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Úvodní slovo
S uplynulým rokem se bude často skloňovat adjektivum covidový. Nové slovo, které jsme se
naučili rychleji, než bychom vůbec chtěli. Jeho definici tvoří i rozsah katastrof, zkázy a bolesti,
kterou je schopno způsobit.
Součástí onoho obsahového utváření pojmu covid byla ale i práce knihoven, tedy skutečných knihovnic a knihovníků. Těch, kdo svoji práci a její význam berou vážně, tedy se závazkem.
Jsem rád, že jich byla v tomto podivném roce většina. A to stačilo k tomu, aby část pojmového
vymezení covidu mohla být i pozitivní.
Navzdory všem opatřením a omezením jsem měl možnost se i v tomto roce potkávat nejenom s jihomoravskými knihovníky – i když nejčastěji, bohužel, přes ploché obrazovky počítačů.
Byl jsem až zaskočen rychlostí, s níž byli schopni a ochotni na novou situaci reagovat. Už dlouho
knihovníci říkají, že knihovnická práce je jednou z nejdůležitějších společenských, vzdělávacích
a komunitních činností. Ostatně to máme i v nové koncepci rozvoje knihoven. Covid nás donutil, abychom to dokázali. Nechci vypočítávat všechny příklady kreativity a hledání cest, jimiž
knihovnice a knihovníci v dostatečně objemném vzorku z našich více než šesti tisíc knihoven
reagovali na restrikce způsobené virem a hledali cestu k druhým – a pro ně k sobě navzájem.
Chci jen říci, že to bylo imponující a působilo to v té podivně stísněné době jako doušek energetického nápoje.
Ohlédneme-li se my, zaměstnanci Moravské zemské knihovny (dále jen MZK), za uplynulým
rokem, jsem rád, že můžeme s jistou pýchou konstatovat, že na tu správnou stranu skutečných
knihovníků patříme.
Navzdory všemu marasmu se podařilo zachovat provoz knihovny. Digitalizační linka ani linka
zpracování se nezadrhly. Dokazují to výsledky v podobě čísel zpracovaného objemu. Bez obrovského nasazení zaměstnanců obou klíčových provozů knihovny by to nebylo možné. Kolegyně a kolegové ve službách si rychle (i když neradi) zvykli na nové „součástky“ pracovního oblečení a s odvahou a se zodpovědností vůči své práci se pokusili vytvořit pro čtenáře bezpečné
prostředí, v němž dokázali, že slovo služba má cosi společného s morálkou.
Nařízené uzavírky knihovny pro veřejnost jsme se pokusili vyvážit množstvím virtuálních
nástrojů, které naši vývojáři průběžně vyvíjeli a pouštěli do sítí – #Knihovnyprotiviru, Kramerius VŠ / Národní digitální knihovna – Covid (náš společný projekt s Národní knihovnou), nová
koncepce klíčového nástroje českého knihovnictví Knihovny.cz, inspirační seznamy… Důležité
pro nás přitom bylo, že každý z těchto nástrojů se stal současně i prostředkem pro užší spolupráci mezi knihovnami v rámci knihovní sítě. Principy solidarity jsme se přitom pokusili formulovat i mimo knihovní síť – příkladem může být kampaň Kup knihu, zachráníš nakladatele!
Ostatně přeskok z reálného světa do virtuálního byl jedním z nejvýraznějších rysů uplynulého
roku; kolik jen obsahu tam muselo být rychle a viditelně přeneseno – což se týkalo i množství
vzdělávacích a kulturních akcí.
K MZK patří i České literární centrum (dále jen ČLC). V loňském roce se zahraniční aktivity
centra (fyzické i virtuální) zaměřily především na propagaci českého komiksu. Během jarní vlny
pandemie také ČLC pomohlo českým autorům, kteří následkem zrušených výjezdů do zahraničí
na festivaly, veletrhy a autorská čtení ztratili část svých příjmů. Navýšil se proto počet rezidencí
v ČR a vyhlásila se výzva pro tvůrčí stipendia. Požadavek rychlé reakce na novou situaci a důraz
na princip solidarity tak byl naplněn i v případě ČLC. Avšak dost výčtu.
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Chtěl bych ale přeci jen zmínit ještě jednu mimořádnou událost roku. Tedy skutečnou událost
roku – jak byla označována v českých i četných zahraničních médiích. MZK uzavřela smlouvu
s manželi Kunderovými o převzetí knihovny a archivu Milana Kundery. Jasné sdělení a jasný signál, který ukazuje na mimořádný kulturní význam naší instituce, který už dávno překročil hranice
regionu. I když je smutnou pravdou, že fyzické převezení knihovny muselo být na poslední chvíli
odloženo, protože krátce poté začala Evropa střídavě zavírat a otevírat hranice…
V covidovém roce MZK dokázala, že je připravena na mnohé výzvy a že se jich neobává.
Dokázala to přitom s vědomím, že je a musí být pevnou součástí knihovní sítě. Sítě, jejíž princip
spočívá v tom, že každý její bod musí unést stejnou váhu, aby nebyla protržena. Sítě, která tu,
jak se ostatně prokázalo, není jen pro to, aby spojovala, ale i pro to, aby zachytila člověka nebo
společnost při pádu.
Na tomto místě obvykle děkuji zaměstnancům i uživatelům knihovny za uplynulý rok. A nyní
opět a opět s plnou vážností děkuji všem za nasazení i porozumění pro význam knihovnické práce.
Váš Tomáš Kubíček
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Rok 2020
v Moravské
zemské knihovně
Rok 2020 začal skoro jako každý jiný rok. O tom, že se tento
rok stane skutečně jiným, jsme se ale mohli přesvědčit brzy.
A ačkoli by se mohlo zdát, že se uzavřením knihovny
v důsledku vládního nařízení život v MZK zastavil a že
knihovníci jen čekali, než bude knihovna moci být otevřena,
opak je pravdou. Zaměstnanci MZK se postavili k této
situaci čelem a snažili se vymýšlet způsoby, jakými by bylo
možné čtenářům zprostředkovat služby i v nové situaci
plné nejistoty, změn, zvratů a nových výzev.
MZK tak zůstala uzavřená jen po velmi krátkou dobu, její chod byl sice omezen, byla zavedena režimová opatření, ale nadále fungovala. Zaměstnanci pracovali na zpřístupnění digitálních
fondů čtenářům, pokračovala administrace a realizace projektů, jichž je MZK řešitelem či spoluřešitelem, výstavy a edukační cykly byly přesunuty do online prostoru, byly spuštěny i živě streamovaná setkání se spisovateli a přednášky. Ironií osudu tak knihovna dostala příležitost ukázat
důležitost a nepostradatelnost svých služeb. Pracovníci MZK se stali inovátory, vymýšleli nové
cesty a způsoby, jakými lze podpořit nejen čtenáře. Uvnitř budovy mohla být dříve zahájena
plánovaná rekonstrukce, díky čemuž v létě odpadla každoroční letní uzavírka knihovny.
str.: 7–35
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Provoz knihovny v čase covidu
Covid-19 nám ukázal, že dokážeme být flexibilní i za úplně nových podmínek. MZK v průběhu
roku 2020, kdy docházelo k překotnému uzavírání a následně znovuotevírání knihovny, několikrát
dokázala, že se zvládne velmi rychle přizpůsobit potřebám uživatelů.
Ačkoli byla činnost knihovny v roce 2020 výrazně paralyzována, provoz knihovny se nezastavil, a to v důsledku nutnosti permanentního zpracování přírůstku (mj. na základě práva povinného výtisku) i jako výsledek dlouhodobé strategie digitalizace národních fondů. Díky tomu obě
linky MZK (katalogizační i digitalizační) zajišťovaly trvalou potřebu provozu instituce.
Mnohé kulturní a vzdělávací akce se v průběhu roku přesunuly do virtuálního prostoru.
V důsledku postupného rušení mezinárodních kulturních událostí (veletrhy a festivaly) muselo
ČLC průběžně upravovat svoji činnost i její obsah, aniž by došlo ke změně cíle či záměrů. Podařilo se tak vytvořit řadu nových podpůrných nástrojů pro prezentaci české literatury v zahraničí
i pro podporu českých spisovatelů.
Klíčoví pracovníci MZK se podíleli na přípravě nové vládní Koncepce rozvoje knihoven na léta
2021–2027, která byla přijata v závěru roku. V červnu se v Brně měla konat konference knihoven
zemí V4, která byla nejprve odložena na listopad 2020, bohužel s ohledem na epidemiologickou situaci bylo nutné konferenci opět odložit na rok 2021. Samotná příprava této konference
však znamenala posílení mezinárodní spolupráce. Ta se mj. soustředila na formulaci memoranda o spolupráci, které měla MZK podepsat s Francouzskou národní knihovnou (BnF). Podpis
memoranda byl rovněž z důvodu pandemie opakovaně odložen a nakonec přesměrován na
rok 2021.
Odborní zaměstnanci knihovny pracovali na řešení projektů vědy a výzkumu a připravovali
navazující či nové projekty ve spolupráci s předními badatelskými a výzkumnými institucemi
v ČR. MZK zefektivnila a posílila svoji ediční činnost. Výraznou obsahovou proměnu představuje
především nová „edice“ odborných bibliografií.
V rámci regionálních funkcí knihovny pokračovala úspěšná realizace speciálních projektů
vypsaných z podnětu MZK vedením Jihomoravského kraje (Jižní Morava čte, Obecní knihovna), dále také zajištění metodického vedení realizace knihovních funkcí v knihovnách kraje či
prostřednictvím pověřených knihoven. Ve schvalovacím procesu byly úspěšně obhájeny dvě
metodiky (Metodika vytváření fondu cizojazyčné literatury a Metodika pro výstavbu a rekonstrukci knihoven), které budou sloužit široké odborné knihovnické veřejnosti a s nimiž se počítá
jako se základními koncepčními dokumenty.
MZK rovněž pokračovala v realizaci strategických stavebních a investičních projektů a zahájila realizaci projektů nových. Ze státního rozpočtu byly knihovně přiděleny prostředky na
výstavbu nového depozitáře – stavební práce byly zahájeny v posledním čtvrtletí roku 2020
a potrvají do roku 2022.
V roce 2020 uzavřela MZK smlouvu s manželi Věrou a Milanem Kunderovými, na jejímž
základě získala darem knihovnu a archiv Milana Kundery. Plánovaný přesun fondu do Brna byl
znemožněn nejprve kvůli uzavření hranic a následně z důvodu rostoucí míry rizika nákazy jak
ve Francii, tak v ČR. Podzimní termín převozu byl proto odložen na rok 2021, předpokládaná
realizace by měla proběhnout v letních měsících (s ohledem na aktuálně platná epidemiologická opatření v rámci EU).
V době úplného uzavření knihovny jsme velmi ocenili bibliobox, kam mohli čtenáři kdykoli
vracet půjčené knihy, a začali jsme uvažovat o pořízení dalšího (nejen pro případy epidemie).
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Vyzkoušeli jsme si i karanténu knih, práci v ochranných rouškách, rukavicích a použití obličejových štítů. To vše sice zkomplikovalo naši práci, ale nikoliv náš vztah ke čtenářům, což dokumentuje i skutečnost, že v průběhu tohoto období bylo zařazeno 209 000 vrácených výpůjček.
Knihovna reagovala na vyhlášená vládní opatření (včetně jejího uzavření) průběžným prodlužováním výpůjček, jako náhrada za uzavření knihovny a za výpadky v provozu byly čtenářům
prodlužovány registrace o dva měsíce. Organizačně se přitom knihovna musela vypořádat i s pokračujícími stavebními pracemi, které provoz dále komplikovaly.
Pracovníci služeb dokázali velmi pružně přecházet z režimu uzavřené knihovny do absenčního či prezenčního půjčování, připravit studovny na omezený počet míst, přesunout půjčování
knih do jiných prostor, zajistit vyhledávání ve volném výběru, přičemž se snažili o co nejvíce
možný bezkontaktní způsob půjčování.
V bezkontaktním půjčování absenčních výpůjček nám pomohly dva nové selfchecky. Ačkoli
knihovna selfchecky měla již dříve, čtenáři je začali více využívat až v době koronaviru (bylo
potřeba co nejrychleji odbavit čtenáře a zamezit tvorbě front). Počet výpůjček zaevidovaných
přes selfchecky byl oproti roku 2019 dvojnásobný. Počet půjčených dokumentů, přestože byl
nižší než v jiných letech, neklesl o tolik, jak by se vzhledem k uzavření knihovny dalo předpokládat.
Čtenářům byly poskytovány i další služby, na které byli dosud zvyklí a které jim umožnily získat přístup k literatuře a k různým informacím (například meziknihovní výpůjční služba zpracovala téměř 10 000 požadavků). Čtenáři si mohli objednat eBooks on Demand, tj. skenování knih
na objednávku, popřípadě dávali knihovně další tipy na digitalizaci. Z online služeb využili dostupnost více než desítky databází, k nimž byl umožněn vzdálený přístup z domova. Telefonické
a e-mailové informační služby (včetně rešeršních) byly dostupné i v době uzavření knihovny –
zájem o ně neklesal, nýbrž několikanásobně vzrostl.
Ani v době úplného znepřístupnění knihovny pro veřejnost knihovníci nezaháleli. Pracovníci
akvizice objednali a akvizičně zpracovali dokumenty v hodnotě 2 650 000 Kč. V době nouzového stavu pracovali katalogizátoři mj. na tvorbě retrokonverzních záznamů a na harmonizaci autoritních záhlaví. Díky tomu máme v elektronickém katalogu o 125 000 záznamů více.
Dále probíhaly přesuny dokumentů ve skladištích. Ve více než 4milionovém fondu MZK prošlo 540 000 svazků řádnou nebo alespoň číselnou revizí. Přesuny a revize proběhly i ve studovnách a ve volných výběrech.
Čas byl i na čištění knih na čisticích strojích Depulvera, na opravy opotřebovaných a poškozených štítků se signaturami, na výměnu poškozených čárových kódů a na převazbu poškozených vazeb.
Ani kopírky nezůstaly v nečinnosti. U poškozených knih s vytrhanými stránkami bylo dokopírováno a znovu vyvázáno okolo 2 000 stran.
Zahraniční knihovny se, vedle zajišťování svých běžných výpůjčních procesů, prezentovaly
v online prostředí streamovanými přednáškami (zejména cyklus Používej MoZeK, který má
dlouhodobě velkou sledovanost). Byl zaktualizován fond v rámci jednotlivých knihoven a byly
provedeny posuny a revize.
Nouzový stav samozřejmě nezastavil ani digitalizaci – přes 1,7 milionu zdigitalizovaných
stran mluví za vše. Díky spolupráci s Národní knihovnou ČR (dále jen NK ČR), která také digitalizaci
nezastavila, tak v roce 2020 přibyly v digitální knihovně MZK více než 3 miliony stran – celkový počet stran již přesáhl 60 milionů. Právě Digitalniknihovna.cz se stala v loňském roce významnou
devizou knihovny, která umožnila poskytnout uživatelům v alespoň omezené míře přístup ke
studijním a k odborným materiálům i v době jejího uzavření.
Autoři textu: Mgr. Radka Chlupová, MBA
Radka.Chlupova@mzk.cz
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Tomas.Kubicek@mzk.cz
Ing. Petr Žabička
Petr.Zabicka@mzk.cz
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Vládní nařízení musí dodržovat všichni bez výjimky. Foto: archiv MZK.
Do biblioboxu mohli čtenáři vracet své výpůjčky i v době uzavření knihovny. Foto: archiv MZK.
Foto: archiv MZK.
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1.
Přípravy na znovuotevření knihovny. Foto: archiv MZK.
2.– 3. Připraveno na znovuotevření. Foto: archiv MZK.
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#Knihovnyprotiviru a NDK-Covid
Pandemie koronaviru, která ovlivnila svět v roce 2020, sice významně
zasáhla do chodu knihoven, dala jim však současně jedinečnou příležitost
ukázat, jak jsou jejich služby pro uživatele důležité a v konkurenci
internetu i dostatečně atraktivní.
#Knihovnyprotiviru
Myšlenka na vytvoření webového rozcestníku #Knihovnyprotiviru (protiviru.knihovny.cz) se objevila na základě pozitivního ohlasu na seznam e-zdrojů, jenž byl uveřejněn na Facebooku MZK.
Během tří dnů jsme proto připravili webovou stránku, kde jsme prezentovali odkazy na online
služby a na digitální obsah dostupný zejména prostřednictvím knihoven. Rozcestník jsme rozdělili do čtyř hlavních sekcí dle věku na děti, studenty, dospělé a seniory. Těmto věkovým skupinám se pak přizpůsoboval obsah. Na výběru zdrojů se podílely týmy projektů Knihovny.cz
a Digitalniknihovna.cz, oddělení PR, kolegové z MZK a z dalších knihoven. Na sociálních sítích jsme pak rozšířili hashtag #Knihovnyprotiviru, jehož cílem bylo sjednotit aktivity knihoven
v době koronavirové pandemie tak, aby je bylo možné jednoduše vyhledat. Zároveň jsme se
snažili demonstrovat jednotu knihoven. Hashtag se poté mezi knihovnami začal používat a stal
se pro nás cenným zdrojem při doplňování obsahu na rozcestník (tipy, co doplnit, jsme od
knihovníků a uživatelů dostávali také prostřednictvím e-mailu).
V rámci rozcestníku jsme chtěli ukázat potenciál projektů Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz –
z tohoto důvodu část obsahu poukazovala na to, co je možné v těchto portálech nalézt. Zařadili
jsme sem též i zdroje z jiných knihoven: například e-knihy Městské knihovny v Praze, odkazy na
discovery služby a databáze vybraných akademických knihoven, digitální knihovny obsahující
šedou literaturu a dokumenty v režimu open access. Upozornili jsme také na možnost legálního
čtení online prostřednictvím služeb předplácených knihovnami, jako jsou Palmknihy, Bookport,
Flexibooks nebo Publi. Nechyběly ani zajímavé aktivity knihovníků v době covidu (online autorská čtení apod.). Využili jsme i obsah jiných institucí, přičemž část zdrojů pocházela z produkce veřejnoprávních médií. Prezentovali jsme také projekty jako #veda_na_doma od Akademie
věd ČR, Google Arts & Culture nebo odkazy věnované problematice sestavování rodokmenů.
V rámci webu byla šířena také kampaň Kup knihu, zachráníš nakladatele!, jejímž iniciátorem
byla MZK.
Úlohou knihoven je poskytovat uživatelům důvěryhodné a ověřené informace, aby si mohli
udělat vlastní názor. O onemocnění covid-19 se objevilo množství protichůdných informací,
dezinformací a fám. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou v Praze
vytvořili samostatnou sekci, kde jsme shromáždili odkazy na věrohodné odborné zdroje a na
weby státní správy, kde se tato problematika řešila. Na webu #Knihovnyprotiviru byl zpřístupněn
i odkaz do Národní digitální knihovny – Covid (dále jen NDK-Covid).
NDK-Covid
Za normálních okolností je podle autorského zákona volných přibližně 19 % digitální knihovny
MZK. V situaci, kdy na jaře knihovny musely zůstat zavřené, se podařilo NK ČR dohodnout
speciální licenční smlouvu s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a získat souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. MZK společně s NK ČR následně
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připravila technické řešení, které umožnilo zpřístupnit kompletní digitální fondy nejen MZK
a NK ČR, ale i ostatních knihoven, které dokázaly zajistit vzdálený přístup chráněný autorizační
bránou pro studenty vysokých škol, registrované čtenáře a pro akademické pracovníky. Podobné
řešení se podařilo NK ČR vyjednat i na podzim, kdy měly tytéž skupiny uživatelů od 2. listopadu 2020 dočasný online přístup k digitálním fondům NK ČR a MZK. Zpřístupněno tak bylo více
než 215 000 titulů monografií a periodik (téměř 64 milionů stran), o tuto službu byl ze strany
čtenářů mimořádný zájem.
Aktivity spojené s #Knihovnyprotiviru a NDK-Covid ukázaly, že po online službách knihoven a po jejich zdrojích existuje poptávka. Dokládá to i návštěvnost obou projektů. Rozcestník
#Knihovnyprotiviru měl v prvních dnech návštěvnost okolo 6 000 uživatelů za den. Návštěvnost
NDK-Covid se jen v rámci MZK pohybovala okolo 1 200 uživatelů za den. Je proto nezbytné nadále budovat digitální sbírky a snažit se zpřístupňovat služby a fondy knihoven uživatelům také
online prostřednictvím národních portálů typu Knihovny.cz nebo Digitalniknihovna.cz.
Autoři textu: MgA. Michal Indrák, Ph.D.
Michal.Indrak@mzk.cz
PhDr. Martin Krčál
Martin.Krcal@mzk.cz
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Část objednaných výpůjček před znovuotevřením knihovny. Zájem o knihy byl enormní. Foto: archiv MZK.
Z konferenčního sálu se stala karanténa pro knihy. Foto: archiv MZK.
Logo #Knihovnyprotiviru.
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Investiční akce
V roce 2020 se podařilo realizovat
další plánované stavební a investiční akce.
Úprava kanceláří
Bylo vytvořeno šest nových kanceláří – vznikly rozdělením prostoru Katalogu v sedmém nadzemním podlaží, jedna nová kancelář vznikla rozdělením místnosti pro konání videokonferencí
v pátém nadzemním podlaží. Tyto stavební práce prováděla stavební firma Tocháček spol. s r.o.,
která zakázku získala na základě výběrového řízení.
Práce byly hrazeny z dotačního programu Ministerstva kultury 134 150 – Rozvoj a obnova
materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Rozsahem prací se jednalo o sádrokartonářské, elektroinstalační, truhlářské (dveře) a podlahářské (koberce) práce, dále byly prováděny úpravy na rozvodech topení a datových sítí.
Celkové náklady, a to včetně projektové dokumentace a stavebního dozoru, dosáhly výše
1,624 milionu Kč. Samotné práce probíhaly od července do října 2020.
Rekonstrukce a dostavba depozitáře Šumavská – H1
V roce 2020 byl vysoutěžen generální dodavatel stavby, firma GEMO a.s. Následně jsme obdrželi
z Ministerstva kultury ČR rozhodnutí o přidělení dotace.
Stavba byla zahájena 12. října 2020. Do konce roku pak bylo zřízeno zařízení staveniště a byly
provedeny vyklízecí a bourací práce ve druhém podzemním podlaží, zajišťování opěrných stěn
a odkopy zeminy. Bourací práce na části stávajícího objektu by pak měly být realizovány v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021. Samotná výstavba depozitáře by měla být dokončena do konce
roku 2022.
Výměna výtahů v budově MZK
Cílem tohoto řešení je zrychlení dopravy návštěvníků knihovny z prostoru foyer (úroveň prvního nadzemního podlaží) do studoven ve všech podlažích. Zrychlení bude dosaženo zvýšením
dopravní rychlosti výtahů, rychlejším odbavením v jednotlivých stanicích a také nižší poruchovostí výtahů.
Koncem roku 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nových výtahů. V něm zvítězila firma LIFTMONT CZ s.r.o. Samotná realizace prací by měla proběhnout během března
a dubna 2021.
Autor textu: Ing. Roman Mátl
Roman.Matl@mzk.cz
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Katalog v sedmém nadzemním podlaží před přestavbou na kanceláře. Foto: archiv MZK.
Přestavbou vznikla nová chodba a kanceláře. Foto: archiv MZK.
Jedna z nově vzniklých kanceláří. Foto: archiv MZK.
Vyklízecí a bourací práce na staveništi budoucího depozitáře Šumavská – H1. Foto: archiv MZK.
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1.– 2. Vernisáž výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Foto: Hana Glombová.
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Ukončené NAKI projekty
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity (NAKI) je program Ministerstva kultury, v jehož rámci jsou
podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje, jež se zaměřují
na oblast národní identity a kulturního dědictví. V roce 2020 skončily čtyři
níže jmenované projekty, které byly realizované v rozmezí let 2016–2020.
Brána moudrosti otevřená
Projekt Brána moudrosti otevřená se věnoval baroknímu kulturnímu dědictví klášterů v Broumově a Rajhradu. Navazoval na dlouhodobou spolupráci MZK s Benediktinským opatstvím Rajhrad
a s Muzeem Brněnska – Památníkem písemnictví na Moravě (v rámci této spolupráce probíhal již v letech 2012–2015 projekt NAKI Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén).
Brána moudrosti otevřená byla projektem navazujícím jen z části – k prezentaci kulturního
dědictví rajhradského kláštera se přidala prezentace kulturního odkazu kláštera v Broumově.
Z tohoto důvodu se stala hlavním řešitelem projektu Univerzita v Hradci Králové.
Zpracovávány a prezentovány tak byly fondy knihoven obou benediktinských klášterů i dalších fondů a sbírek. Knihy a prostory knihovny zajímaly členy řešitelského týmu též po stránce
dlouhodobého uchování knihovního fondu a prostoru, ve kterém je uložený. Pro prezentaci knihovních fondů pak byla připravena nejen výstava zpřístupněná v roce 2019 jak v Broumově, tak
v Rajhradě (výstava nyní dále putuje po dalších paměťových institucích), ale také specializované
mapy, které fondy obou knihoven představují z hlediska proveniencí a typografie. Přehled všech
výstupů a vstupy do typografické databáze a specializovaných map jsou dostupné na webu
projektu: branamoudrosti.cz.
Autorka textu: PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.
Jindra.Pavelkova@mzk.cz

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek
Cílem projektu bylo vytvoření komplexního LTP (Long Term Preservation) řešení ARCLib na bázi
open source, které využívá volně dostupné nástroje a systémy.
Systém ARCLib umožňuje zajistit dlouhodobou ochranu digitálních dat s kompletní podporou OAIS modelu v různě velkých knihovnách. Je alternativou ke komerčním řešením, jejichž
nasazení je často doménou velkých institucí (národních knihoven a národních archivů). Díky
spolupráci s kolegy z NK ČR byla zajištěna interoperabilita s LTP systémem NK ČR, která umožnila obousměrnou výměnu archivačních balíčků pro dlouhodobou ochranu. ARCLib tedy může
být v budoucnu zálohou a případnou alternativou i pro LTP úložiště NK ČR.
ARCLib je díky svému provedení otevřeným řešením, které se v případě potřeby může stát
vhodnou volbou například i pro další paměťové instituce (muzea, galerie a archivy).
Dalším významným výstupem bylo vytvoření dvou metodik, které pokrývají aspekty bit-level
i logické dlouhodobé ochrany digitálních dat. Obě metodiky byly vytvořeny v souladu s mezinárodními standardy (referenční model OAIS – ČSN ISO 14721 a ČSN ISO 16363) s ohledem na
systémy a praxi v tuzemských knihovnách.

20

Výroční zpráva

Rok 2020 v MZK

CPK – využití sémantických technologií pro zpřístupnění
kulturního dědictví prostřednictvím centrálního portálu knihoven
Primárním cílem projektu byl výzkum a vývoj metod vedoucích k zásadnímu zkvalitnění přístupu
ke kulturnímu dědictví dostupnému v českých knihovnách a uplatnění výsledků tohoto výzkumu
při vytváření Centrálního portálu českých knihoven (dále jen CPK), který se opírá o nejmodernější sémantické technologie. Portál měl být realizován v podobě poloprovozu, jenž kombinuje
existující a v rámci projektu nově vyvinuté aplikace a specializované veřejné databáze do portálu
zapojených informačních zdrojů. Portál indexuje nejen metadatové záznamy z přispívajících
institucí, ale i plné texty napříč knihovnami digitalizovaných dokumentů a dalších informačních
zdrojů. Portál nyní integruje informace o službách a fondech 50 veřejných knihoven. Obsahuje
také řadu bibliografií a indexuje též obsah mnoha digitálních knihoven včetně plného obsahu
Národní digitální knihovny.
Cíle projektu bylo dosaženo formou stavebnicového řešení: byly vyvinuty a otestovány dílčí
komponenty, které byly propojeny v rámci poloprovozu. Zvolený přístup umožňuje ostatním institucím využít jak celkový výsledek, kterým je národní portál Knihovny.cz, tak dílčí součásti pro
vlastní potřeby. Celý systém je postaven na nástrojích s otevřeným zdrojovým kódem, jednotlivé
nástroje jsou vystaveny na serveru GitHub.
Pravděpodobně nejkomplexnější systém je Správce zdrojů: umožňuje sklízení, deduplikaci
a obohacování metadatových záznamů a zajišťuje i jejich indexaci v systému Solr. Dokáže se
vypořádat s řadou různých metadatových formátů, pro účely portálu se je však snaží konvertovat do MARC21 nebo do formátu Dublin Core. Za účelem indexace dokáže také stahovat plné
texty dokumentů a další informace. Po sklizení jsou třídy záznamů, u nichž přichází deduplikace
v úvahu, porovnávány tak, aby byl minimalizován čas potřebný na deduplikaci. Po deduplikaci
dochází k doplnění dalších údajů do záznamů – obvykle se jedná o údaje z báze národních autorit, o odkazy na další záznamy nebo další identifikátory. Současně Správce zdrojů doplňuje do
záznamů i další údaje, které jsou výstupem nástrojů na bázi strojového učení – tyto nástroje se
snaží o věcné zařazení bibliografických záznamů tam, kde toto zařazení chybí, nebo o identifikaci významných entit v plných textech dokumentů. Takto doplněné údaje pak slouží ke zlepšení
vyhledatelnosti dokumentů.
Portál Knihovny.cz bude MZK rozvíjet i v budoucích letech.

IN-PROVE: budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu,
Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření několika výsledků v oblasti budování a správy konzervačních knihovních sbírek, které budou využívány pro identifikaci, evidenci a pro prezentaci kulturního dědictví a umožní objektivní rozhodování v případě rozsáhlých aktivit zaměřených na
problematiku konzervace, retrokonverze a ochranného reformátování ohrožených dokumentů
poskytnutím relevantních dat, která nebylo možné získat dříve.
V rámci řešení projektu bylo dosaženo všech předpokládaných výsledků, bylo zpracováno
i několik odborných článků a studií reflektujících průběh prací a jednotlivé dílčí výstupy. Za nejvýznamnější výstup projektu je možno považovat aplikaci PerMonik, jež umožňuje získat přehled o rozsáhlých řadách periodik až na úroveň výtisku a stránky. Pokud bude nástroj využíván
a bude postupně plněn daty, získají ostatní knihovny možnost ověření, jak vypadá kompletní
logická i fyzická struktura těchto dokumentů, a budou podle toho moci zpracovat vlastní exempláře. Vedle toho nástroj poskytne pohled na všechny dochované exempláře v hlavních konzervačních knihovnách. Nástroj by měl být používán pouze pro vybrané nejsložitější tituly (zejména
s řadou regionálních mutací). Předpokládá se, že bude využíván především pracovníky knihoven
při zpracování i vyhledávání informací.
Členové realizačního týmu získali během své práce cenné podněty, což je žádoucí zejména
v případě výzkumu regionálních mutací periodik a dalšího vývoje nástroje PerMonik. Na těchto
činnostech bude MZK s NK ČR nadále spolupracovat.
Autor textu: Ing. Petr Žabička
Petr.Zabicka@mzk.cz

Rok 2020 v MZK

Výroční zpráva

1.

21

2.

3.

1.
2.
3.

Vernisáž výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Foto: Hana Glombová.
Jedním z výstupů projektu byla i kniha RICHTROVÁ, Eva. Řeholníci benediktinského opatství sv. Petra a Pavla
v Rajhradě (1937–1947). Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-296-8.
Profánně provenienční mapa rajhradského fondu – ukázka z mapy. Dostupné z: nobilitas.mapy.mzk.cz/osoby/5.
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Oči Brna: Kateřina Šimáčková
Kvůli vládním opatřením měl cyklus Oči Brna v roce 2020 jen dvě nová pokračování: v únoru
byla prezentace věnována architektu Ondřeji Chybíkovi, poté jsme navázali až v září Kateřinou
Šimáčkovou. Díl věnovaný této brněnské rodačce, ústavní soudkyni, pedagožce a feministce
měl trvat od 16. září měsíc a půl, kvůli druhé vlně pandemie byl však s přestávkami k vidění až
do konce roku.
Kateřina Šimáčková si v průběhu let získala uznání nejen jako expertka v oblasti práva se
zaměřením na lidskoprávní tematiku, mediální právo a státovědu, ale i jako feministka píšící
o tématech genderové rovnoprávnosti a postavení žen v českém právu. Prezentace návštěvníkům představila její práci se zřetelem na lidskoprávní tematiku i feminismus: prostřednictvím
dotykové obrazovky si mohli přečíst její odborné a publicistické články i rozhovory s ní. Pro účely
Očí Brna nám připravila seznam deseti titulů, které ji nejvíce inspirovaly či formovaly její názory,
jeho položky i s ukázkami jsme promítali na skleněný panel v přízemí. V seznamu se objevilo
Druhé pohlaví od Simone de Beauvoir, slovenský feministický časopis Aspekt, Mýtus krásy od
Naomi Wolf, ale třeba i Pipi Dlouhá punčocha.
Ve čtvrtek 8. října pak Kateřina Šimáčková spolu s dalšími šesti kolegyněmi a kolegy představila knihu Mužské právo, jejíž je spolueditorkou a která se obecně zabývá otázkou genderové
neutrality legislativy a právní praxe. Uvedené tematizuje kupříkladu na úrovni mezinárodního
práva, v oblasti porodnictví, náhradního mateřství, zabývá se také právní definicí sexuálních
zločinů, hnutím #MeToo v českém prostředí či manželstvím stejnopohlavních párů. Uvedení
knihy proběhlo prostřednictvím streamu na sociálních sítích. Během živého vysílání, kterého se
zúčastnilo 136 aktivně sledujících, byl věnován prostor i dotazům z řad publika.
O dva týdny později, 21. října, pak došlo v prostorách MZK i na streamovanou besedu za
účasti autorky a tří dalších osobností z prostředí soudnictví, se kterými mohli diváci diskutovat
online na téma postavení žen v české justici. Debatu online sledovalo 385 připojených diváků.
Autor textu: Mgr. Radoslav Pospíchal
Radoslav.Pospichal@mzk.cz
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JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Foto: archiv Kateřiny Šimáčkové.
Pozvánka na besedu s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D. Foto: archiv MZK.
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Komenský v obrazech
V roce 2020 uplynulo 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Výročí bylo provázeno řadou akcí připomínajících význam jeho osobnosti a díla, které zanechal. K roku Komenského se
připojila i MZK. Ta je vlastníkem významné sbírky rukopisných i tištěných komenian, mj. dvou
autografů a řady prvních vydání, a právě s využitím tohoto rozsáhlého souboru se rozhodla přiblížit Komenského dílo veřejnosti.
Výstava Komenský v obrazech se zaměřila na obrazový aspekt známých prací předního evropského myslitele a stranou nenechala ani kulturní význam vizuální podoby samotného autora.
Propojení textu a obrazu je v Komenského díle spjato především s učebnicí Orbis pictus,
které je také věnována největší pozornost. Z jednotlivých témat podaných formou komentovaných obrazů je skládán obraz světa okolo nás. Orbis pictus byl představen v řadě tištěných i rukopisných vydání i jazykových mutací, která dobře demonstrují jak popularitu díla, tak bohatství
historických fondů MZK. Svým způsobem protiklad k Orbis pictus představuje kresba labyrintu,
která ilustruje rukopis stejnojmenného díla. Pohled na město – alegorii světa – uvozuje seznámení Poutníka s jeho jednotlivými částmi. Za připomenutí stojí, že plastické ztvárnění tohoto vyobrazení zdobí čelní fasádu MZK. Mapa Moravy patří mezi Komenského díly k výjimce, protože
promlouvá specifickým jazykem kartografie. Méně známý je v tomto ohledu fakt, že i samotný
autor přispěl k vyjadřovacím schopnostem map zavedením dodnes používané značky pro vinohrad. Od školních let neseme ve své paměti i otisk podoby „Učitele národů“ – a právě proto je
vizuální reprezentaci Komenského věnován samostatný oddíl. Portréty fixují nejen stereotypní
atributy, přisuzované jedné z nejznámějších postav české historie, ale jsou inspirací pro novodobá znázornění – od těch klasických až po karikaturu.
Na vernisáži výstavy 29. září zaznělo mj. několik skladeb z Komenského kancionálu a úvodní
slovo prof. Tomáše Knoze. Vzhledem ke složité situaci spojené s omezeními provozu knihovny i její galerie však uvedení výstavy proběhlo pouze online. Návštěvníci potom mohli výstavu
zhlédnout jen krátce na začátku října. Jako prozíravá se v tomto ohledu jeví souběžná příprava
webové verze výstavy, která umožnila zpřístupnit plné digitalizáty vystavených knih i širší verze
doprovodných textů. Přístupná je z adresy komensky.knihovny.cz.
Námět: Jan Pavlíček. Autoři textů: Jan Pavlíček, Jiří Dufka, Anna Grůzová, Martin Drozda, Jaroslav Stanovský, Jitka Machová. Reprodukce: Vilém Kaplan. Prostorové a grafické řešení: Johana Kratochvílová. Technická realizace a produkce: Jiří Smrž, Arnošt Mach, Martina Šmídtová,
Radoslav Pospíchal, Pavel Tazbirek. Webová verze: Martin Krčál, Martina Smetánková, Iva Zadražilová, Alena Paulusová. Propagace: Martina Šmídtová.
Autor textu: Mgr. Jiří Dufka
Jiri.Dufka@mzk.cz
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Výstava věnovaná Janu Amosi Komenskému. Detail expozice. Foto: Pavel Němec.
Výstavní prostory. Foto: Pavel Němec.
Vstup na výstavu. Foto: Pavel Němec.
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1.– 3. Vizuál kampaně. Foto: archiv MZK.

Rok 2020 v MZK

Výroční zpráva

27

Kup knihu, kampaň na podporu knižního trhu
Celosvětová pandemie koronaviru zasáhla v roce 2020 také knižní trh, který se dostal do velice
obtížné situace.
MZK na počátku dubna spojila své síly s krajskými knihovnami, Sdružením knihoven ČR a se
Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a společně přišly s výzvou Kup knihu, zachráníš nakladatele! V době zavřených knihkupectví vyzvaly širokou veřejnost k online nákupu knih,
ideálně přímo prostřednictvím e-shopů nakladatelů. Své nové knižní úlovky poté čtenáři prezentovali na sociálních sítích pod hashtagem #kupknihu. Výzva byla zaměřena především na sociální
sítě Facebook a Instagram. Od první chvíle se k ní připojovali nejen čtenáři, ale také jednotlivá nakladatelství a knihovny napříč celou republikou. MZK na podporu této výzvy přišla s celou řadou
aktivit. Tým, který má na starosti prezentaci české literatury na zahraničních knižních veletrzích,
pak oslovil řadu českých autorů s žádostí o natočení krátkých videí s „ochutnávkami“ z jejich
děl. K výzvě se tak přidali Marek Toman, Kateřina Tučková, Marek Šindelka, David Böhm, Tereza
Semotamová, Jan Němec, Markéta Pilátová, Anna Cima či Alena Mornštajnová. Zpříjemnit čas
v době karantény i těm nejmenším se rozhodli členové týmu Jižní Morava čte a společně s regionálními spisovateli připravili seriál autorských čtení příběhů a pohádek Lucie Hlavinkové, Daniela
Vydry, Petry Dvořákové, Jiřího Šandery, Markéty Harasimové či Jana Opatřila.
V listopadu MZK navázala na svou jarní kampaň výzvou Kup knihu k Ježíšku, jež se opět
snažila motivovat veřejnost k nákupu knih, tentokrát v podobě vánočního dárku pod stromeček.
MZK se obracela na veřejnost s otázkou: Jakou knihu byste si letos přáli k Vánocům? Poté
opět sdílela přání a tipy na sociálních sítích pod hashtagem #kupknihukjezisku. I tentokrát se
MZK spojila s dalšími institucemi (mj. s krajskými knihovnami, Sdružením knihoven ČR, NK ČR,
Asociací knihoven vysokých škol, Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR) a kampaň realizovala s podporou Svazu českých nakladatelů a knihkupců. MZK na svém portálu
Knihovny.cz nabídla také žánrové inspirační seznamy, které pomáhaly vybrat tu správnou knížku
pod stromeček. Kampaň byla též doprovázena řadou aktivit. Tou nejzásadnější bylo pět streamovaných večerů moderovaných stand-up komičkou Adélou Elbel, do kterých se zapojilo několik českých autorek a autorů (Arnošt Goldflam, Iva Pekárková, Martin Vopěnka, Filip Rožek
a Petr Sís). Uskutečnil se i speciální večer s Adélou Elbel pro Nadační fond dětské onkologie Krtek.
Do kampaně se zapojily i různé osobnosti, mj. hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, primátorka města Brna Markéta Vaňková či dramaturg a herec Jiří Havelka.
Autorka textu: Mgr. et Bc. Klára Přibylová
Klara.Pribylova@mzk.cz
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Radka Denemarková v Literárním domě v Curychu (2. prosince 2020). Foto: archiv MZK.
Česko-německý digitální festival Echo Tschechien a Schaubühne Lindenfels Lipsko (27. a 28. listopadu 2020).
Foto: archiv MZK.
Moderátorka Zuzana Jürgens a herečka Steffi Böttger, digitální festival Echo Tschechien
a Schaubühne Lindenfels Lipsko (27. a 28. listopadu 2020). Foto: archiv MZK.
Markéta Pilátová, Letní festival v Curychu (27. srpna 2020). Foto: archiv MZK.
Alena Mornštajnová, čtení ve Vídni (1. října 2020). Foto: archiv MZK.
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Česká literatura na
mezinárodních knižních veletrzích

Rok 2020 byl v mnoha ohledech specifický. Se zřetelem na pandemii koronaviru byly mezinárodní knižní veletrhy v Londýně, Lipsku, Boloni a ve Vídni zrušeny. Veletrh ve Frankfurtu nad
Mohanem byl částečně přenesen do digitálního prostoru. Odřeknuto bylo také hostování ČR na
veletrhu ve Varšavě, stejně tak i návrat po několikaleté odmlce do Paříže – obě prezentace by
se měly uskutečnit v roce 2021.
V roce 2020 byla navíc završena a ukončena programová řada s českými autory v německy
mluvících zemích nazvaná Echo Tschechien 2020, která navazovala na úspěšné hostování ČR
na Lipském knižním veletrhu v roce 2019. Echo nabídlo řadu čtení, diskuzí a doprovodných kulturních akcí a otevřelo další brány německojazyčného knižního trhu pro českou literaturu – i přes
komplikace způsobené pandemií koronaviru proběhla jen na podzim 2020 více než desítka akcí
s českými autory ve Švýcarsku, Německu i Rakousku. Projekt realizovala MZK z pověření Ministerstva kultury ČR společně s ČLC v Praze, Českým centrem Berlín, Generálním konzulátem ČR
v Drážďanech a s řadou dalších kooperačních partnerů. Vyvrcholením festivalu byly rezidenční
pobyt spisovatelky Markéty Pilátové v Lipsku, vystoupení Aleny Mornštajnové na digitálním
Frankfurtském knižním veletrhu a česko-německý festival se sedmi autory v Schaubühne Lindenfels v Lipsku. Jako obzvláště úspěšné se ukázaly být hybridní formáty, které kombinovaly
vystoupení na místě v zahraničí a online z ČR: německo-český festival (27. a 28. listopadu) tak
oslovil přibližně 4 800 lidí. Akci s Alenou Mornštajnovou (16. října) zhlédlo na Facebooku více
než 6 000 lidí, přibližně 1 000 zájemců zaujalo vystoupení autorky Markéty Pilátové v Literárním
domě Lipsko (19. října).
Česká literatura si díky hostování a následnému Echu získala na německém knižním trhu
nezaměnitelnou pozici s více než 100 knižními novinkami vydanými od roku 2018. Mezi nejnovější tituly patří Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé (Prag 1939–1945 unter
deutscher Besatzung. Orte – Ereignisse – Menschen; překlad Kathrin Janka) Jiřího Padevěta,
román Hana (Hana; překlad Raija Hauck) Aleny Mornštajnové, povídky O bílých slonech (Die
weißen Elefanten; překlad Mirko Kraetsch) Ireny Douskové, politický thriller Nekompromisně
(Die Residentur; překlad Mirko Kraetsch) Ivy Procházkové, western Cukrárna U Šilhavého Jima
(Die Konditorei zum Schielenden Jim; překlad Raija Hauck) Marka Tomana a grafický román
Divoši (Die Wilden; překlad Katharina Hinderer) Lucie Lomové.
Web ahojleipzig2019.de, který při příležitosti hostování ČR v Lipsku vznikl, zůstává i nadále
dosud největší databází o českých autorech současné literatury v německém jazyce.
Autor textu: Ing. Martin Krafl
Martin.Krafl@mzk.cz
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Činnost Českého literárního centra
v roce 2020
ČLC, sekce MZK, v roce 2020 i přes omezení volného pohybu osob a další protipandemická
opatření podporovalo všechny umělce napříč literární branží a poskytovalo aktuální informace
o české literatuře odborné i široké veřejnosti u nás i v zahraničí. Během jarní vlny pandemie
koronaviru se ČLC zaměřilo na pomoc zejména českým autorům, kteří následkem zrušených
výjezdů do zahraničí na festivaly, veletrhy a autorská čtení ztratili část svých příjmů. Došlo proto
k výraznému navýšení počtu rezidenčních pobytů v ČR a byla vyhlášena výzva, v jejímž rámci
získalo 16 autorů tvůrčí stipendium.
Celá řada plánovaných aktivit ČLC na rok 2020 byla spojena s účastí ČR na veletrzích v Paříži a Varšavě a s hostováním na komiksovém festivalu Lakes v britském Kendalu. Tyto akce
musely být přesunuty na rok 2021.
I v roce 2020 se ČLC snažilo navázat partnerství s institucemi v zahraničí. Došlo například
k uzavření memorand o spolupráci s Literárním domem Oberpfalz a s Literárně informačním
centrem Slovenska, k navázání spolupráce s festivalem debutujících autorů organizovaným literárním domem v Kielu a s Drážďanskou cenou lyriky. ČLC také podnítilo a finančně podpořilo
vznik čísla britského časopisu Modern Poetry in Translation zaměřeného na českou poezii. Byly
v něm otištěny překlady básní deseti (převážně současných) českých autorů.
ČLC pokračovalo spolu s deseti dalšími partnery v realizaci mezinárodního projektu CELA,
jehož cílem je podpořit začínající překladatele a autory a poskytnout jim dovednosti a kontakty
využitelné v rámci evropského knižního trhu. Čeští překladatelé přeložili v rámci projektu za rok
2020 celkem 27 textů začínajících evropských autorů. Ukázky z tvorby Ondřeje Macla, Lucie
Faulerové a Anny Beaty Háblové byly přeloženy do osmi evropských jazyků (více o projektu na
webu cela-europe.com). ČLC je také od podzimu 2020 členem Evropské aliance akademií se
sídlem v Akademii umění v Berlíně (allianceofacademies.eu) a nadále spolupracuje s obdobnými
institucemi v Evropě v rámci sdružení ENLIT.

Priorita pro rok 2020
ČLC si pro rok 2020 stanovilo jako svou prioritu podporu komiksových děl a jejich tvůrců. Vznikl
proto sedmidílný seriál Český komiks ve světě dostupný na českém facebookovém účtu ČLC
a na YouTube. Seriál mapuje zahraniční úspěchy českých komiksových tvůrců. Představuje vybrané české komiksy vydané v zahraničí: od francouzského vydání komiksu Drak nikdy nespí
(Jiří Grus, Vojtěch Mašek a Džian Baban) až po Podivuhodnou robotí expedici (Jindřich Janíček
a Taťána Rubášová), která již vyšla v Jižní Koreji, Nizozemsku a Maďarsku.
ČLC vyhlásilo během jara soutěž nejen pro děti a mládež s názvem Komiks za komiks, jež
byla součástí kampaně MZK Kup knihu, zachráníš nakladatele! V rámci soutěže vzniklo celkem
12 krátkých videí, v nichž uznávaní komiksoví autoři (například Štěpánka Jislová, Nikkarin, David
Böhm, Lucie Lomová, Marek Rubec) ukázali, jakým způsobem tvoří svá komiksová díla. Videi se
nechalo inspirovat celkem 86 účastníků soutěže, kteří si zkusili vytvořit vlastní krátký komiks –
15 z nich získalo komiksy vydané malými nezávislými nakladateli.
Vrcholem roku 2020 mělo být hostování ČR v rámci mezinárodního festivalu Lakes v britském Kendalu, které však muselo být přesunuté na říjen 2021.

Rok 2020 v MZK

Výroční zpráva

31

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Workshop s Markem Rubcem ve Varšavě. Foto: archiv MZK.
Seriál Český komiks ve světě. Foto: archiv MZK.
Workshop se Zuzanou Vojtovou v Broumově. Foto: archiv MZK.
Setkání s Martinem Ryšavým v Broumově. Foto: archiv MZK.
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Podpora autorů
Výjezdy do zahraničí
Z více než 150 plánovaných akcí českých autorů v zahraničí se v roce 2020 podařilo uskutečnit
pouze 30. Nejčastěji autoři vyjížděli do německy mluvících zemí (11 výjezdů) a do Polska (9 výjezdů), kde se mělo v roce 2020 konat hostování ČR na mezinárodním varšavském veletrhu.
Za zmínku stojí například dvě větší akce uskutečněné v rámci mezinárodního festivalu Silesius,
který se pravidelně koná ve Vratislavi. Jednalo se o scénické čtení z her Tomáše Vůjtka a Anny
Saavedry v překladu Tomasze Grabińského a o křest polské antologie básní deseti současných českých básnířek v překladu Zofie Bałdygy s názvem Sąsiadki (Sousedky), která vznikla ve
spolupráci s Vratislavským literárním domem. Křtu sborníku se díky finančnímu zajištění ČLC
zúčastnily Marie Iljašenko, Olga Stehlíková, Anna Beata Háblová a překladatelka Zofia Bałdyga.
Díky navázané spolupráci s komiksovým festivalem BD Lyon vystoupila na tomto francouzském
festivalu i česká komiksová autorka Lucie Lomová. Marek Rubec připravil a realizoval v Polsku
dva workshopy pro děti.
Tvůrčí stipendium
ČLC v reakci na pandemii koronaviru vyhlásilo výjimečnou výzvu pro získání až tříměsíčního
tvůrčího stipendia. Přihlásilo se celkem 182 tvůrců, z nichž komise vybrala celkem 16 autorů
(czechlit.cz/cz/clc-udelilo-16-autorskych-stipendii/).
Online akce
ČLC se snažilo publiku v zahraničí představit aktuální českou tvorbu pomocí online akcí s českými autory. Ve spolupráci s mezinárodními festivaly, institucemi a Českými centry bylo zorganizováno celkem 17 online akcí pro zahraniční veřejnost. Mezi nejdůležitější online vystoupení patřila představení českých autorů na britském festivalu Lakes, který v roce 2020 proběhl
pouze virtuálně. Hlavním bodem českého programu byla digitální výstava komiksové tvůrkyně
Toy_Box (licaf-exhibitions.com/we-killed-all-grey). Za zmínku stojí i představení tří komiksových
autorů Jindřicha Janíčka, Lucie Lomové a Štěpánky Jislové během komiksového festivalu v italské Lucce.
Rezidenční pobyty v ČR a zahraničí
Čeští autoři měli stejně jako v minulých letech možnost zažádat o rezidenční pobyt v Broumově
spojený s měsíčním stipendiem. ČLC vyšlo vstříc co největšímu počtu žadatelů – byl proto realizován rekordní počet rezidenčních pobytů (celkem 15), a to i přestože jarní rezidence nebylo
možné realizovat z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
Poprvé za dobu existence ČLC byla vypsána výzva pouze pro začínající autory, jež měla velký úspěch: z 29 přihlášených autorů vybrala odborná komise Martina Škabrahu, Nelu Bártovou,
Kamilu Hladkou a Jana Váňu.
Snahou ČLC je i nabídnout vybraným autorům rezidenční pobyt v zahraničí. V roce 2020
tuto možnost získali Markéta Pilátová a Vratislav Maňák, kteří pobývali na rezidenci v Německu,
a Vojtěch Mašek, který strávil měsíc ve Velké Británii. Do ČR přijela na rezidenční pobyt polská
autorka Marta Dzido, laureátka Ceny Evropské unie za literaturu, a německý prozaik Jacob Nolte.

Podpora překladatelů a bohemistů
Rezidenční pobyty
V rámci otevřené výzvy byla udělena stipendia a rezidenční pobyty v Praze a Brně celkem 12 překladatelům. Původně vybraní zahraniční překladatelé a bohemisté nemohli z důvodů pandemie
koronaviru přijet do ČR, proto ČLC vyhlásilo v roce 2020 výjimečnou výzvu určenou pro překladatele žijící v ČR, kteří se věnují uměleckému překladu z nebo do českého jazyka. Vedle rezidenčních pobytů ČLC spolupracuje s bohemistickými pracovišti v zahraničí. V roce 2020 se podařilo
uspořádat pět seminářů o české literatuře s českými autory na bohemistických pracovištích ve
Vídni, Mnichově a Poznani.
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Cena Susanny Roth
ČLC ve spolupráci s Českými centry zorganizovalo již šestý ročník mezinárodní překladatelské
soutěže s názvem Cena Susanny Roth. Více než 100 mladých překladatelů z 16 evropských
a asijských zemí překládalo úryvek z prozaické knihy Veroniky Bendové Vytěženej kraj (2019).
Nejvíce soutěžících se již tradičně přihlásilo z Polska. Oceněno bylo celkem 13 překladatelů,
kteří mohou absolvovat vzdělávací pobyt v ČR v roce 2021. Výherci také obdrželi knižní dar
a v listopadu 2020 se zúčastnili online přednášky Ondřeje Lipára o současné české literatuře.
Pro soutěžící z Německa byl navíc připraven překladatelský seminář organizovaný ČLC a Českým centrem Berlín vedený zkušenými překladateli Mirkem Kraetschem a Kathrin Jankou.
V roce 2020 ČLC společně s Českými centry vydalo česko-anglickou brožuru mapující prvních pět ročníků Ceny Susanny Roth. Brožura obsahuje vedle informací o soutěži také komentáře českých spisovatelů zapojených do soutěže, mapu zúčastněných teritorií, rozhovor s maďarskou vítězkou z roku 2015 Z. J. Hahnovou, seznam laureátů či závěrečné slovo Daniela Rotha,
synovce Susanny Roth.

Odborná a široká veřejnost
ČLC v roce 2020 zorganizovalo celkem 21 akcí pro veřejnost v ČR, osm z nich bylo realizováno
online. Jednalo se primárně o akce s rezidenty ČLC. Nově začalo ČLC spolupracovat s festivalem Den poezie. Nejúspěšnější z hlediska sledovanosti byla online debata polské rezidentky
Marty Dzido s českým prozaikem a redaktorem Janem Němcem uspořádaná ve spolupráci
s Polským institutem a Knihovnou Václava Havla. Během zimního festivalu Knihex připravilo
ČLC debatu se zahraničními nakladateli, kteří představili aktuální situaci knižního trhu ve Francii,
Velké Británii a Švédsku. ČLC vydalo celkem sedm brožur a katalogů v angličtině a francouzštině a zveřejnilo 11 tzv. Témat měsíce (odborně-popularizačních přehledových studií nejen o české literatuře, ale například i o nejnovějších zahraničních trendech v literatuře pro děti a mládež).
Témata jsou publikována česky a anglicky na webových stránkách CzechLit (czechlit.cz).
Autor textu: Ing. Martin Krafl
Martin.Krafl@mzk.cz
a tým ČLC
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Rok pandemie v MZK

květen
•
•

18. 5. Uzavřen Kramerius VŠ.
25. 5. Otevření studoven – namísto 798 míst
je k dispozici 241 míst z důvodu dodržení
vládou předepsaných rozestupů.

duben
•

•
•

březen
•
•
•

•

11. 3. Uzavření knihovny.
12. 3. Na Facebooku zveřejňujeme první
stručný přehled e-zdrojů.
19. 3. Spuštěny #Knihovnyprotiviru, rozcestník
volně dostupných online zdrojů. Součástí je
i odkaz na dočasně zpřístupněné digitalizované
dokumenty pro studenty vysokých škol
(Kramerius VŠ), zatím prostřednictvím
přístupového bodu NK ČR.
25. 3. Spuštěn přístupový bod MZK
do Krameria VŠ již s autentifikací
prostřednictvím EduID.

•

•

•
•

•

3. 4. Zahájena kampaň na podporu knižního trhu
Kup knihu, zachráníš nakladatele! První záznam
čtení s Kateřinou Tučkovou je zveřejněn ještě týž den.
8. 4. Pro čtenáře MZK spuštěn přístup do databází
Oxford University Press a Bloomsbury.
10. 4. ČLC v rámci podpory knižního trhu vypisuje
mimořádné stipendium pro české autory.
12. 4. V rámci kampaně Kup knihu, zachráníš
nakladatele! spouští ČLC soutěž pro veřejnost
Komiks za komiks.
14.4. MZK se připojuje k projektu Folding@home –
kapacita nevyužívaných serverů a počítačů
je sdílena pro výpočty medicínského výzkumu.
15. 4. Spuštěn portál ctenidetem.knihovny.cz.
24. 4. Po večerním jednání vlády 23. dubna,
která nečekaně posunula možnost otevření
knihoven z původního 8. června na 27. dubna,
oznamuje MZK čtenářům, že od 29. dubna
otevře v omezeném režimu.
29. 4. Otevření knihovny – omezený režim
pouze pro výdej absenčních výpůjček, v platnosti
mimořádná hygienická opatření včetně třídenní
karantény na vrácené knihy a nošení rukavic,
pro seniory vyhrazena zvláštní otevírací doba.
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•
•
•
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září

2. 6. Spuštěna virtuální výstava Akce K
původně plánovaná na jaro do galerie MZK.
8. 6. Zrušení karantény na knihy.
30. 6. Konec povinného nošení roušek
a dodržování rozestupů.

•

9. 9. Znovuzavedení povinnosti
nosit roušky v knihovně.

říjen
•

listopad
•

•

•

•

•

•

2. 11. V kooperaci s NK ČR spuštěna
NDK-Covid dočasně zpřístupňující
kompletní digitální fondy studentům
a pedagogům VŠ a VOŠ.
5. 11. K propagaci online služeb portálu
Knihovny.cz je spuštěn web
poznejte.knihovny.cz.
12. 11. MZK se hlásí ke kampani
Svazu českých knihkupců a nakladatelů
#knizkaprosestricku.
18. 11. Spuštěno pokračování kampaně
na podporu knižního trhu tentokrát
s názvem Kup knihu k Ježíšku.
25. 11. Otevřeno „výdejové okénko“
pro vyzvedávání předem objednaných
absenčních výpůjček.
27. 11. Zahájen Česko-německý digitální
literární festival.

•

•
•

•

prosinec
•

•
•

•
Autoři textu: Mgr. Pavel Tazbirek,
		
Mgr. Martina Šmídtová
		
pr@mzk.cz

3. 10. MZK ruší kulturní a vzdělávací akce
nad 10 účastníků.
8. 10. První stream namísto plánované fyzické
akce – slavnostní uvedení knihy Mužské právo
spolueditorky Kateřiny Šimáčkové.
12. 10. První streamovaná přednáška z cyklu
Používej MoZeK! – Lukáš Hána.
14. 10. V souladu s platnými vládními opatřeními
MZK uzavírá galerii.
#Knihovnyprotiviru se přejmenovávají na
online.knihovny.cz, doplňovány jsou online
vzdělávací a kulturní akce knihoven.
Zahájen Frankfurtský knižní veletrh online,
jehož se aktivně účastní i MZK.
22. 10. Opětovné uzavření knihovny.

2. 12. MZK nabízí registrovaným čtenářům
přístup k odborným e-knihám z databáze
ProQuest Ebook Central.
3. 12. Otevření studoven s omezeným
počtem míst.
18. 12. Opětovné uzavření studoven a návrat
k výdejnímu okénku, současně MZK čtenářům
oznamuje tradiční uzavření knihovny přes
vánoční svátky od 23. prosince do 3. ledna.
27. 12. Dle aktualizace vládních opatření MZK
oznamuje čtenářům, že i po 3. lednu knihovna
zůstane uzavřena, a to až do odvolání.

Fakta a čísla
Všechny ukazatele byly v roce 2020 ovlivněny opatřeními ve
vztahu k pandemii covid-19 a s tím souvisejícím omezeným
provozem knihovny. To však podnítilo otevření a zpřístupnění
fondů a služeb novým způsobem.
K významným tématům byly vytvářeny online digitální sbírky s odkazy na fond MZK. Z výše
uvedeného důvodu se do online prostoru přesunula také významná část komunikace se čtenáři.
str.: 37–79
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Základní činnost organizace v roce 2020
Služby uživatelům

Za rok 2020 jsme zodpověděli celkem 2 922 dotazů, poskytli 50 konzultací a pro čtenáře jsme
zpracovali 49 rešerší. I přes omezení v souvislosti s covidem-19 byl stále zájem o meziknihovní
výpůjční služby (MVS). Badatelé nemohli cestovat a využívali možnosti získávání literatury prostřednictvím MVS, která v roce 2020 zpracovala 9 521 požadavků, z nichž bylo 8 636 vyřízeno
kladně. MVS zpracovala 54 objednávek služby eBooks on Demand, z toho bylo 49 požadavků
vyřízeno kladně – 1 objednávka byla zamítnuta z důvodu autorských práv, zpracování posledních 2 objednávek bylo přesunuto do roku 2021 a 2 objednávky byly zrušeny z důvodu uspokojení uživatele variantami volně dostupnými ke stažení.
V roce 2020 byly pro registrované čtenáře přístupné následující databáze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Většina z nich byla dostupná i s možností vzdáleného přístupu. Největší nárůst ve statistikách
zaznamenala opět databáze aktuálních novin a časopisů Pressreader – za rok 2020 jsme evidovali 40 000 přístupů do tohoto zdroje.
MZK uspořádala pro veřejnost 11 školení z oblasti vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (2 se zaměřovala na ochranu průmyslového vlastnictví) a 6 vzdělávacích akcí
vztahujících se k problematice citací. Z těchto 17 workshopů proběhlo 7 online formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Pozvání na těchto 17 akcí přijalo celkem 232 účastníků.
Výpůjční odbor a Zahraniční knihovny uskutečnily 130 810 absenčních výpůjček, prezenčně
se půjčilo 83 542 dokumentů. Studovna periodik a norem obsloužila 6 261 čtenářů a vypůjčila
25 749 dokumentů. Studovnu rukopisů a starých tisků navštívilo 138 badatelů a prezenčně jim
bylo ke studiu připraveno 353 svazků z historického fondu MZK. Snižující se počet výpůjček byl
více než vyvážen návštěvností Digitální knihovny MZK, v rámci které bylo zobrazeno 9 378 034
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digitálních dokumentů. Covidová situace se podepsala zejména na ukazatelích fyzických výpůjček a na návštěvnosti.
Zahraniční knihovny vedle doplňování a aktualizace fondu zaměřily svoji pozornost na pořádání přednášek, workshopů, školení, seminářů, promítání, autorských čtení a výstav. Promítání
se sjednotilo pod společný název Filmové pondělky. V rámci Info USA pokračoval úspěšný projekt Používej MoZeK. První ročník byl zaměřen na mediální vzdělávání a na posílení kritického
myšlení. Druhý ročník rozšířil tuto paletu o znalost mozku a oboru neurovědy. Z důvodu pandemie se některé přednášky a workshopy přesunuly do online prostoru, což znamená, že projekt
zůstane zachován i v novém roce – jeho cílem je i nadále poskytovat účastníkům nástroje
potřebné k orientaci v mediálním světě.

Správa, zpracování a zpřístupnění fondů

Velká pozornost byla věnována výběru a nákupu domácí i zahraniční literatury. Akviziční komise pravidelně vyhodnocovala knižní novinky, tipy na nákup i nabídky vydavatelů/dodavatelů
a sledovala půjčovanost titulů. Pokud to bylo možné, byly novinky ve fondu prezentovány na
výstavkách v prostoru půjčovny.
Vybrané tituly se nakupovaly přímo u vydavatelů/dodavatelů, do běžného fondu byla zakoupena literatura za zhruba 2 650 000 Kč. Pro nákup zahraniční literatury byla využita spolupráce
s 6 (3 českými, 3 zahraničními) dodavateli i jejich nabídkové akce. Spolupráce s vysokými školami a jejich knihovnami se opět zaměřila na pořádání výstavek odborné literatury, jejich počet
byl však v důsledku protiepidemických opatření omezen: 1 výstavka byla uspořádána přímo
v prostorách MZK a navštíveny byly 3 výstavky na fakultách brněnských vysokých škol.
V Odboru zpracování fondů bylo v roce 2020 jmenně zpracováno 13 818 záznamů. 2 982 záznamů bylo nově vytvořeno v Aleph-cluster v bázi NKC01. Zrevidováno bylo 4 859 bibliografických záznamů, rekatalogizováno 5 368 záznamů. V databázi AUT10 bylo vytvořeno 2 366 online
autoritních návrhů, zrevidováno 1 916 a zpracováno 294 návrhů oprav autoritních záhlaví.
V agendě věcného popisu došlo od dubna ke změně v personálním obsazení jak na pozici
vedoucího oddělení, tak v zaměstnaneckém obsazení. Přesto bylo zpracováno 13 992 záznamů,
z toho 6 029 v Aleph-cluster v bázi NKC01. Věcně bylo zrevidováno 5 630 záznamů. Do NKP bylo
odesláno 108 návrhů věcných tematických autorit, 14 návrhů oprav, 111 návrhů geografických
autorit, 5 návrhů formálních deskriptorů a 16 návrhů unifikovaných názvů. Do 12 137 retrokonverzních záznamů byly před odesláním do Souborného katalogu doplněny věcné prvky a do
1 254 záznamů byly doplněny jejich anglické ekvivalenty.
Oddělení retrokonverze MZK se již dlouhodobě potýká s neustálou obměnou pracovníků,
i v roce 2020 bylo postupně třeba zaškolit nové externí zaměstnance. Tím se zvýšily nároky na
kontrolu a opravy pořízených záznamů. Časová náročnost a nízká efektivita nás vedly k rozhodnutí nežádat prostředky na externí zaměstnance z VISKu 5 a posílit od února 2020 oddělení
retrokonverze o stálý pracovní úvazek. V době nouzového stavu pracovali katalogizátoři částečně
v režimu home office na zpracování retrokonverzních záznamů a na harmonizaci autoritních
záhlaví. Celkem bylo vytvořeno 35 487 nových retro záznamů, z toho bylo 17 671 záznamů zrevidováno a 4 939 deduplikováno. Harmonizováno bylo 67 882 autoritních záhlaví.
Počet odebíraných titulů periodik v roce 2020 dosáhl čísla 6 795, nových titulů bylo zpracováno 1 279 a 281 titulů ukončilo vydávání. Část titulů přešla z fyzického vydávání na vydávání
online. Odbor periodik se věnoval reklamování povinných výtisků a zjišťování stavu vydávání,
opravě katalogizačních záznamů vytvořených v retrokonverzi a doplnění záznamů živých titulů
do Souborného katalogu. Proběhla také každoroční kontrola bibliografických údajů u živých titulů. Odbor zajišťoval výběr, kontrolu a přípravu periodik pro digitalizaci.
Historický fond MZK se rozrostl o 139 svazků starých tisků, 4 mapy, 3 grafiky a 1 rukopis.
V roce 2020 byla rozšířena databáze Historického fondu MZK vedle exemplářových záznamů
zpracovaných akvizičních přírůstků o 8 899 záznamů kramářských tisků. Do specializované
příručky bylo nově zařazeno 25 svazků domácí i zahraniční odborné literatury. V rámci ochrany
historických fondů bylo provedeno 25 restaurátorských zásahů (12 vlastními silami, 13 externě
v rámci projektu IROP), ambulantní opravy, převazby nebo dezinfekce byly provedeny u 100 dokumentů, též bylo vyrobeno 243 ochranných obalů.
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Celková revize byla provedena u 539 636 svazků. Nezvěstných svazků bylo odhaleno 220.
Revize byla provedena na základě revizního katalogu u lokací 1, STS, ST1,ST2, ST3, ST4, ST5,
PKŠ, Fr, Mpa, 2, X, OB, OB1, OB2, OB3, Bf1, Bf2, PT1, PT2, PT3, PT4, MkP, MKK-RKP, BKB-RKP,
ZK-RKP, ZKP, MP-RKP, Mk, CHP, CH-RKP, RKP, RKP2, Ks, Moll_RKP, STTK, STPK, STPK-A, STPK-I,
STPK-II, STPK-N, STPK-Š, STPK-AC, STPK-C, Skř.17 (jen v ST), MF (jen v ST), PST, ZDP, ZD, ZD-RKP,
Deponáty rukopisů a prvotisků (MT, MTP, Mn, MnP, D, DP, A, AP). U retrokonverzně zpracovaného
fondu byly při revizi na svazky dolepovány etikety s čárovým kódem včetně zaevidování kódu
v Alephu, jednalo se o lokace OB, OB1-OB3, Bf1-Bf2, 2, X. Superrevize proběhla u 2 170 svazků,
nalezeno jich bylo 744. Úbytek knihovního fondu činil 3 129 svazků. V knihařské dílně bylo
svázáno a opraveno 4 058 svazků a vyrobeno 4 715 ochranných desek na časopisy a obalů
na knihy. Adjustace zpracovala 49 040 svazků a bylo zde naskenováno 5 892 obálek a obsahů nových knih. V průběhu března a dubna 2020 pracovnice revizního oddělení ve spolupráci
s pracovníky správy budov přestěhovali generální katalog. Pro představu to znamenalo přesunout 77 převážně dřevěných, ale i kovových lístkovnic včetně 4 347 zásuvek a 493 přírůstkových seznamů.
V roce 2020 pokračovala ve spolupráci s NK ČR kooperativní digitalizace fondů obou knihoven. Digitalizace probíhala v souladu se zpracovanou Strategií digitalizace fondů knihovny. Práce
na přípravě fondu na digitalizaci pokračovaly průběžně. Na plynulý průběh prací měla negativní
vliv různá opatření v rámci MZK, jež řešila výskyt onemocnění covid-19. Digitalizace pokračovala
na základě dříve stanovených parametrů (zpracování určitých vybraných titulů seriálů, výročních
školních zpráv, vybraných novějších monografií, starších bohemik i žádaných titulů a map). Na
výběr děl k digitalizaci měl vliv i interní seznam potenciálních děl uvolnitelných v režimu DNNT.
Velký význam pro digitalizaci měly publikace získané darem od jednotlivců i institucí. Tímto způsobem bylo získáno 107 darů. U všech darovaných knih bylo vždy ověřeno v knihovním systému
Aleph, zda ve fondu MZK nechybí nebo zda není třeba doplnit další výtisky. Takto bylo prověřeno
cca 15 000 svazků a do fondu pak bylo následně doplněno 2 549 knihovních jednotek. Před
zahrnutím do digitalizace bylo vytvořeno 4 383 nových retrokonverzních záznamů. Při ověřování
byly doplňovány neúplné záznamy, chybějící čísla čnb a ISBN nebo bylo nutné slučovat pod stejný titul záznamy, které byly dříve doplněny do 3 knihoven (UK, PK, TK) tvořících MZK. Takových
oprav bylo provedeno 2 518. Nalezené chyby v záznamech byly opravovány po zjištění v katalogu a skladišti, tedy s knihou v ruce. Následně byly vyhledány dané signatury ve skladu a knihovní jednotky byly opatřeny čárovým kódem. Potom byly svazky odeslány do WF (celkem to bylo
11 545 svazků). Celkově bylo prostřednictvím digitalizační linky zdigitalizováno a zpřístupněno
9 911 knihovních jednotek, které představovaly 1 738 379 zdigitalizovaných stránek. Dále bylo
zdigitalizováno 2 852 audio CD, datových CD a DVD.
Využívání Digitální knihovny MZK čtenáři se meziročně zvýšilo o 24 % na 9 378 034 prohlížených stránek digitálních dokumentů.

Služby knihovnám
•

Regionální funkce

Regionální funkce v Jihomoravském kraji vykonávalo stejně jako v předchozích letech 7 pověřených knihoven. Rok 2020 byl posledním rokem plnění cílů Koncepce rozvoje regionálních
funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015–2020, aktualizované pro roky 2019 a 2020.
V souvislosti s pandemií covid-19 byl zpracován celokrajský dotazníkový průzkum ke zjištění
dopadů vládních opatření a nových online aktivit knihoven, jeho výsledky budou zapracovány do
koncepce regionálních funkcí na období let 2021–2027. Ve spolupráci s pověřenými knihovnami
byla koncem roku 2020 zpracována SWOT analýza regionálních služeb a byly vytyčeny cíle pro
nové období. Pod záštitou Jihomoravského kraje byl vyhlášen již 3. ročník soutěže Komunitní
knihovna Jihomoravského kraje, do které bylo ze všech regionů nominováno 21 knihoven.
S kladnou odezvou (zejména mezi zřizovateli knihoven) se setkalo nově vyhlášené ocenění
Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje, na které bylo nominováno 7 knihovnických osobností. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo slavnostní vyhlášení výsledků přeloženo na rok 2021.
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V roce 2020 byl vydáván 34. ročník časopisu Duha, který je publikován jako čtvrtletník s podnázvem Informace o knihách a knihovnách z Moravy – zaměřuje se na různá aktuální témata:
knihovna – zprostředkovatel informací, knihovna – prostor pro vzdělávání, knihovna – místo
setkávání a knihovna – brána do budoucnosti. Časopis vychází s podporou Jihomoravského
kraje v tištěné i elektronické podobě (na adrese duha.mzk.cz).

•

Vzdělávání knihovníků

•

Jižní Morava čte

•

Projekt Česká knihovna

•

Projekt Cizojazyčná literatura

•

Kulturní a vzdělávací aktivity

V průběhu roku 2020 bylo uspořádáno celkem 17 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo
661 účastníků.
V oblasti vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje probíhala v roce 2020 jak obvyklá frontální, tak i e-learningová výuka. Všechny e-learningové kurzy (celkem 7) úspěšně ukončilo celkem
467 absolventů. Za finanční podpory MK ČR (VISK 2) byl ukončen také 4. ročník 3 blended learningových knihovnických kurzů akreditovaných MŠMT dle Národní soustavy kvalifikací. Vytvořen byl nový kurz Samostatný knihovník správce digitální knihovny. Tyto kurzy úspěšně absolvovalo 33 knihovníků z celé ČR. 26 zájemců úspěšně složilo zkoušky dle Národní soustavy
kvalifikací z těchto profesních kvalifikací: Knihovník katalogizátor (6), Referenční knihovník (8)
a Knihovník v přímých službách (12). Dále pokračovalo pravidelné vzdělávání knihovníků v německém a anglickém jazyce.
V průběhu roku 2020 absolvovalo v MZK praxi celkem 13 studentů ze středních a vyšších
odborných škol a z Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Již popáté se podařilo uskutečnit projekt Jižní Morava čte, jenž pomáhá rozvíjet čtenářskou
gramotnost dětí a mládeže. Tématem letošního ročníku byl Svět v obrazech (toto téma bylo zvoleno v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského). I přes nepříznivé podmínky proběhlo v zapojených knihovnách na 90 akcí, kterých se zúčastnilo bezmála 1 700 dětí.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže nemohlo být z důvodu epidemiologických opatření uskutečněno, bylo proto přesunuto na rok 2021. I přes všechny těžkosti a nesnáze se do krajského
kola soutěže probojovalo 94 soutěžních prací, kterým fantazie rozhodně nechyběla.

V roce 2020 proběhl 22. ročník projektu MK ČR Česká knihovna, který je zaměřen na podporu
nákupu nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české
ilustrované tvorby pro děti a mládež a literárněvědných publikací. Do tohoto ročníku se přihlásilo
58 nakladatelství se 456 knižními tituly, z nichž bylo 20 titulů vyřazeno v předkole. Literární rada
vybrala pro knihovny do nabídkového seznamu celkem 253 knižních titulů od 48 nakladatelů.
Do projektu se zapojilo 654 knihoven, z toho bylo 637 veřejných a 17 vysokoškolských
knihoven. V roce 2020 obdrželo 654 knihoven bezplatně na obohacení fondů 17 490 publikací
původní české literární tvorby.

V roce 2020 byl vyhlášen projekt Cizojazyčná literatura, jenž se zaměřuje na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel.
Zapojené knihovny si mohly v nabídkovém seznamu sestaveném ze 459 titulů objednat knihy
v základní objednávce za 300 000 Kč a v rezervě za dalších 20 000 Kč.
V nabídkovém seznamu titulů pro knihovny, na kterém spolupracují odborníci na cizojazyčnou literaturu spolu s akvizitéry vybraných knihoven, je zastoupena cizojazyčná beletrie,
zjednodušená četba, literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky v jazyce a populárně
naučná literatura. 53 přihlášených knihoven obdrželo 5 627 publikací v anglickém, německém,
francouzském, španělském, italském, slovenském, ruském a polském jazyce.

Kulturní a vzdělávací program MZK byl rovněž výrazně ovlivněn omezeními souvisejícími s pandemií koronaviru, drtivou většinu programu bylo nutné zrušit, část (zvláště té podzimní) se uskutečnila ve virtuálním prostředí.
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Plánovaný Bohemistický seminář, mj. s vítězi překladatelské soutěže Cena Susanny Roth,
se vzhledem k pandemii neuskutečnil. Uskutečnil se pouze 4. ročník soutěže Premia Bohemica,
jejímž laureátem se za rok 2020 stal prof. Xavier Galmiche z Francie.
V rámci pravidelného cyklu Oči Brna se uskutečnily pouze 2 nové prezentace, první byla
věnovaná architektu Ondřeji Chybíkovi, druhá pak ústavní soudkyni Kateřině Šimáčkové. V roce
2020 uspořádala MZK 8 výstav, z toho 2 začaly již v roce předchozím. Z uvedeného počtu byla
větší část výstav zapůjčených či převzatých, pro ně MZK poskytla pouze prostory. Za zmínku
stojí například výstava Nový památník v Letech, na níž Muzeum romské kultury prezentovalo
architektonické návrhy řešení nového památníku romského holokaustu v Letech u Písku. Tato
putovní výstava měla v MZK premiéru. Nad rámec tohoto počtu je třeba počítat speciální výstavu zahraniční literatury, na níž měli čtenáři možnost dát tipy k nákupu knih do fondu.
V roce 2020 se v budově MZK konalo 17 exkurzí pro skupiny z řad veřejnosti či pro třídní kolektivy (celkem 440 návštěvníků). MZK zorganizovala 43 vzdělávacích akcí pro 1 163 lidí, z toho
7 akcí pro 215 účastníků připravilo ČLC. Jednalo se o kurzy, školení, workshopy, ve větší míře
pak o přednášky (cyklus Používej MoZeK, cyklus populárně naučných vědeckých přednášek
Svět vědy). Všechny sekce MZK uspořádaly celkem 104 kulturních akcí pro 6 440 účastníků –
24 akcí se uskutečnilo v budově MZK (1 224 osob), na 62 akcích (4 654 osob) se podílelo nebo
je přímo organizovalo ČLC, 14 akcí (495 osob) pak veletržní oddělení a 4 akce (67 osob) vznikly
ve společné produkci ČLC a veletržního oddělení. Velká část kulturního programu se uskutečnila
v zahraničí v rámci ojedinělé úlohy MZK prezentovat českou literaturu za hranicemi ČR, nejvíce
v Německu a Polsku, významné akce se ale také odehrály ve Španělsku, v Itálii, v Rakousku, na
Slovensku či ve Francii. Z hlediska charakteru akcí převládala autorská čtení (68 akcí).
Zvláštností roku 2020 byla nepochybně skutečnost, že bezmála 40 % programu (94 akcí) se
uskutečnilo pouze virtuálně. V reálném čase konání se těchto akcí účastnilo 9 370 osob, v případě streamovaného programu však mnohdy návštěvnost záznamu, zveřejněného hned vzápětí
po skončení přenosu, dosahovala dvojnásobných čísel než živý stream. Nejúspěšnějším streamem byl živý přenos debaty Ženy soudkyně ve vysokých funkcích?, který moderovala ústavní
soudkyně Kateřina Šimáčková. V reálném čase se na tento přenos dívalo 385 lidí, pokud však
sečteme čas, po který se někdy přehrával videozáznam, pak dojdeme k neuvěřitelnému číslu
631 hodin. V online prostředí se tak odehrály vzdělávací akce (15 akcí), jako jsou kurzy, semináře, celá podzimní část přednáškového cyklu Používej MoZeK, ale i kulturní program (79 akcí)
včetně streamovaných rozhovorů s českými spisovatelkami a spisovateli v rámci kampaně Kup
knihu k Ježíšku. Virtuálně se uskutečnila i jedna odborná konference – Bibliofilie v českých
zemích. Kniha jako umělecké dílo, živě se vysílal program v rámci festivalu BOOKfest city, který
doprovázel Frankfurtský knižní veletrh, nebo 5 různých akcí v rámci online komiksového festivalu v Lakes ve Velké Británii. Do podoby webové prezentace byly překlopeny i 2 klasické výstavy
plánované do galerie MZK – výstava k 70. výročí zásahu komunistické moci proti klášterům
Akce K a výstava k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského nazvaná Komenský v obrazech.
Pracovníci Hudebního oddělení připravili v průběhu roku 2020 výstavu ke 130. výročí narození hudebního skladatele Bohuslava Martinů (1890–1959). Výstava v rámci cyklu Oči Brna byla
původně naplánována na podzimní měsíce roku 2020, avšak z důvodu pandemie byla odložena
na rok 2021. Tato výstava bude pořádána ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů v Poličce
a bude spojena s publikačním výstupem nazvaným Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů.
Ze stejného důvodu byla na rok 2021 odložena i výstava a doprovodný katalog k životu a dílu
Hany Pražákové.

Výzkum a vývoj

V roce 2020 proběhl druhý rok řešení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále
jen DKRVO) na léta 2019–2023. Koncepce rozvoje MZK se primárně zaměřuje na dvě oblasti,
v nichž vznikají publikační a aplikované výstupy: Knihovnictví a informační věda a Psaná kultura. V oblasti Knihovnictví a informační vědy se přitom orientuje na ochranu knihovního fondu
a informační služby veřejnosti, v kontextu Psané kultury potom na výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století, na výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím
fondů paměťových institucí a na výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů
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od raného novověku do současnosti. Celkovým cílem koncepce VO je zajistit návaznost výzkumu probíhajícího v rámci DKRVO na celkovou výzkumnou činnost MZK a jeho trvalou udržitelnost v letech 2019–2023. Další rozvoj bude zajištěn implementací nových vědeckých trendů
v oblasti Knihovnictví a informační vědy, systematickým výzkumem v oblasti Psané kultury,
vytvářením vhodných podmínek pro badatele, spoluprací s dalšími VO na národní i mezinárodní
úrovni a vývojem v závislosti na potřebách uživatelů aplikovaných výsledků.
Vedle výstupů v projektu DKRVO se v rámci vědy a výzkumu MZK v roce 2020 podílela i na
řešení řady dalších výzkumných aktivit, a to zejména v rámci níže popsaných projektů.
Závěrem roku 2020 byly dokončeny projekty NAKI II přidělené ve výzvě v roce 2015 (podrobněji o těchto projektech na stranách 19–20):
•
•
•
•

Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.
IN-PROVE: budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů.
ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek.
CPK – Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím centrálního portálu knihoven.

Řešeny byly dále projekty NAKI II přijaté ve výzvě v roce 2017:
•

•

•

•

Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020 – MZK je
hlavním řešitelem projektu, který má za cíl zmapovat pomocí databáze, tištěných bibliografií, specializované mapy a metodik problematiku překladů české literatury.
Kramářské písně v historických brněnských fondech – MZK je spoluřešitelem projektu,
který si klade za cíl zmapovat, zpracovat, zpřístupnit a představit brněnské fondy kramářských písní.
Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro
zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti – MZK je spoluřešitelem projektu, který se zaměřuje na vytvoření nástrojů a technologií pro zpřístupnění obsahu digitalizovaných historických dokumentů, zejména pro zkvalitnění OCR starých dokumentů.
RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací – MZK je spoluřešitelem projektu, jehož náplní je vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k digitalizovaným publikacím
chráněným autorskými právy, ale nedostupným na trhu.

Od března roku 2020 byl rovněž řešen projekt:
•

DL4DH – Digital libraries for digital humanities – MZK je spoluřešitelem projektu, jehož
cílem je vývoj nástrojů pro efektivní využití a vytěžování dat z digitálních knihoven k posílení
výzkumu digital humanities.

Další řešené projekty:
•

•

MZK se stala součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH, která si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z 11 předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, jež zahrnují obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filozofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie
hudby, etnologie a folklóru.
LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).
Od listopadu 2019 běží mezinárodní projekt EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network
Opening Publications for European Netizens, MZK je jednou z partnerských organizací
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a vedoucí jedné z pracovních skupin. Projekt je podpořen z evropského dotačního programu
Creative Europe Culture a bude řešen do roku 2024.
V programu Creative Europe pokračovalo řešení čtyřletého mezinárodního projektu CELA,
jehož cílem je propojit a představit na evropském literárním trhu začínající autory, překladatele a nakladatele (Connecting Emerging Literary Artists) z celkem deseti evropských zemí.
V roce 2020 bylo zahájeno řešení tříletého projektu Humanitní vědy dokořán (HUMAN)
v programu OP VVV, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita.

Další dlouhodobé aktivity MZK
• Knihovny.cz – Centrální portál knihoven
V roce 2020 byla na portálu zpřístupněna služba Získej, kterou vyvíjí Národní technická knihovna. Tato služba zajišťuje pro zapojené knihovny funkce MVS. Pokračovaly také práce na přechodu na novou verzi VuFindu, jež by měla být nasazena do ostrého provozu v roce 2021.
Infrastruktura postupně prochází úpravami tak, aby byl portál i v budoucnu stabilní a zvládl
obsloužit zvyšující se počet uživatelů. Rok 2020 byl poznamenán koronavirovou krizí, která ovlivnila i formy propagace vůči uživatelům. V průběhu března jsme během několika dnů zprovoznili
rozcestník #Knihovnyprotiviru (protiviru.knihovny.cz), kde jsme se snažili zpřístupnit digitální
obsah dostupný v knihovnách a dalších institucích (více informací o tomto projektu naleznete na
stranách 13–14). Rozcestník měl velký ohlas a v prvních dnech byla jeho návštěvnost šestkrát
vyšší oproti běžnému průměru, což mělo vliv i na využívání portálu Knihovny.cz. Vedle rozcestníku
#Knihovnyprotiviru jsme připravili ještě web s názvem Akce K (akcek.knihovny.cz), kde se nám podařilo získat nejen zdroje z knihoven, ale také bohatý doprovodný materiál k této smutné události
našich dějin. Na podzim jsme zprovoznili ještě web Komenský v obrazech (komensky.knihovny.cz),
který prezentuje osobu a dílo Jana Amose Komenského (více na straně 24). I zde se nám podařilo
shromáždit množství online dokumentů nejen z fondu MZK, ale i z dalších knihoven. V průběhu
podzimu jsme v rámci projektu VISK zrealizovali propagační kampaně na Facebooku, YouTube
a Google, díky nimž se podařilo zvýšit návštěvnost a využívání portálu.
• Staré mapy
V létě roku 2020 proběhlo na portálu Staremapy.cz další kolo soutěže v georeferencování. Při
jeho přípravě a manipulaci s digitalizáty starých map již bylo využíváno nově vyvinuté API rozhraní, které bylo na základě zkušeností z praktického využití dále upraveno. K soutěži bylo
pro veřejnost připraveno 2 791 map ze sbírek MZK a Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích. Od 8. července do konce srpna se sedmi desítkám zapojených dobrovolníků
podařilo s pomocí georeferenčního nástroje lokalizovat všechny přichystané dokumenty. Pětice
nejaktivnějších byla následně odměněna věcnými cenami.
Nadále byly rozvíjeny rovněž katalogizační nástroje určené k zefektivnění a ke zpracování
kartografických dokumentů. Katalogizační šablony v nástroji Mapseries, který slouží pro efektivnějším zpracování listů mapových děl, byly v průběhu roku 2020 doplněny o další data. Na
základě zkušeností získaných při řešení projektů a otestovaných při zpracování vlastní mapové
sbírky byla v tomto roce vypracována metodika, která komplexně popisuje proces nakládání
s kartografickými materiály v paměťových institucích.
• IROP
V roce 2019 byla zahájena stavební část projektu 25. výzvy IROP – Zkvalitnění služeb a ochrana
fondu kulturního dědictví v MZK. Ještě v témže roce začaly být užívány rekonstruované knižní výtahy, byl zmodernizován a rozšířen kamerový systém, pořízen nový dieselagregát, došlo
k modernizaci osvětlení ve studovnách, byla zateplena fasáda skladové části budovy, opravené a osázené vestavěné květináče v jednotlivých patrech a rekonstruované toalety pro veřejnost včetně nového zázemí pro rodiče s dětmi v prvním patře. V roce 2020 byla plánována
delší letní uzavírka za účelem dokončení stavebních prací. Avšak mimořádná situace kolem
jarního lockdownu uspíšila realizaci nejhlučnějších prací, které byly přesunuty do období, kdy
knihovna musela být z důvodu pandemie pro veřejnost uzavřena. V současnosti jsou s výjimkou
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posledních úprav rekonstruovaného atria, které zkomplikoval přetrvávající problém se zatékáním vody, hotové veškeré plánované stavební práce. Došlo k obměně systému měření a regulace, byly dodány nové kompresory a vybudováno zádveří u hlavního vstupu.
Z dalších realizovaných zakázek je možné zmínit dodání zálohovacího zařízení a specializovaných skenerů a příslušenství pro digitalizační linku, příkladem jsou skenery formátu A0
využívané mj. na skenování starých map. Ve studovnách byly položeny nové koberce a došlo
také k obnovení starých selfchecků pro čtenáře, navíc byly umístěny 2 nové samoobslužné
terminály, které se zvláště v období zvýšených hygienických opatření velmi osvědčily. Průběžně
probíhala realizace restaurování rukopisů, starých tisků a prvotisků. Celkem se podařilo restaurovat 35 svazků, což je více než dvojnásobek původního předpokladu. Volba knih vhodných pro
restaurování probíhala na základě podrobného průzkumu stavu knihovního fondu, který byl také
součástí projektu, jeho výstupy budou sloužit při nakládání se vzácnými tisky i v budoucnu.
Rok 2021 bude pro projekt IROP posledním a v jeho rámci dojde ještě k vybavení a rekonstrukci konferenčního sálu, bude pořízena promítací technika pro cyklus Oči Brna či terminálové
stanice pro čtenáře.
• Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
Během roku probíhaly konzultace s architekty, knihovníky a zřizovateli knihoven, kteří se rozhodli
přistoupit k rekonstrukci nebo modernizaci knihovny. Po celý rok byly pravidelně publikovány
články v odborných knihovnických časopisech (Duha, Čtenář) na téma architektura knihoven. Po
celý rok také probíhaly inovace webových stránek metodického centra. Metodické centrum bylo
garantem knihovnické konference Kniha ve 21. století, kterou každoročně pořádá Slezská univerzita v Opavě. Do VISK 1 byla podána žádost na projekt Novostavby a rekonstrukce knihoven
v České republice (vytvoření databáze včetně vkládacího formuláře pro nové knihovny – inovace
a návaznost na databázi Ing. M. Svobody). Paní Lenka Dostálová se v červenci stala členem
pracovní skupiny Architecture Working Group, která je jedním z tematických uskupení mezinárodní organizace LIBER. V září byl do programu ÉTA Technologické agentury ČR ve spolupráci
s FA VUT (hlavní řešitel) podán společný projekt Knihovna pro 21. století – možnosti transformací a rekonstrukcí veřejných knihoven v ČR. V rámci navázané spolupráce s Ing. arch. J. Kratochvílem z FA VUT bylo pro studenty architektury 4. ročníku vypsáno ateliérové zadání – Knihovna pro 21. století. Metodické centrum vydalo nový Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce
knihoven, který v září schválilo MK ČR. Během podzimu se Metodické centrum zúčastnilo jako
člen hodnoticí komise soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020. Metodické centrum se spolupodílelo na přípravě dokumentu Knihovna v obci: příručka pro starosty a zastupitele, kterou vydal Knihovnický institut (NK ČR). Činnost metodického centra byla prezentována
v září na konferenci Funkčný dizajn a moderná architektúra knižníc, kterou pořádala Mestská
knižnica v Bratislavě, a v říjnu na Podzimní škole, kterou uskutečnila organizace Národní síť
zdravých měst.
• CDArcha
V roce 2020 byly v projektu naplánovány dva směry rozvoje – první se věnoval aktualizaci obou
aplikací (především v oblasti bezpečnosti použitých komponent a odstraňování chyb), druhý
měl za cíl zapojit další knihovny (především ty, které jsou příjemci povinného výtisku, nebo ty,
jež se řadí mezi republikově významné specializované knihovny – například Národní lékařská
knihovna či Národní technická knihovna). Zatímco programátorské práce proběhly bez problémů, do druhé části projektu negativně zasáhla epidemie covid-19, která řadu plánovaných aktivit
nuceně odložila. Vytipované knihovny byly osloveny pomocí dotazníku, 8 z nich vyjádřilo ochotu
se do projektu zapojit (míra zapojení se lišila dle personálních možností dané instituce). Na testování aplikace a celého workflow se podílela Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, smlouvy o spolupráci byly uzavřeny s Vědeckou knihovnou v Olomouci a s Knihovnou
Akademie věd ČR, v. v. i. Dokončení jednání o podobě smluv o spolupráci s dalšími institucemi
se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2021, kdy by se také měl uskutečnit online workshop
zaměřený na práci s oběma aplikacemi.
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Základní statistické údaje k 31. 12. 2020
Knihovní jednotky celkem

4 312 766

Roční přírůstek / z toho povinný výtisk

39 374 / 23 788

Počet jmenně / věcně zpracovaných děl / retrokonverze

25 110 / 22 891 / 42 995

Počet odeslaných záznamů do Souborného katalogu

63 983

Počet exemplářů docházejících periodik

6 795

Počet digitalizovaných knihovních jednotek / stran

9 911 / 1 738 793

Počet studijních míst

798

Počet počítačů pro uživatele / z toho napojených na internet

85 / 85

Počet hodin týdně, kdy je knihovna otevřena pro veřejnost

75,5

Počet registrovaných čtenářů / nově zaregistrovaných

14 007 / 4 997

Počet návštěvníků

155 332

Počet fyzických výpůjček / zobrazených digitálních dokumentů

221 323 / 9 378 034

Počet požadavků (protokolovaných v systému Aleph)

146 459

Požadavků MVS / z toho kladně vyřízených

9 521 / 8 636

Kulturní a vzdělávací akce / počet účastníků

176 / 14 233

Počet titulů vydaných neperiodických / periodických publikací

14 / 1

Knihovní jednotky celkem
4 320 000
4 300 000
4 280 000
4 260 000
4 240 000
4 220 000
4 200 000
4 180 000
4 160 000

2017

2018

2019

2020
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Přírůstek 2020
11,8 %

27,2 %

⚫ 23 788 Povinný výtisk
⚫ 10 635 Dary
⚫ 4 619 Nákup
⚫
72 Výměna

0,2 %
60,8 %

Počet exemplářů docházejících periodik
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fyzické a digitální výpůjčky
98 %

1%
2%

1%
0%

⚫ 9 378 034 Zobrazené digitální dokumenty
⚫
130 796 Mimo knihovnu
⚫
83 542 Prezenční
⚫
6 985 Vypůjčky neprotokolované
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Publikační činnost
Výstupy zařazené do RIV za rok 2020
Odborná kniha
••
••

••

••
••
••
••

••

GLOMBOVÁ, Hana, MACHÁČKOVÁ, Romana. Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-282-1.
GOSZCZYŃSKA, Joanna, KUBÍČEK, Jaromír, KUBÍČEK, Tomáš. Česká literatura v polských překladech
(1989–2020) = Literatura czeska v tłumaczeniach polskich (1989–2020). Brno: Moravská zemská
knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-291-3.
KOSEK, Pavel, BOČKOVÁ, Hana, DROZDA, Martin, DUFKA, Jiří, FROLCOVÁ, Věra, Hanzelková, Marie,
JOCHMANOVÁ, Andrea, KOVÁROVÁ, Kateřina, MEDŘÍKOVÁ, Petra, POLÁKOVÁ, Jana, SLAVICKÝ, Tomáš,
VLKOVÁ, Markéta, GLOMBOVÁ, Hana. Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou.
Katalog k výstavě. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. ISBN 978-80-7028-536-7.
KUBÍČEK, Tomáš. Řád tvaru. Tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce). Brno: Host, 2020. ISBN 978-80-275-0295-0.
MACHÁČKOVÁ, Romana, BRUNA, Lukáš, KRAJÍČKOVÁ, Martina. Barbora Markéta Eliášová. Cesty do
země květů. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-283-8.
MOCNÁ, Dagmar. Případ Šembera. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-297-5.
RICHTROVÁ, Eva. Řeholníci benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě (1937–1947). Brno:
Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-296-8. Dostupné z: http://branamoudrosti.cz/pages/output/reholnici_benediktinskeho_opatstvi_Richtrova.pdf.
TICHÝ, Vlastimil. Sbírka hudebních mikrofilmů z pozůstalosti Antonína Němce. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019. ISBN 978-80-7051-272-2.

Kapitola v odborné knize
••

••

••

••

••

ČERVENÁ, Radana, HAVLÍČKOVÁ, Margita, JANČÍKOVÁ, Markéta, KROUPA, Jiří, KUBÍČEK, Tomáš,
PIVODA, Ondřej, SEDLÁŘOVÁ, Jitka, VEČERA, Michal, ZAHRÁDKA, Jiří, ZATLOUKAL, Pavel. Umění,
kultura, sport. In: FASORA, Lukáš, MALÍŘ, Jiří, eds. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790–1918.
Brno: Archiv města Brna, 2020, s. 893–1000. ISBN 978-80-86736-62-4.
FRANKOVÁ, Jana, SCHANG-NORBELLY, Marie-Cécile. L’Anneau perdu et retrouvé de Sedaine et La Borde
(1764): réflexions sur un travail d’écriture à quatre mains. In: LE BLANC, Judith, LEGRAND, Raphaëlle,
SCHANG-NORBELLY, Marie-Cécile, eds. Une œuvre en dialogue. Le théâtre de Michel-Jean Sedaine.
Paris: Sorbonne Université presses, s. 113–128. ISBN 979-10-231-1602-1.
CHODĚJOVSKÁ, Eva. Záznamy krajiny. Česká a moravská kartografie raného novověku v kontextu
sebeprezentace šlechty. In: CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol. Krajina v rukou barokního člověka. Lidé a krajina 16.–18. století na východě Čech. Josefov: Národní památkový ústav, 2020, s. 32–72. ISBN 978-80-88226-23-9.
KUBÍČEK, Tomáš. Estetická procházka Jamese Joyce aneb slovník moderního romanopisce. In: KUBÍČEK, Tomáš, PAPOUŠEK, Vladimír, SKALICKÝ, David. Slovníky modernistů a paradigmata moderny.
Praha: Akropolis, 2020, s. 31–49. ISBN 978-80-7470-294-5.
RICHTROVÁ, Eva. Akce VK – vyklizení benediktinského kláštera v Broumově v písemnostech Státního úřadu pro věci církevní a Náboženské matice. In: BAKEŠ, Martin, CÍSAŘOVÁ, Jitka, UHLÍKOVÁ,
Kristina, eds. Osudy konfiskátu. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku
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v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Artefactum / Ústav dějin umění AV ČR,
s. 177–202. ISBN 978-80-88283-31-7.

Stať ve sborníku
••

••

HEILANDOVÁ, Lucie. Vydávání a distribuce školních knih na Moravě. In: ŠKULOVÁ, Daniela, ed. Kniha 2019:
Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnice, 2019, s. 222–230. ISBN 978-80-8149-120-7.
PAVELKOVÁ, Jindra. The Library Collection of the Brno Charterhouse in the Rajhrad Monastery Library. In: ZOUHAR, Jakub, ed. Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the
Middle Ages and the Enlightenment. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020, s. 159–217.
ISBN 978-80-7051-295-1. Dostupné z: http://branamoudrosti.cz/pages/output_publication.html.

Uspořádání výstavy, uspořádání výstavy s kritickým katalogem
••
••
••

••
••

GLOMBOVÁ, Hana, MACHÁČKOVÁ, Romana. Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem. Brno, 2. 12. 2019 – 1. 2. 2020.
MACHÁČKOVÁ, Romana. Barbora Markéta Eliášová. Cesty do země květů. Brno, 10. 12. 2019 – 15. 2. 2020.
PAVLÍČEK, Jan, GRŮZOVÁ, Anna, STANOVSKÝ, Jaroslav, DROZDA, Martin, DUFKA, Jiří, MACHOVÁ,
Jitka. Komenský v obrazech [online]. Brno, 29. 9. 2020 – 28. 2. 2020. Dostupné z: https://komensky.
knihovny.cz.
PAVLÍČEK, Jan, NOVOTNÝ, Lubomír, JÓNOVÁ, Jitka, KUBÍČEK, Tomáš, KRČÁL, Martin. Akce K [online].
Brno, 15. 4. 2020 – 30. 6. 2020. Dostupné z: https://akcek.knihovny.cz/.
POLÁKOVÁ, Jana, BOČKOVÁ, Hana, DUFKA, Jiří, FROLCOVÁ, Věra, HANZELKOVÁ, Marie, KOSEK,
Pavel, SLAVICKÝ, Tomáš. Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Brno,
4. 9. 2020 – 7. 3. 2021.

Recenzovaný odborný článek
••
••
••

••

••
••

••
••

HORČÁKOVÁ, Václava, KUBÍČEK, Jaromír. Současný stav společenskovědní bibliografie v českých
zemích. Český časopis historický. 2019, 117(3), s. 666–694. ISSN 0862-6111.
INDRÁK, Michal, POKORNÁ, Lenka. Analysis of digital transformation of services in a research library.
Global Knowledge, Memory and Communication. ISSN 2514-9342 [v tisku].
NOVOTNÝ, Lubomír, KUBÍČKOVÁ, Petra, GLONEK, Jiří. Ředitel knihovny dr. Bohuš Vybíral. Vyšší státní úředník v interakci s veřejnou mocí (1918–1948) I. část. Historica Olomucensia. 2019, XLVII(57),
s. 137–163. ISSN 1803-9561.
NOVOTNÝ, Lubomír, KUBÍČKOVÁ, Petra, GLONEK, Jiří. Ředitel knihovny dr. Bohuš Vybíral. Vyšší státní
úředník v interakci s veřejnou mocí (1918–1948) II. část. Historica Olomucensia. 2020, XLVIII(58),
s. 57–82. ISSN 1803-9561.
PAVELKOVÁ, Jindra. Hoc opus finitum per manus Martini de Tissnow (Několik poznámek k osobě
a dílu Martina z Tišnova). Studie o rukopisech. 2019, XLIX(2), s. 158–169. ISSN 0585-5691.
POKORNÁ, Lenka, INDRÁK, Michal, GRMAN, Maroš, ŠTĚPANOVSKÝ, František, SMETÁNKOVÁ, Martina. Silver lining of the COVID-19 crisis for digital libraries in terms of remote access. Digital Library
Perspectives. ISSN 2059-5816 [v tisku].
ZADRAŽILOVÁ, Iva, KURFÜRSTOVÁ, Jana. Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR. ProInflow.
2020, 12(2), s. 1–20. ISSN 1804–2406.
ZVĚŘINA, Ondřej, COUFALÍK, Pavel, ŠIMŮNEK, Jan, KACHLÍK, Přemysl, CHLUPOVÁ, Radka, PAVELKOVÁ, Jindra. Inorganic pollutants in the indoor environment of the Moravian Library: assessment of
Cd, Pb, Cu, and Zn in total suspended particles and dust using HR-CS GF-AAS. Environmental Monitoring and Assessment. 2020, 192(12) [nestránkováno]. ISSN 1573-2959.

Uspořádání konference
••

GLOMBOVÁ, Hana, MACHÁČKOVÁ, Romana. Bibliofilie v českých zemích. Kniha jako umělecké dílo
[online]. Brno, 5. 11. 2020.

Metodika
••

DOSTÁLOVÁ, Lenka, KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven.
Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432048.
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DUFKA, Jiří, RYCHTÁŘOVÁ, Pavla. Kramářské písně. Nástroj pro kvantitativní analýzu dochovaných
exemplářů. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. Dostupné z: https://kramarsketisky.
mzk.cz/.
HEILANDOVÁ, Lucie, RYCHTÁŘOVÁ, Pavla. Moravikální produkce v rajhradském klášterním fondu.
Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020, Dostupné z: https://typografie.mapy.mzk.cz/.
HRUŠKA, Zdeněk. Metodika zpracování datových optických disků pomocí nástroje CDArcha. Brno:
Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432005.
KAŠPÁRKOVÁ, Šárka, KNOLLOVÁ, Světlana, KUBÍČEK, Tomáš, MACHKOVÁ, Zdenka. Akvizice cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019. Dostupné z:
http://invenio.nusl.cz/record/432331?ln=cs.
KURFÜRSTOVÁ, Jana, ŽABIČKA, Petr, ŽABIČKOVÁ, Petra. Metodika pro zapojení fulltextových zdrojů do Centrálního portálu knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. Dostupné z:
http://invenio.nusl.cz/record/393177?ln=en.

Software
••

HRUŠKA, Zdeněk, ŽABIČKA, Petr, ORSÁG, Ľubomír. CDArcha-server [software]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. Dostupné z: https://github.com/moravianlibrary/CDArcha-server.

Workshop
••

KURFÜRSTOVÁ, Jana, ŽABIČKA, Petr, ŽABIČKOVÁ, Petra. Představení Centrálního portálu knihoven
[online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 14.–15. 1. 2020.

Poloprovoz, otevřená technologie, odrůda, plemeno
••

••

FOLTÝN, Tomáš, ŽABIČKA, Petr, KORHOŇ, Miloš, VANDASOVÁ, Anna. Integrované centrální vyhledávací rozhraní INPROVE. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně; Praha: Národní knihovna ČR, 2020. Dostupné z: http://195.113.132.165:8080/inprove/home, https://github.com/NKCR-INPROVE/inprove.
KURFÜRSTOVÁ, Jana, ROSECKÝ, Václav, ŽABIČKA, Petr, ŽABIČKOVÁ, Petra. Centrální portál knihoven využívající sémantické technologie. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. Dostupné z:
https://www.knihovny.cz/.

Výstupy nezařazené do RIV
••

••

••
••
••

••
••

••
••

ČIČVÁKOVÁ, Michala, STEHLÍKOVÁ, Olga. Na čem pracuje, co chystá a co připravilo České literární centrum? Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/
na-cem-pracuje-co-chysta-co-pripravilo-ceske-literarni-centrum.
DILHOFOVÁ, Adéla. Inovační kurzy pro knihovníky v ČR. ITlib. Inovačné technológie a knižnice [online].
2020, 2020(4). ISSN 1336-0779. Dostupné z: https://itlib.cvtisr.sk/clanky/inovacni-kurzy-pro-knihovniky-v-cr/.
DILHOFOVÁ, Adéla. Jižní Morava čte ukončila svůj 4. ročník. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/jizni-morava-cte-ukoncila-svuj-4-rocnik.
DILHOFOVÁ, Adéla. Jižní Morava čte… už popáté. Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/jizni-morava-cte-uz-popate.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Interiéry knihoven I. – Dívejme se na knihovnu očima uživatelů. Duha [online].
2020, 34(1). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/interiery-knihoven-i-divejme-se-na-knihovnu-ocima-uzivatelu.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Interiéry knihoven II. – Prostředí knihoven. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/interiery-knihoven-ii-prostredi-knihoven.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Interiéry knihoven III. – jednotlivé prostory a jejich nároky. Duha [online]. 2020,
34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/interiery-knihoven-iii-jednotlive-prostory-jejich-naroky.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Interiéry knihoven IV. – knihovní mobiliář. Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/interiery-knihoven-iv-knihovni-mobiliar.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Louis I. Kahn, tvůrce Knihovny Exeter. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online].
2020, 72(7/8), s. 289–292. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3162.

52

Výroční zpráva

••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

••
••

••

••
••

••

••

••

••

••
••

••

Fakta a čísla

DOSTÁLOVÁ, Lenka. Plánované stavby a rekonstrukce veřejných knihoven v ČR. Čtenář: měsíčník pro
knihovny. 2020, 72(10), s. 372–374. ISSN 0011-2321.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Pojďme bourat..., aneb, Co je nového: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2020, 72(4), s. 150–151. ISSN 0011-2321.
Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/3087.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Přehled literatury k tématu architektura knihoven. Čtenář: měsíčník pro knihovny
[online]. 2020, 72(6), s. 236–238. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3136.
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Rem Koolhaas, vizionář i provokatér. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2020, 72(11),
s. 416–418. ISSN 0011-2321.
DRESSLEROVÁ, Soňa. Právní poradna: Prodej a darování vyřazených knih. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN
1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/pravni-poradna-prodej-darovani-vyrazenych-knih.
DUFKA, Jiří. BÍLEK, Radko: Podblanické písně (převážně kramářské) [recenze]. Vlašim 2019. Středočeský sborník historický. 2020, 46(2). ISSN 0585-4172. [v tisku]
GUNIŠ, Richard. Bayer, Xaver: Geschichten mit Marianne [recenze]. iLiteratura.cz [online]. 2020. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/44053/bayer-xaver-geschichten-mit-marianne.
GUNIŠ, Richard. Freudenthaler, Laura: Geistergeschichte [recenze]. iLiteratura.cz [online]. 2020. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/43659/freudenthaler-laura-geistergeschichte.
GUNIŠ, Richard. Kehlmann, Daniel: Tyll [recenze]. iLiteratura.cz [online]. 2020. Dostupné z:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42659/kehlmann-daniel-tyll.
HRUŠKA, Zdeněk, KRUTSKÁ, Markéta. Kurz Správce digitální knihovny proběhne na podzim v MZK.
Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/kurz-spravce-digitalni-knihovny-probehne-na-podzim-v-mzk.
CHLUPOVÁ, Radka. Povinný výtisk. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/povinny-vytisk.
CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol. Metodický pokyn č. 2/2020 pro evidenci a zpřístupňování map v archivech
České republiky [online]. 2020. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.
CHODĚJOVSKÁ, Eva. Collegia et Residentiae Bohemiae (B.2). In: BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina,
HNILICOVÁ, Petra, eds. Telč a jezuité: řád a jeho mecenáši: katalog výstavy. Praha: Historický ústav
AV ČR, 2020, s. 274. ISBN 978-80-907357-3-6.
KRAFL, Martin. Autorská stipendia v době koronaviru. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/autorska-stipendia-v-dobe-koronaviru.
KRAFL, Martin. Veletržní jaro aneb česká literatura nalezená v překladu. Duha [online]. 2020, 34(1).
ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/veletrzni-jaro-aneb-ceska-literatura-nalezena-v-prekladu.
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Knihovny v Jihomoravském kraji v době pandemie koronaviru – výsledky
dotazníku. Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-v-jihomoravskem-kraji-v-dobe-pandemie-koronaviru-vysledky-dotazniku.
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. Duha [online]. 2020,
34(1). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2019.
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven. Duha [online]. 2020,
34(4). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/metodicky-pokyn-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven.
KRČÁL, Martin. Vytváříme digitální výstavu prostřednictvím nástroje pro tvorbu webových stránek
Mobirise. Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/vytvarime-digitalni-vystavu-prostrednictvim-nastroje-pro-tvorbu-webovych-stranek-mobirise.
KRČÁL, Martin, KOVÁŘOVÁ, Pavla. Budoucnost knihoven. Duha [online]. 2019, 33(5). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/budoucnost-knihoven.
KRČÁL, Martin, ŠMÍDTOVÁ, Martina. #Knihovnyprotiviru: rozcestník zdrojů pro uživatele (nejen) v době
uzavřených knihoven. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/
clanky/knihovnyprotiviru-rozcestnik-zdroju-pro-uzivatele-nejen-v-dobe-uzavrenych-knihoven.
KROUPOVÁ, Kristýna. Jak narychlo dokončit rekonstrukci, když vám zavřou knihovnu a další plány,
které se (ne)mění. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/jak-narychlo-dokoncit-rekonstrukci-kdyz-vam-zavrou-knihovnu-dalsi-plany-ktere-se-nemeni.

Fakta a čísla

••

••
••
••
••
••

••
••
••

••
••
••
••

••
••

••

••
••
••
••
••

••
••

Výroční zpráva

53

KUBÍČEK, Tomáš. Kunderovi věnovali svoji knihovnu i s archivem MZK v Brně. Duha [online]. 2020,
34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/kunderovi-venovali-svoji-knihovnu-i-s-archivem-mzk-v-brne.
KUBÍČEK, Tomáš. Rozhovor s Kateřinou Šimáčkovou. Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-katerinou-simackovou.
KUBÍČEK, Tomáš, KRČÁL, Martin. Online výstava Akce K. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/online-vystava-akce-k.
LIDMILA, Jan. Krajské knihovny v době pandemie COVID-19. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/krajske-knihovny-v-dobe-pandemie-covid-19.
MÁTL, Roman. MZK zahajuje výstavbu depozitáře H1. Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/mzk-zahajuje-vystavbu-depozitare-h1.
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Kouzelné čtení je unikátní výukový systém – Rozhovor s Jarmilou Létalovou.
Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/kouzelne-cteni-je-unikatni-vyukovy-system-rozhovor-s-jarmilou-letalovou.
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Noc literatury – rozhovor s Adrianou Krásovou. Duha [online]. 2020, 34(3).
ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/noc-literatury-rozhovor-s-adrianou-krasovou.
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Rozhovor s Jarmilou Burešovou. Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-jarmilou-buresovou.
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Tuzemský komiks si vede dobře a do budoucna hledím s mírným optimismem – rozhovor s ing. arch. Tomášem Prokůpkem. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/tuzemsky-komiks-si-vede-dobre-do-budoucna-hledim-s-mirnym-optimismem-rozhovor-s-ing-arch-toma.
PAVLÍČEK, Jan. Výstava Komenský v obrazech. Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/vystava-komensky-v-obrazech.
POSPÍCHAL, Radoslav, ŠMÍDTOVÁ, Martina. Stream anebo nic? Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/stream-anebo-nic.
PŘIBYLOVÁ, Klára. Kup knihu a zachráníš nakladatele!. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/kup-knihu-zachranis-nakladatele.
SMETÁNKOVÁ, Martina, POKORNÁ, Lenka. Uzavřené knihovny v digitálním světě: Když nepřijde čtenář
do knihovny, musí přijít knihovna ke čtenáři. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/uzavrene-knihovny-v-digitalnim-svete-kdyz-neprijde-ctenar-do-knihovny-musi-prijit-knihovna-ke.
SÝKORA, Pavel. Ctirad Kohoutek a jeho přístup k novodobým kompozičním technikám, zejména dodekafonii. Muzikologické fórum. 2020, 9(1–2), s. 18–34. ISSN 1805-3866.
SÝKORA, Pavel. Hudební skladatel Ctirad Kohoutek. In: BÁRTOVÁ, Jindřiška, ed. Osobnosti Hudební
fakulty JAMU II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020, s. 208–258. ISBN 978-80-7460-176-7.
ŠEDÁ, Marie, DOSTÁLOVÁ, Lenka, RICHTER, Vít. Knihovna v obci: příručka pro starosty a zastupitele.
Praha: Národní knihovna České republiky, 2020. ISBN 978-80-7050-729-2. Dostupné z: https://ipk.nkp.
cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf.
ŠKOP, Michal. Rozhovor s Vojtěchem Vojtíškem. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-vojtechem-vojtiskem.
ŠMÍDTOVÁ, Martina. Jak MZK pomáhá. Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/jak-mzk-pomaha.
ŠMÍDTOVÁ, Martina. Jak na kulturní program v knihovně?. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/jak-na-kulturni-program-v-knihovne.
ŠMÍDTOVÁ, Martina. Oči Brna v roce 2020. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255. Dostupné z:
http://duha.mzk.cz/clanky/oci-brna-v-roce-2020.
ŠMÍDTOVÁ, Martina. Tak trochu jiný pohled na legislativu aneb setkání s ústavní soudkyní Kateřinou
Šimáčkovou. Duha [online]. 2020, 34(3). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/
tak-trochu-jiny-pohled-na-legislativu-aneb-setkani-s-ustavni-soudkyni-katerinou-simackovou.
VESELÁ, Irena. Hudební oddělení Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/hudebni-oddeleni-moravske-zemske-knihovny-v-brne.
ZAVŘELOVÁ, Alžbeta. Projekt PERO – OCR pro historické texty. Duha [online]. 2020, 34(4). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-pero-ocr-pro-historicke-texty.

54

Výroční zpráva

••

••
••

Fakta a čísla

ZAVŘELOVÁ, Alžbeta, ŽABIČKA, Petr. Limits of Authenticity of Digitized Objects. In: Sanita Reinsone, Anda Baklāne, Jānis Daugavietis, eds. Book of Abstracts of the Digital Humanities in the Nordic
Countries 5th conference. Riga, 20–23 October 2020. Riga: Institute of Literature, Folklore and Art
(University of Latvia), 2020. s. 277–281. ISBN 978-9984-850-83-2. Dostupné z: https://zenodo.org/
record/4313141#.YDzJv5uLqUk.
ZIKUŠKA, Jan. Projekt EODOPEN – cesta ke skrytému dědictví. Duha [online]. 2020, 34(2). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-eodopen-cesta-ke-skrytemu-dedictvi.
ŽABIČKA, Petr, KRČÁL, Martin, KURFÜRSTOVÁ, Jana. Portál Knihovny.cz: Budoucí služby a jejich
rozvoj. Duha [online]. 2020, 34(1). ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-budouci-sluzby-jejich-rozvoj.

Vystoupení na konferencích
a přednášková činnost
Dilhofová, Adéla
8. září 2020, Praha
CovidCON aneb Knihovny v čase krize
A co na to české veřejné knihovny: regionální kontext
Dilhofová, Adéla
3. listopadu 2020, Praha
Knihovny současnosti 2020 [online]
Inovační kurzy pro knihovníky
Dostálová, Lenka
30. září 2020, Bratislava
Funkčný dizajn a moderná architektúra knižníc [online]
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a jeho aktivity
Dostálová, Lenka
7. října 2020
Národní síť zdravých měst – Podzimní Škola Zdravých měst [online]
Knihovna v obci – jak postupovat při výstavbě či rekonstrukci?
Glombová, Hana – Macháčková, Romana
5. listopadu 2020, Brno
Bibliofilie v českých zemích. Kniha jako umělecké dílo [online]
Fond bibliofilských tisků moravikální produkce v MZK
Grman, Maroš – Indrák, Michal – Jiroušek, Václav – Vozár, Zdenko
4. 12. 2020
Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny IX [online]
GA, statistiky z Krameria, logování, zkušenosti
Krafl, Martin
14. února 2020, Praha
Malé jazyky a literatury ve velkém světě
Česká literatura v německém překladu – výjimečný rok 2019 inspirací
pro budoucnost
Krafl, Martin
8.–10. října 2020, Berlín, Německo
konference členů Evropské aliance akademií
České literární centrum – rezidence a mladí nadějní umělci, nejen v literatuře

Fakta a čísla

Výroční zpráva

Krčál, Martin
8. září 2020
CovidCON aneb Knihovny v čase krize
Rozcestník Protiviru
Krčál, Martin – Žabička, Petr
24. listopadu 2020
Setkání Rady CPK
Knihovny.cz – zpráva o aktuálním stavu
Kubíček, Tomáš
8. září 2020, Praha
CovidCON aneb Knihovny v čase krize
Kup knihu
Kubíček, Tomáš – Dilhofová, Adéla
3. listopadu 2020, SDRUK Praha
Knihovny současnosti 2020 [online]
Koncepce celoživotního vzdělávání (nejen) knihovníků – tady a teď a co s tím?
Macháčková, Romana
4. února 2020, Brno
Oči Brna
Z deníků první české cestovatelky Barbory Markéty Eliášové
Macháčková, Romana – Glombová, Hana
5. listopadu 2020, Brno
Bibliofilie v českých zemích. Kniha jako umělecké dílo [online]
Fond bibliofilských tisků moravikální produkce v MZK
Machátová, Martina
18. února 2020, 21. září 2020, 23. listopadu 2020
Kurz základů vědecké práce [online]
Moderní informační zdroje pro výzkum
Machátová, Martina
3. listopadu 2020
Seminář pro doktorandy PřF MU [online]
Normy a patenty
Pavelková, Jindra
7.–9. prosince 2020, Broumov
Monastica historia V s názvem Klášterní knihovny mezi středověkem a osvícenstvím /
Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment
The Library Collection of the Brno Charterhouse in the Rajhrad Monastery Library
Pavlíček, Jan
13. června 2020, Olomouc
Univerzitní botanická zahrada v Olomouci 2020
Římské a benátské židovské ghetto
Pavlíček, Jan
26. září 2020, Zákupy
Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod: mezi Čechami a Evropou
Vztah Anny Marie Františky Sasko-Lauenburské s rodem Medici

55

56

Výroční zpráva

Fakta a čísla

Smetánková, Martina
4. 12. 2020
Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny IX [online]
Propagace digitální knihovny MZK v časech korony
Veselá, Irena
11. prosince 2020, Brno
Ústav hudební vědy FF MU [online]
Opera Costanza e Fortezza a její dynasticko-politické poselství
v kontextu korunovační cesty císaře Karla VI. do Prahy roku 1723
Zavřelová, Alžbeta – Žabička, Petr
20.–23. října 2020, Riga
Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference [online]
Limits of Authenticity of Digitized Objects

Členství v komisích
Ilona Bašistová
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR
Mgr. Adéla Dilhofová
členka pracovní skupiny SDRUK Koncepce rozvoje knihoven 2020–2027 – priorita 6
členka redakční rady Bulletin SKIP
členka redakční rady časopisu Duha
členka Sekce vzdělávání SKIP
Mgr. Lenka Dostálová
členka komise soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje
členka pracovní skupiny The LIBER Architecture Group (LAG)
členka redakční rady časopisu Čtenář: měsíčník pro knihovny
Mgr. Jiří Dufka
člen podkomise UNESCO pro kartografické dokumenty
člen pracovní skupiny pro historické fondy při NK ČR
člen pracovní skupiny pro mapy v archivech při Archivní správě MV ČR
Mgr. Taťána Fišáková
členka pracovní skupiny pro věcný popis při NK ČR
Mgr. Zdeněk Hruška
člen organizačního výboru Semináře k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny
člen pracovní skupiny pro LTP v rámci koncepce rozvoje knihoven ČR
člen pracovní skupiny pro zvukové dokumenty Formátového výboru NDK
Mgr. Radka Chlupová, MBA
členka Koncepce rozvoje knihoven 2017–2020 – priorita 4:
Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů
členka pracovní skupiny pro zpracování seriálů při NK ČR
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.
členka Centro Geo-Cartografico di Studi e Documentazione (GeCo)
členka Komise pro historickou geografii
členka redakční rady časopisu Historická geografie

Fakta a čísla

Výroční zpráva

členka redakční rady časopisu Z Českého ráje a Podkrkonoší
předsedkyně Pracovní skupiny pro mapy v archivech při Archivní správě Ministerstva vnitra
vědecká korespondentka časopisu Città e storia
MgA. Michal Indrák, Ph.D.
člen Formátového výboru NDK
člen komise VISK 7
člen organizačního výboru CASLIN
člen pracovních skupin pro řešení koncepce rozvoje knihoven ČR
(priorita Knihovny ve virtuálním prostředí)
Mgr. Jan Klos
člen komise VISK 5
Ing. Martin Krafl
člen Dramaturgické rady MZK
člen grantové komise na podporu vydání české literatury v překladu Ministerstva kultury ČR
člen komise mobility Českého literárního centra
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
člen Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR
člen Ediční rady Masarykovy univerzity v Brně
člen grantové komise na podporu vydání české literatury v překladu Ministerstva kultury ČR
člen hodnotícího panelu RVVI – O6 – Humanities
člen oborové rady doktorského studia Dějin novější české literatury FF JČU České Budějovice
člen oborové rady doktorského studia Teorie literatury ÚČL a LV FF UK Praha
člen oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury FF UP Olomouc
člen oborové rady Germanoslavistika FF UK
člen oborové rady Obecná a srovnávací literatura FF UK
člen poroty Cena Jaroslava Seiferta od 2019 předseda poroty
člen poroty Ceny Franze Kafky
člen pracovní skupiny pro řešení koncepce rozvoje knihoven 2020–2027
člen pracovní skupiny projektu Cizojazyčná literatura
člen redakční rady časopisu Duha
člen redakční rady časopisu ProInflow
člen Ústřední knihovnické rady
člen vědecké rady Filozofické fakulty JČU v Českých Budějovicích
člen vědecké rady JČU
členy Rady SDRUK
externí spolupracovník Forschergruppe Narratologie
koordinátor pilíře Občanská společnost Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027
odborný garant Priority 5: Stavby a rekonstrukce knihoven Koncepce rozvoje knihoven v ČR
na léta 2021–2027
předseda Nadace knihoven ČR
spolupracovník Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, L’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS)
Mgr. Jan Lidmila
člen komise VISK 2
Mgr. Ing. Romana Macháčková
členka poroty literární soutěže Skrytá paměť Moravy
PhDr. Martina Machátová
garantka za normy a aktivity PATLIB (ochrana průmyslového vlastnictví)
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Mgr. Jitka Machová
členka komise VISK 6
členka pracovní skupiny pro historické fondy při NK ČR
PhDr. Jindra Pavelková
členka pracovní skupiny Koncepce rozvoje knihoven ČR, kapitola IV.
členka pracovní skupiny pro historické fondy při NK ČR
členka pracovní skupiny SDRUK pro služby
členka pracovní skupiny UNESCO – Paměť světa
viceprezidentka ICARUS4all
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D.
člen skupiny ARS CONCEPTUS pro současné umění
Mgr. et Mgr. Jana Peňázová
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR
Mgr. Ludmila Pohanková
členka pracovní skupiny pro knihovny s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
Mgr. Lenka Pokorná Korytarová
členka komise VISK 9
Anna Sládková
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.
člen redakční rady hudební revue Opus musicum
Mgr. Michal Škop
člen pracovní skupiny pro Koncepci rozvoje knihoven, priorita 6: Systém hodnocení
a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb
Mgr. Eva Tauwinklová
členka pracovní skupiny pro jmenné zpracování knih při NK ČR
členka pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR
Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
členka pracovní skupiny pro ochranu, digitalizaci a zpřístupnění zvukových dokumentů
(Virtuální národní fonotéka)
členka pracovní skupiny pro věcný popis hudebnin a zvukových dokumentů při NK ČR
členka programové rady studijních programů Hudební věda a Teorie a provozovací praxe
staré hudby na FF MU Brno
členka výboru České národní skupiny IAML, z. s.
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
členka komise Komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG)
Ing. Petr Žabička
člen pracovních skupin pro řešení koncepce rozvoje knihoven ČR
člen Ústřední knihovnické rady
odborný garant VISK 8
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Vedení kvalifikačních prací
Mgr. Hana Glombová
•• magisterská práce:
Doležalová, Veronika. Arnošt Píša a jeho bibliofilie:
zpracování části fondu v Moravské zemské knihovně (FF MU)
PhDr. Martin Krčál, DiS.
•• bakalářské a magisterské práce:
Růžičková, Martina. Data Mining v knihovním systému Koha na příkladu
Městské knihovny v České Třebové (FF MU)
Švédová, Jana. Knihovny v meziválečném období:
Knihovna Jiřího Mahena v letech 1918–1939 (FF MU)
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
•• bakalářské a magisterské práce:
Klimecká, Ester. Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze
jako autora magického realismu (PedF UK)
Plachtová, Lucie. Tematizace oběti / přepisování viny; komparativní analýza
narativních strategií v knihách Kateřiny Tučkové: Vyhnání Gerty Schnirch
a Ralfa Rothmanna: Zemřít na jaře (PedF UK)
Valešová, Markéta. Úloha prostoru v psychologických románech
Vlčí jáma a Helimadoe (PedF UK)
•• dizertační práce:
Šinclová, Soňa. Postava Salome v proměně prezentací (FF UPOL)
Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
•• magisterská práce:
Vančurová, Natálie. Nezpracované hudebniny z 18.–19. století z hudební sbírky
benediktinského kláštera v Rajhradě. Tematický katalog (FF MU)
•• dizertační práce:
Borková, Alena. Duchovní kompozice Jana Křtitele Vaňhala
v moravských hudebních sbírkách (FF MU)
PhDr. Iva Zadražilová
•• bakalářské práce:
Kalenský, Pavel. Marketingová komunikace při akviziční činnosti začínajícího podniku (Ambis)
Kopal, František. Využívaní nových médií v marketingové komunikaci drobnými živnostníky (Ambis)
Novák, Dominik. Open source nástroje pro projektový management (Ambis)
Orálek, Štěpán. Srovnání životních pojištění na pojistném trhu v roce 2020 (Ambis)
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od 20. února
do 11. března

Další události MZK

od 2. prosince 2019
do 1. února 2020

Oči Brna:
Ondřej Chybík
Návštěvníci MZK měli možnost se blíže seznámit s dílem architekta Ondřeje Chybíka, respektive ateliéru Chybik+Kristof. Prohlédli si tak stavby
realizované i připravované prostřednictvím promítaných fotografií a vizualizací. Vystaveny byly
také pracovní modely jednotlivých staveb, které
pomocí dotykové obrazovky ožily ve skutečné
stavby či konkrétní výkresy a plány. Prezentován
byl i finální model českého pavilonu pro EXPO
v Miláně (2015), jímž studio vstoupilo do povědomí široké veřejnosti.

Krásná kniha moravská.
Kniha budiž i u nás a dnes
uměleckým dílem
Výstava představila moravskou bibliofilskou produkci 1. poloviny
20. století nejen prostřednictvím ukázek jednotlivých fyzických
exemplářů z bohaté sbírky MZK – kurátorky výstavy a autorky
textů se zaměřily též na životní osudy a profesionální přínos jednotlivých moravských tiskařů a vydavatelů knih.

od 7. února
do 7. března

od 10. prosince 2019
do 15. února 2020

Oči Brna:
Barbora Markéta Eliášová.
Cesty do země květů
Výstava věnovaná české spisovatelce, žurnalistce, překladatelce, pedagožce a cestovatelce B. M. Eliášové (1874–1957)
proběhla v rámci cyklu Oči Brna. Součástí cyklu byly i tři odborné přednášky pro veřejnost: Nečekaná setkání B. M. Eliášové – Česká cestovatelka v meziválečném Japonsku (Lukáš
Bruna); Z Jiříkovic až na konec světa. Životní osudy první české cestovatelky kolem světa, rodačky z Jiříkovic u Brna (Martina Krajíčková) a Z deníků první české cestovatelky Barbory
Markéty Eliášové. Malý exkurz do niterného světa zcestovalé,
moderní ženy, spisovatelky a novinářky 1. poloviny 20. století
(Romana Macháčková).

Ženy na FF MU
v minulosti a dnes
Výstava vznikla v rámci oslav 100. výročí
od založení Masarykovy univerzity. Jejím
cílem bylo připomenout významné ženské osobnosti FF MU napříč jejími obory
a ukázat často křivolaké cesty působení
žen v akademické sféře. Vedle stručného historického přehledu výstava představila také medailonky vybraných ženských
osobností spojených s fakultou v minulosti i současnosti.
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30. července

Manželé Kunderovi
věnovali svoji knihovnu
i s archivem MZK
2. června

Zahájení výstavy
Akce K

Milan Kundera, který patří mezí nejvýraznější světové
spisovatele a jehož dílo se dočkalo na čtyři tisíce vydání, se společně se svou manželkou Věrou rozhodl
věnovat svoji knihovnu i s archivem MZK.

V únoru 1948 se v Československu chopila moci komunistická strana. Okamžitě zahájila kroky k likvidaci svých odpůrců a nepřátel. Církev a řády přišly na
řadu jako první. Útok proti nim, stejně jako i útok proti
katolickým intelektuálům, byl rychlý a nemilosrdný.
Důsledky těchto procesů jsou patrné v české společnosti, v české kultuře, ale i v českém myšlení stále.
Tato online výstava pojednává o akci K, která byla jedním z klíčových okamžiků likvidace církevních řádů, ale
i velké části kulturního dědictví. Výstava je dostupná
online na adrese: akcek.knihovny.cz.

10. listopadu

Vyhlášení vítěze ceny
Premia Bohemica
za rok 2020
od 15. září
do 18. října

Nový památník
v Letech

Putovní výstava představila návrhy vzešlé
z mezinárodní krajinářsko-architektonické
soutěže na podobu budoucího Památníku
holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Nový
památník a expozice v Letech by měly uctít
památku obětí holokaustu Romů a Sintů,
připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit
diskusi o minulosti, ale zároveň o současné
společenské situaci a zabývat se i tématy
diskriminace menšin a lidských práv.

Laureátem ceny Premia Bohemica pro rok 2020
se stal francouzský bohemista Xavier Galmiche.
Toto ocenění uděluje MZK z pověření Ministerstva
kultury zahraničnímu bohemistovi či překladateli,
který se ve své zemi významně zasloužil o šíření
a propagaci české literatury. Vítěze ceny vybírá komise složená z předních českých literárních vědců
z univerzitních i akademických pracovišť a z dřívějších laureátů ceny.

Přehled kulturního a vzdělávacího programu MZK je k dispozici na mzk.cz/sluzby/archiv_akci.
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Hospodářská činnost organizace
v roce 2020
ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
V upraveném rozpočtu na rok 2020 obdržela MZK od zřizovatele příspěvek na provoz
ve výši 140 524 823 Kč. V průběhu roku 2020 bylo provedeno 15 rozpočtových úprav.

Dotace a příspěvky (neinvestiční) poskytnuté v roce 2020
od zřizovatele i od ostatních poskytovatelů (v tis. Kč)
Příspěvek na provoz MK ČR

140 525

Dotace na projekty MK ČR

12 544

Mimorozpočtové zdroje

16 443

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem

169 512

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

Vybrané ukazatele (v tis. Kč)

Ukazatel

Výnosy celkem
výnosy z vlastní činnosti
výnosy z prodeje pozemků

Skutečnost
k 31. 12. 2020 včetně
mimorozpočtových zdrojů

Provoz
Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2020

172 178

150 799

144 002

×

4 639

6 212

4 639

74,68

51

0

51

×

% plnění
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zúčtování fondů

863

2 830

248

8,76

ostatní výnosy

740

1 222

740

60,56

finanční výnosy

35

10

35

350,00

150 697

140 525

138 289

98,41

15 153

0

0

0,00

172 178

150 799

144 002

×

15 076

19 686

14 921

75,79

z toho akvizice

8 608

10 879

8 603

79,08

opravy

7 877

2 789

4 472

160,34

cestovné

943

3 016

653

21,65

reprezentace

138

481

111

23,08

15 827

17 313

14 368

82,99

114 064

94 231

94 155

99,92

78 015

65 881

65 881

100,00

daně a poplatky

78

251

78

31,08

ostatní náklady

8 871

4 192

7 632

182,06

odpisy

9 249

8 800

7 557

85,88

55

40

55

137,50

daň z příjmů

0

0

0

0,00

Výsledek hospodaření

0

0

0

×

příspěvek a dotace od zřizovatele
mimorozpočtové zdroje

Náklady celkem
spotřebované nákupy

služby
osobní náklady
z toho mzdové náklady

finanční náklady

Pozn.: Závazný limit prostředků na platy a závazný limit OON byl dodržen. V roce 2020 byl do provozního rozpočtu zapojen
fond odměn ve výši 380 Kč. Rozdíl ve výši (2 236 tis. Kč) mezi skutečným čerpáním příspěvku od zřizovatele (138 289 tis. Kč)
a upraveným rozpočtem (140 525 tis. Kč) tvoří nečerpané prostředky z roku 2020 zaúčtované na syntetický účet 384 – Výnosy
příštích období dle metodického pokynu MK ČR k účetní závěrce za rok 2020.
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Rozbor výnosů z vlastní činnosti a ostatních výnosů
přibližují následující dvě tabulky
Výnosy z vlastní činnosti bez smluv. pokut a úroků z prodl. (v tis. Kč)

Položka

publikace

Skutečnost k 31. 12. 2020

% z celkového objemu výnosů
z vlastní činnosti

8

0,21

10

0,27

1

0,03

100

2,68

75

2,01

0

0,00

25

0,67

1 548

41,43

116

3,10

4

0,11

18

0,48

178

4,76

rešerše

12

0,32

EOD

16

0,43

179

4,79

pronájmy

1 446

38,70

Celkem

3 736

100,00

knihovnické fotoslužby, tisk a vazby
čipové karty pro nájemce
samoobslužný tisk a kopie
RKK
vložné
propagace
registrační poplatky
náhrady za EE
náhrady za vodné a stočné
náhrady za teplo
náhrady za služby

MVS a MMVS
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Struktura výnosů z vlastní činnosti v %
0,43 %
0,32 %
4,76 %

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

pronájmy
MVS a MMVS
EOD
rešerše
náhrady za služby
náhrady za teplo
náhrady za vodné a stočné
náhrady za EE
registrační poplatky
propagace
RKK
samoobslužný tisk a kopie
čipové karty pro nájemce

4,79 %

0,48 %
0,11 %
3,10 %

38,70 %

41,43 %

knihovnické fotoslužby, tisk a vazby
publikace

0,21 %
0,27 %
0,03 %
2,68 %
2,01 %
0,67 %

Ostatní výnosy (v tis. Kč)

Položka
ostatní pokuty a penále

Skutečnost k 31. 12. 2020

% z celkového objemu
ostatních výnosů

903

34,83

jiné ostatní výnosy

1 689

65,17

Celkem

2 592

100,00

ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Plán práce na průměrný přepočtený počet úvazků 173,97 nebyl překročen. Celkový přepočtený počet zaměstnanců
za rok 2020 činil 189,13 úvazků, z nichž 15,31 úvazků bylo vykázáno jako mimorozpočtové zdroje a 1 úvazek byl
vykazován z NNV, zbylých 172,82 činily úvazky ve stanoveném závazném limitu (172,97). Závazný ukazatel čerpání
mzdových prostředků byl pro rok 2020 překročen o 380 Kč, který byl krytý z fondu odměn.

FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU Z SMVS
V roce 2020 čerpala MZK ze systému SMVS 1 624 464,48 Kč na akci 134V151000024 s názvem MZK Brno_Úprava
kanceláří 5. a 7. NP, dále 11 670 487,92 Kč na akci 134V131000095 s názvem MZK – rekonstrukce a dostavba
depozitáře H1.
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTů SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKů EU
V roce 2020 získala MZK neinvestiční dotaci na projekt IROP_Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví
v MZK ve výši 5 766 768,60 Kč, z níž čerpala 4 811 492,71 Kč (výměna koberců, restaurování rukopisů, pasportizace
historického fondu aj.), ostatní nevyčerpané prostředky budou dočerpány v roce 2021, kdy bude projekt IROP ukončen.
V roce 2020 získala MZK investiční dotaci na projekt IROP – Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví
v MZK ve výši 26 374 771,88 Kč, z níž čerpala 22 065 621,49 Kč (revitalizace budovy včetně TDI a AD, selfchecky, scannery, diskové pole aj.), ostatní nevyčerpané prostředky budou dočerpány v roce 2021, kdy bude projekt IROP ukončen.

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY
Mezinárodní projekty MZK byly v roce 2020 následující:

Program: Kreativní Evropa

Connecting Emerging Literary Artists (CELA)

Období projektu

2019–2023

Finance celkem

celkové náklady projektu: 75 176,06 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 37 538,03 EUR
příspěvek EU – partner MZK na rok 2020: 5 147,69 EUR

Program: Kreativní Evropa

eBooks-On-Demand Network Opening Publications
for European Netizens (EOD OPEN)

Období projektu

2019–2023

Finance celkem

celkové náklady projektu: 401 240 EUR
celkové náklady projektu – partner MZK: 200 620 EUR
příspěvek EU – partner MZK na rok 2020: 80 248 EUR

ÚDAJE O PODÍLU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI MZK
Mimo schválený příspěvek na provoz byly v průběhu roku 2020 zřizovatelem poskytnuty neinvestiční účelové
prostředky na projekty ve výši 12 544 015,29 Kč a investiční účelové prostředky na projekty ve výši 36 080 680,81 Kč.
MZK navíc získala neinvestiční mimorozpočtové zdroje ve výši 16 442 936 Kč.

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

Neinvestiční prostředky
Ůkazatel

Poskytnuto
2020

Čerpáno
2020

Příspěvek na provoz od zřizovatele

140 524 823,00

138 289 370,23

Příspěvek na provoz – provoz

124 393 408,00

124 396 073,00

Investice
Poskytnuto
2020

0,00

Čerpáno
2020

0,00

Fakta a čísla

Příspěvek na provoz – kulturní aktivity
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11 928 505,00

9 690 652,23

4 202 910,00

4 202 645,00

12 544 015,29

12 407 863,84

DKRVO

3 987 000,00

3 987 000,00

NAKI DF16P02R047 –
Brána moudrosti otevřená

1 579 000,00

1 579 000,00

NAKI DG16P02H020 – IN-PROVE

1 329 000,00

1 329 000,00

NAKI DG16P02R006 – CPK

1 526 000,00

1 526 000,00

641 000,00

641 000,00

2 617 000,00

2 617 000,00

Příspěvek na provoz – ostatní
Účelové dotace od zřizovatele
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36 080 680,81

16 882 321,76

SMVS 134V151000024

1 624 465,00

1 624 464,48

SMVS 134V131000095

30 500 000,00

11 670 487,92

NAKI DG16P02R044 – ARCLib
NAKI II – Bibliografie

IROP – podíl dotace od zřizovatele

865 015,29

728 863,84

3 956 215,81

3 587 369,36

16 442 936,00

15 767 557,04

22 418 556,07

18 478 252,13

NAKI II – Kramářské listy

1 999 000,00

1 999 000,00

NAKI II – PERO

1 049 000,00

1 049 000,00

NAKI II – RightLib

948 000,00

948 000,00

NAKI II – DL4DH

424 000,00

424 000,00

Humanitní vědy dokořán

620 160,00

858 501,71

CLARIAH

1 827 000,00

1 827 000,00

IROP – podíl dotace od EU

4 901 753,31

4 082 628,87

22 418 556,07

18 478 252,13

–––

1 691 932,65

2 100 000,00

2 100 000,00

Jižní Morava čte
(Jihomoravský kraj)

128 000,00

92 618,59

GAČR

z roku 2018

80 000,00

Finanční dar (U.S. Embassy)

z roku 2019

4 493,40

Finanční dar U.S. Embassy –
Mediální vzdělávání II

z roku 2019

64 200,00

IVF –
Konference kolokvium zemí V4

230 399,40

0,00

Účelové dotace a dary
od jiných poskytovatelů

Transferový podíl IROP
a NAKI II – PERO, Rightlib
Regionální funkce MZK
(Jihomoravský kraj)
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Kreativní Evropa – EOD OPEN

Fakta a čísla

2 000 181,40

102 455,00

138 260,89

441 226,82

65 229,00

0,00

Finanční dar
CPI Moravia Books s.r.o.

5 000,00

0,00

Věcný dar Knihkupectví Daniela

6 952,00

0,00

z roku 2019

2 500,00

169 511 774,29

166 464 791,11

Kreativní Evropa – CELA
Věcné dary na projekt
Jižní Morava čte

Finanční dar ing. Sabo

Celkem čerpáno
od všech poskytovatelů

58 499 236,88

35 360 573,89

Pozn.: Rozdíl mezi skutečným čerpáním příspěvku na provoz a poskytnutými prostředky tvoří čerpané prostředky z roku 2019
zaúčtované na syntetický účet 384 – Výnosy příštích období a dosud nečerpané finanční prostředky naúčtované dle metodického pokynu MKČR k účetní závěrce za rok 2020 na syntetický účet 384 – Výnosy příštích období. Rozdíl mezi skutečným čerpáním
dotace IVF a poskytnutými prostředky je způsoben přeložením kolokvia na rok 2021 z důvodu pandemie covid-19. Rozdíl u dotace projektu Jižní Morava čte je dán nevyčerpáním celé dotace (vratka). Rozdíly mezi skutečným čerpáním grantů U.S. Embassy,
dotace projektu IROP, projektů Kreativní Evropy a Humanitní vědy dokořán a poskytnutými prostředky jsou způsobeny časovým
obdobím trvání grantů a smluvními podmínkami projektů a jejich čerpáním. Rozdíl u ostatních darů mezi skutečným čerpáním
a poskytnutím darů je dán obsahem darovací smlouvy.

REZERVNÍ FOND
V roce 2020 činila celková tvorba rezervního fondu 4 813 924,11 Kč a celkové čerpání fondu činilo 8 724 957,35 Kč.
Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2020 celkem 11 328 399,85 Kč a konečný stav k 31. 12. 2020 byl 7 417 366,61 Kč.

PŘEHLED HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ
MZK v Brně nevykonávala žádnou hospodářskou činnost.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
MZK v Brně realizovala svoji činnost v roce 2020 s celkovými náklady 172 177 775,70 Kč, s celkovými výnosy
172 177 775,70 Kč a dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření. Celkově lze zhodnotit, že organizace hospodařila
se svěřeným majetkem řádně a hospodaření organizace je pod kontrolou.

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

MZK
celkem
Poř. č.

1

úkol

plnění

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

RK

NK

AK

Stav knihovního fondu
(předešlý rok)

4 276 521

4 249 217

6 963

7 010

13 331

Celkový stav
k 31.12. daného roku

4 312 766

4 285 907

7 044

7 049

12 766

140

120

Z toho zpracováno v PC

2 533 121

1.1 Knihy

1 812 177

1.2 Zkompletované seriály

534 307

1.3 Ostatní dokumenty (vč. RKP)

186 637

1.3.1 Kartografické dokumenty

25 469

1.3.2 Hudebniny

99 477

1.3.3 AV dokumenty zvukové
a obrazové

20 356

1.3.4 Elektronické dokumenty

26 288

1.3.5 Grafika

10 209

1.3.6 Normy

1 235

1.3.7 Patenty
1.3.8 Rukopisy
2

Přírůstky knihovního fondu
2.1 Knihy

3 603
39 374

39 114
28 824

2.2 Zkompletované seriály

7 196

2.3 Ostatní dokumenty

3 094

AmK

Š
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Poř. č.

Výroční zpráva

úkol

Fakta a čísla

plnění

2.3.1 Kartografické dokumenty

MZK

RK

NK

AK

2 424

59

81

565

972

59

7

384

9

122

65

59

AmK

Š

1 555

2.3.2 Hudebniny

753

2.3.3 AV dokumenty zvukové

361

2.3.4 Elektronické dokumenty

312

2.3.5 Grafika

42

2.3.6 Normy
2.3.7 Patenty
2.3.8 Rukopisy
3

Úbytky knihovního fondu

71
3 129

3.1 Knihy
3.2 Zkompletované seriály

41

3.3 Ostatní dokumenty

1 411

3.3.1
Kartografické dokumenty

34

3.3.2 Hudebniny
3.3.3 AV dokumenty zvukové
3.3.4 Elektronické dokumenty

1

3.3.5 Grafika
3.3.6 Normy

86

3.3.7 Patenty
3.3.8 Ostatní
4

Přírůstek podle způsobu nabytí

1 290
39 374

4.1 Povinný výtisk

120

140

120

9

5

12

9

9

5

12

9

4 619

4.3 Dary

10 635

4.4 Výměna

818

72

Počet titulů
docházejících periodik

6 795

6 760

5.1 ČR

6 624

6 624

171

136

5.2 Zahraničí

140

23 788

4.2 Nákup

5

39 114

Fakta a čísla

Poř. č.

úkol

6

Katalogizace
knihovních jednotek

plnění

6.1 Jmenná katalogizace –
děl (jm. popis)

25 110

6.1.1
Z toho popsáno v Clusteru

2 857

6.1.2
Z toho popsáno v MZK01

2 982

6.1.3
Z toho převzato z Clusteru

7 183

6.1.4
Z toho popsáno v odb. periodik

2 992

6.1.5
Z toho popsáno v MZK03

9 096

6.2
Věcná katalogizace – děl

22 891

6.2.1
Z toho popsáno v Clusteru

6 029

6.2.2
Z toho popsáno v MZK01

2 810

6.2.3
Z toho převzato z Clusteru

5 151

6.2.4
Z toho popsáno v MZK03

8 899

6.3 Zrevidováno

10 489

6.4 Rekatalogizováno

5 368

6.5 Záznamy národních autorit

2 366

6.6 Analytický popis článků

623

6.7 Hudební incipity

7

MZK

89

6.8 Dedublikace bb záznamů

6 315

6.9 Doplňování věcných prvků
do záznamů

12 137

Retrokonverze fondu –
tituly

42 995

42 995

7.1.1 Retrokonverze v MZK01

42 995

42 995

7.1.2 Retrokonverze v MZK03

Výroční zpráva

RK

NK

AK

AmK

71

Š

72

Poř. č.

Výroční zpráva

úkol
7.2 Odesláno do
Souborného katalogu

8

Fakta a čísla

plnění

MZK

63 983

Revize knihovního fondu

539 636

8.1 Řádná revize

127 201

8.2 Mimořádná revize

93 925

8.3 Revize fondu studoven

118 385

8.4 Číselná revize

200 125

9

Počet adjustovaných
svazků (adj.+čas.)

60 385

10

Vazba a opravy knih
(knihy, čas, ST)

4 158

11

Restaurování
RKP a ST

25

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

53 536

12

Počet zobrazených
digitálních dokumentů

13

Fyzické výpůjčky
a prolongace

383 532

Fyzické výpůjčky úhrnem
(protokolované
i neprotokolované)

221 323

13.A Výpůjčky protokolované
přes Aleph

214 338

13.A.1 Mimo knihovnu

130 796

13.A.1.1 Knihy

126 360

13.A

13.A.1.2 Seriály
13.A.1.3
Ost. dok. vč. RKP a hud.

9 378 034

20
4 416

13.A.2 Prezenční

83 542

13.A.2.1 Knihy

67 006

13.A.2.2 Seriály

14 888

13.A.2.3
Ost. dok. vč. RKP a hud.

1 648

RK

NK

AK

AmK

Š
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Poř. č.

úkol

plnění

MZK

RK

NK

AK

AmK

Š

13.B

13.B Výpůjčky
neprotokolované
(mimo Aleph)

6 985

6 490

36

285

96

77

1

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

6 929

6 434

36

285

96

77

1

56

56

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

13.C Prolongace

14

Meziknihovní výpůjční služba
14.1 Půjčeno jiným knihovnám

6 215

14.1.1 Vnitrostátně

6 027

14.1.2 Mezinárodně

15

16

162 209

188

14.2 Půjčeno z jiných knihoven

2 421

14.2.1 Vnitrostátně

1 322

14.2.2 Mezinárodně

1 099

Počet žádaných děl

146 459

15.1 Z toho rezervací

21 112

15.2 V rámci MVS

6 691

15.2.1
Z toho kladně vyřízených

6 215

Počet registrovaných čtenářů
16.1
Z toho nově registrovaných

17

Počet návštěvníků knihovny

18

Počet studijních míst

14 007
4 997
155 332
798

18.1 Z toho v tiché studovně

13

18.2 Z toho v týmových
studovnách

42

19

Počet PC pro čtenáře v síti

85

20

Virtuální návštěvy
web. stránky

21

Informace
(Studovny, ST, OP…)

1 737 309

74

Poř. č.

22

Výroční zpráva

úkol

plnění

21.1 Písemné
a ústní registrované inf.

2 922

21.2 Z toho rešerše

49

21.3 Validace mojeID

14

Počet knihovních jednotek
ve volném výběru

105 358

22.1 Počet absenčních
knihovních jednotek celkem

71 364

22.1.1 Počet knihovních jednotek
v absenčním volném výběru

35 329

22.1.2 Počet knihovních jednotek
v Zahraničních knihovnách

36 035

22.2 Počet prezenčních
knihovních jednotek celkem

33 994

22.2.1 Počet prezenčních
knihovních jednotek
v Zahraničních knihovnách

1 873

22.2.2 Počet prezenčních
knihovních jednotek
ve studovnách
23

24

Fakta a čísla

32 121

Metod. návštěvy
a konzultace, praxe

40

23.1
Z toho metodické návštěvy

12

23.2 Z toho konzultace

15

23.3 Z toho praxe

13

Počet titulů
vydaných publikací

14

24.1 Z toho jako
spolupracující instituce
24.2 Z toho periodik
25

1

Kolektivní akce pro
veřejnost celkem
(Ka + VzA + Exk + Výst)

219

25.1 Kulturní akce
pro veřejnost celkem –
MZK, ČLC, Veletrhy

146

25.1.1 Z toho MZK

38

MZK

RK

NK

AK

AmK

Š

Fakta a čísla

Poř. č.

úkol
25.1.2 Z toho akce ČLC

69

25.1.3
Z toho akce v rámci veletrhů

15

25.1.4 Akce ve
společné produkci

24

25.2 Počet účastníků
kulturních akcí celkem

5 032

25.2.2 Z toho akce ČLC

6 096
516

25.2.4 Z toho akce
ve společné produkci

67

25.3 Vzdělávací akce pro
veřejnost celkem – MZK, ČLC,
veletrhy

44

25.3.1 Počet účastníků
vzdělávacích akcí pro veřejnost

1 252

25.4 Exkurze
25.4.1 Počet účastníků exkurzí

17
440

Kolektivní akce
pro odbornou veřejnost
celkem

17

Počet účatníků celkem

661

26.1
Praktická školení a semináře
26.1.1 Počet účastníků
26.2 E-learningové kurzy
26.2.1 Počet účastníků
26.3
Rekvalifikační knihovnický kurz
26.3.1 Počet účastníků
27

11 711

25.2.1 Z toho MZK

25.2.3
Z toho akce v rámci veletrhů

26

plnění

7
138
7
490
3
33

Výstavy
27.1 Celkový počet výstav

12

27.1.1 Z toho v budově MZK

12

MZK

Výroční zpráva

RK

NK

AK

AmK

75

Š
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Poř. č.

Výroční zpráva

úkol

Fakta a čísla

plnění

MZK

27.1.2 Z toho v rámci veletrhů
27.1.3 Z toho v rámci ČLC
27.1.4 Z toho výstavy online
27.2
Celkový počet návštěvníků
27.2.1 Z toho počet
návštěvníků v MZK

2
10 965
6 190

27.2.2 Z toho počet
návštěvníků v rámci veletrhů
27.2.3 Z toho počet
návštěvníků v rámci ČLC
27.2.4 Z toho počet
návštěvníků online výstav
Návštěvníci celkem
(Ka + VzA + Ex + Výst)
28

19 593

Digitalizace
28.1 Počet knihovních jednotek
28.1.1 Z toho historického
fondu přes EOD
28.2
Počet digitalizovaných stran
28.2.1 Z toho historického
fondu přes EOD
28.2.2 Z historického
fondu mimo EOD
28.3 Počet zdigitalizovaných
CD, DVD

29

4 775

Neinvestiční výdaje
(v tis. Kč)
29.1 Nákup knih. fondu
(včetně databází)

9 911

9 911

29

29

1 738 793

1 738 793

1 039

1 039

29 732

29 732

2 852

2 852

172 178
5 347

29.2
Mzdy pracovníků včetně OON

84 750

30

Investiční prostředky
(v tis. Kč)

37 998

31

Odpisy (v tis. Kč)

9 249

RK

NK

AK

AmK

Š
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Poř. č.

úkol

plnění

32

Vlastní příjmy
(v tis. Kč)

5 464

32.1 Pronájmy (vedlejší činnost)

1 446

32.2 Hlavní činnost

4 018

33

Přepočtený stav pracovníků
33.1 OON (v tis. Kč)
33.2 Průměrná mzda v Kč

34

189
6 735
34 375

Finanční příspěvky pro MZK

183 276

34.1 Příspěvek státu
(v tis. Kč) – neinvestiční

150 697

34.1.1 Příspěvek
ostatních institucí – neinvestiční

7 186

34.1.2 Příspěvek
ze zahraničí – neinvestiční

4 627

34.2 Příspěvek kraje
(v tis. Kč) – neinvestiční

2 193

34.3 Příspěvek města
(v tis. Kč) – neinvestiční
34.4 Příspěvek státu
(v tis. Kč) – investiční

16 882

34.5 Příspěvek ostatních
institucí – investiční
34.6 Příspěvek
ze zahraničí – investiční
34.7 Příspěvek kraje
(v tis. Kč) – investiční
34.8 Příspěvek města
(v tis. Kč) – investiční

18 478

MZK

Výroční zpráva

RK

NK

AK

AmK

77

Š
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Organizační schéma MZK
I. Sekce
ředitele (SŘ)

I.1 Kancelář
ředitele (KŘ)

I.1.1 Sekretariát
ředitele (SEK)
I.1.1.1 Podatelna

I.2 Ekonomický
odbor (EO)

I.3 Odbor projektového
programování (OPR)

I.4 Odbor informačních
technologií (IT)

I.5 Odbor knihovnictví
(MET)

I.1.2 Personální
referát (PERS)
I.1.3 Referát interního
auditu (AUDIT)
I.1.4 Investiční
referát (IR)
I.1.5 Referát public
relations (PR)

I.5.1 Oddělení vzdělávání
a metodiky (RF)
I.5.2 Oddělení Česká
knihovna (ČK)

I.6 Odbor zahraničních
knihoven (ZK)

I.7 Odbor správy,
údržby a úklidu (SU)

Ředitel
MZK

II. Sekce fondů
a služeb (SFS)

Fakta a čísla

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

Výroční zpráva

III.1 Odbor vývoje (OV)
III.2 Odbor digitalizace a správy
digitálních dokumentů (OD)

IV. České literární
centrum (ČLC)

III.2.1 Oddělení správy
digitálních dokumentů
(OSDD)
III.2.2 Oddělení
digitalizace (SKEN)

II.1.1 Oddělení půjčovny
(OP)

III.2.3 Oddělení tvorby
metadat (META)

II.1.2 Oddělení skladů
(OS)

II.1 Odbor výpůjčních služeb
a správy fondu (OVSF)

II.2 Odbor informačních
služeb (OIS)
II.3 Odbor doplňování
fondu (AKV)
II.4 Odbor zpracování
fondu (ZF)

II.2.1 Oddělení studoven
(OST)
II.2.2 Oddělení MVS (MVS)

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

II.5 Odbor periodik (OP)

II.4.2 Oddělení věcného
popisu (VP)

II. 6 Odbor rukopisů
a starých tisků (ST)

II.4.3 Oddělení retrospektivní
konverze (RETRO)

II.7 Odbor
revize fondu (ORF)
II.7.1 Oddělení knihařské
dílny a adjustace (OKDA)
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