015 – Ïádosti zcela vyhovûno a informace byly poskytnuty dne
12. 8. 2015.

Moravská zemská knihovna v Brnû neposkytla v roce 2015 Ïádné v˘hradní licence.

Îádná osoba nepodala stíÏnost na postup Moravské zemské knihovny v Brnû pfii vyfiizování Ïádosti o in-
formace dle § 16a z. ã. 106/1999 Sb.

V Brnû dne 10. 1. 2016
Moravská zemská knihovna v Brnû
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu
k informacím

v˘‰i 149 552,23 Kã. Celkovû lze zhodnotit, Ïe organizace hospodafiila se svûfien˘m majetkem fiádnû a hospo-
dafiení organizace je pod kontrolou.

Zlep‰en˘ hospodáfisk˘ v˘sledek je ovlivnûn zejména v˘raznû niÏ‰ími náklady na vytápûní v dÛsledku mírné
zimy.

Opravy a rekonstrukce
V roce 2015 probûhlo zateplení a rekonstrukce obvodového plá‰tû a v˘mûna oken a dvefií u externího de-

pozitáfie Ro‰Èoutky. Byla dokonãena úprava okolí MZK a zkolaudován nov˘ chodník, pfiipraven investiãní
zámûr na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu depozitáfie
H1, investiãní zámûr na rekonstrukci stfiechy hlavní budovy MZK a provedeny drobné opravy a úpravy od-
vodnûní prostoru atria.
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Plnění výkonových ukazatelů za rok 2015

úkol

Stav knihovního fondu (pfiede‰l˘ rok)
Celkov˘ stav k 31.12. daného roku 
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

4 164 645
4 202 715

43 559
32 247
7 981
3 331

295
337
495

1 420
116

570

5 489
3 759

1 730

MZK

4 090 193
4 126 457

1 184 394
483 624
472 122
19 059
97 039
8 765

24 800
13 596

305 454
3 409

39 170
28 040
7 981
3 149

295
337
495

1 336
116

570

2 906
2 384

522
1
2

2

517

RK

7 181
7 068

178
178

291
291

NK

6 801
6 712

298
214

84

84

387
371

16

AK

18 036
16 131

1 905
713

1 192

1 016
52

124

v˘mûnn˘ fond

42 434
46 347

3 913
3 815

98

0

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

Poãet knihovních jednotek ve volném v˘bûru
Poãet absenãních knihovních jednotek celkem
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

123 864
71 755
37 966
33 789

52 109
2 332

49 777

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

20 583
8 320

439 226
771
13
42
91

454 379

úkol

PfiírÛstek podle zpÛsobu nabytí
Povinn˘ v˘tisk
Nákup
Dary
V˘mûna

plnûní

43 559
29 214
6 168
4 170

94

MZK

39 170
29 214
6 168
3 694

94

RK

178

178

NK

298

298

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

plán

Poãet adjustovan˘ch svazkÛ (adj.+ãas.)
Vazba a opravy knih (knihy, ãas, ST)
Restaurování RKP a ST

70 181
5 384

40
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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
ANL

5 286
5 188

98

35 803
4 602
4 803

10 192
8 291
7 915

29 259
5 750
4 982

10 691
7 836
5 893
3 508
7 500
1 029

43 248
36 564
6 684

109 745
86 894
1 029

V˘pÛjãky úhrnem (protokolované i neprotokolované)
V˘pÛjãky úhrnem (protokolované)
(pfies systém Aleph)
Mimo knihovnu
Prezenãní
Knihy
Seriály
Historick˘ fond
Mikrografické dokumenty
Kartografické dokumenty 
Ti‰tûné hudebniny
Zvukové a obrazové dokumenty
Elektronické dokumenty
Jiné
Prolongace

Meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba
PÛjãeno jin˘m knihovnám
Vnitrostátnû
Mezinárodnû
PÛjãeno z jin˘ch knihoven
Vnitrostátnû
Mezinárodnû
V˘pÛjãky neprotokolov+A1ané (mimo Aleph)
Seriály (vãetnû bûÏného roãníku) (OP+ZHR)
Ost.dok.vã. RKP a hud.
Poãet Ïádan˘ch dûl
v knihovnû
v rámci MVS
Z toho kladnû vyfiízen˘ch

459 074
452 859

297 589
155 270
401 406

32 534
1 280

938
443

2 337
3 565
8 074
2 282

269 735

11 076
7 678
7 541

137
3 398
1 580
1 818
6 215
5 234

518
297 192
284 909
12 283
11 076

Revize knihovního fondu
¤ádná revize
Mimofiádná revize
Revize fondu studoven
âíselná revize

Poãet titulÛ vydan˘ch publikací
Z toho jako spolupracující instituce
Z toho periodik

367 672
186 161
73 337

108 174

12
4
1

úkol

Metod. náv‰tûvy a konzultace, praxe
Z toho metodické náv‰tûvy
Z toho konzultace
Z toho praxe
Kolektivní akce pro vefiejnost 
Pfiedná‰ky, semináfie, ‰kolení, besedy, promítání,
diskuze, workshopy, besedy, vernisáÏe v˘stav
Poãet úãastníkÛ
Exkurze
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

plnûní

616
141
457
18

319

221
14 139

98
2 039

34
25

623
8

328
1

15
25

MZK

174
12 819

86
1 760

24

RK

47
1 320

12
279

1

z toho jednotlivé knihovny

úkol
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

MZK celkem
plán

12 000

3 000 000

200

plnûní

13 743
18

3 557 708
5 888

202
112 735



SLUÎBY UÎIVATELÒM

Moravská zemská knihovna v Brnû je pro ãtenáfie
otevfiena 75,5 hodiny t˘dnû: ve v‰ední dny 8.30 aÏ
22.00, v sobotu 9.00 aÏ 17.00. Provozní doba pÛj-
ãovny byla v roce 2015 na základû prÛzkumu zkrá-
cena ve v‰ední dny do 19.30. Do‰lo rovnûÏ k úpravû
sobotní provozní doby. Byl obnoven provoz ‰atny,
kde je nyní 350 odkládacích míst.

V prostorách pÛjãovny se od srpna 2015 nachází
pouze takzvané absenãní voln˘ v˘bûr v poãtu
37 966 svazkÛ. Pro jeho pÛjãování mohou uÏivatelé
od srpna vyuÏít dvû samoobsluÏná v˘pÛjãní zafiízení –
selfchecky (realizováno 1 842 v˘pÛjãek). Poãítaãové
vybavení pÛjãovny urãené ãtenáfiÛm bylo kompletnû
obmûnûno. MZK evidovala v roce 2015 20 583 ãte-
náfiÛ (z toho 8 320 nov˘ch), v˘pÛjãní oddûlení usku-
teãnilo 217 936 absenãních v˘pÛjãek a 226 323
prolongací. V návaznosti na umoÏnûní online plateb
zaveden˘ch v roce 2014 se pfiistoupilo k zprovoznûní
registrací a jejich platbám online.

PoÏadované knihovní jednotky jsou ãtenáfiÛm vy-
hledávány ve vût‰inû pfiípadÛ do hodiny, jen u nûkte-

r˘ch specializovan˘ch fondÛ se vyhledává do druhého
dne, u fondu z externího depozitáfie do maximálnû
10 dní. Vedle pfiípravy poÏadavkÛ ãtenáfiÛ (vyhledáno
284 909 poÏadavkÛ, zafiazeno 290 495 knihovních
jednotek) Oddûlení skladÛ zafiazovalo nov˘ pfiírÛstek
a v rámci lokace 3 pfiesouvalo fond.

V rámci revitalizace vefiejn˘ch prostor MZK zapo-
ãaté v roce 2014 byla novû v 1. patfie vybavena
tzv. Tichá studovna se 13 individuálními místy,
z nichÏ 1 je urãeno pfiednostnû pro tûlesnû postiÏené
(od 1. fiíjna 2015 bylo provedeno 173 rezervací zde
umístûn˘ch studijních míst). Revitalizace pokraãovala
rovnûÏ pofiízením sedacího nábytku do studoven,
takto byl zv˘‰en poãet studijních míst o 106. Studijní
místa ve Studovnû humanitních vûd a ve Studovnû
pfiírodních a technick˘ch vûd byla osazena elektric-
k˘mi zásuvkami. Zde je pro ãtenáfie k dispozici
27 007 knihovních jednotek (Studovna humanitních
vûd 14 525, Studovna pfiírodních a technick˘ch vûd
12 482) vãetnû ãasopisÛ.

Novû bylo zavedeno i prezenãní pÛjãování tabletÛ
s aplikací Kramerius zpfiístupÀující tuto digitální
knihovnu. V roce 2015 pracovníci OIS odpovûdûli
na 681 písemn˘ch ãtenáfisk˘ch dotazÛ a vypracovali
57 re‰er‰í.

Pro registrované ãtenáfie byly pfiístupné následující
databáze (ve vût‰inû pfiípadÛ s moÏností vzdáleného
pfiístupu):
Academic Source Complete
Business Source Complete
LISTA
Web of Knowledge
Naxos Music Library
Oxford Music
ProQuest Central
Library PressDisplay (Pressreader)
Anopress
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ASPI
Regional Business News
Central & Eastern European Academic
RILM Abstracts of Music Literature
eBook Public Library Collection
Factiva
AtoZ
Middle Online Package

AÏ na v˘jimky byl u v‰ech pfiedplácen˘ch elektro-
nick˘ch zdrojÛ ve srovnání s rokem 2014 zji‰tûn ná-
rÛst poãtu pfiístupÛ ãi zobrazen˘ch pln˘ch textÛ.

K vût‰í vyuÏívanosti databáze Library PressDisplay
pfiispûlo roz‰ífiení nabídky dostupn˘ch ãesk˘ch
titulÛ – novû jsou ãtenáfiÛm k dispozici t˘deníky
Respekt a Ekonom ãi Hospodáfiské noviny. U multi-
oborové databáze ProQuest se zv˘‰il poãet zobraze-
n˘ch pln˘ch textÛ témûfi o 25 %.

V Americké knihovnû MZK je dostupn˘ zdroj
eLibraryUSA, kter˘ poskytuje pfiístup do cca 20 sa-
mostatn˘ch databází. Ve Studovnû periodik a norem
je pfiístupná databáze norem âSN online. Databázím
je vûnována samostatná sekce webov˘ch stránek:
http://www.mzk.cz/databaze. âtenáfii MZK jsou
o dostupnosti tûchto zdrojÛ informováni také pro-
stfiednictvím newsletteru, plakátÛ ãi ‰kolení pofiáda-
n˘ch v knihovnû.

V souvislosti s platností nového knihovního fiádu
od 1. záfií 2015 byly zru‰eny poplatky za rezervaci
pÛjãen˘ch knih (rezervací bylo v roce 2015 vyfiízeno
25 322). Zmûny zasáhly i systém pÛjãování prezen-
ãních v˘pÛjãek. Ty jsou nyní pro ãtenáfie pfiipraveny
u pultu ve 4. patfie, pouze prezenãní v˘pÛjãky perio-
dik se nacházejí ve Studovnû periodik a norem. Do‰lo
k ãásteãné úpravû Hudebního koutku, jeho v˘sledná
podoba se pfiipravuje na rok 2016.

Oddûlení meziknihovních v˘pÛjãních sluÏeb
zpracovalo 8 397 poÏadavkÛ z âR i ze zahraniãí,

kladnû jich bylo vyfiízeno 7 678. Pro ãtenáfie bylo po-
dáno 3 398 Ïádostí do jin˘ch knihoven jak u nás, tak
v zahraniãí. Celkovû byla za sluÏby MVS vybrána
ãástka 278 043 Kã. Oddûlení vyfiídilo 65 objednávek
sluÏby eBooks on Demand – kladnû 52 a 11 objed-
návek bylo zru‰eno (MZK nabídla digitální kopii po-
Ïadovaného díla volnû staÏitelnou z repozitáfiÛ v âR
ãi zahraniãí).

Ze Zahraniãních knihoven probûhly nejvût‰í
zmûny roku 2015 v Americké knihovnû, pro kterou
byly vyãlenûny prostory na galerii 3. patra. Knihovna
byla vybavena nov˘mi regály a sedacím nábytkem.

1.–3. listopadu 2015 se uskuteãnilo ‰kolení Edu-
cationUSA. Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí
probûhly semináfie Stipendia pro studium v USA
a Granty pro v˘zkum v USA.

V rámci Anglické knihovny byly uspofiádány se-
mináfie pro uãitele angliãtiny ve spolupráci s nakla-
dateli uãebnic angliãtiny (napfi. Getting Pupils to
Speak: Teaching speaking at upper primary; Dysle-
xie – problém nebo obohacení; âíst ãi neãíst?).

Pod zá‰titou Nûmecké knihovny byl obnoven Fil-
mov˘ klub. Novû byl pfiedstaven program Wimmel-
buch – interaktivní ãtení dûtské knihy.

V Rakouské knihovnû byl ve spolupráci s Rakou-
sk˘m institutem (Österreich Institut) zahájen projekt
Kniha mûsíce, jehoÏ cílem je zv˘‰it atraktivitu fondu
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RK a poukázat na jeho aktuálnost. V rámci projektu
je RK propagována na webu a FB stránkách ÖI. Ve
spolupráci s RKF (Rakouské kulturní fórum) pro-
bûhla v˘stava zorganizovaná na poãest drÏitelky No-
belovy ceny Berthy von Suttner pfii pfiíleÏitosti v˘roãí
1. svûtové války. V obou knihovnách byly z beletrie
vyãlenûny tfii oblasti se samostatnou 2. signaturou –
GD – Gedichte / lyrika; DR – Drama; GW – Ge-
sammelte Werke / souborné dílo. Do‰lo téÏ k zpfie-
hlednûní fondu z oblasti vûnované gramatice
a didaktice.
Studovna periodik a norem obslouÏila v roce

2015 16 995 ãtenáfiÛ. Ke sníÏení poãtu oproti pfied-
chozím letÛm do‰lo v dÛsledku pfiesunu prezenãních
v˘pÛjãek neperiodick˘ch publikací do 4. patra a také
kvÛli uzavfiení externího depozitáfie na tfii mûsíce
z dÛvodu rekonstrukce. I tak bylo ze skladi‰tû pfiipra-
veno 37 764 prezenãních v˘pÛjãek, z toho 31 297
vázan˘ch novin a ãasopisÛ, 1 096 mikrofilmÛ a mi-
krofi‰í, 559 CDR, 21 map, 274 norem a 4 517 v˘-
pÛjãek bûÏn˘ch roãníkÛ periodik. Na základû
poÏadavkÛ ãtenáfiÛ bylo vyhotoveno 8 559 xerokopií.
Pracovníci odboru rovnûÏ kompletovali docházející
roãníky periodik a doplÀovali torza roãníkÛ periodik
(297). Ve volném v˘bûru bylo v roce 2015 vyloÏeno
644 periodik, která tak byla registrovan˘m ãtenáfiÛm
dostupná okamÏitû, v prÛbûhu roku docházelo k ak-
tualizaci tohoto volného v˘bûru, nepfiíli‰ pÛjãované
tituly byly nahrazeny Ïádanûj‰ími.
Studovnu rukopisÛ a star˘ch tiskÛ nav‰tívilo

326 badatelÛ a prezenãnû jim bylo ke studiu pfiipra-
veno 1 335 svazkÛ z historického fondu MZK. Pra-
covníci odboru pfiipravili rovnûÏ 19 odborn˘ch
exkurzí s ukázkami rukopisÛ, prvotiskÛ, star˘ch tiskÛ,
map a grafiky a s náv‰tûvou restaurátorské dílny. Na
základû poÏadavkÛ ãtenáfiÛ bylo zhotoveno 255 ti‰tû-
n˘ch a 1 697 digitálních fotokopií z historického
fondu MZK. Dal‰ích 5 888 fotokopií bylo zhotoveno
v rámci sluÏby EOD.

SPRÁVA, ZPRACOVÁNÍ A ZP¤ÍSTUPNùNÍ
FONDÒ

Moravská zemská knihovna v Brnû disponuje fon-
dem v celkovém poãtu 4 122 211 jednotek, pfiírÛstek
v uplynulém roce ãinil 39 646 jednotek (bez v˘mûn-
n˘ch souborÛ). Nejvíce byly doplÀovány knihy, a to
na základû povinného v˘tisku, dal‰ím zdrojem roz‰i-
fiování fondu byly nákupy a dary.

V roce 2015 do‰lo ke zmûnám v akviziãní praxi.
Ustoupilo se od hromadn˘ch nákupÛ beletrie a do-

plÀování stejn˘ch titulÛ do studoven i volného v˘-
bûru a pozornost se zamûfiila k v˘bûru dokupované li-
teratury domácí i zahraniãní. Byla obnovena ãinnost
akviziãní komise, která pravidelnû vyhodnocovala
kniÏní novinky, tipy na nákup i nabídky vydava-
telÛ/dodavatelÛ.

Také byl zmûnûn zpÛsob nákupu literatury – za-
ãátkem roku probûhly poslední tendry a následnû se
vybrané tituly nakupovaly pfiímo u vydavatelÛ/doda-
vatelÛ. Tento zpÛsob znamenal nárÛst agendy a indi-
viduální práce s vydavateli, ale pfiispûl k vy‰‰í úplnosti
získávání povinného v˘tisku i k rÛzn˘m cenov˘m
zv˘hodnûním. Byla nakoupena literatura za
3 056 000 Kã a navázána spolupráce s pûti dodavateli
zahraniãní literatury, pfiiãemÏ byly vyuÏívány jejich
nabídkové akce. Byly osloveny knihovny jednotliv˘ch
fakult Masarykovy univerzity s nabídkou spolupráce,
zejména v oblasti návrhÛ na dokoupení zahraniãní li-
teratury.

Do‰lo téÏ ke zmûnû lokace zahraniãních titulÛ. Ty
jiÏ nejsou automaticky lokovány do studoven, ale
podle svého obsahu a ãtenáfiského urãení mohou b˘t
i ve volném v˘bûru, resp. ve skladu.

V oblasti zpracování fondÛ se rok 2015 odehrál
ve znamení pfiechodu na nová katalogizaãní pravidla
Resouce Description and Acces (RDA), která v rámci
âeské republiky vstoupila v platnost od kvûtna.

Zlep‰ením kooperace se Souborn˘m katalogem
âR byla dohoda o automatickém sklízení záznamÛ
prostfiednictvím OAI/PMH. Byl publikován set,
kter˘ je kaÏd˘ veãer sklízen OAI harvesterem Národní
knihovny. To umoÏnilo i kaÏdodenní opravy pfiípad-
n˘ch chybov˘ch záznamÛ.

V oddûlení jmenného popisu bylo zpracováno
19 597 záznamÛ, z toho 4 602 bylo novû vytvofieno
v Aleph-cluster v bázi NKC01. V rámci clusteru pro-
bíhala i revize bibliografick˘ch záznamÛ MZK. Cel-
kem bylo zrevidováno 5 893 záznamÛ. V databázi
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národních autorit AUT10 bylo vytvofieno 7 500 zá-
znamÛ autoritních návrhÛ personálních a korporativ-
ních autorit, z toho 1 321 v rámci projektu VISK 9,
kde do‰lo ke sníÏení pÛvodnû Ïádané dotace, a proto
realizace projektu probíhala pouze v období od
bfiezna do ãervna. Probíhala rovnûÏ harmonizace rej-
stfiíkÛ, v rámci které bylo zharmonizováno 106 200
záhlaví. V oddûlení vûcného popisu bylo zpracováno
21 443 záznamÛ, z toho 5 750 bylo novû vytvofieno
v Aleph-cluster v bázi NKC01. Do NKP bylo odes-
láno 162 návrhÛ vûcn˘ch tematick˘ch autorit, 15 ná-
vrhÛ geografick˘ch názvÛ a 10 návrhÛ formálních
deskriptorÛ. Od poloviny roku 2015 jiÏ pracovníci
oddûlení nepfiidûlovali druhou signaturu pro stavûní
do volného v˘bûru a studoven, tato ãinnost pfie‰la na
správce jednotliv˘ch fondÛ. V rámci Hudební
knihovny bylo vûcnû popsáno 410 hudebnin a zvu-
kov˘ch dokumentÛ a 293 star˘ch hudebních tiskÛ
a rukopisÛ bylo rekatalogizováno. U sdílené katalo-
gizace bylo popsáno 19 hudebních dokumentÛ, 111
jich bylo opraveno a tfii zmûnûny.

V oddûlení retrokonverze bylo vytvofieno celkem
33 067 bibliografick˘ch záznamÛ, deduplikováno
6 998 záznamÛ a zkontrolováno 42 838 záznamÛ.
(Kontrola probíhá postupnû a vysoké ãíslo je dáno
zpracováním velkého poãtu záznamÛ z roku 2013,
kde nebyla zohlednûna kapacita supervizorÛ.) Pfii de-
duplikaci bylo z báze MZK01 definitivnû smazáno
2 695 duplicitních záznamÛ. Retrokonverze pokra-
ãovala rovnûÏ v rámci prací odboru revize, kde bylo
zpracováno 3 134 záznamÛ. Pracovnice oddûlení
jmenného popisu dokonãovala téÏ retrokonverzi hu-
debního fondu, v rámci které bylo novû napsáno 279,
deduplikováno 75 a zkontrolováno 6 956 záznamÛ.

Pfii kontrole bibliografick˘ch záznamÛ pfied odes-
láním do Souborného katalogu âR se nejen harmo-
nizují rejstfiíky a vytváfiejí nová autoritní záhlaví, ale
vybrané záznamy se obohacují o vûcné prvky, které
zvy‰ují jejich váhu. V roce 2015 bylo do SK âR cel-
kem z MZK pfiijato 81 870 záznamÛ.

Odbor periodik provûfioval nabídkové seznamy
cizích institucí a jednotlivcÛ. Z nabídkov˘ch seznamÛ
a darÛ bylo doplnûno 148 svazkÛ ãasopisÛ. Jmennû
bylo zkatalogizováno 7 981 ãasopisÛ a 310 CD-
-ROMÛ. Odbor vede téÏ samostatn˘ pfiírÛstkov˘ se-
znam patentÛ, v této oblasti byl pfiírÛstek za uplynul˘
rok 570 poloÏek.

Historick˘ fond MZK se rozrostl o 29 nov˘ch
svazkÛ prvotiskÛ a star˘ch tiskÛ. V roce 2015 se pra-

covníci soustfiedili na roz‰ífiení databáze Katalogu ji-
homoravsk˘ch historick˘ch sbírek o nové exemplá-
fiové záznamy zpracovan˘ch akviziãních pfiírÛstkÛ
(79) a retrokonverzní záznamy klá‰terní knihovny br-
nûnsk˘ch minoritÛ (5 026 nov˘ch exempláfiov˘ch zá-
znamÛ v rámci projektu VISK 5). Nad rámec
projektu VISK 5 bylo vytvofieno 1 658 záznamÛ.
Jako nov˘ deponát byla v MZK uloÏena knihovna
franti‰kánÛ v Daãicích.

Pracovníci odboru revize provedli revizi 259 498
svazkÛ v rozsahu a u fondu schváleného MK âR. Re-
vize byla provedena na základû revizního katalogu,
u vy‰‰ích signatur lokace 2 byl ãásteãnû pouÏit v˘stup
z PC. U retrokonverznû zpracovaného fondu byly pfii
revizi dolepovány etikety s ãárov˘m kódem vãetnû za-
evidování kódu v Alephu. V databázi bylo prÛbûÏnû
opraveno 17 593 poloÏek. Revizní katalogy jsou dále
udrÏovány a doplÀovány. Pracovníci studoven pro-
vedli revizi 108 174 svazkÛ. Superrevize probûhla
u 6 704 svazkÛ, nalezeno jich bylo 5 662. Z fondu
MZK bylo vyfiazeno 4 972 knihovních jednotek,
z toho u 582 se jednalo o ztráty zavinûné ãtenáfii.

V prÛbûhu roku bylo pfiijato 47 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
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
14 141 knihovních jednotek.

Rok 2015 byl prvním rokem udrÏitelnosti pro-
jektu Národní digitální knihovna. Digitalizace po-
kraãovala na základû 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. Druhá polovina roku
byla ve znamení prací spojen˘ch se sluãováním dvou
v té dobû pouÏívan˘ch bází. Spojení bylo dokonãeno
na pfielomu roku 2015 a 2016.

V knihafiské dílnû byla prÛbûÏnû dle potfieby
zpracovávána vazba celoplátûná, polotuhá i vazba bro-
Ïur. Podle potfieby probíhaly opravy po‰kozen˘ch
svazkÛ. Bylo vyvázáno ãi pfievázáno 5 299 svazkÛ, vy-
robeno 2 137 desek na ãasopisy a obalÛ na knihy, 21
krabic a 62 paspart. V rámci ochrany historick˘ch
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fondÛ bylo provedeno 40 plánovan˘ch restaurátor-
sk˘ch a konzervátorsk˘ch zásahÛ v rÛzné mífie po‰ko-
zen˘ch vazeb star˘ch tiskÛ.

Práce adjustace jsou v MZK rozdûleny mezi dva
odbory, v rámci Odboru revize probíhalo skenování
pfiebalÛ knih (7 263 svazkÛ), zpracování knih do vol-

ného v˘bûru (13 977 svazkÛ) a balení svazkÛ do stu-
doven (3 231). Nov˘ pfiírÛstek byl prÛbûÏnû
opatfiován ochrann˘m magnetick˘m prouÏkem. Ad-
justace v rámci Odboru periodik prÛbûÏnû zpracová-
vala svazky na vazbu i do ‰védsk˘ch desek, provádûla
opravy po‰kozen˘ch ‰títkÛ a ãárov˘ch kódÛ. Celkem
bylo adjustováno 9 654 svazkÛ seriálÛ.

SLUÎBY KNIHOVNÁM

Regionální funkce
V˘kon regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

zaji‰Èovalo v prÛbûhu roku 2015 celkem 6 povûfie-
n˘ch knihoven. Pro okres Blansko plnila funkci po-
vûfiené knihovny MZK a práce zde byla organizována
ze tfií stfiedisek – Boskovice, Kfitiny, Rájeãko. Hlavní
pozornost byla zamûfiena na rozvoj regionální auto-
matizace, spolupráci se zfiizovateli, nákup a cirkulaci
v˘mûnn˘ch fondÛ a novû na podporu komunitní
a kulturnû v˘chovné ãinnosti. Hlavní aktivity regionu

se vedle budování v˘mûnn˘ch fondÛ zamûfiily ze-
jména na podporu dûtského ãtenáfiství. Mimo jiné
v Mûstské knihovnû v Rájci-Jestfiebí probûhlo ukon-
ãení 6. roãníku hnutí Celé âesko ãte dûtem, uspofiá-
dáno bylo rovnûÏ literárnû-turistické putování pro
ãtoucí rodiny regionu Blansko z Doubravice nad Svi-
tavou do Kuniãek. V rámci projektu Haló, haló –
tady Veãerníãek se dûti setkaly s regionálními autory.
Bylo uspofiádáno 43 besed, kter˘ch se zúãastnilo
2 040 dûtí.

Ve spolupráci se zástupci Jihomoravského kraje
a za úãasti médií se koncem roku konalo v Moravské
zemské knihovnû Slavnostní setkání knihoven obcí
Jihomoravského kraje spojené se slavnostním udûle-
ním ceny Nejlep‰í obecní knihovna JMK.

V roce 2015 vy‰el jiÏ 29. roãník ãasopisu Duha,
kter˘ je vydáván jako ãtvrtletník s podnázvem Infor-
mace o knihách a knihovnách z Moravy, novû také
v ti‰tûné podobû.

Vzdûlávání knihovníkÛ
V oblasti vzdûlávání knihovníkÛ Jihomoravského

kraje v roce 2015 probíhala frontální v˘uka, odborná
vefiejnost se mohla seznámit s problematikou pÛjão-
vání e-knih ãi audioknih v knihovnách ãi s pedago-
gick˘m minimem pro knihovníky. Realizován byl
workshop na téma Knihovnické komunikace. Prak-
tická ‰kolení byla vûnována poãítaãové gramotnosti.
Ve spolupráci s Knihovnou Jifiího Mahena a Klubem
dûtsk˘ch knihoven Jihomoravského kraje se konal se-
mináfi Práce s dûtmi se specifick˘mi potfiebami. V re-
kvalifikaãním knihovnickém kurzu (akreditovaném
M·MT) absolvovalo celkem 15 úãastníkÛ. Probûhly
dva bûhy (vÏdy jarní a podzimní) e-learningového
Knihovnického kurzu a kurzu SluÏby knihoven, dále
dva bûhy e-learningového kurzu Digitalizace a e-lear-
ningov˘ kurz angliãtiny Elka 1 a pokroãilé angliãtiny
Elka 2. âást vzdûlávacích akcí byla v 1. pololetí roku
2015 realizována je‰tû v rámci konãícího projektu
ERNIE.

V prÛbûhu roku 2015 absolvovali v MZK praxi
tfii Ïáci Stfiední odborné ‰koly knihovnické, jedna stu-
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dentka Vy‰‰í odborné ‰koly a 14 vysoko‰kolsk˘ch stu-
dentÛ oborÛ knihovnictví, hudební vûda, historie,
sdruÏená umûnovûdná studia, dûjiny umûní.

âeská knihovna a Zahraniãní knihovna
V roce 2015 probûhl 17. roãník projektu Minis-

terstva kultury âR âeská knihovna, kter˘ je zamûfien
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 67 nakladatelství se 480 kniÏními
tituly, z toho bylo 13 titulÛ vyfiazeno v pfiedkole. Li-
terární rada na svém bfieznovém zasedání vybrala pro
knihovny do nabídkového seznamu celkem 170 kniÏ-
ních titulÛ od 41 nakladatelÛ.

Do projektu se zapojilo 657 knihoven, z toho 640
vefiejn˘ch a 17 vysoko‰kolsk˘ch. Díky nav˘‰ení fi-
nanãní ãástky z Ministerstva kultury âR bylo pro
knihovny vyhlá‰eno 2. kolo. Knihovny mûly moÏ-
nost objednat si publikace za dal‰ích 6 000 Kã. Této
moÏnosti vyuÏilo 406 knihoven. V roce 2015 ob-
drÏelo 657 knihoven bezplatnû na obohacení fondÛ
26 199 publikací pÛvodní ãeské literární tvorby.

7. srpna 2015 byl vyhlá‰en projekt Cizojazyãná li-
teratura pro vybrané vefiejné profesionální knihovny.
Zapojené knihovny si mohly v nabídkovém seznamu
sestaveném z 314 titulÛ objednat knihy v základní
objednávce za 30 000 Kã a v rezervû za 20 000 Kã.

Na v˘bûru titulÛ spolupracovali odborníci z Filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z Masary-
kovy univerzity v Brnû, z Ústavu slovenskej literatúry
v Bratislavû. 30 vybran˘ch knihoven obdrÏelo 3 736
publikací v anglickém, nûmeckém, francouzském,
‰panûlském, italském, slovenském a ruském jazyce.
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V¯ZKUM A V¯VOJ

Koncepce v˘zkumu, v˘voje a inovací na období
2010–2015

Moravská zemská knihovna v Brnû je vefiejnou v˘-
zkumnou organizací (zákon ã. 341/2005 Sb., o vefiej-
n˘ch v˘zkumn˘ch institucích), jejímÏ hlavním
úãelem je provádût základní v˘zkum, aplikovan˘ v˘-
zkum nebo experimentální v˘voj a ‰ífiit jejich v˘-
sledky prostfiednictvím v˘uky, publikování nebo
transferu technologií. MZK je druhou nejvût‰í vefiej-
nou vûdeckou knihovnou v âeské republice a nejvût‰í
vûdeckou knihovnou na Moravû. Vedle závaÏné úlohy
v oblasti informaãní podpory vûdy, techniky i kultury
plní Moravská zemská knihovna ze zákona i funkci
krajské knihovny pro Jihomoravsk˘ kraj.

Základní v˘zkumné aktivity MZK se pohybují
v rámci priorit vymezen˘ch Koncepcí v˘zkumu, v˘-
voje a inovací na období 2010 aÏ 2015 (dostupná z:
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/
pdf/mzk_koncepce_vvai_2010_aktualizace.pdf ).
Jsou jimi Knihovûda, studium kniÏní kultury a studia
nov˘ch médií, Akvizice, ochrana a zpfiístupnûní digi-
tálních dokumentÛ a v˘voj on-line sluÏeb knihoven,
Akvizice digitálních dokumentÛ, Zpfiístupnûní digi-
tálních dokumentÛ, LTP (dlouhodobá ochrana digi-
tálních dokumentÛ), Ochrana analogov˘ch fondÛ
a Informaãní infrastruktura v˘zkumu, v˘voje a ino-
vací.

Vûdecká rada MZK:
Ing. NadeÏda Andrejãíková, Ph.D.
Cosmotron Bohemia, s. r. o.
Ing. Alojz Androviã, Ph.D.
Univerzitná kniÏnica v Bratislave
doc. PhDr. Hana Boãková, Dr.
Ústav ãeské literatury a knihovnictví Filozofické fa-
kulty Masarykovy univerzity
Prof. PhDr. Mgr. Tomá‰ Knoz, Ph.D.
Historick˘ ústav Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity
Prof. RNDr. Milan Koneãn˘, CSc.
Geografick˘ ústav Pfiírodovûdecké fakulty Masary-
kovy univerzity
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Kabinet informaãních studií a knihovnictví
Ústav ãeské literatury a knihovnictví Filozofické fa-
kulty Masarykovy univerzity
Mgr. Vladimír MaÀas, Ph.D.
Ústav hudební vûdy Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity

Prof. RNDr. Ludûk Matyska, CSc.
Ústav v˘poãetní techniky Fakulty informatiky Masa-
rykovy univerzity

¤e‰ené projekty

Projekty programu aplikovaného v˘zkumu a v˘-
voje národní a kulturní identity (NAKI):

TEMAP. Technologie pro zpfiístupnûní mapov˘ch
sbírek

Projekt reagoval na potfieby pamûÈov˘ch institucí
efektivním zpÛsobem zpracovat a zpfiístupnit dosud
pfieváÏnû nedostateãnû evidované a prezentované ma-
pové sbírky. Cílem se stalo nabídnout volnû dostupn˘
soubor softwarov˘ch nástrojÛ a metodik, kter˘
umoÏní zpracování star˘ch mapov˘ch dûl nejen
s ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou
korektnost a atraktivní zpfiístupnûní laické vefiejnosti.
Ambicí bylo propojit technické poznatky kartografie,
zku‰enosti pamûÈov˘ch institucí a moderní webové
technologie.

Projekt byl koordinován Moravskou zemskou
knihovnou v Brnû a realizován spoleãnû s Mapovou
sbírkou Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy
a s Geografick˘m ústavem Pfiírodovûdecké fakulty
Masarykovy univerzity. Uskuteãnûní zámûru umoÏ-
nila finanãní podpora z programu NAKI Ministerstva
kultury âR.

Portál Staré mapy – pion˘r online spolupráce
knihoven a jejich uÏivatelÛ

Projekt TEMAP nabídl prostfiednictvím portálu
staremapy.cz fie‰ení dÛkladnûj‰ího zpracování sbírek
map metodou crowdsourcingu, tedy vyuÏití práce
dobrovolníkÛ realizované v tomto pfiípadû ve webo-
vém prostfiedí. Zapojit se mohou vlastníci digitalizo-
van˘ch mapov˘ch sbírek umístûn˘ch pod stál˘m
webov˘m odkazem. Dobrovolníci ztotoÏÀují prostfied-
nictvím online aplikace místa na staré mapû s lokali-
tami zobrazen˘mi v souãasné mapové sluÏbû, pfiiãemÏ
software tyto vztahy prÛbûÏnû zpracovává a pfiená‰í na
sken staré mapy. Mapy zpracované v rámci Star˘ch
map jsou automaticky zafiazovány do celosvûtového
vyhledávaãe Oldmapsonline, kter˘ zvy‰uje povûdomí
o tûchto sbírkách v celosvûtovém kontextu.

Sdílené zpracování mapov˘ch dûl
V rámci projektu TEMAP do‰lo i ke katalogizaci

rozsáhl˘ch mapov˘ch dûl, v ãeském prostfiedí to jsou
pfiedev‰ím listy tzv. tfietího vojenského mapování.
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Toto mapové dílo vytvofiené v druhé polovinû
19. století pokr˘valo pfieváÏnou ãást stfiední, v˘-
chodní a jihov˘chodní Evropy. Pro podporu sdílené
katalogizace byl vytvofien software Mapseries. UmoÏ-
Àuje vytvofiení interaktivní katalogizaãní ‰ablony pro
mapová díla se znám˘m kladem listÛ i její praktické
pouÏívání. Software byl vytvofien ve formátu geojson,
kter˘ umoÏÀuje spojit potfiebná data s geografickou
informací. V souãasnosti je import optimalizovan˘
pro systém Aleph. Jednotné zpracování tak mj. ome-
zuje chybovost pfii vytváfiení záznamÛ a vytváfií pfied-
poklad pro webové prezentace rozsáhl˘ch mapov˘ch
dûl.

Metodické ukotvení katalogizaãních prací
Pro zpracování kartografick˘ch dokumentÛ

v knihovnách existovala jediná metodická pfiíruãka,
která navíc slouÏila pouze pro novodob˘ fond.
V rámci projektu vznikly dvû metodiky vypracované
Evou Novotnou z Mapové sbírky PfiF UK, které se
t˘kají zpracování rukopisn˘ch map a map vydan˘ch
pfied rokem 1850, navazující pfiíruãka fie‰í mlad‰í kar-
tografické dokumenty. Vedle toho je nastínûn také
poprvé v ãeském prostfiedí zpÛsob popisu globÛ ve
formátu MARC 21. Obû metodiky reflektují zmûny,
které do katalogizaãní praxe pfiineslo zavedení pravi-
del RDA.

Katalogizace a digitalizace
Novû vytváfiené nástroje byly testovány na prÛ-

bûÏnû katalogizovan˘ch a digitalizovan˘ch sbírkách
v‰ech zapojen˘ch institucí. Tato ãinnost se soustfiedila
zejména do Mapové sbírky PfiF MU, kde vznikl také
t˘m katalogizátorÛ a katalogizátorek. Vedlej‰ím dÛ-
sledkem projektu se tak stalo zpracování podstatné
ãásti nejv˘znamnûj‰í mapové sbírky na ãeském území.
Men‰í objemy map byly zpracovány také v MZK
a v Geografickém ústavu MU, tyto instituce se sou-
stfiedily na programátorské práce.

V rámci projektu byla také roz‰ífiena specializo-
vaná bibliografická databáze Geobibline o plné texty
fiady geografick˘ch ãasopisÛ a v˘znamn˘ch oboro-
v˘ch prací.

Benediktinsk˘ klá‰ter Rajhrad jako kulturní feno-
mén

Rajhradsk˘ benediktinsk˘ klá‰ter patfií k nejstar-
‰ím a nejv˘znamnûj‰ím kulturním institucím na ãe-
ském území. Jeho sbírky ãi jejich torza obsahují cenné
doklady v˘voje historické a historiografické práce,
knihovnictví, zakládání muzejních sbírek a muzeolo-

gie, mecená‰ství apod. âtyfilet˘ projekt se zamûfiil na
zpracování a zpfiístupnûní rozsáhlé ãásti z dochova-
n˘ch klá‰terních sbírek. Soubory byly rovnûÏ odbornû
popsány a zhodnoceny.

Pozornost byla vûnována nûkolika samostatn˘m
okruhÛm rajhradského kulturního dûdictví:
knihovní, muzejní a archivní fond, sbírka map a torzo
sbírky grafiky. Stranou nezÛstaly objekty klá‰terních
budov a dal‰ích rezidencí, umûlecká v˘zdoba ãi hu-
dební produkce. âást v˘zkumu se zamûfiila na oblast
mikroklimatick˘ch podmínek historického knihov-
ního sálu a pfiilehl˘ch depozitáfiÛ.

Zpracování knihovního fondu
V tzv. historickém sálu se nachází cca 19 000

svazkÛ vût‰inou star˘ch tiskÛ z celkového poãtu
65 000 svazkÛ. Pfiesn˘ poãet bibliografick˘ch záznamÛ
(27 177) nebyl v okamÏiku podání projektu znám. Se
zpracováním knihovního fondu do podoby elektro-
nického katalogu se zaãalo v dubnu 2012. Vlastní ka-
talogizaci pfiedcházela pfiíprava v podobû úpravy
dosavadních katalogizaãních ‰ablon pro staré tisky
a rukopisy. Oproti dosavadní katalogizaãní praxi byly
‰ablony roz‰ífieny o nûkterá pole, která si vyÏádala
snaha o detailnûj‰í postiÏení kniÏních proveniencí a za-
chycení fyzického stavu svazkÛ. PfiestoÏe knihovní
fond z historického sálu primárnû neobsahuje fond ru-
kopisn˘ (rukopisná sbírka je uloÏena zvlá‰È), mohou
se v knihách jako pfiívazky nalézat téÏ rukopisy. Proto
byla vedle ‰ablony pro staré tisky pozornost vûnována
téÏ ‰ablonû rukopisné. Navíc v souvislosti s prezentací
rajhradského kulturního dûdictví budou elektronicky
zpracovány a digitalizovány téÏ nûkteré rukopisy.

Staré tisky se pro zpracování pfieváÏely do budovy
MZK, kde byly nejen zpracovány, ale téÏ mechanicky
oãi‰tûny a konzervátorsky, pfiíp. restaurátorsky o‰e-
tfieny. KaÏd˘ svazek byl oznaãen speciálním ‰títkem
s ãárov˘m kódem a signaturou.

Zpracování torza grafické sbírky
Torzo grafické sbírky rajhradského klá‰terního

muzea pfiedstavuje necelé 2 000 grafick˘ch listÛ. âást
z této sbírky byla v letech 1950–1990 zafiazena do sbí-
rek Moravské galerie v Brnû ãi sbírek Vlastivûdného
muzea pro Rajhrad.

Grafická sbírka byla v bfieznu 2012 pfievezena do
prostor MZK a roztfiídûna dle základních formátÛ.

V roce 2013 bylo jiÏ celé torzo elektronicky zpra-
cované. Jednotlivé grafické listy a poznatky získané
na základû zpracování sbírky byly pouÏity i pfii pfií-
pravû v˘stav In omnibus glorificetur Deus v roce 2013
a An vûdy a umûní miloval v roce 2014. V prÛbûhu let

39



2013 a 2014 byla sbírka odbornû hodnocena a byly
získávány poznatky, které jsou publikovány v knize
Grafická sbírka rajhradského klá‰tera a umûleck˘ mece-
nát rajhradsk˘ch benediktinÛ.

Zpracování ãásti archivního fondu
Cel˘ archivní fond rajhradského klá‰tera pfiedsta-

vuje 145 bûÏn˘ch metrÛ (bm) archivních materiálÛ
souvisejících nejen s dûjinami benediktinského klá‰-
tera v Rajhradû. Fond zahrnuje i znaãnou ãást archiv-
ních fondÛ jezuitského fiádu a dokumenty z dûjin
ãeského i zahraniãního písemnictví.

V kvûtnu 2012 byly vybrány ãásti fondÛ urãené
pro zpracování a zároveÀ probíhala pfiíprava katalo-
gizaãní ‰ablony, která ve své pÛvodní podobû vychá-
zela ze ‰ablony pro rukopisy archivní povahy.
Katalogizace respektovala, stejnû jako v pfiípadû zpra-
cování v‰ech ostatních fondÛ, formát MARC 21.
Vzhledem k tomu, Ïe zpracování archivního mate-
riálu do ryze knihovního formátu není zcela bûÏné,
bylo nutné nejprve propracovat vlastní katalogizaãní
‰ablonu pro archivní materiál. Celkovû bylo zpraco-
váno 979 archivních jednotek.

V roce 2012 se zaãalo i s katalogizací ãásti archiv-
ního fondu, která sestává z map, plánÛ, litografií a fo-
tografií. Kompletnû dokatalogizována byla tato ãást
archivního fondu v roce 2013. âást tohoto materiálu
(nekartografické povahy) byla zafiazena do publikace
vûnované grafice, a tak se vût‰ina pÛvodní jednotné
sbírky opût dostane odborné vefiejnosti zpracována na
jednom místû. V roce 2014 byly zpracovány i dosud
nezpracované mapové a grafické dodatky archivního
fondu rajhradsk˘ch benediktinÛ. Zpfiístupnûní
a zpracování grafického a knihovního fondu fie‰í také
dvû v projektu pfiipravené metodiky vûnované ze-
jména vûcnému zpracování tûchto fondÛ.

Prezentace
• Specializovaná mapa V˘voj areálu rajhradského
klá‰tera v ãase. Mapa je dostupná z webov˘ch
stránek projektu https://sites.google.com/site/

klasterrajhrad/publikacni-pociny/
vyvojarealurajhradskehoklasteravcase.
a samostatnû na stránce mapa.rajhradskyklaster.cz.

• âasoprostorová zmûna struktury krajiny – katas-
trální území Rajhrad.

• âasoprostorová zmûna struktury lesního porostu –
katastrální území Rajhrad.

• ¤eka Svratka – v˘znamn˘ fenomén krajiny okolo
Rajhradu.

Mapy zachycující v˘voj okolí rajhradského klá‰tera
jsou dostupné z: http://fzp.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?id=de0915b3540d482188
0aba1978788bab.
• poloprovoz prezentace interiérov˘ch historick˘ch

knihoven je dostupn˘ z:
http://mapa.rajhradskyklaster.cz/bookshelf/
bookshelf.html.

• tfii tematické v˘stavy
• 14 kniÏních monografií.

Vytvofiení kooperativního systému pro budování
a správu novodob˘ch konzervaãních kniÏních sbí-
rek v âeské republice a v˘voj potfiebn˘ch nástrojÛ

Cílem projektu bylo vytvofiení kooperativního sy-
stému pro budování a správu konzervaãních sbírek,
v˘voj plnû funkãního nového poãítaãovû asistovaného
systému evidence kniÏních památek, které tvofií ne-
dílnou souãást národní kulturní identity. Jádrem fie-
‰ení se stalo vytvofiení aplikace, která zaji‰Èuje
následující funkce:
1. kontrolu v˘skytu poãtu exempláfiÛ bohemikálních

dokumentÛ zastoupen˘ch v knihovnách s konzer-
vaãní povinností (NK âR, MZK, VKOL a regio-
nální knihovny).

2. systém Virtuální depozitní knihovny evidující bo-
hemikální exempláfie v rezervních fondech uvede-
n˘ch knihoven.

3. automatizovan˘ nabídkov˘ a poptávkov˘ systém,
kter˘ bude slouÏit pro zvefiejÀování nabídkov˘ch
seznamÛ knihovnami vyfiazované literatury a zve-
fiejÀování seznamu poptávan˘ch deziderat.
Koordinátorem projektu byla Národní knihov-

na âeské republiky, partnerem Moravská zemská
knihovna v Brnû.

Projekt v roce 2015 skonãil. Bûhem jeho realizace
byly dosaÏeny v‰echny poÏadované v˘sledky, pfiiãemÏ
se potvrdila vût‰ina vstupních premis, jeÏ fie‰itelé pro-
jektu mûli pfii jeho pfiípravách. Potvrzen byl zejména
rÛznorod˘ pfiístup jednotliv˘ch knihoven – nejen
z tûch v projektu internû zahrnut˘ch – ke sv˘m kon-
zervaãním sbírkám, ale dále i velké dluhy pocházející
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z minulosti v oblasti zpracování knihovních
fondÛ a promûnlivá kvalita zpracovan˘ch jednotek
(respektive zahrnutí nesmysln˘ch a nesprávn˘ch in-
formací v tûchto záznamech). Díky projektu se záro-
veÀ podafiilo doplnit mnoho dokumentÛ, které
v tûchto fondech nebyly zastoupené, a zároveÀ se po-
dafiilo navázat spolupráci s dal‰ími ãesk˘mi knihov-
nami pfii vyfiazování knih z jejich fondÛ. Nicménû se
také ukázalo, Ïe tato problematika nabízí mnoho dal-
‰ího prostoru k realizaci a otevírá mnoho dosud ne-
zodpovûzen˘ch otázek – napfiíklad problematiku
regionálních mutací periodik ãi provenieãních znakÛ
a pÛvodních majitelÛ knihoven rozpu‰tûn˘ch ve fon-
dech institucí.

Evropské projekty

OP Vzdûlávání pro konkurenceschopnost,
2.4 Partnerství a sítû:

Platforma v˘zkumné a vzdûlávací spolupráce v síti
informaãních profesionálÛ (ERNIE)

V kvûtnu roku 2015 se uzavfiel dvoulet˘ projekt
ERNIE (Educational and Research Network of In-
formation ProfEssionals – Platforma v˘zkumné
a vzdûlávací spolupráce v síti informaãních profesio-
nálÛ), jehoÏ partnerem byla i Moravská zemská
knihovna.

Pod hlaviãkou projektu se v roce 2015 uskuteãnilo
17 odborn˘ch vzdûlávacích akcí, kter˘ch se zúãastnilo
532 osob – pracovníkÛ MZK i zástupcÛ 100 kniho-
ven z celé âeské republiky.

Souãasnû probûhla inovace (doplnûní o interak-
tivní a multimediální materiály) dvou e-learningo-
v˘ch kurzÛ: SluÏby knihoven a Knihovnick˘ kurz.
V MZK dále pracovalo 5 studentÛ Kabinetu infor-
maãních studií a knihovnictví (KISK) FF MU v Brnû
na terénních projektech vûnovan˘ch Virtuální ná-
rodní fonotéce, Centrálnímu portálu knihoven a Bu-
dování národních geografick˘ch autorit územních
celkÛ.

Horizon 2020

V rámci programu Horizon 2020 je Moravská
zemská knihovna zapojena v projektu AARC
(Authentication and Authorisation for Research and
Collaboration). Rozpoãet dvouletého projektu je
19 200 Euro. Tento projekt sdruÏuje více neÏ 20 part-
nerÛ vãetnû organizací 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˘zkum-
n˘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 skupin ke vznikajícím v˘sledkÛm
projektu. ZároveÀ se ãlenové projektového t˘mu pfii-
pravují na podání navazujícího projektu AARC2
(zájem o úãast v navazujícím projektu mají úãastníci
projektu AARC sdûlit do konce roku).

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

V rámci IP DKRVO byly pro rok 2015 vytyãeny
následující dílãí úkoly:
– dokonãení revize a pfielokací v rámci hudebního

fondu MZK, opravy datací (2 052 záznamÛ)
– zpracování archivních materiálÛ Hudební

knihovny:
• STUDENÍKOVÁ, ·tûpánka. Z archivních ma-
teriálÛ Hudební knihovny MZK v Brnû 1. Kon-
certy, literárnû-hudební pofiady, besedy a v˘stavy
z let 1954–1984. 11 s., pfiíloha CD.

• STUDENÍKOVÁ, ·tûpánka. Z archivních ma-
teriálÛ Hudební knihovny MZK v Brnû 2. Hu-
dební skladatel Bohuslav MartinÛ – koncerty,
festivaly, v˘stavy a v˘znamné plakáty z let
1954–1980. 8 s., pfiíloha CD.

– elektronické zpracování prvotiskÛ z fondÛ brnûn-
sk˘ch minoritÛ (45 svazkÛ)

– elektronické zpracování ãásti sbírky bibliofilií
Novû byla pozornost ve vût‰í mífie zamûfiena na vy-

davatelskou ãinnost, v rámci které byly vydány dvû
publikace:

• Hudební skladatel Miloslav I‰tvan (Îivot a dílo,
vzpomínky a fakta)

• âeské kniÏní kalendáfie 19. století
Pozornost byla vûnována i prezentaci historického

fondu MZK laické i odborné vefiejnosti formou v˘-
stav. Pfiipraveny byly dvû v˘stavy, které prezentovaly
nové pfiírÛstky do historického fondu MZK.
K obûma byly pfiipraveny i odborné katalogy.

• Jan Amos Komensk˘ ve fondech MZK (3. ãervna
aÏ 31. srpna 2015)

• Bible ãeská ve fondu Moravské zemské knihovny
v Brnû (3. prosince 2015 aÏ 28. ledna 2016)

Virtuální národní fonotéka
V rámci IP DKRVO je dlouhodobû fie‰ena prob-

lematika Virtuální národní fonotéky. V roce 2015 se
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pfiistoupilo ke koncepãnímu o‰etfiení projektu. Prob-
lematika zvukov˘ch dokumentÛ byla zakotvena do
Státní kulturní politiky. Koordinaãní role v oblasti
budování VNF se stala téÏ souãástí statutu MZK.
Byly zahájeny diskuse o VFN jako souãástí sítû ná-
rodních agregátorÛ na koordinaãní úrovni MK âR.
Pokraãovaly práce na digitalizaci standardních (‰ela-
kov˘ch) desek a dlouhotrvajících vinylov˘ch desek
(202 titulÛ). 67 titulÛ na vinylov˘ch deskách bylo
zpfiístupnûno v digitální knihovnû Kramerius. Probí-
hal prÛzkum fondÛ pamûÈov˘ch institucí se zamûfie-
ním na zvukové dokumenty. Portál VNK se podafiilo
roz‰ífiit o záznamy z Národního muzea – âeského
muzea hudby, âeského rozhlasu – Radiotéky, AU-
DIOTÉKY.CZ s. r. o., Krajské knihovny Vysoãiny,
Krajské vûdecké knihovny v Liberci, Knihovny mûsta
Hradec Králové, mûstské knihovny v Kutné Hofie,
v Pfierovû a v Ústí nad Orlicí. Probûhlo nûkolik se-
tkání pracovních skupin.

Program Ministerstva kultury Vefiejné informaãní
sluÏby knihoven (VISK)

VISK 2 – E-learningov˘ kurz angliãtiny
e-LKA 1 a kurz pokroãilé angliãtiny e-LKA 2

Kurz e-LKA 1 se skládal z devíti lekcí, které se za-
mûfiily na posílení znalostí angliãtiny v oblasti knihov-
nictví a informaãní vûdy, zv˘‰ení schopnosti orientace
v základní anglické knihovnické terminologii a sluÏ-
bách a zv˘‰ení schopnosti pouÏívat angliãtinu v ko-
munikaci s uÏivateli ze zahraniãí. Na studium kaÏdé
lekce byly urãeny dva t˘dny. Do kurzu bylo pfiijato
62 studentÛ z knihoven celé âR, z toho kurz úspû‰nû
dokonãilo 41 studentÛ. Závûreãn˘ dotazník pro hod-
nocení kurzu pak vyplnilo 30 studentÛ.

Kurz e-LKA 2 se skládal ze sedmi lekcí, které se
zamûfiily na procviãení a roz‰ífiení znalostí angliãtiny
z oblasti knihovnictví a informaãní vûdy a prohlou-
bení schopnosti tvofiit vlastní texty v angliãtinû. Na
studium kaÏdé lekce byly urãeny dva t˘dny. Do kurzu
bylo pfiijato 35 studentÛ, z toho kurz úspû‰nû dokon-
ãilo 21 studentÛ z knihoven celé âR. Velké pfiev˘‰ení
poãtu zájemcÛ o studium v kurzech nad moÏností
pfiijetí (omezené kapacitní moÏnosti) v roce 2015
zpÛsobilo, Ïe i na rok 2016 podala MZK v Brnû Ïá-
dost o poskytnutí dotace VISK 2 na pokraãování ko-
nání obou e-learningov˘ch kurzÛ angliãtiny i v roce
2016.

VISK 3 – Roz‰ífiení knihovnického automatizova-
ného systému Clavius REKS v okrese Blansko

V rámci projektu realizovala Moravská zemská
knihovna v Brnû za podpory MK âR nákup serveru
HP DL Gen9 s 224 GB RAM a 6 ks licencí knihov-
ního systému Clavius REKS. Licence byly zakoupeny
z dÛvodu podpory zavádûní automatizovan˘ch
knihovnick˘ch systémÛ zejména u mal˘ch knihoven.
Byla zakoupena � programu licence Clavius REKS
(modul katalogizace), verze do 5 000 svazkÛ. Auto-
matizovan˘m systémem byly vybaveny knihovny
v obcích Kochov, Pamûtice, Sulíkov, N˘rov, Rozseã
a Vodûrady.

On-line katalogy jsou pfiístupné na stránkách jed-
notliv˘ch spolupracujících knihoven a jejich obcí a na
adrese http://clavius.mzk.cz/sk/.

VISK 3 – Kramerius pro tablety – pokraãování

Moravská zemská knihovna v Brnû v roce 2015
zásadnû pokroãila s v˘vojem mobilní aplikace Kra-
merius pro Android a zaãala s v˘vojem aplikace pro
iOS. Obû aplikace slouÏí pro prohlíÏení digitálního
obsahu nejen Moravské zemské knihovny, ale také
dal‰ích 17 knihoven ãi jin˘ch institucí, které pouÏívají
systém Kramerius.

Aplikace pro Android byla v listopadu 2014 ve
stavu prvotní betaverze a byla vyvinuta do plnû
funkãní verze 1.1.0 vydané v prosinci 2015. Aplikace
je ke staÏení na Google Play: https://play.google.com/
store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app, zdarma.

Aplikace nyní zpfiístupÀuje digitální dokumenty
tûchto institucí:
1. Moravská zemská knihovna v Brnû,
2. Jihoãeská vûdecká knihovna v âesk˘ch Budûjovi-

cích,
3. Vûdecká knihovna v Olomouci,
4. Studijní a vûdecká knihovna v Hradci Králové,
5. Mûstská knihovna âeská Tfiebová,
6. Severoãeská vûdecká knihovna v Ústí nad Labem,
7. Krajská knihovna Franti‰ka Barto‰e ve Zlínû,
8. Digitální studovna Ministerstva obrany âR,
9. Národní technická knihovna,

10. Národní filmov˘ archiv,
11. Krajská knihovna Karlovy Vary,
12. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních

vûd,
13. Knihovna Akademie vûd âR,
14. Krajská vûdecká knihovna v Liberci,
15. Knihovna Antonína ·vehly,
16. Mendelova univerzita v Brnû,
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17. Mûstská knihovna v Praze,
18. v˘sledky projektu Národní digitální knihovna.

Jedná se o jiÏ témûfi plnohodnotnou alternativu
k webovému rozhraní aplikace Kramerius 5. V roce
2015 bylo v aplikaci pro Android realizováno ze-
jména:
• vylep‰ení pfiehrávaãe zvukov˘ch nahrávek a moÏ-

nost pfiehrávat zvuk i na pozadí aplikace,
• pfiidání funkce otáãení stran tahem prstu po obra-

zovce (swipování),
• otevírání dokumentÛ na naposledy prohlíÏené

stranû,
• hledání v plném textu,
• hledání na konkrétní stranû,
• moÏnost zobrazit si informace o konkrétní digitální

knihovnû (poãty a typy dokumentÛ získané pro-
stfiednictvím aplikaãního rozhraní Krameria),

• postupné pfiidávání dal‰ích knihoven a jin˘ch insti-
tucí, které o pfiidání do aplikace projevily zájem,

• dal‰í potfiebné úpravy a opravy chyb.
Aplikace je urãena pro zpfiístupnûní jak autorsky

voln˘ch dûl, tak i chránûn˘ch dûl. Mimo budovu
knihovny je moÏné prohlíÏet pouze volné dokumenty.

V polovinû roku 2015 byl zahájen i v˘voj aplikace
pro iOS pro zafiízení iPhone a iPad. Nyní je dostupná
vefiejná betaverze aplikace prostfiednictvím obchodu
Apple Store a testuje ji uÏ‰í skupina uÏivatelÛ.

VISK 3 – ObalkyKnih.cz

Projekt ObalkyKnih.cz sdruÏuje rÛzné zdroje in-
formací o dokumentech do jedné, snadno pouÏitelné
webové sluÏby. API sluÏby vyuÏívá aktuálnû pfies 200
registrovan˘ch knihoven a stovky neregistrovan˘ch
uÏivatelÛ.
V souãasnosti databáze nabízí:
• Obálky knih a periodik – uloÏit obálku je v‰ak

moÏno i u speciálních dokumentÛ – map, hudeb-
nin, CD, DVD, …

• Obsahy knih a periodik – naskenované obsahy
zpfiístupnûné v podobû PDF souborÛ

• Fulltexty obsahÛ – pfievedené obsahy na text po-
mocí technologie OCR a zpfiístupnûné pro indexaci
knihovním systémem

• Anotace – autorské, nakladatelské, ale i uÏivatelské
popisy dokumentÛ pro snadnûj‰í v˘bûr ãtenáfii

• Komentáfie a hodnocení – moÏnost staÏení do-
stupn˘ch komentáfiÛ a zároveÀ i moÏnost exportu
komentáfiÛ z jin˘ch systémÛ na obalkyknih.cz a tím
zpfiístupnûní ostatním knihovnám

Statistická data projektu:
• databáze aktuálnû obsahuje cca 1 200 000 obálek
a 170 000 obsahÛ ãesk˘ch a zahraniãních publikací

• hlavní servery jsou provozovány v Jihoãeské vûdecké
knihovnû v âesk˘ch Budûjovicích, záloÏní server je
umístûn v Moravské zemské knihovnû v Brnû

• mûsíãnû hlavní server odbaví prÛmûrnû 55 miliónÛ
poÏadavkÛ, cca 2 milióny dennû, prÛmûrnû 20 do-
tazÛ za vtefiinu, ve ‰piãkách (9.00–15.00) odbavují
servery 40–80 poÏadavkÛ za vtefiinu

• dennû je do databáze novû nahráno nebo je upra-
veno prÛmûrnû 250 dokumentÛ

• denní pfiírÛstek dat ãiní 3 GB, z nich se následnû
generují náhledy obálek v rÛzn˘ch rozli‰eních, PDF
dokumenty s obsahy a rozpoznává se text pomocí
OCR

• datov˘ tok sluÏby je 20 Mbit za vtefiinu

V roce 2015 bylo v rámci projektu VISK 3 fie‰eno nû-
kolik nov˘ch funkcí:
Roz‰ífiení projektu obálky knih o propojení s da-
tabází autorit.
Roz‰ífiení projektu obálky knih o podporu obálek
zvukov˘ch dokumentÛ a hudebnin.
Automatizované sklízení obsahÛ a obálek ze sys-
tému Kramerius.
Deduplikace záznamÛ podle identifikátorÛ.
Pfievzetí komentáfiÛ z jin˘ch systémÛ nebo sklízení
dal‰ích zdrojÛ dat.

Sklízené zdroje dat:
– portál MÛj antikvariát – muj-antikvariat.cz – bylo

staÏeno cca 46 000 nov˘ch obálek
– portál Srovnáme.cz – www.srovname.cz – bylo

staÏeno cca 103 000 obálek a anotací
– web Svaz ãesk˘ch knihkupcÛ a nakladatelÛ:

SâKN – www.sckn.cz – opraven nefunkãní har-
vester, bylo staÏeno cca 40 000 nov˘ch obálek
a anotací

– portál Ereading.cz – http://www.ereading.cz/ –
bylo staÏeno cca 10 000 titulÛ a anotací

– Národní technická knihovna –
https://www.techlib.cz/ – importováno cca 1 700
obálek zahraniãních periodik

– Mûstská knihovna v Praze – https://www.mlp.cz/ –
importováno cca 100 000 anotací dokumentÛ,
cca 56 000 hodnocení

– Souborn˘ katalog âR – http://www.caslin.cz/ –
importováno cca 50 000 nov˘ch anotací

– Souborn˘ katalog uÏivatelÛ Lania – www.skat.cz –
importováno cca 14 000 komentáfiÛ a cca 7 000
nov˘ch obálek dokumentÛ
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Odkazy na projekt, technická dokumentace:
– https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki
– www.obalkyknih.cz 

VISK 5 – RETROKON

Cílem dal‰í etapy prÛbûÏného projektu Retrospek-
tivní konverze katalogÛ MZK bylo vytvofiení 24 000
bibliografick˘ch záznamÛ.

V rámci fie‰ení pokraãovacího projektu VISK 5 –
Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské
knihovny – bylo v roce 2015 vytvofieno 24 624 bib-
liografick˘ch záznamÛ. Do souborného katalogu bylo
k 30. fiíjnu 2015 z projektu odesláno 24 624 zkon-
trolovan˘ch a opraven˘ch záznamÛ, pfiijato bylo
24 585 záznamÛ. Údaje z lístkového lokaãního kata-
logu MZK byly pfievádûny do strukturované podoby
ve formátu MARC 21 za vyuÏití dostupn˘ch databází
ke stahování dfiíve vytvofien˘ch záznamÛ prostfiednic-
tvím protokolu Z39.50.

DÛleÏit˘m prvkem byl pfiechod na katalogizaãní
pravidla RDA, pro‰kolení externích pracovníkÛ a vy-
pracování nové metodiky. Probûhlo odstraÀování du-
plicitních ãísel âNB v Souborném katalogu âR. Pfii
pfiepisu záhlaví byla vyuÏívána báze Národních autorit
AUT10 k pfienosu a propojování jmenn˘ch autorit.
K titulu byly evidovány i v‰echny exempláfie, vãetnû
poznámek o jejich dostupnosti. Sluãování – dedupli-
kace – probíhá v souladu s postupy provádûn˘mi pra-
covníky Národní knihovny pfii údrÏbû Souborného
katalogu. Do 30. fiíjna 2015 bylo tímto zpÛsobem
slouãeno 3 277 záznamÛ.

VISK 5 – Retrospektivní konverze jihomoravsk˘ch
historick˘ch sbírek

V rámci fie‰ení projektu VISK 5 – Retrospektivní
konverze jihomoravsk˘ch historick˘ch sbírek – bylo
v roce 2015 vytvofieno celkem 5 024 exempláfiov˘ch
záznamÛ pfieváÏnû star˘ch tiskÛ, ale i tiskÛ 19. století
z klá‰terní knihovny minoritÛ v Brnû.

Práce na elektronickém zpfiístupnûní druhé nej-
vût‰í brnûnské klá‰terní knihovny – minoritÛ – byly
zahájeny v roce 2014, v roce 2015 byla zpracována
dal‰í v˘razná ãást. Vzhledem k rozsahu celé historické
sbírky cca 10 000 svazkÛ plánujeme dokonãení v roce
2016. Do Souborného katalogu âR bylo na úrovni
minimálního záznamu odesláno 5 024 zkontrolova-
n˘ch záznamÛ.

VISK 8/b – Vytvofiení Centrálního portálu knihoven

Cíle projektu
ZpÛsoby fie‰ení

V roce 2015 v souladu s projektem MZK vytvofiila
tyto základní ãásti portálu:
• Hardwarové zaji‰tûní provozu: zprovoznûní velko-

kapacitního úloÏi‰tû pro staÏená data a rychlého úlo-
Ïi‰tû na bázi SSD pro indexaci a zpfiístupnûní.

• Správce zdrojÛ pro sklízení, aktualizaci, deduplikaci,
obohacování a indexaci dat do lokálního indexu
v systému SOLR.

• Modifikovan˘ open source systém VuFind jako uÏi-
vatelské rozhraní celého portálu.

• Napojení na knihovní systémy pomocí protokolu
NCIP, resp. Aleph RESTful API.

• Pfiihla‰ování uÏivatelÛ do portálu a propojování uÏi-
vatelsk˘ch identit.

• Napojení na linkservery bylo fie‰eno indexací ex-
portu relevantní ãásti znalostní báze SFX do lokál-
ního indexu CPK.

Stav v˘voje
• Obohacování záznamu o údaje Národních autorit

je nyní realizováno pro jmenné autority.
• Ve stavu dokonãování a testování je proces prÛbûÏ-

n˘ch aktualizací dat, kter˘ je souãástí modulu
Správce zdrojÛ.

• Zaindexování informací z linkovacích serverÛ bylo
ovûfieno pro MZK a NLK.

• Integrace knihovních katalogÛ knihoven, které byly
plnû pfiipraveny. Do betaverze portálu je nyní zapo-
jeno 12 knihoven, dal‰í jsou v rÛzn˘ch stádiích roz-
pracovanosti.

Nároãnûj‰í úkoly, které bylo nezbytné vyfie‰it
• Pro anal˘zy a samotn˘ v˘voj byly pouÏity podklady

dodané pracovními skupinami pro CPK.
• Na základû rozhodnutí Rady CPK do‰lo k redukci

poãtu zainteresovan˘ch ãlenÛ pracovních skupin
a ke zfiízení Expertního t˘mu ‰ir‰í Pracovní skupinû.
V˘sledkem bylo zrychlení a celkové zefektivnûní
práce.

• Po získání praktick˘ch zku‰eností ze zapojování prv-
ních knihoven v prÛbûhu roku byla dokumentace
profilu protokolu NCIP upfiesnûna a doplnûna.
Tyto úpravy musely b˘t následnû zapracovány i do
systémÛ zapojovan˘ch knihoven.

Správce zdrojÛ a národní index
• SklizeÀ záznamÛ komplikovala pomalá odezva nû-

kter˘ch implementací OAI-PMH, coÏ se pfiedev‰ím
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t˘kalo prvotní skliznû.
• V pfiípadû deduplikací situaci komplikují nejed-

notnû zpracované záznamy a nedodrÏování stan-
dardÛ (pfieváÏnû u záznamÛ vznikl˘ch v minulosti
retrokonverzí).

• Plánovan˘ portál implementuje rozsáhlé obsahy dat
(mnoÏství zpracovávan˘ch dat jiÏ nyní pfiesahuje
20 mil. záznamÛ) a manipulace s tak velk˘m inde-
xem má svá specifika.

• Následn˘m cílem bude i optimalizace indexu SOLR
tak, aby v tuto chvíli z v˘vojov˘ch dÛvodÛ prioritní
rychlost zpracování dat byla v prÛbûhu jara nahra-
zena optimalizací (zv˘‰ením) rychlosti uÏivatelské
odezvy, ãemuÏ v˘raznû napomÛÏe i pfiesunutí pro-
dukãního indexu na SSD úloÏi‰tû.

Identity
• Shibboleth brána pro malé knihovny, jejíÏ zfiízení

bylo nároãné hlavnû z organizaãních dÛvodÛ a z dÛ-
vodÛ domluvy s CESNETem jako provozovate-
lem eduID, v tuto chvíli funguje pro Mûstskou
knihovnu v âeské Tfiebové. Brány pro dal‰í
knihovny budou následovat v roce 2016 po ostrém
spu‰tûní NCIPu v tûchto knihovnách.

• Propojování identit nebylo realizováno pomocí sy-
stému Perun dle pÛvodních plánÛ, ale vlastní im-
plementací s vyuÏitím fie‰ení vyvinutého pro portál
Finna. V ãase realizace totiÏ nebyl Perun dostateãnû
uÏivatelsky jednoduch˘ a pouÏiteln˘ a jeho API ne-
nabízelo v‰echny potfiebné funkce, ty byly dopraco-
vány na ná‰ podnût v posledních mûsících roku
2015.

Externí limity
• MZK se v prÛbûhu loÀského roku snaÏila získat do

správy doménu knihovny.cz, coÏ by usnadnilo jak
v˘vojové práce, tak následnou komunikaci s exter-
ními systémy jako je EduID a CESNET. Dohoda
s Národní knihovnou o pfievzetí správy domény
Moravskou zemskou knihovnou se intenzivnû pfii-
pravuje.

• Agregátor digitálních knihoven – âeská digitální
knihovna – byla zprovoznûna aÏ na samém konci
roku 2015. Problematiku indexace fulltextÛ proto
máme realizovanou a testovanou na vzorcích dat
z Krameria Národní digitální knihovny, provozo-
vané MZK.

• Pomalá okamÏitá odezva od nûkter˘ch knihovních
systémÛ by mohla b˘t limitujícím faktorem pouÏí-
vání CPK. Proto byla ve‰kerá uÏivatelská rozhraní
pracující s externími daty pfiepsána do asynchronní
podoby, aby pomalá odezva z jedné knihovny ne-
zpÛsobila kolaps celého systému.

Stav na konci roku 2015
V˘sledkem prací v roce 2015 je funkãní jádro por-

tálu, kter˘ je v reÏimu testování pfiichystan˘ pro první
uÏivatele na adrese beta.knihovny.cz. Zapojování
knihoven postupuje prÛbûÏnû podle toho, jak se dafií
ve spolupráci s knihovnami a dodavateli knihovních
systémÛ odlaìovat jejich komunikaãní rozhraní.
MZK pfiistupuje k zapojování knihoven tak, Ïe po
odladûní zapojení na jedné knihovnû jsou teprve po-
stupnû zapojovány dal‰í knihovny se stejn˘m knihov-
ním systémem. Právû nedostateãn˘ poãet plnû do
portálu zapojen˘ch knihoven vedl k rozhodnutí Rady
CPK ze dne 20. fiíjna 2015 k posunutí vefiejného
spu‰tûní portálu na léto 2016 (respektive na
23. ãervna 2016) tzn. do doby, neÏ bude moÏné za-
pojení v‰ech nebo alespoÀ v˘znamné vût‰iny zakláda-
jících knihoven.

VISK 9

Na rok 2015 byla pÛvodnû Ïádaná dotace ve v˘‰i
196 000 Kã sníÏena na 98 000 Kã. Proto realizace
projektu VISK 9 – Kooperativní tvorba a vyuÏívání
národních autorit probíhala v období bfiezna aÏ ãer-
vence 2015.

Pfiidûlená dotace byla pouÏita na mzdové pro-
stfiedky odborn˘ch externích pracovníkÛ vãetnû so-
ciálního a zdravotního poji‰tûní v rozsahu 670 hodin.
Spoluúãast byla vyuÏita na supervizi autoritních zá-
znamÛ novû vytvofien˘ch v rámci dotace a na harmo-
nizaci záhlaví.

V uvedeném období bylo v rámci projektu vytvo-
fieno a zrevidováno celkem 1 321 záhlaví jmenn˘ch
autorit. Kromû vlastní tvorby autoritních záhlaví jsme
se podíleli i na opravách a doplÀování chybûjících
údajÛ u stávajících autoritních záznamÛ. Celkem bylo
v roce 2015 zharmonizováno 33 327 autorÛ.
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KULTURNÍ AKTIVITY

Veletrhy

MZK v roce 2015 poprvé zaji‰Èovala pro Ministerstvo kultury âR prezentaci kniÏní kultury na zahraniã-
ních kniÏních veletrzích v Lipsku, Boloni, Lond˘nû a Frankfurtu nad Mohanem. Lipskou kniÏní expozici
doplÀoval jako tradiãnû kulturní program sestávající ze ãtení souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ, novû byl kulturní
program pfiipraven i pro frankfurtsk˘ veletrh.

Seznam pfiedná‰ek pro vefiejnost

Pro náv‰tûvníky bylo uspofiádáno 53 pfiedná‰ek postihujících ‰irokou ‰kálu témat.

• prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.: Zlatá éra pozorování zatmûní Slunce je‰tû neskonãila
O jedineãném úkazu úplného zatmûní Slunce a o chystané mezinárodní expedici v bfieznu 2015.

• doc. Dr. Ing. Miroslav âERNÍK, CSc.: Nanomateriály a Ïivotní prostfiedí
Pfiedná‰ka o tom, jak nám mohou nanomateriály pomoci v ochranû ãi zlep‰ení Ïivotního prostfiedí a jak
obezfietnû je tfieba k nim pfiistupovat.

• doc. RNDr. Jifií DOLEJ·Í, CSc.: Nejvût‰í urychlovaã LHC na prahu nov˘ch objevÛ?
Novinky z CERNu – HiggsÛv boson byl uÏ objeven, Standardní model funguje, co zb˘vá?

• prof. PhDr. Milo‰ ·TùDRO≈, CSc.: Janáãek oãima soudob˘ch operních reÏisérÛ
Pfiedná‰ka s poslechem unikátních nahrávek a video-
projekcí.

• doc. Ing. Jifií KREJSA, Ph.D.: Roboti – Kde to jsem
a kam mám jít?
V‰e o mobilní robotice poslední doby.

• RNDr. Vladimír WAGNER, CSc.: Fuku‰ima i poté
aneb O jaderné havárii – co se podafiilo a nepodafiilo
vyfie‰it
Uplynuly ãtyfii roky od jednoho z nejvût‰ích zná-
m˘ch zemûtfiesení a následné vlny tsunami, jejichÏ
dÛsledkem byla i druhá nejvût‰í havárie jaderné
elektrárny, která vyvolala mnoho otázek a vedla k v˘znamnému obratu v pfiístupu k jaderné energii.

• prof. RNDr. Petr KULHÁNEK, CSc.: Ze Ïivota ãern˘ch dûr aneb díra sem, díra tam
Jak dnes, 44 let po jejich objevu, vnímáme ãerné díky?

• prof. RNDr. Jifií BIâÁK, DrSc., dr. h. c.: 100 let obecné teorie relativity: od Einsteina k Hawkingovi
Teorie relativity ve svûtle objevu kvazarÛ, pulzarÛ, reliktního záfiení, efektÛ souvisejících s ãern˘mi dûrami
i instalací systému GPS kolem Zemû.

• prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc., – Mgr. Jana HODEROVÁ, Ph.D.: Cesty za úpln˘m za-
tmûním Slunce 2015: Expedice na Faerské ostrovy a ·picberky
O cestû mezinárodního t˘mu odborníkÛ za leto‰ním úpln˘m zatmûním Slunce, o záÏitcích z cest, meziná-
rodní spolupráci a prvních v˘sledcích.

• RNDr. Jifií GRYGAR, CSc.: Petabytová astronomie
O astronomii jako o vûdû archivující terabyty dat.

• prof. PhDr. Josef JA¤AB, CSc., dr. h. c.: Stále je‰tû E pluribus unum? Jeden zkoumav˘ pohled na souãasnou
americkou kulturu a literaturu
Postupná amerikanizace spoleãnosti a její kultury po vyhlá‰ení politické samostatnosti. Pfiíliv pfiistûhovalcÛ
a jejich asimilace jako nadûjn˘, úspû‰n˘, ale i problematick˘ proces. Od Israela Zangwilla k Horaci M. Kal-
lenovi. Období boje za obãanská a lidská práva a jeho v˘sledky. Etnicita a „jinakost“ jako v˘dobytek, ale
i móda. Dne‰ní vztah a napûtí mezi kulturním pluralismem a multikulturalismem v USA.

• prof. RNDr. Jan NOVOTN ,̄ CSc.: Lidská mysl a fyzika – od Demokrita k Penrosovi
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Vybrané názory myslitelÛ a vûdcÛ rÛzn˘ch epoch ve vztahu ãinnosti poãítaãÛ k lidskému my‰lení.
• Mgr. Ivo BEDNÁ¤: Spojené arabské emiráty – perla Perského zálivu

Kompletní pfiedstavení zemí nacházejících se na Arabském poloostrovû ze zku‰eností témûfi dvouletého po-
bytu v Dubaji.

• Magdaléna RADOSTOVÁ: Tanzánie – ‰elmám na dosah
Cestovatelka a fotografka M. Radostová pfiedstavila tuto nádhernou ãást v˘chodní Afriky, vãetnû záÏitkÛ ze
safari v národních parcích Tarangire, Serengeti, Ngorongoro a Arusha.

• prof. RNDr. Jan NOVOTN ,̄ CSc.: Neviditelné svûtlo
Historie objevu reliktního záfiení a jeho dÛsledku pro poznání vesmíru.

• prof. RNDr. Jan NOVOTN ,̄ CSc.: ·est otázek o ãase
I prÛzkum vnûj‰ích planet a kosmického prostfiedí je v˘zvou nejen technickou, technologickou ale i ekono-
mickou.

• doc. RNDr. Jifií LANGER, CSc.: Albert Einstein – filosof, vûdec
Dopad teorie relativity na nûkteré tradiãní filosofické koncepty i úlohu obecné teorie poznání pfii formování
souãasného fyzikálního obrazu svûta.

• doc. RNDr. Jifií LANGER, CSc.: Pohledy do nekoneãna
V˘voj pfiedstav o nekoneãnu a fie‰ení nabízená souãasnou matematikou aneb od Mikulá‰e Kusánského ke
geometrick˘m modelÛm prostoroãasu.

• RNDr. Vojtech RU·IN, DrSc.: Za ãern˘m Sluncem po svûtû
Bez nûj bychom nemohli Ïít, co v‰e o nûm ale vlastnû víme.

• RNDr. Vojtech RU·IN, DrSc.: Gama záblesky a supernovy
Nejvzdálenûj‰í objekty, které jsme kdy pozorovali, a co mají spoleãného.

• prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.: EUV oãi
Matematická metoda vizualizace pro oko neviditelné ãásti spektra umoÏÀující pozorovat sluneãní korónu.

• Úvod do problematiky prÛmyslového vlastnictví
Co se skr˘vá za pojmem „du‰evní vlastnictví“ a k ãemu slouÏí patent, uÏitn˘ vzor, ochranná známka ãi prÛ-
myslov˘ vzor?

• Tereza PREJDOVÁ: Na cestách za intuicí – hledání v Kolumbii
Setkání se zemí plnou hudby, kávy a vesel˘ch lidí pfiírodních krás, ru‰n˘ch mûst, ale také ozbrojeného kon-
fliktu.

• Vodní záchranná sluÏba aneb ãeská pobfieÏní hlídka?
Skuteãné pfiíbûhy z ãinnosti vodní záchranné sluÏby v podání
ãlenÛ Vodní záchranné sluÏby Brno-stfied.

• Albánská v˘zva – projekt na záchranu albánské vesnice Curraj
Eperm
Krásy albánského venkova na pozadí strastí a slastí Spolku pro
povznesení údolí Curraj Eperm.

• Tomá‰ KÒDELA: Expediãní jachting
Putování evropsk˘mi mofii a Atlantikem aÏ na Kapverdské os-
trovy.

• Historie a souãasnost chemick˘ch zbraní
Historie pouÏití chemick˘ch látek. Rozsah a zpÛsoby pouÏití chemick˘ch zbraní v 1. svûtové válce. Souvislosti
vzniku protichemické ochrany.

• Po stopách Hitlerovy dálnice
Nejen plánovan˘ úsek v okolí Brna z pohledu fotografií a map.

• Bohové a hrdinové Kalevaly
Hrdinsk˘ epos, kter˘ se stal základem celé finské národní kultury a kvÛli jehoÏ pfiekladu se spisovatel Josef
Holeãek nauãil finsky.

• Ing. arch. Jan SAPÁK: Brnûnská otevfiená agenda: O nádraÏí, poloze nádraÏí a urbanizmu jiÏní ãásti Brna
Úvodní pfiehled hol˘ch faktÛ – provozních, statistick˘ch, historick˘ch a t˘kajících se terénu.

• prof. Petr PELâÁK – Ing. arch. Jan SAPÁK: Brnûnská otevfiená agenda: poloha nádraÏí, doprava a urbanismus
jihu Brna z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu
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• 70. v˘roãí bombardování Hiro‰imy a Nagasaki jadern˘mi zbranûmi
Jaderné zbranû i osobní zku‰enost s jejich úãinky je‰tû po 70 letech.

• Antikrist v Alpách
Poslední Straussova symfonická báseÀ není jen programovou skladbou horského v˘stupu, ale i filozofickou
osnovou, autobiografick˘m záÏitkem a dramatick˘m obrysem jednoho Ïivota.

• Univ.-Prof. DDr. Peter KAMPITS: Josefinismus a Restaurace
O politick˘ch a duchovních reformách josefinismu, jejich potlaãení restaurací a o zaãátcích raného libera-
lismu.

• Nûmecká literatura 19. století
Intenzívní semináfi pod vedením b˘valé lektorky z GI z Madridu.

• Paul Von BLUM: Black Lives Matter – Recent Racial Protests in the United States
• Mgr. Du‰an KOLCÒN: Proã válka – Co vedlo ke konfliktu mezi Ameriãany a Vietnamci
• Lenka KLICPEROVÁ – Markéta KUTILOVÁ: Perem a meãem: debata s váleãn˘mi novináfii (tlumoãeno do

znakového jazyka)
• Mgr. Radomír KOKE·, Ph.D.: Promûny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana
k… Supermanovi s Batmanem

• Wimmelbuchreihe – Herbst
Dûtské kníÏky nûmecké autorky Rotraut Susanne Berner, tzv. Wimmelbücher se tû‰í velké popularitû po
celém svûtû. Dûti se seznámily s kníÏkou vûnovanou podzimu, zapojily se aktivnû do pfiíbûhu a naãerpaly
jednoduchá nûmecká slovíãka.

• Autorské ãtení: Eva Christina ZELLER
z knihy „Die Erfindung deiner Anwesenheit“

• Autorské ãtení: Milena Michiko FLA·AR
z knihy „Ich nannte ihn Krawatte“

Pfiedná‰kov˘ cyklus Souãasná nûmecky psaná próza po roce 2000

• PhDr. Eva VONDRÁKOVÁ: Tendenzen in der deutschen Gegenwartsprosa nach 2000
• Zdenûk MAREâEK – Arno GEIGER: Der alte König in seinem Exil
• Martina TROMBIKOVÁ – Olga MARTYNOVA: Mörikes Schlüsselbein
• Christina FASCHING: Recht und Gerechtigkeit bei Paulus Hochgatterer und Juli Zeh. Zu den Romanen
„Die Süße des Lebens“ und „Schilf“

Cyklus pfiedná‰ek v˘stavy Gladio verbi Dei

• PhDr. Jindra PAVELKOVÁ: Dûjiny Rajhradu do doby husitské
• Mgr. Jan PI·NA: Jan Hus a Kostnice
• doc. PhDr. Helena KRMÍâKOVÁ, Dr., – Mgr. Lucie MAZALOVÁ, Ph.D.: PfiedchÛdci husitství
• doc. PhDr. Helena KRMÍâKOVÁ, Dr.: Poãátky ãeského utrakvismu
• doc. PhDr. Helena KRMÍâKOVÁ, Dr., – Mgr. Lucie MAZALOVÁ, Ph.D.: Jan Hus

·kolení

Pfiipraveno bylo 29 ‰kolení vûnovan˘ch zejména citacím, práci s databázemi patentÛ, ‰edé literatufie:
• Jak citovat?
• Bibliografické databáze technick˘ch norem a standardÛ
• Informaãní zdroje z oblasti zdravotnictví
• Úvod do problematiky prÛmyslov˘ch práv
• Citování pomocí citaãního nástroje CitacePRO 
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• Kde a jak hledat odbornou literaturu?
• Databáze s licencovan˘m pfiístupem v MZK
• Databáze prÛmyslov˘ch vzorÛ
• Brány a portály pro vyhledávání odborné literatury
• ·edá literatura jako zdroj odborn˘ch informací
• Databáze ochrann˘ch známek
• Bezplatné informaãní zdroje pro vûdu a vzdûlávání
• Patenty a uÏitné vzory – právní ochrana technick˘ch fie‰ení
• Bezplatné zahraniãní patentové databáze
• Portály pro vyhledávání odborné literatury

Promítání

V prÛbûhu roku bylo v rámci cyklÛ filmové pondûlky a ãtvrtky a filmov˘ klub uspofiádáno 22 promítání z ob-
lasti hraného i dokumentárního filmu.

• Svobodná âína: Odvaha vûfiit (2011)
• … A moÏná pfiijede na koze
• Paula ëurinová: Baro mariben (2014)
• Vyrobeno v Dagenhamu (2010)

• Filmové pondûlky: • Filmov˘ ãtvrtek:

– Unbreakable (2000) – Mária a Mária (2014)
– Hulk (2003) – Cigarety a písniãky (2010)
– Little Miss Sunshine (2006) – Zatajené dopisy (2015)
– The Deer Hunter (1978) – Jenica a Perla (2015)
– Mississippi Burning (1988) – Folklor of Rajasthan
– Hair (1979) – Piroshka a Remusz
– Tropic Thunder (2008) – Cesta z osady
– Pulp Fiction (1994)
– Orson Welles: Touch of Evil (1958)
– Die Hard (1988)

• Filmov˘ klub:

– Oh Boy (2012)
– Finsterworld (2013)
– Love Steaks (2013)
– Lourdes (2009)

T̆ den vûdy a techniky (TVT)

• Moravská zemská knihovna a její v˘voj, v˘zkum, inovace
a digitalizace

• Exkurze v digitalizaãní dílnû gramodesek
• Exkurze v Moravské zemské knihovnû
• ·kolení: Volnû pfiístupné informaãní zdroje pro vûdu

a vzdûlávání
• Exkurze v restaurátorské dílnû
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Panelová diskuze

Pohledy do minulosti – setkání s historick˘m dokumentem, konfrontace s vyprávûním pamûtníkÛ a pamût-
nic a ãetba krásné literatury patfií mezi v˘znamné zdroje historického vûdomí. Nad vytváfiením pfiedstav o mi-
nulosti v panelové diskuzi debatovaly: historiãka Denisa Neãasová, etnoloÏka Jana Nosková a spisovatelka
Katefiina Tuãková.
Mezi Nûmci, âechy a Îidy na Moravû: Vzpomínky z let 1923–1966 – beseda nad knihou vzpomínek Michela

Huttarsche, nar. 1923 v Brnû Ïidovské matce a nûmeckému otci. Kniha je svûdectvím o osudu lidí, ktefií se
sv˘m pÛvodem znelíbili politickému reÏimu a ãelili v Ïivotû mnoha bezprávím.

V˘stavy

V prÛbûhu roku 2015 realizovala MZK
25 v˘stavních projektÛ, z toho 11 vlastních.
Novû byl pfiipraven cyklus Oãi Brna, kter˘
prezentuje formou v˘stavy a doprovodn˘ch
akcí (pfiedná‰ky, promítání, scénické
ãtení apod.) v˘znamné osobnosti kulturního
Ïivota mûsta Brna. V návaznosti na novou
akvizici do historického fondu MZK byly
realizovány 2 v˘stavy – Jan Ámos Komensk˘
ve fondech MZK v Brnû a Bible ãeská ve
fondu Moravské zemské knihovny v Brnû.
Zá‰titu nad první z nich pfievzal pfiedseda
vlády âR Bohuslav Sobotka, zá‰titu druhé
pfievzal ministr kultury âR Daniel Herman,
jenÏ osobnû v˘stavu zahájil.

• V˘stava ãasopisu Slovansk˘ pfiehled – k stému v˘roãí prvního roãníku
• Andrew Lass: Dotyky vûcí – v˘stava fotografií
• Podnûtná pfiátelství malífiek a spisovatelÛ
• Petr Orel: Obrázky z cest
• Osvobozené Brno – k v˘roãí konce druhé svûtové války
• Roman Plá‰ek: Co jsem potkal v lese (Obrazy) + Koncert Hlas a Bas
• Knihy pro dûti
• Pfiiná‰íme Vám emoce! – premiéry Národního divadla Brno v sezonû

2015/2016
• Firmy na Moravû v patentech – v˘stava k T̆ dnu vûdy a techniky
• Poznejte digitální mapy Brna
• Namaluj písniãku anebo Pfiíbûhy lidského Ïivota
• Romano suno – v˘stava obecnû prospû‰né organizace Nová ‰kola
• V‰ude jsem potkal lidi (Arménie a Náhorní Karabach) – v˘stava fotografií Josefa

Bosáka
• Jan Ámos Komensk˘ ve fondech MZK v Brnû – expozice ãásti z rozsáhlé sbírky díla

Jana Ámose Komenského
• Bible ãeská ve fondu Moravské zemské knihovny v Brnû
• Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradsk˘ch a brnûnsk˘ch –

V˘stava v rámci projektu Benediktinsk˘ klá‰ter Rajhrad jako kulturní fenomén
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Cyklus Oãi Brna

Jan Zahradníãek (duben)
• Maraton ãtení

Devítihodinov˘ maraton ãtení Zahradníãkov˘ch textÛ –
symbolické vzpomenutí devíti let vûznûní.

• DÛm Strach
Videodokument Petra Barana.

Petr Oslzl˘ (kvûten)
• První setkání s Petrem Oslzl˘m

… o undergroundov˘ch aktivitách v 80. letech – o Pod-
zemní univerzitû a nezávislé Galerii-Drogerii Zlevnûné
zboÏí.

• Petr Oslzl˘ a ãeské alternativní divadlo
Pfiedná‰ka Mgr. Libora Vodiãky, Ph.D.

• Druhé setkání s Petrem Oslzl˘m
… k projekci záznamu hry Ludvíka Kundery Labyrint svûta a lusthauz
srdce.

• DernisáÏ v˘stavy Îivot s divadlem v pohybu

Bohuslav Fuchs (ãerven)
• Bohuslav Fuchs – nejvlivnûj‰í tvÛrce vefiejného prostoru Brna.
Urbanista, architekt, inspirátor a uãitel
Pfiedná‰ka architekta Jana Sapáka.

• Architekt Bohuslav Fuchs ve Zlínû a v Luhaãovicích
Pfiedná‰ka PhDr. Blanky Petrákové.
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Maraton ãtení

Scénické ãtení z díla Ludvíka Kundery



Zdenûk Rotrekl (záfií)
• Básník a jeho ãas:
nad Ïivotem a dílem ZdeÀka Rotrekla
Pfiedná‰ka literárního kritika Ivo Haráka.

• Nezdûné mûsto
Promítání filmového dokumentu Petra Barana
a Petra Francána.
Martin Reiner (fiíjen)
• Pfiijde básník nebo plach˘ milionáfi?

Autorské ãtení spisovatele Martina Reinera.
• Tfii za cenu jednoho (básník, prozaik a nakladatel
Martin Reiner, dfiíve Pluháãek)
O díle Martina Reinera diskutovali Mgr. Eva Klí-
ãová a prof. PhDr. Jifií Trávníãek, M.A.

Miloslav I‰tvan (listopad)
• Vnûj‰í a vnitfiní svût, Ïivot a tvÛrãí v˘chodiska
skladatele
Pfiedná‰ka MgA. Radomíra I‰tvana.

Ludvík Kundera (prosinec)
• Dva ve vánici

Pásmo vycházející ze stejnojmenné rozhlasové hry
Ludvíka Kundery v podání Vladimíra Hausera, ãlena
Divadla Husa na provázku.

• Ludvík Kundera: muÏ sedmera fiemesel
Pfiedná‰ka básníka, pfiekladatele, publicisty a vyso-
ko‰kolského pedagoga doc. Mgr. Radka Malého,
Ph.D.

Semináfie a workshopy

• Reading Groups
• Semináfi pro uãitele angliãtiny na 2. stupni Z·
• Semináfi pro uãitele S·
• Semináfi pro uãitele angliãtiny
• Public Lecture: China’s Rise and its Implications for

U. S. Foreign Policy and the World
• MZK Teachers’ Club: Learning Through

Sharing/Professional Development
• Work & Travel USA
• Public Lecture: Fear, Anxiety, and Laughter: American Cinema During the Cold War
• Stipendia pro studium v USA
• Granty pro v˘zkum v USA
• Workshop v rámci v˘stavy Gladio verbi Dei
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Pohled do v˘stavy vûnované M. Reinerovi

Architekt Jan Sapák pfiedná‰í o B. Fuchsovi

Slavnostní zahájení v˘stavy a pfiedstavení knihy o M. I‰tvanovi



Publikace

• BALÍK, Vojtûch, Jifií DUFKA, Tomá‰ KUBÍâEK, Jitka MACHOVÁ a Jindra PAVELKOVÁ. Jan Amos Ko-
mensk˘ ve fondech MZK v Brnû. Brno: Moravská zemská knihovna v Brnû, 2015, 90 s.
ISBN 978-80-7051-205-0.

• BOSÁKOVÁ, ZdeÀka. âeské kniÏní kalendáfie 19. století. Brno: Moravská zemská knihovna v Brnû, 2015,
496 s. ISBN 978-80-7051-206-7.

• DITTMANN, Robert, Karel MARÁZ, Jindra PAVELKOVÁ, Jan PI·NA a Zdenûk VYBÍRAL. Bible
ãeská ve fondech Moravské zemské knihovny v Brnû. Brno: Moravská zemská knihovna v Brnû, 2015,
146 s. ISBN 987-80-210-7849-9.

• HEILANDOVÁ, Lucie. Grafická sbírka rajhradského klá‰tera a umûleck˘ mecenát rajhradsk˘ch benediktinÛ.
Brno: Moravská zemská knihovna v Brnû, 2015, 168 s. ISBN 978-80-7051-208-1.

• I·TVAN, Radomír. Hudební skladatel Miloslav I‰tvan (Îivot a dílo, vzpomínky a fakta). Brno: Moravská
zemská knihovna v Brnû, 2015, 531 s. ISBN 978-80-7051-207-4.

• Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015–2020. Brno: Moravská
zemská knihovna v Brnû, 2015. ISBN 978-80-7051-211-1.

• RICHTROVÁ, Eva. Kauza prodeje obrazÛ tzv. Mistra Rajhradského oltáfie a dal‰ích umûleck˘ch dûl z obra-
zárny benediktinského klá‰tera v Rajhradû (1937–1940). Kapitola z dûjin rajhradského klá‰tera v dobû
sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy. Brno: Moravská zemská knihovna v Brnû, 2015, 73 s. + 8 s. obrazov˘ch
pfiíloh. ISBN 978-80-7051-209-8.

Kapitoly v knize

• KUBÍâEK, Tomá‰. Invariant cestopisu. In: J. HRABAL, ed. Fenomén cestopisu v literatufie a umûní stfiední
Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 9–17. ISBN 978-80-244-4876-3.

• KUBÍâEK, Tomá‰. Obslugiwalem angielskiego króla jako powieÊç antyiluzyjna. In: J. GOSZCY¡SKA,
ed. W poszukiwaniu przew w zabudowie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015, s. 177–190.
ISBN 978-83-64111-06-8.

Metodiky

• HEILANDOVÁ, Lucie. Katalogizace obrazov˘ch dokumentÛ ve formátu MARC 21 se zfietelem na vûcn˘
popis. Brno: Moravská zemská knihovna v Brnû, 2015.

• MACHOVÁ, Jitka. Metodika pro vûcn˘ popis a tfiídûní historické teologické literatury. Brno: Moravská zem-
ská knihovna v Brnû, 2015.
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âlánky a studie

• HEILANDOVÁ, Lucie. Grafická v˘zdoba právních tiskÛ ve fondu rajhradské klá‰terní knihovny. In: Bib-
liotheca Antiqua 2015: Sborník z 24. konference 4.–5. listopadu 2015 Olomouc. Olomouc: Vûdecká
knihovna v Olomouci; SdruÏení knihoven âR, 2015, s. 21–26. ISBN 978-80-7053-309-3 (Vûdecká
knihovna v Olomouci), 978-80-86249-74-2 (SdruÏení knihoven âeské republiky).

• HEILANDOVÁ, Lucie. Matyá‰ Franti‰ek Chorinsk˘ z Ledské a knihy z jeho vlastnictví nacházející se
v rajhradské klá‰terní knihovnû. In: Opera romanica 16. âeské Budûjovice: Jihoãeská univerzita, 2015,
s. 355–370. ISBN 978-80-7394-542-8.

• HOROVÁ, Iva a Filip ·ÍR. Kulturní dûdictví âR na zvukov˘ch nosiãích: hrozby a pfiíleÏitosti v 21. století.
In: Infos 2015: 39. medzinárodné informatické sympózium: 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná [online], 2015,
s. 158–176 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-
kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.

• HOROVÁ, Iva a Filip ·ÍR. ZachraÀme na‰e zvukové dûdictví aneb co mÛÏeme nabídnout na‰im uÏivate-
lÛm? Knihovny souãasnosti: 8.–10. záfií 2015, Olomouc. [online], 2015, s. 189–196 [cit. 2016-03-12]. Do-
stupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/.

• HOROVÁ, Iva, Veronika MORAVâÍKOVÁ a Filip ·ÍR. Zvukové dokumenty nejen v pamûÈov˘ch insti-
tucích – ná‰ spoleãn˘ problém. IT Lib 2015. [online], 2015, ã. 4. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z:
http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/13_zvukove%20dokumenty.pdf.

• KA·PÁRKOVÁ, Veronika. Novinky v Moravské zemské knihovnû. Duha. Informace o knihách a knihov-
nách z Moravy. 2015, roã. 29(4), s. 73. ISSN 0862-1985.

• KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Vizitkou úspû‰né obce b˘vá i dobrá knihovna. Moderní obec. 2015,
roã. 21(9), s. 38. ISSN 1211-0507.

• KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Tfii pilífie úspû‰né metodické práce. V˘zvy a moÏnosti regionálních funkcí
knihoven. âtenáfi: mûsíãník pro knihovny. 2015, roã. 67(9), s. 303–307. ISSN 0011-2321.

• KUBÍâEK, Tomá‰. Virtuálná národná fonotéka – zvukové záznamy jako národné kultúrné dûdiãstvo.
Virtual National Phonotheque – Sound Recordings as a National Cultural Heritage. 5. Kolokvium kniÏ-
niãno-informaãn˘ch expertov krajín V4+. In: Zborník príspevkov z 5. Kolokvia kniÏniãno-informaãn˘ch ex-
pertov krajín V4+, ktoré sa konalo 8.–9. júna 2015 v Bratislave – 5th Colloquium of Library and
Information Experts of the V4+ Countries. proceedings of the 5th Collogium of Library and Information Ex-
perts of the V4+ Countries, held on June 8–9, 2015 in Bratislava. Banská Bystrica: ·tátna vedecká kniÏnica
v Banskej Bystrici, 2015, s. 63–73. ISBN 978-80-89388-61-5.

• MACHOVÁ, Jitka. J. A. Komensk˘ v labyrintu MZK – nová komeniana v historickém fondu. Duha.
Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2015, roã. 29(4), s. 45–47. ISSN 0862-1985.

• MACHOVÁ, Jitka. Vzácné exempláfie spisÛ J. A. Komenského v Moravské zemské knihovnû v Brnû.
In: Bibliotheca Antiqua 2015: Sborník z 24. konference 4.–5. listopadu 2015 Olomouc. Olomouc: Vûdecká
knihovna v Olomouci; SdruÏení knihoven âR, 2015, s. 53–59. ISBN 978-80-7053-309-3 (Vûdecká
knihovna v Olomouci), 978-80-86249-74-2 (SdruÏení knihoven âeské republiky).

• MARÁZ, Karel. Rok 1915 v ãeském a moravském cukrovarnictví. Listy cukrovarnické a fiepafiské. 2015,
roã. 131(9–10 záfií–fiíjen), s. 316–318. ISSN 1210-3306.

• PAVELKOVÁ, Jindra. Pronikání ti‰tûn˘ch liturgick˘ch knih do rajhradské klá‰terní knihovny. In: Opera
romanica 16. âeské Budûjovice: Jihoãeská univerzita, 2015, s. 222–228. ISBN 978-80-7394-542-8.

• PAVELKOVÁ, Jindra. Knihovna cisterciáckého klá‰tera na Velehradû a její obsahová skladba. Studia
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