KNIHOVNA AV ČR, v. v. i.
IČ: 67985971
SÍDLO: NÁRODNÍ 3, 110 00 PRAHA 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2017

DOZORČÍ RADOU PRACOVIŠTĚ PROJEDNÁNA DNE: 3. 5. 2018
RADOU PRACOVIŠTĚ SCHVÁLENA DNE: 10. 5. 2018

–

Na konci května 2017 skončilo druhé pětileté funkční období ředitele KNAV Ing. Martina Lhotáka. Řízením knihovny byla
od 1. 6. 2017 pověřena Ing. Magdaléna Vecková, jež byla následně od 1. 8. jmenována do funkce ředitelky. Svou vizi rozvoje
knihovny představila zaměstnancům na tradičním setkání „Jenštejnfórum“, kde M. Lhoták zároveň poděkoval kolegům
za desetiletou spolupráci a společné pracovní úspěchy.
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V roce 2017 začala v areálu KNAV v Jenštejně stavba nové budovy určené pro Digitalizační centrum a datové úložiště.
Stavební práce byly na zhruba jeden měsíc přerušeny záchranným archeologickým průzkumem. Archeologické nálezy jsou
datovány do první poloviny 16. století. V jámách a pozůstatcích sklepů byly nalezeny mimo jiné střepy keramických nádob,
kosti hospodářských zvířat a mince. Po laboratorní analýze a popisu budou všechny nálezy uloženy v Oblastním muzeu
Praha-východ v Brandýse n. Labem.

ÚVOD
Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále KNAV), je veřejnou výzkumnou institucí, účelem jejíhož zřízení je uskutečňování vědeckého
výzkumu v oblasti vědeckých informací a knihovědy, zajišťování informační infrastruktury pro výzkum a poskytování
knihovnických, informačních a reprografických služeb pracovištím Akademie věd České republiky a ostatním uživatelům ve
sféře vědy a výzkumu. Pracoviště bylo zřízeno ke dni 1. 1. 1953, bylo několikrát transformováno a od 1. 1. 2007 působí v nové
právní formě dle zákona č. 341/2005 Sb. Zřizovatelem KNAV je Akademie věd České republiky – organizační složka státu se
sídlem Národní 1009/3, Praha 1 (dále AV ČR).
(Citováno ze zřizovací listiny KNAV)

–

–
5

V druhé polovině roku bylo Digitalizační centrum vybaveno novými skenery. Jedním z nich je Zeutschel OS 12002 V,
poloautomatický knižní skener velikosti A2, vybavený kolébkou, navrženou speciálně pro bezpečnou a efektivní digitalizaci
vzácných dokumentů. Díky tvaru kolébky je předloha rozevřená pouze pod úhlem 90 ° a tím je zajištěno, že vazba předlohy
nebude namáhána jako u plochých skenerů. Skener mimo jiné používá 3D technologii pro detekci předlohy a tím může
eliminovat zakřivení stran.

I.

INFORMACE O SLOŽENÍ
ORGÁNŮ VEŘEJNÉ
VÝZKUMNÉ INSTITUCE
A O JEJICH ČINNOSTI

A) VÝCHOZÍ SLOŽENÍ ORGÁNŮ PRACOVIŠTĚ
Ředitel instituce: Ing. Martin Lhoták (do 31. 5. 2017), Ing. Magdaléna Vecková (pověřena řízením od 1. 6. 2017, jmenována
do funkce ředitelky KNAV od 1. 8. 2017)
Rada instituce (dále Rada KNAV) zvolena shromážděním výzkumných a vysokoškolských pracovníků KNAV dne 7. 12. 2016
ve složení:
předseda: Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
místopředsedkyně: Ing. Magdaléna Vecková (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
členové:
PhDr. Vojtěch Balík (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Zdeňka Chmelařová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Hana Nová (Národní knihovna ČR)
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy)
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
Tajemnicí Rady KNAV byla jmenována Mgr. Iva Burešová.
K 30. 4. 2017 skončilo druhé funkční období Dozorčí rady KNAV ve složení: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (předseda), Ing. Martin
Duda (místopředseda), Marina Krahulcová (tajemnice), doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Ing. Martin
Svoboda a PhDr. Karel Sosna.
Dne 21. března 2017 byla Akademickou radou AV ČR jmenována Dozorčí rada KNAV pro funkční období 1. 5. 2017
až 30. 4. 2022 ve složení:
předseda: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
místopředsedkyně: Ing. Jana Doleželová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
členové:
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Eva Dibuszová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)
PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Tajemnicí byla jmenována Marina Krahulcová.

–
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B) INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ
V ROCE 2017
ŘEDITEL KNAV
Činnost ředitele se v roce 2017 řídila zákonem 341/2005 Sb.,
o VVI, ve znění pozdějších přepisů, zřizovací listinou Knihovny
AV ČR, v. v. i., a Stanovami AV ČR. Hlavním úkolem bylo
zajištění podmínek pro uskutečňování vědeckého výzkumu
v oblasti vědeckých informací a knihovědy, zajišťování
informační infrastruktury pro výzkum a poskytování
knihovnických, informačních a reprografických služeb
pracovištím Akademie věd České republiky a ostatním
uživatelům ve sféře vědy a výzkumu. Dále probíhala příprava
vnitřních předpisů, rozpočtu a všech dokumentů nutných pro
chod Knihovny AV ČR, v. v. i, a jejich předložení Radě instituce
a Dozorčí radě k projednání a schválení. Mezi ředitelem
a jednotlivými odděleními jsou odpovědní pracovníci –
vedoucí odborů, kteří řídí činnost začleněných oddělení
a přispívají k lepší komunikaci a spolupráci mezi těmito
odděleními, což zajišťuje plynulé a provázané workflow
v rámci odborů. Vedoucí odborů se účastní porad s ředitelem
KNAV, které se konají zpravidla jednou týdně. Tento způsob
pravidelné komunikace celého vedení KNAV značně přispívá
k dobré vzájemné informovanosti a součinnosti jednotlivých
odborů a umožňuje zajistit efektivní řízení celé instituce.
RADA KNAV
V roce 2017 se uskutečnilo pět zasedání a dvě hlasování „per
rollam“ Rady KNAV. Zápisy ze všech zasedání jsou uloženy
u tajemnice Rady KNAV a v sekretariátu ředitelky KNAV.
Hlasování per rollam 1/2017 se konalo ve dnech 16.–24. 3.
2017. Rada KNAV tímto hlasováním schválila text Výroční
zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2016.
Hlasování per rollam 2/2017 se konalo ve dnech 29. 4.–1. 5.
2017. Rada KNAV schválila změnu v Organizační struktuře
Knihovny AV ČR. Stávající Odbor ředitele se rozdělil na Sekci
ředitele a Odbor informačních technologií a digitalizace.
Současně změna zahrnovala vytvoření pozice zástupce
ředitele pro výzkum, vývoj a technologie.
Zasedání 1/2017 se konalo 10. 3. 2017. M. Lhoták Radu KNAV
seznámil s rozhodnutím předsedy AV ČR prof. J. Drahoše
nejmenovat Ing. Magdalénu Veckovou do funkce ředitelky
KNAV. Rada KNAV dále projednala a schválila aktualizované
znění Jednacího řádu Rady KNAV.
M. Vecková Radu KNAV také seznámila se zadávací studií
koncepce rozvoje areálu Jenštejn.
Zasedání 2/2017 se konalo 11. 5. 2017. Rada KNAV projednala
dosavadní průběh výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky KNAV a přistoupila k přípravě nového
výběrového řízení. Rada KNAV schválila text inzerátu, jeho
umístění a určila členy komise pro výběr ředitele/ředitelky.
Zasedání 3/2017 se konalo 20. 6. 2017. Rada KNAV schválila
konečnou podobu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za
rok 2016.
M. Vecková Radu KNAV seznámila s účetní závěrkou roku
2016, současně Rada KNAV schválila převod zisku z roku 2016
do rezervního fondu. Dále Rada KNAV schválila aktuální
čerpání rozpočtu roku 2017 s konstatováním, že je v souladu
s plánem, a změnu Přílohy č. 4 Organizačního řádu –
Podpisové vzory.
Členové Rady KNAV od M. Lhotáka obdrželi seznam všech

projektů, kterých se KNAV v daném roce účastní. Rada KNAV
účast v projektech bez připomínek projednala.
Dále Rada KNAV projednala dosavadní průběh výběrového
řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky. Ředitel KNAV
Ing. Martin Lhoták představil členům Rady KNAV přihlášenou
uchazečku Ing. Magdalénu Veckovu. Na základě výsledku
hlasování Rada KNAV souhlasila s doporučením výběrové
komise pro obsazení funkce ředitele Knihovny AV ČR, v. v. i.,
a navrhla na tuto funkci na funkční období 1. 6. 2017–31. 5.
2022 Ing. Magdalénu Veckovou.
Zasedání 4/2017 se konalo 7. 11. 2017. M. Vecková Radu
KNAV seznámila s aktuálním čerpáním rozpočtu roku 2017.
Rada KNAV čerpání rozpočtu roku 2017 jednomyslně
schválila. Dále M. Vecková Radu seznámila se stavebními
akcemi KNAV.
M. Lhoták Radu informoval o aktuální situaci v přípravě
financování EIZ po roce 2017, o projektu CzechELib,
dostupnosti jednotlivých EIZ v roce 2018 a dále.
Rada KNAV projednala projekty chystané na rok 2018, se
kterými ji seznámil M. Lhoták.
Zasedání 5/2017 se konalo 19. 12. 2017. M. Vecková Radu
seznámila s aktuálním čerpáním rozpočtu roku 2017. Rada
KNAV čerpání rozpočtu roku 2017 jednomyslně schválila
s konstatováním, že je v souladu s plánem.
Dále M. Vecková Radu KNAV seznámila s návrhem na zvýšení
mezd v roce 2018 a Rada KNAV předložený návrh na zvýšení
mezd schválila.
Rada KNAV po projednání schválila čerpání sociálního fondu
v roce 2017 a zároveň i návrh rozpočtu sociálního fondu na
rok 2018. Dále Rada KNAV na žádost M. Veckové schválila
nový podpisový vzor, který je součástí Organizačního řádu.
M. Vecková Radu v krátkosti informovala o pokračujících
stavebních akcích a M. Lhoták informoval o nových
projektech v KNAV.
DOZORČÍ RADA KNAV
K 30. 4. 2017 skončilo druhé funkční období Dozorčí rady
KNAV (DR) ve složení: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (předseda),
Ing. Martin Duda (místopředseda), Marina Krahulcová
(tajemnice), doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., doc. PhDr. Lydia
Petráňová, CSc., Ing. Martin Svoboda a PhDr. Karel Sosna.
Tato Dozorčí rada uskutečnila v roce 2017 jedno zasedání a tři
hlasování per rollam. Zápisy ze všech zasedání jsou uloženy
u tajemnice DR a v sekretariátu ředitelky KNAV.
Hlasování per rollam 1/2017 se konalo ve dnech 18.–25. 1.
2017. DR vyslovila předchozí písemný souhlas s uzavřením
smlouvy o nájmu nebytových prostor s Ústavem pro studium
totalitních režimů.
Zasedání 2/2017 proběhlo dne 9. 3. 2017.
DR vzala na vědomí informace o průběhu výběrového řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky KNAV se stanoviskem,
že se neztotožňuje s rozhodnutím Akademické rady AV ČR
nejmenovat do funkce ředitelky Ing. Magdalénu Veckovou
z důvodu nedostatečné kvalifikace.
DR souhlasila s předloženým záměrem koncepce rozvoje
areálu Jenštejn.
DR bez připomínek projednala Výroční zprávu o činnosti
a hospodaření KNAV za rok 2016.
Hlasování per rollam 3/2017 proběhlo ve dnech 19.–27. 4.
2017. DR rozhodla o hodnocení činnosti ředitele KNAV v roce
2016 číslem 3, tedy vynikající.
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Hlasování per rollam 4/2017 proběhlo ve dnech 21.–28. 4.
2017. DR vyslovila předchozí písemný souhlas s uzavřením
Smlouvy o dílo na stavbu Digitalizačního centra a datového
úložiště s firmou KONSIT, a.s.
Dne 21. března 2017 byla Akademickou radou AV ČR
jmenována DR pro funkční období 1. 5. 2017–30. 4. 2022 ve
složení: prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (předseda), Ing. Jana
Doleželová (místopředsedkyně), Marina Krahulcová
(tajemnice), prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., Ing. Eva
Dibuszová, Ph.D., RNDr. Jiří Rákosník, CSc., PhDr. Vít Richter,
PhDr. Martin Steiner.
DR v tomto složení během roku 2017 uskutečnila dvě
zasedání a dvě hlasování per rollam. Zápisy ze všech zasedání
jsou uloženy u tajemnice DR a v sekretariátu ředitelky KNAV.
Ustavující zasedání 1/2017 proběhlo dne 20. 6. 2017.
Členové DR byli seznámeni s podstatou činnosti DR. Zasedání
DR budou probíhat minimálně dvakrát ročně, a to vždy na
jaře a koncem roku.
DR vzala na vědomí vydanou Výroční zprávu o činnosti
a hospodaření KNAV za rok 2016.
DR vzala na vědomí informace o čerpání rozpočtu KNAV
k 30. 6. 2017. Pro své další zasedání žádá o přípravu podkladů
ve formě souhrnného přehledu, jehož součástí bude také
informace o průměrných platech zaměstnanců dle pracovních
sekcí.
DR vzala na vědomí informace o řešených i plánovaných
projektech KNAV.
DR doporučila KNAV zvážit změnu délky trvání nájemních
smluv s pronajímateli skladových ploch v Jenštejně. DR
nebude mít námitky proti smlouvám uzavíraným na delší
dobu než jeden rok.
DR doporučila důkladné promyšlení režimu fungování
individuálních studoven.
DR vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky KNAV.
Hlasování per rollam 2/2017 proběhlo ve dnech 27. 7.–3. 8.
2017. DR vyslovila předchozí písemný souhlas s uzavřením
dodatků ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor s účinností
od 1. 1. 2018 v navrhované podobě.
Hlasování per rollam 3/2017 proběhlo ve dnech 10.–17. 8.
2017. DR vyslovila předchozí písemný souhlas s uzavřením
dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou KONSIT, a.s.
Zasedání 4/2017 proběhlo dne 19. 12. 2017.
DR vzala na vědomí čerpání rozpočtu do října 2017, návrh
čerpání do konce roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
DR upozornila Akademickou radu AV ČR, že způsob
financování KNAV – a to zejména v oblasti investic do
informační infrastruktury a jejího personálního
a prostorového zabezpečení – by měl respektovat specifické
postavení této instituce v rámci AV ČR jakožto poskytovatele
služeb pro celou Akademii věd ČR. DR požádala vedení KNAV,
aby připravilo dlouhodobější strategii financování těchto
infrastrukturních potřeb.
DR vzala na vědomí informace o stavebních akcích
a způsobech nakládání s majetkem.
DR určila auditorem účetní uzávěrky za rok 2017 Ing. Ludmilu
Hůlovou.

–

C) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KNAV
k 31. 12. 2017
Sekce ředitelky (SŘ)
011 – Sekretariát
012 – PR, propagace a správa webu
1 – Odbor informačních technologií a digitalizace (OITD)
vedoucí odboru
12 – Oddělení informačních technologií (OIT)
13 – Digitalizační centrum (DC)
14 – Oddělení pro digitální knihovnu (ODK)
2 – Odbor provozu a ekonomiky (OPE)
vedoucí odboru
21 – Ekonomické oddělení (EO)
211 – Finanční účtárna
212 – Mzdová účtárna
213 – Personální
22 – Reprografické a knihařské centrum (RKC)
23 – Oddělení provozu (OP)
3 – Odbor pro výzkum a vývoj (OVV)
vedoucí odboru
31 – Knihovědné oddělení (KVO)
33 – Bibliometrie a scientometrie (BaS)
34 – Oddělení elektronických informačních zdrojů (OEIZ)
4 – Odbor služeb (OS)
vedoucí odboru
41 – Oddělení výpůjčních služeb (OVS)
42 – Oddělení meziknihovních služeb (OMS)
43 – Oddělení pro správu studovny (OSS)
44 – Rešeršní a referenční služby (RRS)
5 – Odbor pro doplňování a zpracování fondu (ODZF)
vedoucí odboru
50 – Oddělení správy knihovních systémů (OSKS)
51 – Oddělení akvizice (OA)
52 – Oddělení zpracování knih a elektronických nosičů
(OZKEN)
53 – Oddělení zpracování časopisů (OZČ)
54 – Revizní oddělení (RO)
Rada KNAV hlasováním per rollam 2/2017 schválila k 1. 5.
2017 změnu organizační struktury: stávající Odbor ředitele
KNAV byl rozdělen na Sekci ředitelky a na Odbor
informačních technologií a digitalizace. Zároveň byl rozšířen
počet zástupců ředitele na tři:
Zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a technologie – zástupce
pro odbory OITD a OVV
Zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku – zástupce pro
odbor OPE
Zástupce ředitele pro knihovnické procesy – zástupce pro
odbory OVS a ODZF
Knihovna AV ČR, v. v. i., nemá organizační složku v zahraničí.

–
D) ZŘIZOVACÍ LISTINA
Ve zřizovací listině KNAV nedošlo v roce 2017 k žádným
změnám.
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Knihovna se dlouhodobě – především pak během zkouškového období – potýká s kritickým nedostatkem studijních míst.
V roce 2017 se podařilo vybudovat celkem 24 nových studijních míst jednak v prostoru za karyatidami, jednak v individuálních
studovnách na galerii nad počítačovou studovnou. Budovat nová studijní místa má knihovna v plánu i v následujících letech.

II.
Rok 2017 byl rokem velkých změn jak ve vedení AV ČR,
tak ve vedení a struktuře Knihovny AV ČR.
V lednu 2017 zahájila svoji činnost Rada KNAV v novém
personálním složení, které bylo zvoleno shromážděním
výzkumných a vysokoškolských pracovníků instituce.
K 30. dubnu dovršila Dozorčí rada KNAV ve stávajícím složení
své druhé funkční období a Akademická rada AV ČR
s účinností od 1. května jmenovala DR ve složení novém.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem členům obou rad
za dlouholetou efektivní spolupráci.
K 31. květnu 2017 skončilo též druhé pětileté funkční období
mého předchůdce Ing. Martina Lhotáka, kterému bych touto
cestou chtěla poděkovat za usilovnou práci, která významně
přispěla ke kvalitnímu fungování a rozvoji KNAV v uplynulých
deseti letech.
Ke změně došlo i v organizační struktuře KNAV. Vznikl Odbor
informačních technologií a digitalizace, pod nějž spadá
Oddělení informačních technologií, Digitalizační centrum
a Oddělení pro digitální knihovnu. Pracoviště má nově tři
zástupce ředitele – zástupce ředitele pro výzkum, vývoj
a technologie, zástupce ředitele pro knihovnické procesy
a zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku.
Rok 2017 byl bohatý na významné výsledky vědecké práce
a odborných činností KNAV. Aktivně pokračovaly práce na již
započatých víceletých projektech, jejichž cílem je rozšíření
činností knihovny, produkce dalších výstupů výzkumu a vývoje
a zkvalitnění služeb pro uživatele. Současně se připravovaly
další aktivity pro rozvoj pracoviště v následujících obdobích.
Kniha PhDr. Lenky Veselé, PhD., „Rytíř a intelektuál: Hieronym
Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna“, založená
na komparačním výzkumu středoevropských šlechtických
knihoven v raném novověku, byla po svém českém vydání
v nakladatelství Academia v roce 2016 vydána v roce 2017
také v zahraničí v německé jazykové verzi „Ritter und
Intellektueller – Hieronymus Beck von Leopoldsdorf
(1525–1596) und seine Bibliothek“, nakl. Peter Lang.

HODNOCENÍ
ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ

Byla zahájena tvorba speciální databáze, která zachycuje
analyticko–provenienční popis dochovaných tisků tzv. Švédské
knižní kořisti. Jednotlivé záznamy obsahují nejen
bibliografické, ale především detailní místopisné údaje
o vazbách, exlibris a supralibros a také fotografickou
dokumentaci. Byla též vytvořena interaktivní mapa
s informacemi o dnešním stavu uložení dochovaných
exemplářů, která je navázána na data ve zmíněné databázi.
Knihovědné oddělení, které pravidelně vydává časopis Knihy
a dějiny, se v průběhu roku zaměřilo na přípravu a spuštění
jeho paralelního vydávání v elektronické podobě v režimu
open access.
Druhým rokem pokračovaly tři pětileté projekty podpořené
z programu MK ČR NAKI celkovou dotací přesahující 70 mil.
Kč, které v průběhu řešení významně rozšíří výzkumný
potenciál a přinesou řadu (zejména) aplikovaných výsledků
VaV. Knihovědné oddělení je hlavním řešitelem projektu
„Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku
1800“. Oddělení IT, Digitalizační centrum a Oddělení pro
digitální knihovnu jsou zapojeny do projektů „ARCLib –
komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních
(knihovních) sbírek“ a „INDIHU – vývoj nástrojů
a infrastruktury pro digital humanities“. První z nich reaguje
na potřeby paměťových institucí s ohledem na archivaci
digitálních dokumentů, druhý je zaměřen na rozvíjející se
oblast digital humanities a na jeho řešení spolupracuje také
šest ústavů AV ČR z oblasti humanitních věd.
V roce 2017 podala KNAV do programu MK ČR NAKI návrh
dvou nových projektů. Tyto projekty byly na konci roku
schváleny a v následujících pěti letech tak přinesou do
rozpočtu KNAV částku přesahující 21 mil. Kč. Jedná se
o projekt „RightLib“, který je zaměřen na elektronické
zpřístupnění chráněných dokumentů, a projekt „Nový
Fonograf: naslouchejte zvuku historie“, jenž si klade za cíl
vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci,
zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů
na historických nosičích v paměťových institucích.
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Orientace na digital humanities patří k novým perspektivním
směrům, kterým se KNAV věnuje. Kromě zapojení do projektu
INDIHU se knihovna také stala jedním z účastníků evropského
projektu DESIR, financovaného z programu Horizon 2020,
jehož cílem je rozvoj evropské platformy pro digital
humanities DARIAH. KNAV se podílí na přípravách české verze
DARIAH, která by se mohla stát součástí velkých infrastruktur
zařazených na národní roadmapu. Zároveň koordinuje oblast
digital humanities v rámci programu Strategie AV21.
KNAV je již zavedeným koordinátorem vývoje informačních
systémů určených pro zpracování, zpřístupnění
a dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů (Kramerius,
ProArc, ARCLib). Díky zajištění víceleté podpory z programu
NAKI se podařilo vývoj těchto informačních systémů, které
jsou využívány řadou knihoven v České republice, finančně
stabilizovat.
V roce 2017 bylo uzavřeno s ústavy AV ČR 23 smluv týkajících
se podmínek zpřístupnění časopisů umístěných v Digitální
knihovně AV ČR za účelem zajistit jejich větší dostupnost.
Ústavy byly také požádány o zasílání monografických
publikací vydávaných v elektronické formě. V souvislosti s tím
byla připravena licenční smlouva. Do konce roku 2017 byla
tato smlouva uzavřena s Ústavem státu a práva AV ČR
a jednání byla zahájena s dalšími pěti pracovišti AV ČR.
Za účelem rozšíření obsahu Digitální knihovny AV ČR byla
podepsána replikační smlouva s Moravskou zemskou
knihovnou na výměnu dokumentů z digitálních knihoven
a započala jednání o uzavření obdobné smlouvy s Národní
knihovnou ČR.
KNAV zajistila svým uživatelům kromě tištěného fondu
přístup k elektronickým informačním zdrojům čítajícím více
než 53 tis. titulů časopisů a 366 tis. knih.
V roce 2017 se KNAV stala účastníkem projektu národního
licenčního centra CzechELib. Toto licenční centrum, které je
financováno z programu OP VVV, navazuje na programy
MŠMT a jeho cílem je zajistit kontinuitu správní a finanční
podpory výzkumným organizacím při pořizování
elektronických informačních zdrojů. Díky centralizaci knowhow, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů dojde postupně
k výraznému snížení administrativní zátěže pro členské
instituce a bude vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči
dodavatelům EIZ. Na základě hlasování zapojených institucí
proběhl v průběhu roku výběr zajišťovaných zdrojů.

studovny až na hranici možné kapacity. V roce 2017 se
podařilo studovnu rozšířit o 16 nových studijních míst
v architektonickém a designovém řešení odpovídajícím
koncepci celého prostoru. Na galerii nad počítačovou
studovnou vzniklo navíc pro větší komfort uživatelů
8 individuálních studoven. Tyto studovny si zájemci s platným
členstvím mohou pronajmout na dobu jednoho až dvaceti
dnů a získat tím nikým nerušený studijní prostor.
Rok 2017 je také rokem zahájení stavby nové budovy v areálu
knihovny v Jenštejně. Nový objekt bude sloužit provozu
Digitalizačního centra a datového úložiště. Byla připravena
koncepce rozvoje celého areálu, zaměřená především na
navýšení kapacity skladových prostor pro uložení knihovních
dokumentů.
Digitalizační centrum KNAV bylo – zejména díky podpoře
z prostředků AV ČR určených na nákladné přístroje –
významně modernizováno. V druhé polovině roku bylo
vybaveno novými skenery, jejichž technické parametry splňují
aktuální požadavky na skenování. Došlo tak k potřebné
obměně vybavení, které bude možné využít i v nové budově
pro Digitalizační centrum a datové úložiště, která by měla být
pro plný provoz k dispozici v roce 2019.
V roce 2017 získala KNAV do svého rozpočtu více než
11,9 mil. Kč od externích poskytovatelů, což umožnilo rozvoj
řady stávajících a nastartování nových aktivit. Z velké části se
jedná o víceleté dotace a z hlediska rozvoje KNAV a produkce
výsledků VaV jde o velmi významné zdroje prostředků,
bez kterých by nebylo možné tyto činnosti realizovat.
Podrobný popis činnosti Knihovny AV ČR v roce 2017 je
uveden na dalších stránkách této výroční zprávy.
Ing. Magdaléna Vecková
ředitelka

Postupné zvyšování počtu uživatelů knihovního systému
Aleph vedlo během roku k překročení horní hranice pro
bezproblémové fungování systému. KNAV tedy přistoupila
k zakoupení nových licencí, které zajistily dostatečný počet
současných přístupů do systému.
V roce 2017 byly vytvořeny podmínky pro ukládání záznamů
o vědeckých datech i datových souborů do Repozitáře ASEP.
Zároveň byla rozšířena funkčnost nadstavby Analytika ASEP,
která umožňuje vytvářet bibliometrické přehledy a slouží jako
jeden z podkladů pro hodnocení vědecké činnosti ústavů
AV ČR.
Vzrůstající počet uživatelů našich knihovních služeb vede
dlouhodobě – především ve zkouškovém období – k naplnění
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1 – ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
A DIGITALIZACE (OITD)
Ing. Martin Lhoták
zástupce ředitelky pro výzkum, vývoj a technologie, vedoucí
odboru

a rozběhnutí nového datového úložiště na CEPH platformě.
S ohledem na potřebu držet delší historii provozních záloh
pořizovaných systémem Veeam Backup byl pořízen páskový
robot a k němu příslušný obslužný server. V plánu je
uchovávat alespoň tříměsíční stopu na páskových médiích.
Toto rozšíření zálohování bude také zprovozněno v prvním
čtvrtletí roku 2018.
Discovery systém VuFind
Discovery systém VuFind sloužící jako hlavní vyhledávací
rozhraní pro přístup uživatelů KNAV k informačním zdrojům
byl v roce 2017 spuštěn v nové verzi 3.1.4, která je postavena
na Zend Frameworku a používá MVC (model-view-controller)
architekturu, tedy oddělení samotné logiky aplikace od
prezentace výstupu uživateli.

Odbor informačních technologií a digitalizace (OITD) zajišťuje
správu a rozvoj IT infrastruktury včetně uživatelské podpory
a komplexní proces digitalizace knihovních dokumentů
zahrnující zpracování, zpřístupnění a dlouhodobou archivaci.
Oddělení začleněná do OITD se aktivně podílejí na řešení
výzkumných a vývojových projektů v dané oblasti.
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (OIT)
Oddělení informačních technologií (dále jen OIT) se v roce
2017 zabývalo paralelně jak správou a podporou provozní IT
infrastruktury KNAV, tak projekty, které souvisely s činností
KNAV a jejích oddělení.
Zálohování, archivace
Během roku 2017 pomalu začal eskalovat problém
s nedostatkem volného místa na datovém úložišti, kam se
v současné době ukládají zejména data vznikající
v Digitalizačním centru. Paralelně pokračoval druhým rokem
také projekt ArcLib, který se zabývá vývojem systému pro
archivaci digitálních dat a ve kterém se dále plánuje využití
open source systému CEPH jako platformy pro tzv. bitovou
ochranu ukládaných dat.
Koncepce systému ArcLib uspíšila a zjednodušila rozhodnutí
KNAV, jakým směrem se ubírat při řešení problému
s nedostatkem úložného prostoru na stávajícím datovém
úložišti. Po interních diskusích se dospělo k volbě systému
CEPH, který bude provozován na hardware od neprémiových
značek, pro který je ostatně také koncipován. Byl zvolen
výrobce Supermicro, který se specializuje na dodávky
serverových celků nebo stavebnic/komponent.
Koncem roku 2017 byl hardware pro datové úložiště pořízen
a v prvním čtvrtletí roku 2018 bude probíhat sestavení

Díky změněné architektuře systému je tato verze lépe
uzpůsobena k modifikacím pro konkrétní potřeby knihovny
a umožňuje pohodlnější propojení s externími službami
(citace.com apod.). Aktualizace vyhledávací platformy Solr
zrychlila odezvu při zobrazení výsledků na zadané rešerše.
Nejviditelnější změnou pro uživatele je upravené uživatelské
rozhraní, nabízející moderní design, který je také lépe
uzpůsoben pro zobrazování a lepší ovladatelnost na
mobilních zařízeních.
Novinkou je z uživatelského konta dostupný rezervační
systém, určený k nájmu individuálních studoven. Nájem je
možno zaplatit online přes platební bránu.
Na straně indexace záznamů se nově začala provádět
deduplikace, aby se zamezilo dvojímu zobrazení záznamů,
které se do VuFindu indexují z knihovního systému Aleph
a z Digitální knihovny (Kramerius).
Pokračovaly také práce na instanci VuFindu pro projekt
Knihověda.cz. Úpravy byly zaměřeny především na jednotné
zobrazení indexovaných dat z různých sbírek a snadnější
rozlišení a dostupnost záznamů, které nabízejí plný text
v digitalizované podobě.
Webarchiv
V roce 2017 pokračovalo archivování dokumentů
zveřejňovaných na webových stránkách jednotlivých ústavů
AV ČR. Přírůstek vstupních dat, získaných do archivu od
ústavů, činil za celý rok přibližně 70 GB. Sklízení probíhá
v měsíčních intervalech, objem přírůstků za jednotlivé sklizně
závisí na aktuálním množství změn a představuje přibližně
6 GB. Celkový objem archivovaných dat, která jsou
webarchivem zpřístupňována, nyní činí přibližně 630 GB.
Indexy, vytvářené pro potřeby fulltextového vyhledávání,
pak tvoří dalších 50 GB.
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Webové portály KNAV
KNAV spravuje několik webových stránek a portálů, postavených převážně na CMS WordPress:
knav.cz
knav.cz/kvo
digit.knav.cz
knihovna-snu.cz
knav.cz/asep
digitalhumanities.cz
kramerius.knav.cz
czechdigitallibrary.cz
arclib.cz
indihu.cz
knihoveda.cz
projekt.knihovny.cz

hlavní web KNAV
web Knihovědného oddělení KNAV
web Digitalizačního centra KNAV
web akce Knihovna snů
Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR
informační portál Digital Humanities v Akademii věd ČR
Digitální knihovna AV ČR
Česká digitální knihovna – národní agregátor digitálních knihoven
web projektu ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek
web projektu INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
web projektu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
web projektu Knihovny.cz

Vedle průběžných updatů a údržby těchto webů pracovníci KNAV v průběhu roku mimo jiné intenzivně pracovali na nové
podobě intranetu KNAV a jeho vnitřních částech, například na aplikaci pro evidenci poštovních zásilek. Nově byly vytvořeny
webové stránky s informacemi o systému Kramerius (https://system-kramerius.cz). V průběhu roku bylo také připraveno ke
spuštění online vydávání časopisu Knihy a dějiny v režimu open access a začaly přípravy na vytvoření společné platformy, kterou
KNAV nabídne redakcím časopisů vydávaných v ústavech AV ČR.
Vývoj systému Kramerius a správa a rozvoj ČDK – České digitální knihovny
Vývoj systému Kramerius byl kromě průběžných aktualizací zaměřen na zásadní vývojový krok, kterým byl přechod na repozitář
Fedora 4. Současně byla na základě UX analýzy připravena zcela nová verze webového klienta pro koncové uživatele, která by
měla přinést uživatelsky přívětivější rozhraní a lepší adaptibilitu pro mobilní zařízení. Nové verze dostaly označení Kramerius 6,
do ostrého provozu by měly být nasazeny v roce 2018.
V rámci správy a rozvoje ČDK byla připravena nová verze, která se skládá ze dvou instancí. Důvodem rozdělení ČDK na dva
stroje byla potřeba zabránit situacím, kdy se do ostrého publikačního systému harvestují data, která nejsou zcela validní (např.
harvestovaný titul neobsahoval obrazové soubory). Při validaci jsou data označena příznakem a následně je systémový plánovač
procesem replikace přenáší. Účelem je, aby se do produkčního prostředí dostala pouze ověřená data.
Oba systémy jsou v současnosti implementovány a řeší se slučování dat, které zahrnuje fyzickou migraci dat na úrovni
filesystému (standardní migrace dat by trvala dle výpočtu déle než 48 měsíců) a sloučení databází.
Současně bylo řešeno smluvní zajištění ČDK a předávání dat do Europeany. Po technické stránce bylo odladěno předávání dat
do testovací báze. Byla připravena vzorová smlouva, která musí být uzavřena s jednotlivými českými knihovnami. Poté bude
možné uzavřít smlouvu s Europeanou a zahájit ostré předávání dat.
Přehled zapojených digitálních knihoven:
Národní digitální knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna Akademie věd ČR, Národní technická knihovna,
Národní lékařská knihovna, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Severočeské vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Knihovny nově zapojované v roce 2017:
Městská knihovna v Praze, Vědecká knihovna v Olomouci, Národní filmový archiv
Projekt ARCLib
Pětiletý projekt, jehož cílem je vývoj open source řešení pro archivaci digitálních dokumentů, pokračoval druhým rokem a nesl
se v duchu konzultačních schůzek mezi technologickým partnerem (implementátorem), firmou InQool, a projektovým týmem
(KNAV, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Masarykova univerzita). Byly diskutovány koncepční záležitosti, ale
i konkrétní implementační detaily. Během roku vzniklo několik dílčích prototypů, které byly na těchto schůzkách prezentovány.
K certifikaci byla předána Metodika pro logickou ochranu digitálních dokumentů. Konečné softwarové řešení a implementace
v KNAV jsou plánovány na rok 2020, nicméně již v roce 2018 budou poznatky a závěry získané z řešení tohoto projektu využity
při zprovoznění nového datového úložiště KNAV.
DIGITALIZAČNÍ CENTRUM (DC)
Digitalizační centrum KNAV se zaměřuje zejména na zpracování časopisů a monografií vydávaných v působnosti AV ČR, mezi
priority patří také digitalizace starých tisků z historického fondu KNAV. Pravidelnou součástí pracovní náplně Digitalizačního
centra je zpracování materiálů z jiných knihoven a institucí, stejně jako spolupráce s Odborem služeb KNAV v rámci
mezinárodní služby eBooks on Demand.
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Během roku 2017 byla naskenována dosud nezpracovávaná periodika a zároveň probíhalo doplňování dosud nezpracovaných
ročníků titulů, které byly naskenovány v předchozích letech. Digitalizovány byly také vybrané dokumenty, o které je velký
zájem mezi uživateli. Tyto tituly, které se často půjčují, jsou tak uživatelům k dispozici společně s dalšími výstupy Digitalizačního
centra v Digitální knihovně AV ČR provozované v systému Kramerius.
Mezi významnější externí zakázky patřilo skenování materiálů pro Ústav státu a práva AV ČR. Pokračovala též spolupráce
s Archeologickým ústavem AV ČR na skenování především velkoformátových plánů a s Ústavem pro jazyk český AV ČR na
skenování vzácných tisků a odborných publikací. Na konci roku 2017 byla započata spolupráce s Akademií múzických umění
v Praze. Dále bylo realizováno několik dalších externích zakázek menšího rozsahu.
Bylo naskenováno 64 starých tisků, jejichž metadatový popis vzniká ve spolupráci s Knihovědným oddělením KNAV (KVO), které
tisky pro digitalizaci vybírá. V Digitální knihovně AV ČR byla doplňována virtuální sbírka KVO. Pro projekt KVO Ovidius, řešený
v rámci Strategie AV21, byla vytvořena nová samostatná virtuální sbírka.
Digitalizační centrum se podílelo na dalším vývoji volně dostupného produkčního systému ProArc, který je nástrojem na výrobu
a editaci popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i born digital dokumentům. Hlavní náplní
vývoje v roce 2017 byla příprava propojení a automatizace mezi produkční částí a komponentou RDflow. Dále byly v ProArcu
provedeny úpravy menšího rozsahu na základě požadavků vývojového týmu, jehož součástí jsou zástupci KNAV, Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové, Městské knihovny v Praze, Fakulty sociálních věd UK a Moravské zemské knihovny. Během
roku 2017 proběhlo školení uživatelů institucí, které začaly systém ProArc používat.
V druhé polovině roku bylo Digitalizační centrum vybaveno novými skenery, jejichž technické parametry splňují aktuální
požadavky na skenování. Pořízeny byly: barevný knižní skener A3 Zeutschel, stolní skener A3 Plustek OpticBook, knižní skener
A1 i2S DigiBook Suprascan, A2 knižní skener Zeutschel s úhlovou kolébkou a produkční skener A3 Fujitsu.
Program na úpravu a zpracování digitálních dokumentů BookRestorer, jehož podpora skončila (v DC byl využíván od roku
2004), byl nahrazen novým specializovaným softwarem Limb, který nabízí nové funkce a umožňuje rychlejší zpracování.
Celkem bylo v roce 2017 v Digitalizačním centru naskenováno 357 360 objektů (včetně externích zakázek). 57 560 stran bylo
převedeno na vícevrstvá a vícestránková PDF. Do Digitální knihovny AV ČR v systému Kramerius přibylo 278 436 stran a na konci
roku 2017 činil celkový počet dostupných stran 3 302 023 ve 190 titulech periodik a 3 223 monografiích.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Naskenováno
495 046
616 367
684 032
597 858
223 503
223 634
271 907
303 557
6 042 702

Import Sirius/ProArc
112 555
141 790
158 961
217 878
244 460
251 937
281 730
259 083
3 030 061

Export Sirius/ProArc
107 521
139 191
150 698
216 112
220 255
227 851
287 427
240 808
2 880 833

Kramerius
139 575
76 167
192 106
390 055
295 089
248 518
295 161
278 436
3 302 023

Vysvětlivky:
Sloupec Import Sirius/ProArc vyjadřuje počet stran, které byly po skenování graficky upraveny, ořezány a importovány do produkčního systému Sirius
a ProArc.
Sloupec Export Sirius/ProArc vyjadřuje počet stran, které byly v systému Sirius/ProArc zpracovány – automatizované a manuální vytvoření metadat, OCR –
a následně vyexportovány již ve standardním formátu pro systém Kramerius.
Sloupec Kramerius představuje počet obrazových souborů v těchto formátech importovaných do systému Kramerius.
Pokles počtu zpracovaných skenů v ProArcu byl v roce 2017 zapříčiněn přechodem na nový program sloužící ke zpracování skenů před metadatovým
popisem, který v ProArcu probíhá.
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Nové tituly časopisů zpracované v roce 2017 pro projekt Digitální knihovna AV ČR:
Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky
Sborník Ústředního ústavu geologického – oddíl geologický
Sborník Ústředního ústavu geologického – oddíl paleontologický
Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze
Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze
Časopis Společnosti přátel starožitností
Muzejní a vlastivědná práce
Muzeum: muzejní a vlastivědná práce
Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky. Oddíl paleontologický
Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky. Oddíl geologický
Sborník Ústředního ústavu geologického.
Obzor praehistorický: věstník praehistorického odboru Společnosti přátel starožitností českých v Praze.

1919–1949
1951–1963
1951–1963
1893–1927
1927–1939
1940–1962
1963–2007
2008–
1950–1950
1950–1950
1951–1951
1910–1914

Kompletní seznam digitalizovaných titulů časopisů viz Příloha č. 3.
ODDĚLENÍ PRO DIGITÁLNÍ KNIHOVNU (ODK)
Oddělení pro digitální knihovnu (dále ODK) zajišťuje provoz a správu Digitální knihovny AV ČR (dále DKAV) a České digitální
knihovny (dále ČDK), která je agregátorem obsahu digitálních knihoven provozovaných v ČR a poskytovatelem dat pro projekt
Europeana. V gesci ODK je smluvní zajištění obsahu DKAV s vlastníky práv k uloženým dokumentům a současně také smluvní
zajištění s provozovateli digitálních knihoven zapojených do ČDK. ODK se aktivně podílí na vývoji systémů sloužících pro výrobu
digitálních dokumentů ProArc a RDflow a systému Kramerius pro jejich zpřístupnění. V rámci KNAV je ODK garantem
metadatových standardů, spolupracujícím v této oblasti s Národní knihovnou ČR.
V roce 2017 bylo uzavřeno s ústavy AV ČR 23 smluv, týkajících se podmínek zpřístupnění časopisů umístěných v Digitální
knihovně AV ČR. Nově byla připravena licenční smlouva pro zpřístupňování monografických publikací v elektronické podobě.
Do konce roku byla tato smlouva uzavřena s Ústavem státu a práva AV ČR a jednání o uzavření bylo zahájeno s dalšími pěti
pracovišti AV ČR. Dále byla uzavřena replikační smlouva s Moravskou zemskou knihovnou na výměnu dokumentů z digitálních
knihoven a pracuje se na uzavření obdobné smlouvy s Národní knihovnou ČR.
ODK v roce 2017 spolupracovalo na přípravě webové platformy pro časopisy, které jsou publikovány v režimu open access.
Prvním periodikem, pro které bylo toto nové řešení připraveno a zprovozněno současně s vydáním jeho nejnovějšího čísla, je
časopis Knihy a dějiny, vydávaný KNAV. Řešení bude nabídnuto jako platforma pro open access publikování redakcím časopisů
vydávaných v ústavech AV ČR.
ODK se podílí na řešení výzkumného projektu „INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities“, podpořeného
z programu MK ČR NAKI (https://indihu.cz). Podíl ODK se zaměřuje zejména na kontroly a opravy metadat, která dodávají
jednotlivé zapojené instituce. Metadata budou následně indexována a testována pod jednotným rozhraním vyhledávacího
portálu v discovery systému VuFind.

–
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2 – ODBOR PROVOZU A EKONOMIKY (OPE)
Ing. Magdaléna Vecková
ředitelka Knihovny AV ČR

KNAV je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, dále z grantů a projektů od různých poskytovatelů
(zejména MK ČR a MŠMT). Vlastní činností získává výnosy z uživatelských poplatků, rešeršních, reprografických a knihařských
služeb pro uživatele a ústavy AV ČR. Do této kategorie rovněž spadají výnosy za správu databází a za externí zakázky
Digitalizačního centra.
ROZPOČET
Náklady a výnosy KNAV se v průběhu roku 2017 vyvíjely v závislosti na přídělu prostředků ze státního rozpočtu od zřizovatele,
získání grantů zejména na výzkum a vývoj od poskytovatelů mimo AV ČR a prostředků získaných vlastní činností. Výsledek
hospodaření KNAV za rok 2017 je patrný z následujícího přehledu (v Kč):
Náklady celkem
v tom vybrané významné položky:
Spotřeba materiálu, PHM, DHM
Spotřeba energií a ost. neskl. dodávek
Služby (bez inf. zdrojů)
Informační zdroje
Osobní náklady

140 909 658

Výnosy celkem
v tom vybrané významné položky:
Tržby za vlastní výkony (služby, zboží)
Podíl účastníků na nákupu EIZ
Provozní dotace od zřizovatele
Dotace od zřizovatele na nákup informačních zdrojů
Dotace od zřizovatele – Strategie AV21
Účelové prostředky (MK, EU)

140 910 731

2 094 160
1 669 714
13 051 686
60 237 798
45 647 040

2 668 930
10 428 016
48 365 455
49 852 014
395 000
11 990 364

Výsledek hospodaření

1 073

Výsledek hospodaření ve výši 1 073 Kč (zisk) koresponduje s plánovaným výsledkem hospodaření KNAV pro rok 2017.
HODNOCENÍ NÁKLADŮ
Hlavními nákladovými položkami jsou:
a) spotřeba materiálu, která zahrnuje spotřebu provozních materiálů pro činnost KNAV,
b) spotřeba energií a ostatních neskladových dodávek v jednotlivých objektech, zejména spotřeba elektrické energie, plynu,
vody,
c) služby, které zahrnují zejména výkony spojů, poštovné, nájemné nebytových prostor, cestovné, účastnické poplatky na
konferencích, opravy a údržbu majetku,
d) osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady, ostatní osobní náklady, zákonné sociální pojištění a zákonné sociální
náklady,
e) informační zdroje, jejichž součástí je nákup knih, časopisů a elektronických informačních zdrojů (EIZ).
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Přehled nákladů KNAV na nákup literatury a EIZ (vč. poplatků za využívání) poskytuje následující tabulka (v Kč):
Položka
Tištěné monografie české
Tištěné monografie zahraniční
E-knihy české
E-knihy zahraniční
Časopisy české
Časopisy zahraniční
Elektron. inf. zdroje – databáze
Celkem

Náklad
367 976
595 557
111 078
1 359 269
141 900
200 628
57 461 390
60 237 798

Významný podíl na částce na EIZ činí dotace od AV ČR ve výši 39 mil. Kč, která je určena pro zajištění přístupu do databáze Web
of Science pro celé české konsorcium výzkumných organizací, které KNAV administruje. Výše 10 mil. Kč na nákup EIZ byla
financována dalšími účastníky prostřednictvím KNAV.
Mimo režim nákladů zprostředkovala KNAV pro ústavy AV ČR přístup do EIZ v hodnotě 2 984 tis. Kč. Nákup byl plně hrazen
pracovištím AV ČR prostřednictvím KNAV.
V roce 2017 zajišťovala KNAV přístupy do elektronických databází a informačních zdrojů pro uživatele AV ČR v celkové hodnotě
27 248 tis. Kč. Některé EIZ byly spolufinancovány MŠMT ČR, MK ČR, AV ČR či dalšími účastníky prostřednictvím KNAV.
KNAV získala v roce 2017 knižní dary v hodnotě 268 tis. Kč.
HODNOCENÍ VÝNOSŮ
Hlavním zdrojem výnosů jsou dotace ze státního rozpočtu na podporu výzkumných organizací a zajištění jejich činnosti
poskytované prostřednictvím zřizovatele a dále granty poskytované subjekty mimo AV ČR (účelové prostředky). Dotace ze
státního rozpočtu a účelové prostředky tvořily 78,5 %. Menší měrou se na výnosech podílely účastnické poplatky na nákup EIZ,
tržby za vlastní výkony, úroky a kurzové zisky.
ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY
Poskytovatel
MK / VISK 1
MK / VISK 1
MK / VISK 5
MK / VISK 5
MK / VISK 6
MK / VISK 7
MK / VISK 8/B
MK / VISK 9
MK / NAKI II
MK / NAKI II
MK / NAKI II
HORIZON 2020
AV ČR / Strategie AV21
AV ČR / Strategie AV21
AV ČR / Strategie AV21
AV ČR / Strategie AV21
Celkem

Projekt
Částka v Kč
Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa a rozvoj České digitální knihovny
2 359 000
ProArc – podpora zvukových dokumentů
670 000
Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i.
168 000
Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR
29 000
Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace)
132 000
Digitalizace Časopisu Společnosti přátel starožitností
a Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky
158 000
Centrální portál českých knihoven; etapa 2017
672 734
Vytváření záznamů článků databáze ANL
252 000
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
1 653 000
INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
2 514 000
ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek
3 011 000
DESIR-DARIAH ERIC Sustainability Refined
371 630
Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech a Moravy (informační a bibliografický portál)
63 000
Digital Humanities – informační portál
80 000
Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století
v českých a zahraničních knihovnách
127 000
Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním fondu KNAV (1500–1800)
125 000
12 385 364

INVESTICE
V roce 2017 byly KNAV přiděleny od zřizovatele investiční dotace ve výši 19 550 tis. Kč, které byly využity především na zahájení
stavby Digitalizačního centra a datového úložiště v Jenštejně, stavební úpravy v areálu Jenštejn, rozšíření studovny o 16 studijních
míst a vybudování osmi individuálních studoven, nákup skenerů pro Digitalizační centrum, nákup nových licencí knihovnického
systému Aleph a obnovení a doplnění paměťových disků.
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ZAMĚSTNANCI
Fyzický počet zaměstnanců ke konci roku se proti roku 2016 mírně snížil, přepočtený průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
se zvýšil o 2,08 a fyzický průměrný počet se zvýšil o 2,8. Celkový fyzický i přepočtený stav a jeho vývoj od roku 2013 je patrný
z následující tabulky:
Počet zaměstnanců v letech 2013–2017, průměrný věk
Rok
2013
2014
2015
2016
2017

Fyzický počet*
93
92
96
96
95

Přepočtený průměrný počet
80,59
78,59
80,27
80,82
82,90

Fyzický průměrný počet
87,85
85,84
88,04
89,30
92,10

Průměrný věk (let)*
44
43
41
42
43

* údaje platné k 31. 12. daného roku
Pozn.: Rozdíl mezi fyzickým průměrným počtem a fyzickým počtem k 31. 12. je způsoben započtením pracovnic na mateřské dovolené

Zaměstnancům je poskytována preventivní lékařská péče u smluvního lékaře a příspěvky na penzijní připojištění. Dále jsou ze
sociálního fondu poskytovány bezúročné půjčky a dary u příležitosti životních jubileí. Na podzim roku 2017 bylo centrálně
zajištěno preventivní očkování proti chřipce.
Závodní stravování není možno v podmínkách KNAV zajistit, zaměstnancům je poskytován ze sociálního fondu a na vrub
nákladů zaměstnavatele příspěvek na stravenky, které zaměstnanci uplatňují v restauracích a prodejnách v okolí.
INFORMACE O OPATŘENÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ V HOSPODAŘENÍ
Hospodaření KNAV je každoročně podrobeno finančnímu auditu. Výrok auditora k hospodaření za rok 2016 byl bez výhrad,
proto nebylo v roce 2017 nutno přijímat opatření k odstranění nedostatků.
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V oblasti ochrany životního prostředí je trvale věnována pozornost třídění odpadů a ekologické likvidaci vyřazovaného
majetku, resp. odvozu druhotných surovin do specializovaných firem. Veškerá používaná technika je pravidelně kontrolována
a ošetřována dle technologických postupů výrobců s cílem minimalizace exhalací a zdravotních rizik, průběžně probíhá obměna
používané techniky za novější modely s nižší energetickou náročností, které méně zatěžují životní prostředí exhalacemi
a hlukem.
AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
V oblasti pracovněprávních vztahů je stálá pozornost věnována pracovním podmínkám zaměstnanců, zvyšování jejich
kvalifikace umožněním účasti na jazykových kurzech, odborných seminářích, vysokoškolském a postgraduálním studiu.
V roce 2017 studovali v doktorandském studiu tři zaměstnanci.
STAV ZÁLOŽNÍHO KNIŽNÍHO FONDU AV ČR
Záložní knižní fond AV ČR byl zřízen při KNAV na základě rozhodnutí 11. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. prosince
2005 (bod XXI/2), pravidla pro nakládání s ním byla schválena na 15. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. března 2006
a doplněna na jejím 21. zasedání dne 14. října 2010. Nakládání se Záložním fondem v roce 2017 probíhalo dle výše uvedených
pravidel. Fond je nadále uložen v budově „B“ depozitáře KNAV v Jenštejně. Ze Záložního knižního fondu AV ČR bylo v roce
2017 vydáno pro potřeby propagace a popularizace AV ČR 29 ks publikací pro Nadační fond J. Heyrovského.
REPROGRAFICKÉ A KNIHAŘSKÉ CENTRUM (RKC)
Pracoviště RKC zajišťuje nákup spotřebního materiálu, knihařské, reprodukční a vazačské práce pro ústavy AV ČR, uživatele
KNAV a veřejnost.
V Reprografickém a knihařském centru bylo zhotoveno celkem 556 vazeb (knihy, diplomové práce), opraveno 217 knih,
zhotoveno 1 307 brožur šitých na stříšku, 692 rychlovazeb (UNIBIND, kroužková a termovazba, nasouvací hřbety). Bylo vytištěno
191 925 stran, zkompletováno 200 ks knih k vazbě, zhotoveno 40 desek na diplomy, 135 laminací, provedeno 339 ks skládání
a bigování letáků. Byly prováděny také další knihařské práce – výroba krabic a paspart, opravy přebalů knih a vazeb
diplomových prací, ořezávání, lisování, tisk plakátů, zhotovování desek a přebalů, lepení bločků a desek, sekání štítků na
šanony a pruhů z lepenky.
AREÁL JENŠTEJN
Skladový areál Jenštejn č.p. 25-27 je hlavním depozitářem knižního fondu KNAV. Chod areálu Jenštejn zabezpečují
2 pracovnice, které provádějí jak běžné knihovnické, tak specializované činnosti (čištění, přípravu na likvidaci vyřazených knih,
expedici a zařazování fondů ústavů AV ČR), dále řeší provozní otázky – obsluhu kamerového systému, evidenci přítomných
osob z jiných ústavů AV ČR, příjem zásilek apod.
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Celková kapacita depozitáře v Jenštejně je 36 850 bm knih. Tato kapacita umožnila vyhovět poptávce ostatních ústavů AV ČR
po prostorách na uložení knižních fondů.
Z celkové kapacity depozitáře v Jenštejně bylo v roce 2017 pronajato či rezervováno celkem 16 307,5 bm dle následujícího
přehledu:
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Ústav soudobých dějin AV ČR, v. v. i.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní lékařská knihovna
Univerzita Karlova – Filozofická fakulta
Židovská obec v Praze
Ústav pro studium totalitních režimů
Celkem pronajato

1 134
2 623,5
1 759
4 564
221
166
1 032
716
715
163
1 848
800
360
206
16 307,5

bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm

Součástí areálu je také Digitalizační centrum KNAV, jehož činnost je popsána v části Odboru informačních technologií
a digitalizace.

–

–
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3 – ODBOR PRO VÝZKUM A VÝVOJ (OVV)
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová
vedoucí odboru

PROJEKTY ŘEŠENÉ V KNAV V ROCE 2017
A. Projekty programu na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta
2016 až 2022 (NAKI II)
INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital
humanities (DG16P02B039, poskytovatel: Ministerstvo kultury,
období řešení projektu: 2016–2020)
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku
1800 (DG16P02H015, poskytovatel: Ministerstvo kultury,
období řešení projektu: 2016–2020)
ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci
digitálních (knihovních) sbírek (DG16P02R044, poskytovatel:
Ministerstvo kultury, období řešení projektu: 2016–2020)
B. Program Ministerstva kultury ČR „Veřejné informační
služby knihoven (VISK)”
VISK 1 – Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa
a rozvoj České digitální knihovny
VISK 1 – ProArc – podpora zvukových dokumentů
VISK 5 – Retrokatalogizace sbírek České akademie věd
a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i.
VISK 5 – Retrospektivní katalogizace periodik z fondu
Knihovny AV ČR
VISK 6 – Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR
(restaurování a digitalizace)
VISK 7 – Digitalizace Časopisu Společnosti přátel starožitností
a Sborníku Státního geologického ústavu Československé
republiky
VISK 8A – Informační zdroje – Zajištění dostupnosti
informačních zdrojů formou multilicencí (NK ČR) – přístup do
databází Anopress, ASPI a PressReader
VISK 8/B – Centrální portál českých knihoven; etapa 2017
VISK 9 – Vytváření záznamů článků databáze ANL
C. Strategie AV21
Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech a Moravy
(informační a bibliografický portál)
Digital Humanities v Akademii věd – informační portál
Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků
16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách
Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním
fondu KNAV (1500–1800)
D. Spoluúčast KNAV na projektech z programu MŠMT
„Informace – základ výzkumu (LR)“ (podrobnější informace
dále v textu u části Oddělení elektronických informačních
zdrojů)
LR1301 – Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných

EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání
(2013–2017) – Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley
Online Library – Národní technická knihovna
LR1304 – Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové
databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro
ekonomický výzkum (2013–2017) – ProQuest Central – Vysoká
škola ekonomická v Praze
LR1306 – Základní chemické databáze – reakční, strukturní,
bibliografické a patentové (2013–2017) – American Chemical
Society (ACS) – Vysoká škola chemicko–technologická v Praze
LR1308 – Národní knihovna ČR – rozvoj informační
infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (2013–2017) –
EBSCO – časopisy – Národní knihovna ČR
LR1312 – Integrovaný přístup do EIZ pro vybrané exaktní
obory a psychologii (2013–2017) – BioOne, Ebrary Academic
Complete + German Collection – Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy
E. Mezinárodní projekty
HORIZON 2020 – DESIR-DARIAH ERIC Sustainability Refined
VYBRANÉ VÝSLEDKY
Baďurová, Anežka
Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. Názorná
kosmologická pomůcka v díle Orbis pictus J. A. Komenského.
[Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. An illustrative
cosmological aid in Comenius’s Orbis pictus.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich
dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia,
2017 – (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 103-126. Studie
a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 97880-7007-504-3
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Early modern knowledge * encyclopaedism *
cosmology * textbooks * Orbis pictus * heliocentrism *
geocentrism * Martin Steiner * J. A. Comenius
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science
and technology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282390
Chmelařová, Zdeňka – Doleželová, Jana
Data deposit into the ASEP repository.
Conference on grey literature and repositories. Proceedings.
Praha: Národní technická knihovna, 2017 – (Vyčítalová, H.),
s. 67-76 ISSN 2336-5021.
[Conference on grey literature repositories /10./. Praha (CZ),
19.10.2017-19.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: data repositories * ASEP * Czech Academy of
Sciences * Library of the Czech Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce
s informacemi
http://repozitar.techlib.cz/record/1218/files/idr-1218_1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278804
Jelínková, Andrea
Knihovědná bibliografie.
[Bibliological bibliography.]
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního
semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 –
(Holanová, M.), s. 126-134. Bibliographica, 2. ISBN 978-8088069-46-1.
[České oborové bibliografie (seminář). Praha (CZ), 19.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985971
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Klíčová slova: bibliological bibliography * databases * book
history
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278263
Kučerová, Markéta
Sbírka kvakerské literatury ve fondu Knihovny AV ČR.
[The collection of Quaker literature in the Library of the
Czech Academy of Sciences.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 67-121 ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Quakers * book collections * Vejchoda-Ambros
Miloš * Ambrosová Libuše * theology * religious studies
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
DOI: 10.23852/KAD.2017.24.03
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279443
Lhoták, Martin
Projekt ArcLib – příprava metodik a vývoj open source řešení
pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentu.
CDA 2017 : výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP
archívov : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie
o dlhodobej archivácii. Bratislava: Univerzitná knižnica
v Bratislave, 2017 – (Strnisko, J.), s. 60-74. ISBN 978-80-8930358-8. ISSN 2453-9406.
[CDA 2017: výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP
archívov /2./. Bratislava (SK), 09.11.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R044
Klíčová slova: digital archiving * digital preservation * long
term preservation * open source
Obor OECD: Library science
https://cloud.ulib.sk/index.php/s/AxqUW9vJXlcUwS7
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283367
Miranda, Andrea – Hruška, Z.
Developing ARCLib – An Open-Source Solution for a Bit-Level
and Logical Long-Term Preservation.
Archiving 2017: Proceedings. Riga: IS&T, 2017, s. 74-77. ISBN
978-0-89208-326-8.
[Archiving 2017. Riga (LV), 08.05.2017-10.05.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R044
DOI: 10.2352/issn.2168-3204.2017.1.0.74
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281785
Sladká, Veronika
Augustiniánská knihovna u sv. Tomáše v Praze. II. část: Období
reformace a protireformace (do konce 17. století).
[The Augustinian Library at Saint Thomas in Prague. Part 2:
The Reformation and counter-reformation periods (until the
end of the 17th century).]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 29-66 ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: the Augustinian monastery at St Thomas in
Prague * monastic libraries * provenance research * early
modern period
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)

DOI: 10.23852/KAD.2017.24.02
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279442
Sladká, Veronika
Nález unikátních exemplářů z bratrské produkce – příspěvek
k poznání korektorské a ediční praxe Jednoty bratrské
v 16. století.
[The discovery of unique exemplars from Brethren s printing
production – contribution to recognition of correctors and
editorial practices within the Unity of Brethren in 16th
century.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 122-128 ISSN 1210-8510
Klíčová slova: the Unity of Brethren * proof reading * editing
strategies * Cibulka Izaiáš
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
DOI: 10.23852/KAD.2017.24.04
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279444
Veselá, Lenka
Die Rezeption von Luthers Werken in den böhmischen und
österreichischen Adelsbibliotheken der Frühen Neuzeit
(1550–1620).
[Reception of Luther’s books in Bohemian and Austrian
libraries of nobility during Early Modern Age (1550–1620).]
Opera historica. Roč. 18, č. 2 (2017), s. 206-220 ISSN 1805-790X
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Martin Luther * history of libraries * book
culture * 1550-1620
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283052
Veselá, Lenka
Knihovna jako uspořádaný obraz světa. Oborové třídění
rakouských a českých šlechtických knihoven (1550 – 1650).
[Library as a structured picture of the world. Subject
arrangement of Austrian and Czech aristocratic libraries (1550
– 1650).]
Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska
a Slovákov. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017 –
(Augustínová, E.), s. 164-181. Vedecké monografie. ISBN 97880-554-1331-0
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: aristocratic libraries * catalogues * Austria *
Bohemia
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279572
Veselá, Lenka
Ritter und Intellektueller – Hieronymus Beck von
Leopoldsdorf (1525-1596) und seine Bibliothek.
[A knight and intellectual. Hieronymus Beck of Leopoldsdorf
(1525-1596) and his library.]
Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2017. 464 s. ISBN 9783-631-72359-3
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Beck von Leopoldsdorf, Hieronym * Austria *
reconstruction of libraries * book history * Sweden * war
booty
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
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Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
DOI: 10.3726/b11308
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278823
TUZEMSKÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Členství v odborných komisích, radách a výborech
A. Baďurová
– redakční rada časopisu Knihy a dějiny
– poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea,
sekce KNM
L. Bártová
– členka komise podprogramu MK VISK 6 (Memoriae Mundi
Series Bohemica)
M. Barvířová
– členka pracovní skupiny pro seriály NKP
H. Beránková
– členka redakční rady časopisu Knihy a dějiny
I. Burešová
– tajemnice Rady KNAV
– členka odborné rady CzechELib
– členka pracovní skupiny Koncepce rozvoje knihoven,
priorita 7 – Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ
– tajemnice Komise pro vědecké informace AV ČR
– místopředsedkyně Ediční rady AV ČR
J. Doleželová
– místopředsedkyně Dozorčí rady KNAV
– členka Komise pro vědecké informace AV ČR
– členka Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů
a pracovišť AV ČR
M. Duda
– člen Komise pro informační technologie AV ČR
J. Herrmannová
– členka pracovní skupiny pro věcný popis NK ČR
Z. Chmelařová
– členka Rady KNAV
T. Jandera
– člen komise podprogramu MK VISK 3 (Informační centra
veřejných knihoven)
– člen sekce SDRUK pro služby

M. Lhoták
– člen řídícího výboru projektu CzechELib
– předseda Rady KNAV
– místopředseda Komise pro vědecké informace AV ČR
– člen Ústřední knihovnické rady
– předseda Rady a Řídícího výboru Centrálního portálu
českých knihoven Knihovny.cz
– člen Rady NUŠL – Národního úložiště šedé literatury
– člen Rady uživatelů e-infrastruktury CESNET
– člen programového výboru konference CASLIN
J. Meixner
– člen pracovní skupiny pro shibbolethovou autentizaci
při AKVŠ
M. Nezbedová
– členka komise podprogramu MK VISK 1 (Kramerius)
J.Skoček
– člen pracovní skupiny Koncepce rozvoje knihoven v České
republice na léta 2017–2020, priorita 3 – Budování knihovních
fondů a informačních zdrojů
V. Sladká
– členka redakční rady ediční řady ke knižní kultuře v nakl.
Academia
– členka poradního sboru knihovny Památníku národního
písemnictví
D. J. Šlosar
– člen Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů
a pracovišť AV ČR, pracovní skupina pro bibliometrii
– člen Komise pro vědecké informace AV ČR
H. Trinkewitzová
– členka pracovní skupiny pro jmenný popis v NK ČR
a pracovní skupiny pro speciální dokumenty
L. Veselá
– členka Rady KNAV
– členka redakční rady časopisu Knihy a dějiny (výkonná
redaktorka)
– členka redakční rady ediční řady ke knižní kultuře v nakl.
Academia
– členka redakční rady Sborníku Národního muzea, řada C –
Literární věda
– členka Akademického sněmu AV ČR

A. Jelínková
– členka redakční rady časopisu Knihy a dějiny

M. Vecková
– místopředsedkyně Rady KNAV
– členka Dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR
– členka Ústřední knihovnické rady
– členka Akademického sněmu AV ČR

M. Krahulcová
– tajemnice Dozorčí rady KNAV
– členka Kolegia popularizátorů a pracovníků PR (pracovní
skupina Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR)

K. Weissová
– členka pracovní skupiny Koncepce rozvoje knihoven v České
republice na léta 2017–2020, priorita 3 – Budování knihovních
fondů a informačních zdrojů

I. Laiblová Kadlecová
– členka Komise pro vědecké informace AV ČR
– členka Rady pro výzkum a vývoj ministra kultury ČR
– předsedkyně Odborného poradního orgánu programu IZV –
LR MŠMT
– členka DR Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Členství KNAV v domácích organizacích
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
SDRUK – Sdružení knihoven ČR
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Odborné tuzemské přednášky a semináře
Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR – 2017
13. června 2017 od 10 hod., Národní 3, Praha 1
Prezentace ze semináře jsou dostupné na
www.knav.cz/seminare-vzdelavaci-akce
Akvizice a spolupráce (K. Weissová)
ASEP 2017 – datový repozitář (J. Doleželová)
Aleph (M. Kuchtová)
CzechElib – současný stav projektu (M. Lhoták)
EIZ – ostatní elektronické informační zdroje mimo CzechElib
(I. Burešová)
Digitální knihovna AV ČR (M. Lhoták, I. Šlapáková)

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
KNAV je partnerem projektu Europeana prostřednictvím
Europeana Network.
KNAV je partnerem projektu EOD (eBooks on Demand), který
zajišťuje placenou digitalizaci dokumentů starších sto let na
požádání.
Členství KNAV v mezinárodních organizacích
CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network) –
KNAV je členem a aktivně se účastní každoročních
mezinárodních seminářů CASLIN.
ELAG (European Library Automation Group)

Baďurová, Anežka: Oděv účastníků svatebního obřadu per
procurationem 4. května 1570 v Praze v chrámu sv. Víta (Anna
Habsburská a Filip II. Španělský)
konference „Móda a oděv doby renesance“, Praha,
19. 10. 2017
Burešová, Iva – Skoček, Jakub: Moderní informační zdroje pro
vědu, výzkum a vzdělávání
Kurz základů vědecké práce, Praha, 23. 1.–27. 1., 27. 3.–31. 3.,
29. 5.–2. 6., 16. 10.–20. 10. 2017
Veselá, Lenka: Užitečné, či nepotřebné? Knihy z Čech
a Moravy jako dar královny Kristiny švédským vzdělávacím
institucím v polovině 17. století
mezinárodní konference „Libri speculum vitae. Knížky
naučení všelikého jako živá díla minulých dob“, Brno,
17.–20. 10. 2017
Veselá, Lenka: Projekt Knihověda.cz – nový virtuální prostor
pro výzkum dějin české knižní kultury
konference „Bibliotheca Antiqua“, Olomouc, 29.–30. 11. 2017
Lhoták, Martin: Digitalizace a digitální knihovny v České
republice
Královéhradecká knihovnická konference 2017, Hradec
Králové, 27. 11. 2017
https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani/Aktualnivzdelavaci-akce/Clanky/Kralovehradecka-knihovnickakonference-21-11-2.aspx
Lhoták, Martin: Systém Kramerius – nové uživatelské rozhraní
a přechod na repozitář Fedora 4
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017, Praha,
30. 11. 2017
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivyknihovny-muzea-v-digitalnim-svete/18.-konference-archivyknihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2017
Lhoták, Martin: Vývoj systému Kramerius a Česká digitální
knihovna
Seminář k digitalizaci, Brno, 11. 4. 2017
Chmelařová, Zdeňka – Doleželová, Jana: Ukládání datasetů do
repozitáře ASEP
10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, Praha,
19. 10. 2017
https://nrgl.techlib.cz/conference/10th-conference-on-greyliterature-and-repositories/

Gesellschaft für Buchforschung in Österreich – Společnost pro
knihovědu v Rakousku si klade za cíl podporovat
a koordinovat výzkum dějin knižní kultury v Rakousku. KNAV
je členem od roku 2009.
IFLA (International Federation of Library Associations and
Institution) – mezinárodní federace knihovnických asociací
a institucí. KNAV je kolektivním členem.
IGELU (International Group of Ex Libris Users) – KNAV je
členem s aktivní účastí.
LIBER (Ligue des bibliothèques européennes de recherche) –
stěžejní asociace velkých evropských vědeckých knihoven.
KNAV je členem s volebním právem.
SUAleph (Sdružení uživatelů Aleph) – neformální sdružení
institucí z České a Slovenské republiky, které jsou uživateli
produktů firmy Ex Libris.
Odborné mezinárodní konference, přednášky a semináře se
zahraničními účastníky
KNAV se podílela na organizaci konference CASLIN 2017:
Knihovny a vzdělávání (8.–12. 10. 2017, Hrubá Voda, ČR)
http://caslin2017.upol.cz/
Lhoták, Martin: Projekt ArcLib – příprava metodik a vývoj
open source řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních
dokumentů
Konferencia CDA 2017, Bratislava, SR, 9. 11. 2017
http://cda.kultury.sk/sk/Konferencia_CDA_2017
Lhoták, Martin: ProArc and ARCLib – open source
development for LTP
Ebooks on Demand network meeting 2017, Bratislava, SR,
5. 5. 2017
Lhoták, Martin: Digital research infrastructures in the field of
arts and humanities in the Czech Republic and its
engagement in European infrastructures
DARIAH Central European Hub meeting, Budapest, HU,
10. 11. 2017
VĚDECKO-POPULARIZAČNÍ ČINNOST
Exkurze
Během celého roku probíhají pro zájemce exkurze ve
studovně KNAV na Národní. V roce 2017 bylo uskutečněno
33 exkurzí (z toho 5 v anglickém jazyce), kterých se zúčastnilo
277 lidí.
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Jarní exkurze do světa vědy
V květnu a červnu 2017 se KNAV připojila k celoakademickým
Jarním exkurzím do světa vědy. Pro zájemce připravila
exkurze ve studovně na Národní a v Digitalizačním centru
v Jenštejně. Exkurzí se zúčastnilo celkem 103 návštěvníků.
Součástí programu KNAV pro Jarní exkurze do světa vědy byla
také prezentace knihy Petra Zajíčka „Jeskyně České republiky
na historických mapách“, která v 9. ročníku Cen
Nakladatelství Academia získala Cenu poroty. Sérii posterů
s ukázkami historických map doplnila 12. května 2017
přednáška autora knihy „Kouzlo starých map našich jeskyní“.
Přednášku s výstavou zhlédlo více než 100 návštěvníků KNAV.
Pražská muzejní noc
V sobotu 10. června 2017 se KNAV již potřetí aktivně účastnila
Pražské muzejní noci. V budově Akademie věd na Národní se
k akci připojila i Galerie Věda a umění Střediska společných
činností, tentokrát v součinnosti s Astronomickým ústavem
a Ústavem experimentální botaniky. Výsledkem spolupráce byl
podstatně větší prostor, který bylo možné otevřít
návštěvníkům, rozšířená programová nabídka a rekordní
počet návštěvníků. V KNAV probíhaly v průběhu celého
večera komentované prohlídky studovny a dvakrát zaznělo
provedení koncertního programu, který si připravil Komorní
orchestr Akademie Praha pod vedením dirigenta Pavla
Hryzáka k 30. výročí svého založení.
Ve studovně bylo možné zhlédnout výstavu „Architektura
doby Karla IV.“, kterou KNAV připravila v rámci karlovských
oslav v roce 2016, a prezentaci knihy P. Zajíčka „Jeskyně České
republiky na historických mapách“.
Během Pražské muzejní noci KNAV navštívilo téměř 2 700
návštěvníků.
Odívání v tiscích 16. století
Knihovědné oddělení se podílelo na organizaci III. ročníku
odborné konference „Historie odívání v českých zemích“
(19. října 2017, pořadatel Národní památkový ústav, ÚOP
středních Čech v Praze ve spolupráci s Knihovnou AV ČR,
v. v. i.). Pro účastníky konference byla připravena panelová
prezentace „Odívání v tiscích 16. století“ s ukázkami
reprodukcí a s výkladem o relevantních starých tiscích, které
knihovna uchovává ve svém historickém fondu. Tato
prezentace poukazuje na opomíjenou výpovědní schopnost
knih týkající se dobových oděvů, které ve své době byly jistým
druhem komunikačního sdělení o společenském statutu,
rodinném postavení i životní etapě jejich nositelů.
Týden vědy a techniky AV ČR
V rámci 17. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR
(6.–12. 11. 2017) KNAV nabídla všem zájemcům možnost
jednodenního vstupu do knihovny zdarma (včetně možnosti
využití prezenčního fondu, WiFi, kopírování a bezplatného
skenování). Během celého týdne probíhaly exkurze jak ve
studovně na Národní, tak v Digitalizačním centru v Jenštejně.
Možnost vstupu do knihovny využilo 135 návštěvníků. Exkurzí
se zúčastnilo 126 osob.
Spolupráce se školami
Knihovědné oddělení v roce 2017 uspořádalo seminář
o bibliografických pramenech ke studiu starých tisků pro
studenty gymnázia Přírodní škola, kteří realizují výzkum
v rámci odborné středoškolské činnosti; na semináři byla
představena práce Knihovědného oddělení KNAV. Dále byl
připraven program projektu odborných stáží na FF UK

(„24 hodin s FF UK“) – jeho součástí byl i praktický seminář
v Knihovědném oddělení (workshop „Tištěná kniha jako
informační médium i fyzický objekt“) a představení Knihovny
AV ČR. KVO také spolupracuje na realizaci edukativního
webového portálu z oblasti dějiny filozofie „Project VOX“
(Duke University, USA).
Oddělení elektronických informačních zdrojů připravilo pro
středoškolské studenty přednášku „Informační zdroje pro
vědu, výzkum a vzdělávání“ (6. 10. 2017) a pro Prague
College přednášku „Information Resource in the Library of
CAS“ (25.–29. 1., 5.–9. 6., 2.–6. 10. 2017).
EDIČNÍ ČINNOST
INFORMACE – zpravodaj Knihovny AV ČR vydává KNAV pro
potřeby knihoven a středisek vědeckých informací AV ČR.
Přináší odborné informace a přehled zajímavostí a aktualit
z oblasti knihovnických a informačních služeb z ČR i ze
zahraničí. Vychází v elektronické formě 4× ročně.
Knihovědné oddělení vydalo časopis Knihy a dějiny 24,
1–2/2017 a v průběhu roku připravovalo jeho paralelní
vydávání v open access podobě.
KNIHOVĚDNÉ ODDĚLENÍ (KVO)
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let
1501–1800 (BCBT)
V roce 2017 pokračovaly práce na kompletaci databáze
a jejím veřejném zpřístupnění v systému Clavius.
Prostřednictvím nově zahájeného mezioborového projektu
NAKI II – „Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury
do roku 1800“ došlo k výraznému posunu ve zpracování této
národní retrospektivní bibliografie, a to jak z kvantitativního,
tak i metodologického hlediska (viz podrobněji v další části
textu). V roce 2017 bylo nově zpracováno 3 120 záznamů
převážně tisků 17. století, a databáze tedy zpřístupňuje již cca
80 % cizojazyčné tiskařské produkce z území Čech a Moravy.
Databáze BCBT byla také systematicky doplňována o odkazy
na digitální kopie popisovaných tisků, jež spolu s podrobnými
selekčními údaji zásadním způsobem zvyšují badatelský
komfort i využití zpracovávaných dokumentů. Paralelně
probíhá digitalizace unikátně dochovaných bohemik, a to
jednak z fondu Knihovny AV ČR, jednak ve spolupráci
s knihovnou Strahovského kláštera v Praze. V roce 2017 bylo
z fondu těchto knihoven zdigitalizováno cca 100 vydání
bohemikálních tisků, které budou po zpracování vystaveny
v Digitální knihovně KNAV. Prostřednictvím dílčích projektů
(Strategie AV21: Paměť v digitálním věku – „Digitalizace
bohemik“ a NAKI II: „Knihověda.cz“ – viz dále) bylo také
získáno dalších cca 300 digitálních kopií unikátních bohemik
z českých a zahraničních knihoven, které se stanou
podkladem pro analytický popis jednotlivých vydání. KVO
také spolupracovalo na zapojení BCBT do Centrálního portálu
knihoven.
Využití databáze BCBT v roce 2017:
Počet vstupů:
externí uživatelé – 5 290, pracovníci KVO – 9 238
Počet dotazů: 115 353
KVO spravuje veřejně přístupnou databázi „Knihovědné
bibliografie k dějinám knižní kultury v českých zemích do
poloviny 19. století“. V roce 2017 bylo do databáze vloženo
368 nových záznamů (především nejnovější studie z let
2015–2017). Databáze, která v současné době obsahuje
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celkem 4 169 záznamů, byla v roce 2017 zapojena do
vyhledávacího rozhraní projektu NAKI II: „Knihověda.cz“
a také do portálu Knihovny.cz.
Práce na projektech
Projekt NAKI (č. projektu DG16P02H015) „Knihověda.cz:
Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800“ (společně
s Národní knihovnou ČR a Masarykovým ústavem a archivem
AV ČR, hlavní garant L. Veselá)
Rok 2017 byl druhým rokem řešení tohoto pětiletého
projektu, jehož hlavním cílem je vytvoření virtuálního
prostředí pro výzkum české knižní kultury do roku 1800.
Pracovníci KVO dokončili převod tištěné Encyklopedie knihy
Petra Voita do elektronické podoby – především se jednalo
o ruční doplnění několika desítek tisíc vnitřních
hypertextových odkazů na jiná hesla v cca 2 400 záznamech.
„Databáze cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800“
(BCBT) byla kompletována o další část tiskařské produkce,
chronologicky navazující na již dokončenou tiskařskou
produkci 15. a 16. století. Tato etapa, tj. vkládání záznamů
a kompletace záznamů k tiskařské produkci 17. století, bude
vzhledem k jejich rozsahu dokončena v roce 2018. Do
databáze BCBT byly vkládány nové záznamy dosud dostupné
pouze na rukopisných lístcích (celkem bylo převedeno 3 120
záznamů). V databázi bylo z důvodu sjednocení s databází
KPS vytvořeno nové pole pro zápis míst vydání (984), pro
které je využívána speciální autoritní databáze NK ČR; tyto
údaje byly doplněny do všech již revidovaných záznamů.
Záznamy jsou obohacovány také o nová předmětová
a žánrová hesla, taktéž přejímaná z databáze národních
autorit. Záznamy byly průběžně doplňovány o odkazy na
digitální kopie, byla objednávána unikátně dochovaná
bohemika z českých a zahraničních institucí a do vyhledávání
byla zapojena také Databáze knihovědné a kodikologické
literatury. Po testování první verze integrovaného vyhledávání
v discovery systému VuFind byla v roce 2017 vytvořena nová
verze s rozšířenou funkčností. Tato verze umožňuje
sofistikovanější vyhledávání (např. dynamickou kombinaci
různých kritérií při vyhledávání apod.) a je i uživatelsky
vstřícnější. V průběhu roku 2017 pokračovala také příprava
dvoudílné publikace „Barokní frontispis v tiskařských
bohemikálních tiscích“, jež přinese výsledky výzkumu
frontispisu jako výrazného fenoménu knižní kultury
barokního období (publikace bude vydána v roce 2020).
Na základě analýzy dat bylo také rozhodnuto o architektuře
systému, který bude použit pro „Mapu tiskařské produkce“,
která bude uplatněna jako výsledek výzkumu v roce 2019.
L. Veselá spolupracovala na grantovém projektu FLÚ AV ČR
„Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)“
(GAČR č. 16–09064S) tvorbou biografických hesel
k osobnostem české hebraistiky. Výstupem bude kolektivní
monografie vydaná v zahraničním nakladatelství Brill.
Knihovědné oddělení je zapojeno do přípravné fáze
evropského projektu „Cultures of knowledge – Networking
the Republic of Letters 1550–1750“ (Oxford University,
FLU AV ČR).
Strategie AV ČR
V rámci Strategie AV21 se Knihovědné oddělení podílí
na řešení čtyř projektů ve dvou výzkumných programech:
Program: Historické podoby a proměny komunikace
Projekt: Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech

a Moravy (informační a bibliografický portál)
Cílem projektu je komplexní zmapování současného
dochování knižní kořisti, která byla na sklonku třicetileté
války odvezena z Čech a Moravy švédskými vojsky. Získané
informace budou zpřístupněny na webovém portálu
určenému nejen pro odbornou, ale i širší veřejnost (jeho
spuštění je plánováno na prosinec roku 2018). V roce 2017
byla zahájena tvorba speciální databáze, která zachycuje
analyticko–provenienční popis dochovaných tisků. Jednotlivé
záznamy obsahují nejen bibliografické, ale především detailní
provenienční údaje o vazbách, exlibris a supralibros a také
fotografickou dokumentaci. V průběhu roku bylo do
databáze uloženo celkem 300 záznamů. V rámci projektu byly
uskutečněny tři výzkumné pobyty: ve Vatikánské knihovně
v Římě, v Královské knihovně ve Stockholmu a v Univerzitní
knihovně v Leidenu, kde jsou uloženy rozsáhlé soubory knih
pocházejících z Čech. V těchto institucích bylo
zdokumentováno celkem 154 rukopisů a tisků pocházejících
z českých a moravských knihoven. V roce 2017 byla také
vytvořena interaktivní mapa s informacemi o dnešním stavu
uložení dochovaných exemplářů, která je navázána na data
ve zmíněné databázi. Po vyjednání souhlasu Královské
knihovny ve Stockholmu se zveřejněním budou do portálu
integrovány i přístupy k nově pořízeným digitálním kopiím
původních katalogů českých a moravských knihoven, které
byly rovněž odvezeny do Švédska (celkem 8 rukopisných
svazků) a český překlad významné švédské práce o švédské
knižní kořisti.
Knihovědné oddělení realizuje v rámci tohoto programu
Strategie AV21 také výzkum knižních dedikací v cizojazyčných
tiscích 16. století. V roce 2017 bylo analyticky zpracováno
dalších přibližně 100 dedikací z tisků vydaných na našem
území mezi lety 1580–1590, průběžně vzniká jejich typologie.
Program: Paměť v digitálním věku
Projekt: Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních
tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách
S podporou tohoto programu realizuje KVO v rozsáhlé míře
digitalizaci bohemik. Především jde o unikátně (pouze
v jednom exempláři) dochované tisky vydané v letech
1501–1800 nebo o tisky, které dosud nebyly zdigitalizovány.
V roce 2017 bylo díky podpoře Strategie AV21 pořízeno 300
digitálních kopií z tisků uložených v domácích a zahraničních
knihovnách (zejména HAB ve Wolfenbüttelu, Archiv města
Brna, Vědecká knihovna v Olomouci, NK ČR a další).
Projekt: Digital Humanities v Akademii věd – informační
portál
Portál Digital Humanities od roku 2015 shromažďuje
a zveřejňuje informace o elektronických informačních
zdrojích, elektronických sbírkách, databázích, ale i sbírkách,
které na svou digitalizaci teprve čekají, provozovaných
v oblasti společenských a humanitních věd v AV ČR. Součástí
obsahu jsou kontakty na týmy odpovídající za příslušné
zdroje, informace o typu a množství obsahu i stavu
zpracování.
Celkem se podařilo shromáždit a podrobně zpracovat
informace o více než 80 zdrojích, které jsou přístupné ve
formě databáze, v níž je možné vyhledávat podle klíčových
slov a popisu a upravovat zobrazení podle tematického
zaměření zdrojů.
Během roku 2017 probíhalo především doplňování aktuálních
informací z oblasti digital humanities a ověřování informací
o zahrnutých informačních zdrojích, byly dokončeny překlady
celého obsahu portálu a připravena anglická verze webu.
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Projekt: Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém
knižním fondu KNAV (1500–1800)
Knihovna Akademie věd ČR připravila ke 2000. výročí
Ovidiova úmrtí (43 př. n. l. – 17/18 n. l.) projekt z oblasti
novověkých dějin knižní kultury, který je zaměřen na knižní
ilustrace. Z historického fondu knihovny byly vybrány
Ovidiovy knihy Proměn, v nichž je vlastní text obohacen
a zdoben krásnými ilustracemi. Tyto knihy byly kompletně
digitalizovány a jednotlivé ilustrace podrobně popsány
a uspořádány pro vyhledávací možnosti v databázi „Ovidiovy
Proměny v historické knižní ilustraci“. Databáze byla v roce
2017 spuštěna v testovacím režimu a po dokončení všech
úprav je její online zpřístupnění plánováno na polovinu roku
2018.
VISK
V rámci programu VISK 6 byl realizován projekt Bohemikální
a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování
a digitalizace), jehož cílem je digitalizace a částečně
i restaurování 21 starých tisků a 1 rukopisu. Největší skupinu
tvoří 18 tisků z tematicky unikátní kolekce „vzduchoplavecké
literatury“ ze sbírky Ed. Langera. Další tisky jsou bohemika
unikátní buďto vlastnickými přípisky či nízkým popř.
unikátním počtem dochovaných exemplářů.
Granty a projekty připravované/podané
V rámci programu VISK 6 byl podán návazný projekt
Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR
(restaurování a digitalizace), jehož cílem je digitalizace
a restaurování 13 unikátních bohemikálních tisků a jednoho
řeckého rukopisu z fondu Knihovny AV ČR.
KVO spolupracovalo na přípravě projektu
MEMORI/DARIAH.CZ (FLÚ AV ČR).
Historický fond KNAV
Z historického fondu bylo digitalizováno 54 starých tisků
a 1 rukopis a bylo vypůjčeno celkem 121 starých tisků (včetně
výpůjček pro potřeby pracovníků KVO). V roce 2017
pokračovala excerpce provenienčních označení z katalogu
starých tisků: celkem se jedná 128 záznamů o děčínské
knihovně Thun-Hohensteinů. Na návrh KVO bylo
z antikvariátů zakoupeno celkem 9 bohemikálních starých
tisků.
Odborné posudky a konzultace
V roce 2017 pracovníci Knihovědného oddělení vypracovali
celkem 5 recenzních posudků na studie odevzdané do tisku
těchto časopisů: Folia Historica Bohemica, Knihy a dějiny,
Judaica Bohemia, Studie o rukopisech, Sborník Národního
muzea, řada C – literární historie.
Pracovníci oddělení poskytli 5 rozsáhlejších konzultací
týkajících se různých témat (digitalizace starých tisků, výklad
metodiky pro edici a zpracování pozůstalostního soupisu
a dobového knižního katalogu, rešerše v tiskařské produkci
apod.).

BIBLIOMETRIE A SCIENTOMETRIE (BAS) A ASEP
Databáze ASEP (stav k 31. 12. 2017)
Celkový počet záznamů v databázi
Počet nově vytvořených záznamů sběr 2017
Počet záznamů odevzdaných do RIV v roce 2017
Počet uložených plných textů

272
11
8
13

259
914
716
880

Zpracování dat
Nové webové formuláře pro bibliografické záznamy, které se
začaly používat v roce 2016, byly upraveny dle praktických
zkušeností vkladatelů. Většina důležitých funkcí, které
potřebují zpracovatelé v procesu zpracování, byla umístěna
do uživatelských účtů „myASEP“, aby zpracování probíhalo
v jednom uživatelském rozhraní. Rejstřík informací RIV je od
poloviny roku 2016 provozován v novém rozhraní, systém
prochází vývojem. Změna způsobu předání opravných dávek,
tj. oprav záznamů, které jsou uloženy v RIV, a některé další
změny si vyžádaly i úpravy v systému ASEP/ARL.
V repozitáři ASEP je uloženo celkem 13 869 plných textů
dokumentů. Z tohoto počtu je pro uživatele online katalogu
7 734 plných textů dostupných v otevřeném přístupu a 6 146
plných textů si může uživatel vyžádat.
Druhy uložených dokumentů
Odborné články
Knihy, kapitoly v knihách
Konferenční příspěvky, sborníky
Výzkumné zprávy
Aplikované výsledky
Ostatní
Recenze knih a kapitol

Počet
7 623
757
3 265
611
294
1 242
133

Datový repozitář ASEP
V roce 2017 pokračovaly práce na dokončení nadstavby ASEP,
multioborového datového repozitáře, do něhož mohou
vkladatelé ukládat datové záznamy s datasety uloženými
v ASEP, případně vytvořit datové záznamy s odkazem na
datasety uložené na jiných úložištích. Datové záznamy musí
být opatřeny licencí, aby uživatelé věděli, jakým způsobem
mohou data použít. Přístup k datasetům je obdobný jako
u bibliografických záznamů – na vyžádání nebo otevřený
přístup. Bibliografické a datové záznamy lze vzájemně
propojovat. Vkladatelé musí potvrdit, že data, která
zveřejňují, neobsahují citlivé údaje, a že mají svolení od
případných spoluautorů k jejich zveřejnění. Tvorba datových
záznamů a uložení datasetů probíhají přes uživatelské
rozhraní „myASEP“, datové záznamy a datasety jsou
zveřejněny v online katalogu ASEP.
Služby pro uživatele
Po celý rok 2017 byly pro různé uživatelské skupiny
aktualizovány informace na webových stránkách ASEP
(www.knav.cas.cz/asep). Zpracovatelé-supervizoři zde najdou
vše ke zpracování, jsou tu informace i pro uživatele online
katalogu a Analytik ASEP. Datový repozitář si vyžádal
vytvoření nové webové stránky pro autory, kde je nastíněna
problematika přípravy dat, popisu a uložení datasetů. Pro
zahraniční autory, kteří pracují v AV ČR, byla připravena
anglická verze rozhraní „myASEP“ a začala příprava anglické
verze webových formulářů a nápovědy.
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V roce 2017 byly uspořádány tyto semináře a školení:
Uspořádané akce
Odborné pracovní semináře
Školení pro začínající zpracovatele
Školení – klient
Celkem

Počet akcí
3
4
2
9

Počet účastníků
114
8
7
129

Bibliografické záznamy o výsledcích, které vznikly za finanční podpory ze státního rozpočtu České republiky, byly předány
v předepsaném termínu a struktuře poskytovatelům finanční podpory, kteří je zkontrolovali a naimportovali do databáze RIV –
Rejstříku informací Rady vlády (celkem 8 716 záznamů). Přes protokol OAI-PMH byly z ASEP „sklizeny“ bibliografické záznamy
šedé literatury do databáze NUŠL (Národního úložiště šedé literatury) a bibliografické záznamy s uloženými plnými texty
dokumentů do mezinárodní databáze OPENAIRE. V NUŠL bylo na konci roku 2017 celkem 29 054 záznamů, v OPENAIRE celkem
5 596 záznamů z ASEP.
Byly vypracovány časopisecké bibliometrické indikátory na záznamy uložené v ASEP s rokem vydání 2010–2016. Indikátory byly
použity již při hodnocení v AV ČR v roce 2015 a pro dílčí hodnocení 2012–2016. Byly vytvořeny na základě dat z Web of Science,
Journal Citation Report a Scopus Source list. Je připravováno jejich zveřejnění v nové analytické nadstavbě Analytika ASEP.
V systému InCites Profiles od firmy Clarivate Analytics byla dokončena příprava a čištění dat a profilů pracovišť AV ČR. Vývoj
produktu byl ze strany dodavatele ukončen, vyčištěná data se využijí v novém produktu této firmy.
Byla zahájena příprava ASEP jako zdroje dat pro hodnocení v AV ČR v roce 2020.
Pro repozitář ASEP proběhla aktualizace alertních dotazů, kontrola zapsaných identifikátorů a úplnosti uložených záznamů.
ODDĚLENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ (OEIZ)
Oddělení elektronických informačních zdrojů (dále jen OEIZ) zajišťuje správu elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ)
v KNAV a spolupracuje v této oblasti s knihovnami ústavů AV ČR a s knihovnami v ČR. OEIZ se zaměřuje na akvizici,
zpřístupňování a propagování EIZ v KNAV a v AV ČR. V OEIZ jsou také řešeny projekty, které souvisí s EIZ. OEIZ spravuje
redakční systém pro publikování časopisů vydávaných v několika ústavech AV ČR – ScholarOne Manuscripts.
Lokální a centrální index pro discovery systém VuFind, SFX a vzdálený přístup
V roce 2017 indexaci lokálního a centrálního indexu zajišťoval dodavatel centrálního indexu EBSCO Discovery Service.
Oddělení informačních technologií KNAV zajišťuje data ze systému Aleph, OEIZ zajišťuje MARC záznamy e-knih od producentů/
agregátorů a administruje portfolio EIZ v centrálním indexu. V roce 2017 došlo u SFX kromě pravidelných aktualizací také
ke zprovoznění periodických exportů portfolia elektronických titulů KNAV ze SFX pro Centrální portál knihoven
(www.knihovny.cz). Pro využití vzdáleného přístupu byly vytvořeny nové EZproxy konfigurace pro Proquest Ebook Central,
Britannica Image Quest, InCites Journal Citation Reports a Brill Online.
Akvizice EIZ 2017
Akvizice elektronických informačních zdrojů v KNAV probíhá několika způsoby. Část zdrojů je získávána s finanční podporou
z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Informace – základ výzkumu (LR)“ a z programu Ministerstva
kultury ČR „VISK 8A – Veřejné a informační služby knihoven)”. Přístup do databáze Web of Science Core Collection je řešen
a zajišťován přímo KNAV, a to prostřednictvím veřejné zakázky. Část nákladů je pak hrazena mimořádnou finanční podporou
z rozpočtu Akademie věd ČR. Přístup k ostatním EIZ je zajišťován na základě výběrových řízení malého rozsahu. Kromě
předplácených zdrojů nabízí KNAV přístup také k vybraným volně dostupným EIZ.
CzechELib
KNAV se v roce 2017 stala účastníkem projektu národního licenčního centra CzechELib. Toto licenční centrum navazuje na výše
zmíněné programy MŠMT a jeho cílem je zajistit kontinuitu administrativní a finanční podpory výzkumným organizacím při
pořizování elektronických informačních zdrojů. Na základě hlasování zapojených institucí proběhl v průběhu roku výběr
zajišťovaných zdrojů a také jednotlivá výběrová řízení. Od roku 2018 tak bude přístup k části EIZ v KNAV zajišťován
prostřednictvím CzechELib. Díky tomu dojde k přesunu části agendy, spojené se zajištěním výběrových řízení, z KNAV na
CzechELib a zároveň, díky finanční podpoře, k úspoře prostředků.
Výběrová řízení malého rozsahu na EIZ
V roce 2017 se uskutečnila celkem čtyři výběrová řízení malého rozsahu. Prodloužení přístupu k databázi Britannica
ImageQuest bylo řešeno prostřednictvím opce.
Ze čtyř výběrových řízení vyhrála čtyřikrát společnost EBSCO, která jako jediná z oslovených dodala nabídky.

1 Emerald
3 ISSN
6 Britannica Academic
7 Nature 2018 a Archiv 2013

Na roky
2017
2018
2018
2018

Pro
AV ČR
KNAV
KNAV
KNAV
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Web of Science Core Collection a Journal Citation Report
Jednací řízení bez uveřejnění proběhlo v roce 2012 a smlouva
byla uzavřena na roky 2013–2015 s opcí na roky 2016–2017.
WoS Citation Connection – jednací řízení bez uveřejnění
proběhlo v roce 2014 a smlouva byla uzavřena na roky
2016–2017.
WoS InCites – jednací řízení bez uveřejnění proběhlo
v prosinci roku 2015, smlouva byla uzavřena na rok 2016.
Vzhledem k částečné nefunkčnosti nástroje v roce 2016 došlo
k dohodě o prodloužení přístupu i na rok 2017.
EIZ a AV ČR
KNAV zajišťuje administrativně i finančně přístup do
vybraných elektronických informačních zdrojů pro všechny
ústavy AV ČR. Jedná se o páteřní zdroje Web of Science,
Scopus, EBSCO, Emerald, ProQuest. K ostatním EIZ, kde to
umožňují licence, je pro registrované uživatele KNAV možný
vzdálený přístup. Výjimku tvoří databáze Anopress, ASPI
a ISSN.
EIZ přístupné v KNAV v roce 2017
(řazeno dle abecedy)
Licencované zdroje
Bibliografické a citační databáze
Scopus
WoS Core Collection – WoS a JCR
– Science Citation Index Expanded (SCI–EXPANDED – 1900–
– Social Sciences Citation Index (SSCI) – 1900–
– Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1975–
– Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI–S) –
1990–
– Conference Proceedings Citation Index – Social Science &
Humanities (CPCI–SSH) – 1990–
– Journal Citation Reports
WoS – Citation Connection
– Derwent Innovations Index
– Biosys Citation Index
– Zoological Records
– Current Content Connect
– Medline
– Book Citation Index
– – Science (BKCI–S) – 2005–
– – Social Sciences & Humanities (BKCI–SSH) – 2005–
Bibliografické, plnotextové a speciální databáze
American Chemical Society (ACS)
Anopress
ASPI
Biological Abstracts Archive (1987–2009)
– Zoological Records Archive (1978–2009)
BioOne
Britannica ImageQuest
Ebrary Academic Complete
EbscoHost
Ebsco eBooks
Emerald
Encyclopaedia Britannica

ISSN
JSTOR
– Arts & Sciences I–III
– Business I, II
– Life Science
PressReader
NATO Science for Peace and Security – A, B, C (SpringeLink)
NATO Science for Peace and Security – D, E (IOS Press EBooks)
Nature 1987– současnost
– Nature Archive 1987–1996
– Nature Archive 1997–2007
– Nature Archive 2008–2015
– Nature 2013–2017
Oxford Reference Online (přístup ukončen v březnu 2017)
ProQuest Central
SAGE Psychology Collection
ScienceDirect
SpringerLink
Wiley Online Library
Volně přístupné zdroje
Kromě EIZ s licencí jsou na webové stránce knihovny
zpřístupněny i vybrané významné volně přístupné EIZ
a portály:
BioMed Central
Central European Journal of Social Science and Humanities
(CEJSH)
Českoslovenští váleční parašutisté 1941–1945
Manuscriptorium
Volně přístupné EIZ vytvořené přímo v KNAV
ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800
(BCBT)
Digitální knihovna Akademie věd ČR
Space 40 (Velká encyklopedie družic a kosmických sond)
Digital Humanities v AV ČR
Novinky a změny v roce 2017
Z důvodu nízkého využití bylo rozhodnuto již dále
nepředplácet databáze Oxford Reference Online (ukončeno
3/2017) a BioOne (ukončeno ke konci 12/2017).
Elektronické knihy
V roce 2017 bylo formou trvalého nákupu zakoupeno
152 českých a 229 zahraničních, celkem tedy 381
elektronických knih. 251 e-knih je dostupných na platformě
ProQuest Ebook Central (Albertina), 5 na platformě
SpringerLink (Albertina), 8 na platformě ScienceDirect
(Suweco), 9 na platformě Wiley Online Library (Suweco), 107
na platformě EbscoHost (Ebsco) a 1 na platformě BrillOnline
(Suweco). Dohromady tak bylo zakoupeno 256 e-knih přes
společnost Albertina Icome Praha, 107 přes Ebsco a 18 přes
Suweco.
Nákupy jednotlivých titulů zajišťuje Oddělení akvizice (OA) na
základě vlastních požadavků a požadavků Akviziční komise.
Platby za tyto tituly jsou zahrnuty do rozpočtu OA. Do těchto
elektronických knih je zajištěn přístup jak v prostorách KNAV,
tak i vzdáleně.
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Počet elektronických monografií přístupných
v KNAV v roce 2017
EBSCO+NetLibrary eBooks
PQ Ebook Central
Brill Online Books
Directory of Open Access Books (DOAB)
Elsevier ScienceDirect
IOS Press
OAPEN Free
Proquest Central
SpringerLink
Wiley Online Library

165 919
165 493
2
10 112
2 760
158
4 162
2 464
15 515
82

Počet plnotextových časopisů přístupných v KNAV
v roce 2017
ACS
BioOne
EBSCO
Emerald
JSTOR
Nature
Proquest Central
SAGE
Elsevier ScienceDirect
SpringerLink
Wiley Online Library
Celkem (včetně překryvů)

86
206
22 278
289
1 023
1
21 465
86
3 236
2 825
1 854
53 349

SFX – statistika za rok 2017
V roce 2017 bylo v SFX realizováno 44 310 uživatelských
požadavků ze SFX zdrojů. Uživateli realizovaných propojení
na cílové služby SFX bylo uskutečněno 33 620. Nejvíce
uživatelských požadavků je z databáze Web of Science
a z Portálu elektronických časopisů a knih KNAV.
Nejvíce uživatelských požadavků mají v SFX časopisy (Top 10):
0028–0836 Nature
0036–8075 Science
2046–2069 RSC Advances
1759–9954 Polymer Chemistry
0021–8995 Journal of applied polymer science
0379–6779 Synthetic metals
0024–9297 Macromolecules
0003–6951 Applied physics letters
0142–9612 Biomaterials
2045–2322 Scientific Reports

–
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4 – ODBOR SLUŽEB (OS)
Tomáš Jandera
vedoucí odboru

4 – ODBOR SLUŽEB (OS)
Tomáš Jandera
vedoucí odboru
Odbor služeb zahrnuje Oddělení výpůjčních služeb, Oddělení
meziknihovních služeb, Oddělení pro správu studovny
a Rešeršní a referenční služby.
Služby
Odbor služeb poskytuje uživatelům výpůjční, informační,
meziknihovní, rešeršní a referenční služby, služby počítačové
studovny (využívání EIZ, přístup k internetu, bezdrátové
připojení k internetu) a reprografické služby a od druhé
poloviny roku 2017 také služby individuálních studoven.
Digitální kopie si mohou uživatelé zhotovovat sami buď na
samoobslužném skeneru, nebo vlastním digitálním
fotoaparátem. Zhotovení tištěných kopií na samoobslužné
kopírce v hale služeb je zpoplatněno. Odbor služeb zajišťuje
pro uživatele i skenování dokumentů z historického knižního
fondu KNAV. Nabídka elektronicky poskytovaných služeb
zahrnuje služby Virtuální polytechnické knihovny, „Ptejte se
knihovny“ a „eBooks on Demand“ zajišťovanou ve spolupráci
s Digitalizačním centrem.
Od začátku roku 2017 probíhaly přípravy a během letního
uzavření knihovny realizace vybudování osmi individuálních
studoven, uzamykatelných studijních míst pro jednu osobu,
které si mohou registrovaní uživatelé pronajmout na den,
týden nebo měsíc. Současně byly vyrobeny dva stoly se
šestnácti studijními místy, které byly umístěny v zadní části
studovny za karyatidami. Celkem byla realizací tohoto
projektu navýšena kapacita KNAV o 24 studijních míst.
V roce 2017 proběhl plánovaný přechod služeb počítačové
studovny na samoobslužný režim. Operační systém Windows
byl nahrazen systémem Linux. Byla vybrána distribuce
Porteus, která je určena k nasazení na veřejných stanicích
v takzvaném kioskovém režimu. Operační systém je
automaticky, bez nutnosti jakékoli obsluhy, aktualizován při
restartu stanice. Byla zavedena autentizace uživatelů
a bezpečnost resp. ochrana osobních údajů uživatelů se
zvýšila použitím kioskového módu – po odhlášení uživatele je
stanice automaticky navrácena do stavu před jejím použitím.
ODDĚLENÍ VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB (OVS)
Oddělení výpůjčních služeb poskytuje výpůjční a reprografické
služby, spravuje počítačovou studovnu, centrální pokladnu

a zajišťuje provoz individuálních studoven. Reprografické
služby zahrnují zhotovování digitálních kopií z dokumentů
historického knižního fondu KNAV a samoobslužné tiskové
zařízení. Počítačová studovna nabízí přístup k elektronickým
informačním zdrojům, k internetu včetně bezdrátového
připojení a také samoobslužný tisk dokumentů. Oddělení
výpůjčních služeb se také podílí na doplňování obálek knih
v rámci projektu Obalkyknih.cz.
Uživatelé
V roce 2017 se v KNAV nově zaregistrovalo 1 792 uživatelů,
celkový počet uživatelů s platným čtenářským průkazem byl
4 850. Neregistrovaným návštěvníkům KNAV bylo vydáno
2 687 jednodenních vstupních lístků. Studovnu fyzicky
navštívilo 24 733 návštěvníků, z toho 4 440 uživatelů
navštívilo i počítačovou studovnu. Knihovnu (bez návštěvy
studovny) fyzicky navštívilo dalších 4 418 registrovaných
uživatelů. Průměrná denní návštěvnost studovny byla
115 návštěvníků, z toho 12 na jednodenní vstupní lístky.
Počítačovou studovnu navštívilo denně v průměru
21 uživatelů. Od zahájení provozu individuálních studoven
bylo v roce 2017 uskutečněno celkem 23 pronájmů.
Služby
1) Výpůjční
Uživateli bylo v roce 2017 požadováno celkem 7 125
dokumentů. Celkový počet výpůjček byl 6 816, z toho 5 648
absenčních a 1 168 protokolovaných prezenčních ze skladu.
Celkový počet vrácení je 5 711, z toho 4 543 vrácených
absenčních a 1 168 prezenčních výpůjček ze skladu.
V průběhu roku bylo uskutečněno 3 880 prodloužení výpůjční
lhůty a odesláno celkem 647 upomínek.
2) Reprografické
Ve studovně bylo na samoobslužném tiskovém zařízení
pořízeno celkem 22 889 tištěných výstupů, z toho 8 602
černobílých a 83 barevných kopií a 13 042 černobílých
a 1 162 barevných stran dokumentů odeslaných na tisk.
3) Elektronicky poskytované
V rámci celoevropského projektu EOD (eBooks on Demand)
byly vyřízeny 2 objednávky e-knih zahrnujících celkem
344 stránek.
4) Počítačová studovna
V počítačové studovně si uživatelé nechali vytisknout dalších
3 845 černobílých stran dokumentů.
5) Doplňování obálek
V roce 2017 bylo naskenováno a vloženo na obálkový server
885 obálek a 2 397 stran obsahů z 920 titulů.
ODDĚLENÍ MEZIKNIHOVNÍCH SLUŽEB (OMS)
Oddělení meziknihovních služeb je zapojeno do projektu
Virtuální polytechnická knihovna (www.vpk.cz) a poskytuje
uživatelům meziknihovních služeb výpůjční a reprografické
služby z fondu KNAV, z jiných knihoven v ČR a zahraničí.
Služby
1) Vnitrostátní meziknihovní služby
Z celkového počtu 1 434 došlých požadavků jich bylo kladně
vyřízeno 1 284. Nejčastější formou vyřízení požadavků
vnitrostátní meziknihovní služby je vyřízení požadavku
výpůjčkou, nejméně využívaným způsobem je vyřízení
elektronickou kopií. V roce 2017 bylo 613 požadavků vyřízeno
výpůjčkou, 340 požadavků tištěnou kopií a 331 požadavků
elektronickou kopií.
2) Mezinárodní meziknihovní služby
a) ze zahraničí
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Z celkového počtu 322 došlých požadavků jich bylo kladně
vyřízeno 284. V roce 2017 bylo 164 požadavků vyřízeno
výpůjčkou, 17 požadavků tištěnou kopií a 103 požadavků
elektronickou kopií.
b) pro zahraničí
Z celkového počtu 60 došlých požadavků jich bylo kladně
vyřízeno 56. V roce 2017 bylo 25 požadavků vyřízeno
výpůjčkou a 31 požadavků tištěnou kopií.
ODDĚLENÍ PRO SPRÁVU STUDOVNY (OSS)
Oddělení pro správu studovny zajišťuje informační služby ve
studovně a pečuje o skladbu prezenčního fondu v hale služeb.
Pracovnice oddělení se podílejí na zajištění služby „Ptejte se
knihovny“ a spolupracují s Radou pro spolupráci s vysokými
školami a přípravu vědeckých pracovníků Akademie věd ČR –
Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR.
Služby
Poskytování informací: v roce 2017 zodpověděli pracovníci
Informací 669 dotazů ve studovně a 110 dotazů
prostřednictvím služby „Ptejte se knihovny“.
REŠERŠNÍ SLUŽBY (RS)
Pracovnice rešeršních a referenčních služeb poskytuje rešeršní,
poradenské, konzultační a referenční služby. Spolupracuje
také na zajištění služby „Ptejte se knihovny“, v Souborném
katalogu ČR doplňuje záznamy zahraničních seriálů fondu
KNAV a vyřazuje záznamy delimitovaných dokumentů.
Služby
V roce 2017 bylo zpracováno celkem 47 rešeršních
a referenčních dotazů, z nichž se 17 týkalo citací, 14 impact
faktorů a 16 tematických rešerší.

–
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5 – ODBOR PRO DOPLŇOVÁNÍ
A ZPRACOVÁNÍ FONDU (ODZF)
Mgr. Zdeňka Chmelařová
zástupkyně ředitelky pro knihovnické procesy, vedoucí odboru

OSKS vytváří výstupy z Alephu podle individuálních
požadavků jednotlivých knihoven. Pro zkvalitnění záznamů
v katalogu jsou prováděny pravidelné kontroly
katalogizačních záznamů, vytvářeny nové kontrolní programy
a podle potřeby následně prováděny hromadné opravy dat
jednotlivých knihoven. Dle potřeby jsou připravovány nové
funkce pro zpříjemnění a zefektivnění práce v systému.
Na míru jsou vytvářeny statistiky související s fondem a jeho
využívaností.
Týdenní dávky nových záznamů knihoven ústavů AV ČR jsou
pravidelně zasílány do Souborného katalogu NK ČR. Jsou
upravovány a rozšiřovány vlastní kontroly před odesláním tak,
aby se předešlo nejčastěji se vyskytujícím chybám a záznamy
za AV ČR byly kvalitnější a s menší chybovostí. Do souborné
databáze ANL jsou zasílány analytické záznamy vznikající
v KNAV a podle potřeby i dalších knihoven ústavů AV ČR.

ODDĚLENÍ SPRÁVY KNIHOVNÍCH SYSTÉMŮ (OSKS)
Oddělení Správy knihovních systémů zajišťuje vývoj a správu
komplexních automatizovaných knihovních systémů, které
mají působnost v celé síti knihoven AV ČR. Především se jedná
o knihovní informační systém Aleph 500 verze 22 a systém pro
evidenci publikační činnosti ASEP-ARL.
OSKS i v roce 2017 pokračovalo ve správě dat v systému Aleph
a v poskytování podpory při práci v systému pro knihovny
všech 41 ústavů AV ČR, které sdílejí systém Aleph pro
ukládání, zpracování, správu a zpřístupnění záznamů o svých
dokumentech.
V současnosti má 50 knihoven ústavů AV ČR (včetně poboček)
online katalog, 30 knihoven má i online výpůjčku. Některé
knihovny mají v katalogu KNAV specializované databáze –
článkové bibliografie, báze hudebnin, báze časopisů. Všechny
knihovny vystavují svá data přes webové rozhraní systému
Aleph, některé vystavují zvlášť i své dílčí a speciální báze.
V Souborném katalogu AV ČR je přes 2,1 milionu záznamů.
Záznamů článkové bibliografie je více než 745 000.
Oddělení Správy knihovních systémů poskytuje ústavním
knihovnám podporu při konverzi dat z jiných systémů,
vyškolení pracovníků na práci se systémem a školení
katalogizace v MARC21. Na webových stránkách KNAV
zajišťuje v redakčním systému WordPress podporu – vystavuje
zde návody, manuály a kontaktní údaje. OSKS zajišťuje
i řešení problémů v systému s distributorem, využívá systémy
podpory. Podle potřeby provádí centrální aktualizace verzí
Alephu. Organizuje školení pro pracovníky akademických
knihoven – zejména akvizice, výpůjčky a úvodu do
katalogizace.

Oddělení správy knihovních systémů pravidelně zasílá
čtyřikrát za rok výběr záznamů KNAV a dalších akademických
knihoven do projektu GEOBIBLINE – Databáze Geografická
bibliografie ČR online.
KNAV spolupracuje na budování Národní báze autorit,
spravuje vlastní kopii této báze, která je každý den
prostřednictvím aktualizací synchronizována s verzí v Národní
knihovně ČR. V současné době přesahuje počet autoritních
záznamů 950 tisíc. Záznamy jsou získávány prostřednictvím
protokolu OAI-PMH.
KNAV je součástí projektu Centrální portál knihoven a v roce
2017 došlo k zapojení i několika dalších knihoven AV ČR do
CPK s cílem zvýšit viditelnost a dostupnost knihovních sbírek
pro širší veřejnost. Zároveň začal CPK nově nabízet možnost
sklízení záznamů pro sdílenou katalogizaci, prozatím
paralelně s již dlouholetou službou Jednotná informační
brána. Služba byla v KNAV zprovozněna prozatím ve fázi
testování.
Na konci roku bylo na základě podnětů připraveno,
otestováno a spuštěno několik nových, detailnějších kontrol
pro vybraná pole v katalogizaci, které by měly pomoci
předejít často se vyskytujícím chybám a zároveň navýšit
komfort uživatelů.
Postupné zvyšování počtu uživatelů Alephu vedlo během roku
k překročení horní hranice pro bezproblémové fungování
systému, a proto bylo nutné zakoupit nové uživatelské
licence. Tím byla stávající situace vyřešena a zlepšena
připravenost Alephu pro další roky.
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Aleph v AV ČR – počet záznamů
Přístup přes web – počet knihoven
Modul Výpůjčka

2015
1 447 374
49
29

2016
1 772 267
50
30

2017
2 117 107
50
30

ODDĚLENÍ AKVIZICE (OA)
OA zajišťuje procesy akvizice dokumentů v souladu se stanoveným profilem fondu a posláním KNAV. Profil fondu KNAV je
zaměřen na dokumenty obsahující vědecké a odborné informace a na publikační činnost pracovníků AV ČR. OA klade důraz na
aktualizaci a doplňování nejnovější české i zahraniční literatury v jednotlivých vědních oborech. Předmětem hlavní činnosti
KNAV je výzkum v oboru vědeckých informací a knihovědy. Pozornost byla tedy věnována také doplňování fondu v oblasti
knihovědy, knižní kultury a souvisejících oborů.
Akvizice je zajišťována formou nákupu, darů a získáváním tzv. akademických povinných výtisků (publikace vydané ústavy AV ČR
a nakladatelstvím Academia, poskytované KNAV na základě dohody). Nákup tištěných i elektronických knih a periodik se
uskutečňuje prostřednictvím cenových poptávek, což vede k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků na nákup
literatury. V roce 2017 proběhlo 19 poptávek na nákup tištěných knih, 5 na nákup elektronických knih a 1 poptávka na
předplatné periodik.
V roce 2017 byla cíleně doplňována literatura mapující výsledky výzkumu ústavů AV ČR a také literatura se zaměřením na
globální problémy a trendy, jako např. stárnutí populace a umírání, umělá inteligence či brexit. Fond KNAV byl rovněž rozšířen
o 9 starých tisků.
Registrovaní i neregistrovaní uživatelé KNAV mají možnost zasílat návrhy na zakoupení knih pomocí webového formuláře.
Na základě návrhů uživatelů KNAV a pracovníků AV ČR bylo do fondu pořízeno 53 monografií.
OA i v roce 2017 pokračovalo v realizaci trvalého nákupu jednotlivě vybíraných českých a zahraničních elektronických knih.
Z českých e-knih je v KNAV dostupný výběr zejména z produkce univerzitních nakladatelství. Akvizice zahraničních e-knih je
zaměřena především na výsledky publikační činnosti pracovníků AV ČR včetně rozsáhlých encyklopedických publikací.
I nadále probíhala úzká spolupráce s Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied v Bratislavě a Library of Congress v USA.
Z propagačních a popularizačních důvodů bylo těmto institucím zasláno 304 monografií a 53 titulů časopisů vydaných v AV ČR
a nakladatelství Academia.
Akvizice 2017

České tištěné knižní publikace
Zahraniční tištěné knižní publikace
Celkem tištěných knih
České elektronické knihy
Zahraniční elektronické knihy
Celkem elektronických knih
Celkem knih
České časopisy (tituly)
Zahraniční časopisy (tituly)
Celkem titulů časopisů

Povinný výtisk
586
3
589

Nákup
1 012
384
1 396

Dary
358
265
623

Celkem
1 956
652
2 608

0
0
0
589

152
229
381
1 777

0
0
0
623

152
229
381
2 989

90
0
90

121
6
127

142
45
187

353
51
404

ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ KNIH A ELEKTRONICKÝCH NOSIČŮ (OZKEN)
Oddělení zpracovává veškerý knižní fond, přicházející do KNAV nákupem, darem a povinným výtiskem (jmenný a věcný popis,
adjustace, signování). Stejným postupem rekatalogizuje dosud neevidovaný fond v majetku KNAV – v současnosti se jedná
o dar Národního technického muzea (dále jen NTM), respektive Společnosti pro dějiny vědy a techniky, následovníka Volného
sdružení přátel dějin věd exaktních, přírodních, lékařských a technických, založeného v roce 1928 – předsedou sdružení byl
profesor Quido Vetter a část jeho pozůstalosti je součástí sbírky.
OZKEN poskytuje konzultace kolegům a kolegyním z kooperujících knihoven ústavů AV ČR a informuje ústavní knihovny
o změnách, probíhajících hlavně v národních interpretacích pravidel RDA. Současně poskytuje na požádání osobní konzultace
a školení – v roce 2017 Masarykovu ústavu AV ČR, který přistoupil ke katalogizaci bývalé Masarykovy knihovny, a s ním
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spojenému Archivu AV ČR, pro který byla zkatalogizována část fondu (1 542 titulů), dále Ústavu dějin umění, Psychologickému
ústavu, Historickému ústavu, Ústavu pro soudobé dějiny a Ústavu pro českou literaturu.
Údaje za rok 2017:
– celkový přírůstek 5 129 knihovních jednotek – 652 darem (391 z tuzemska, 261 ze zahraničí), 517 povinným výtiskem v rámci
AV ČR, 1 380 nákupem (1 026 z tuzemska, 354 ze zahraničí) a 2 580 dosud neevidovaný fond, (954 českých titulů, 1 626
cizojazyčných – z toho 1105 je NTM)
– 5 317 nových záznamů (nové přírůstky, rekatalogizace fondu v Jenštejně, NTM)
– 5 000 záznamů v rámci projektu VISK 5 RETROKON-ČAVU
– 4 660 záznamů RETROKONu mimo VISK 5 (dokončování retrokatalogizace podle lístků z generálního katalogu)
– 32 269 záznamů bylo upraveno a opraveno (záznamy z konverze, autority, předmětová hesla, jmenné rejstříky, záznamy
z RETROKONu) a to jak KNAV, tak i knihoven ostatních ústavů
– průběžné opravy rejstříků autorských a předmětových hesel
– do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 15 135 záznamů
– do báze národních autorit bylo zasláno 14 nových jmenných autoritních hesel
V Jenštejně pokračuje katalogizace dosud nezapsaných titulů, které nebyly při retrospektivní konverzi zapsány z důvodu
nečitelnosti nebo absence katalogizačního lístku – dosud bylo takto zpracováno 2 219 titulů, z toho 562 v roce 2017.
Retrokatalogizace je podpořena financováním z programu VISK 5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů
knihoven v ČR – RETROKON. Z projektu v celkové výši 240 000 Kč (z účelové dotace 168 000 Kč, z vlastních prostředků 72 000
Kč) bylo hrazeno 5 000 záznamů.
V rámci příprav na katalogizaci fondů profesorské knihovny C. K. českého reálného gymnázia v Křemencově ulici byla
v posledním čtvrtletí celá sbírka opatřena štítky a vyřazeny duplicitní soubory.
ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ ČASOPISŮ (OZČ)
Oddělení zpracování časopisů zajišťuje jmennou a věcnou katalogizaci časopiseckého fondu KNAV.
Ke konci roku 2017 byl celkový počet záznamů v knihovním systému Aleph v bázi periodik 27 777 – z toho připadá na záznamy
titulů seriálů 13 223 a monografií v rámci seriálů 14 554.
K záznamům titulů periodik se připojují záznamy jednotek, tedy svazků z jednotlivých čísel časopisů. Každému svazku se
přiděluje jedinečné přírůstkové číslo a je opatřen štítky se signaturou, čárovým kódem a identifikačním popisem. V roce 2017
bylo připsáno 1 819 svazků s novými přírůstkovými čísly.
Přednostně jsou v OZČ zpracovávány aktuálně přicházející seriály a jsou doplňovány tituly dosud nezaevidované
v elektronickém katalogu. Retrokatalogizace je podpořena financováním z programu VISK 5 – Národní program retrospektivní
konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON. Oddělení též provádí systematickou kontrolu a aktualizaci údajů u záznamů
v Souborném katalogu ČR (SK ČR).
V rámci programu VISK 5 bylo v roce 2017 pořízeno celkem 600 záznamů. Byla zpracována většina historického fondu seriálů
Knihovny České akademie věd a umění a bylo vytvořeno 344 nových záznamů titulů seriálů. Již mimo rámec VISK 5 bylo
doplněno 529 svazků ČAVU a 218 svazků Masarykovy Akademie Práce MAP.
Báze článkové bibliografie ke konci roku 2017 obsahovala již 31 452 záznamů. Jedná se převážně o články z titulů vydávaných
v AV ČR. V rámci programu VISK 9/I – Rozvoj Souborného katalogu ČR (CASLIN) a souboru národních autorit bylo vytvořeno
6 100 záznamů článků. Využít podpory programu VISK je plánováno i do budoucna.
Nově zapsané záznamy seriálů nebo jejich monografií jsou pravidelně zasílány do SK ČR a záznamy článků do databáze
analytik ANL. V roce 2017 bylo přijato 368 záznamů do SK ČR a 6 415 záznamů článků zaslaných do ANL. Za období 2013–2017
bylo do ANL odesláno celkem 28 613 záznamů článkové bibliografie. Byl vytvořen přehled 355 časopisů vydávaných v AV ČR
přístupný z webových stránek KNAV.
Metadata s plnými texty pro Digitální knihovnu AV ČR jsou pořizována v produkčním a archivačním systému ProArc, který
umožňuje přispívat do systému Kramerius i do databází CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities) a Crossref (pro registraci DOI). Do systému Kramerius bylo za rok 2017 přidáno celkem 14 304 článků.
Ve spolupráci s Národní knihovnou OZČ obohatilo roku 2017 bázi národních autorit o 24 nových jmenných autoritních hesel
(personálních a korporativních) a 17 návrhů oprav již existujících autorit.
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REVIZNÍ ODDĚLENÍ (RO)
Revizní oddělení zajišťovalo v roce 2017 průběžnou revizi knihovního fondu, vedlo záznamy o chybějících a nalezených
svazcích, připravovalo nabídkové seznamy odepisovaných knih a časopisů. Revizní oddělení v průběhu roku pokračovalo ve své
činnosti podle vypracované metodiky inventarizace. Výsledky revizí byly zaznamenávány do systému Aleph. Ztráty svazků, které
dosud nemají záznam v systému Aleph, byly zaznamenány do tabulek, které jsou přílohou jednotlivých zpráv revizí a zároveň
byly v elektronické podobě uloženy na serveru KNAV.
Během roku 2017 probíhaly revize jak v budově na Národní třídě, tak v depozitáři Jenštejn.
Tabulka přehledu revizí za rok 2017
Rozsah signatury
H 1–10 431
I 030–949
PG 4–362
PH 2–122
C 5–15 870
TREZOR
JE 1–102
JF 3–446
JG 7–482
UA 1–123
UB 2–428
UC 2–1170
UD 1–1247
UE 1–1106
UF 1–1416
UG 2–1459
UH 1–1005
UK 1–12
UX 1–41
PA 4–12
PB 16–97
E 1–80 884
AK 92–5411
I 0D
Oválná studovna
Hala – časopisy
Hala
Celkem

Místo revize
Jenštejn, Národní
Jenštejn
Jenštejn, Národní
Jenštejn
Jenštejn, Národní
Národní
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn
Jenštejn, Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní

Počet jednotek
9 788
2 657
1 506
348
28 742
22 500
72
106
335
129
422
974
1 291
1 139
1 349
1 369
948
14
33
1 282
626
85 537
4 231
131
1 537
10 296
15 564
192 926

Tabulka důvodu vyřazení knihovního fondu za rok 2017
Důvod vyřazení knihovního fondu
Dlouhodobá ztráta
Duplikát
Špatný stav
Obsahová prověrka

Počet jednotek
620
1 032
734
940

V roce 2017 bylo odepsáno celkem 3 326 knihovních jednotek, z toho 2 813 monografií, 513 svazků časopisů.
Revizní oddělení na konci roku také provádělo štítkování knih signatury F uložených v Jenštejně. Jednalo se pouze o štítkování
knih, které neměly čárové kódy a jsou vedeny v systému Aleph v rozsahu signatury F 113 206–119 720. Celkem bylo v roce 2017
opatřeno štítky přibližně 6 686 jednotek.

–
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III.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ

Knihověda
Primárním úkolem KNAV v oblasti knihovědného výzkumu bude i nadále základní výzkum v oblasti dějin českého knihtisku
a knihoven a kompletace databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT). V rámci této oblasti
bude v následujících letech probíhat retrokonverze cizojazyčných bohemik 17. a 18. století z lístkové kartotéky (jako součást
projektu NAKI II – Knihověda.cz). BCBT bude systematicky obohacována také o digitální kopie popisovaných tisků, jež spolu
s podrobnými selekčními údaji zásadním způsobem zvýší badatelský komfort i možnosti využití zpracovávaných dokumentů.
Průběžně bude doplňována a aktualizována databáze moderní knihovědné bibliografie obsahující monografické studie
a časopisecké články, které se zabývají dějinami knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století.
S roční periodicitou bude vydáván recenzovaný odborný časopis Knihy a dějiny, který zveřejňuje výsledky bádání v oblasti dějin
knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě. Od roku 2018 bude tento časopis vycházet paralelně také v open access
verzi a KNAV bude usilovat i o jeho zařazení do databáze SCOPUS.
Nadále bude řešen pětiletý projekt „Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800“ (2016–2020) podpořený
programem MK ČR NAKI II. Cílem projektu je vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum dějin starší české knižní kultury.
Webový portál, který bude plnit funkci základní infrastruktury pro knihovědu a příbuzné obory, bude integrovat relevantní
elektronické informační zdroje vytvářené v paměťových a výzkumných institucích, které dosud nebyly provázány.
Knihovědné oddělení KNAV bude zapojeno do Strategie AV21 v programech „Historické podoby a proměny komunikace“
a „Digital Humanities“. V rámci programu „Historické podoby (…)“ bude realizován především výzkum švédské knižní kořisti,
jehož hlavní výstup v podobě informačně-bibliografického portálu bude zveřejněn v roce 2018. V rámci evropského programu
COST se bude KNAV také účastnit přípravné fáze evropského projektu „Cultures of Knowledge – Networking the Republic of
Letters 1550–1750“ (Oxford University, FLÚ AV ČR).
Knihovní informační systémy, digitalizace, datové úložiště a vývoj softwaru
KNAV bude nadále zajišťovat vývoj a správu knihovních informačních systémů, které mají působnost v celé Akademii věd ČR.
Jedná se zejména o knihovní informační systém Aleph 500 s centrální správou pro ústavní knihovny, systém pro evidenci
publikační činnosti a repozitář ASEP a jeho nadstavbu Analytika ASEP a Digitální knihovnu AV ČR. Součástí této práce je
metodické vedení v oblasti katalogizace knih i seriálů, knihovních služeb i správy fondu.
V nejbližším období není nutné žádný z těchto systémů obměnit, je ovšem potřeba sledovat vývoj a zejména u knihovního
systému Aleph je potřeba postupně prověřovat vhodné kandidáty na budoucí řešení. Potřebný je i postupný rozvoj systémů
ARL a Kramerius, ve kterých jsou provozovány repozitář a digitální knihovna.
KNAV bude zajišťovat provoz a rozvoj dlouhodobého úložiště, které zajistí trvalou dostupnost uložených dat (zejména dat
uložených v repozitáři ASEP a Digitální knihovně AV ČR). Do repozitáře ASEP bude možné vkládat soubory s vědeckými daty
včetně metadat. Vývoj řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů probíhá v rámci pětiletého výzkumného
projektu ARCLib, který dostal podporu z programu MK ČR NAKI. Vznikne open source řešení, které bude v rámci projektu
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nasazeno do provozu v KNAV. V této oblasti bude KNAV
usilovat o spolupráci se sdružením CESNET.
KNAV bude nadále garantovat vývoj open source systému pro
digitální knihovnu Kramerius, nástroje pro produkci
digitálních dokumentů ProArc a bude se společně s Národní
knihovnou ČR podílet na rozvoji České digitální knihovny.
Bude přitom soustavně usilovat o získání účelových dotací na
tuto činnost.
KNAV se zaměřila na vytvoření webové platformy pro
časopisy, které jsou publikovány v režimu open access. Prvním
časopisem, pro který je toto nové řešení připraveno a od roku
2018 bude zprovozněno, je časopis Knihy a dějiny, vydávaný
KNAV. Toto řešení bude nabídnuto jako platforma pro open
access publikování redakcím časopisů vydávaných v ústavech
AV ČR.
V následujícím roce budou zahájeny dva nové pětileté
projekty podpořené z programu MK ČR NAKI. Oddělení IT,
Oddělení pro digitální knihovnu a Digitalizační centrum jsou
hlavními řešiteli projektu RightLib, který je zaměřen na
elektronické zpřístupnění chráněných dokumentů. KNAV se
také podílí na projektu „Nový Fonograf: naslouchejte zvuku
historie“, jehož hlavním řešitelem je Národní muzeum a který
si klade za cíl vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci,
digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových
záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.
Digital Humanities
KNAV je v rámci Strategie AV21 koordinátorem výzkumného
tématu zaměřeného na „digital humanities“. V rámci této
aktivity řeší KNAV společně s několika ústavy pětiletý
výzkumný projekt INDIHU (zaměřený na vývoj nových nástrojů
pro digital humanities) financovaný z dotačního programu
MK ČR NAKI. KNAV již také zprovoznila a bude průběžně
aktualizovat informační web zaměřený na digital humanities,
který nabízí mimo jiné informace o databázích a informačních
zdrojích provozovaných ústavy z humanitních a společenských
věd.
KNAV je partnerem evropského projektu „DESIR – DARIAH
ERIC Sustainability Refined“ z programu Horizon 2020, který
je zaměřen na rozvoj evropské platformy pro digital
humanities DARIAH. Úkolem KNAV je zejména usilování
o začlenění České republiky do DARIAH. K tomu směřuje
i zapojením do projektu DARIAH-CZ vedeného MFF UK, který
usiluje o zařazení na roadmapu velkých infrastruktur.
Informační zdroje
V rámci své odborné infrastrukturní činnosti KNAV svým
uživatelům zajišťovala a bude i nadále pokračovat v zajištění
přístupu ke klíčovým informačním zdrojům v tištěné
i elektronické formě (WoS, Elsevier, Springer, Wiley, ACS,
EBSCO, Proquest, …). KNAV je účastníkem projektu národního
licenčního centra CzechELib financovaného z programu MŠMT
OP VVV, které bude zajišťovat licencování zdrojů od roku
2018. Díky tomu dojde k přesunu části agendy spojené se
zajištěním výběrových řízení z KNAV na CzechELib a zároveň,
díky finanční podpoře, k úspoře prostředků. Jedná se
o velkou změnu v zajišťování licencí k většině elektronických
informačních zdrojů pro VaV a KNAV si plně uvědomuje
potřebu dobrého nastavení smluvních podmínek, které bude
vyhovovat ústavům AV ČR i všem dalším partnerům projektu.

Náklady na kvalitní zajištění informačních zdrojů se
pravděpodobně budou i přes existenci CzechELib do
budoucna postupně zvyšovat a bude nutné zajistit
i dostatečné množství vlastních prostředků. Současně musí být
vyhodnocována efektivita využívání zajištěných zdrojů, podle
které by se měla upravovat strategie do budoucna.
Významnou roli (i vzhledem k požadavkům poskytovatelů
grantů na zpřístupňování výsledků) začnou pravděpodobně
hrát i poplatky související s APC (Gold Open Access), jejichž
podíl postupně narůstá a v rozpočtu by neměl být řešen
vyššími požadavky, ale spíše změnou modelu z předplatného
na OA.
Depozitář, Digitalizační centrum a datové úložiště
Pro potřeby výzkumných pracovišť bude KNAV zabezpečovat
řádné uložení a správu knihovních fondů (depozitář
v Jenštejně pojme 36 850 běžných metrů knižního fondu
a kromě KNAV ho využívá 10 ústavů AV ČR). V současné době
je připravena aktualizovaná studie rozvoje areálu v Jenštejně,
která je zaměřena především na významné zvýšení úložných
kapacit. KNAV bude usilovat o získání dotačních prostředků
na realizaci rozvoje tohoto areálu.
V roce 2017 byla zahájena stavba nové budovy pro
Digitalizační centrum a datové úložiště v areálu KNAV
v Jenštejně. Nové prostory by měly být k dispozici na konci
roku 2018.
Vzhledem k naplňování prostoru datového úložiště začne
další etapa jeho rozšiřování. Bude připravena strategie
rozvoje a financování virtuální infrastruktury KNAV. Současně
s řešením projektu ARCLib budou připraveny a otestovány
technologie, které by měly zajistit efektivní poměr ceny
k nově získanému prostoru úložiště.
Studovna a uživatelé
Přestože se v roce 2017 podařilo rozšířit počet studijních míst
o 20 %, v době největšího náporu uživatelů se naše studovna
opět dostává na hranici možné kapacity. KNAV připravuje
řešení pro další rozšíření studijních míst ve dvoraně.
Směrem k uživatelům bude KNAV nadále poskytovat možnost
školení v souvislosti s využíváním služeb KNAV a jejích
informačních zdrojů, které se již osvědčilo v minulých letech.
Bude kladen důraz zejména na umožnění vzdáleného
přístupu k informačním zdrojům a službám tak, aby uživateli
byly v případě potřeby kdekoli a kdykoli k dispozici.
Spolupráce
KNAV bude spolupracovat s vedením Akademie věd ČR
a Kanceláří AV ČR na využití podkladů z ASEPu pro výroční
zprávu AV ČR a pro hodnocení v rámci AV ČR. K vytváření
těchto podkladů bude přispívat i Oddělení pro bibliometrii
a scientometrii, které bude nadále rozvíjeno jako jedno
z mála specializovaných pracovišť pro tuto oblast v ČR.
KNAV bude spolupracovat s ústavy AV ČR při řešení Strategie
AV21 ve výzkumných programech Paměť v digitálním věku,
Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a Formy a funkce
komunikace.
KNAV se bude aktivně podílet na realizaci Koncepce rozvoje
knihoven České republiky na léta 2016–2020. Bude přispívat
k rozvoji Centrálního portálu českých knihoven –

–
38

Knihovny.cz a účastnit se dalších aktivit v rámci českého
knihovnického prostředí zapojením v odborných komisích
i organizací odborných knihovnických akcí.
V rámci mezinárodní spolupráce se KNAV bude orientovat
zejména na zavedené evropské platformy Europeana,
DARIAH a EoD, přičemž bude usilovat o získání dotací pro své
zapojení a rozvoj těchto aktivit. Současně bude podporována
účast zaměstnanců na odborných zahraničních konferencích
(IFLA, LIBER, ELAG, IGeLU).
Mezi důležité aktivity patří i zaměření na open access –
otevřený přístup k vědeckým informacím i vzhledem k tomu,
že se AV ČR připojila k mezinárodní iniciativě OA2020 a KNAV
je pro tuto oblast prostředníkem, který komunikuje se
zahraničními partnery, monitoruje další vývoj a navrhuje
možná řešení.

–

–
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PŘÍLOHA Č. 1
PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNAV –
ROK VYDÁNÍ 2017
Baďurová, Anežka
Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. Názorná
kosmologická pomůcka v díle Orbis pictus J. A. Komenského.
[Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. An illustrative
cosmological aid in Comenius’s Orbis pictus.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich
dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia,
2017 – (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 103-126. Studie
a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16.
ISBN 978-80-7007-504-3
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Early modern knowledge * encyclopaedism *
cosmology * textbooks * Orbis pictus * heliocentrism *
geocentrism * Martin Steiner * J. A. Comenius
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science
and technology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282390
Beránková, Hana
Knižní kultura 19. století (Jindřichův Hradec, 20.-21. 9. 2017).
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 147-148 ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * book culture
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281527
Burešová, Iva
IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: IFLA congress * libraries
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ifla-world-library-andinformation-congress-wroclaw/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278257
Burešová, Iva
Liber 2017 Annual Conference (Patras, Řecko).
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: LIBER congress * research libraries
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/liber-2017/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278255
Burešová, Iva
13th Berlin Open Access Conference.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Berlin conference * open access
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/13th-berlin-openaccess-conference/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278253
Burešová, Iva – Vecková, Magdaléna
Seminář Registr smluv a praxe v knihovně.
[Register of agreements in libraries.]
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: register of agreements * libraries
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-registrsmluv-a-praxe-v-knihovne/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278251

Chmelařová, Zdeňka – Doleželová, Jana
Data deposit into the ASEP repository.
Conference on grey literature and repositories. Proceedings.
Praha: Národní technická knihovna, 2017 – (Vyčítalová, H.),
s. 67-76 ISSN 2336-5021.
[Conference on grey literature repositories /10./. Praha (CZ),
19.10.2017-19.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: data repositories * ASEP * Czech Academy of
Sciences * Library of the Czech Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce
s informacemi
http://repozitar.techlib.cz/record/1218/files/idr-1218_1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278804
Jandera, Tomáš
Absenční půjčování z volně přístupného oborového fondu
KNAV.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: library loan services * Academy of Sciences
Library * library collections
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/absencni-pujcovani-zvolne-pristupneho-oboroveho-fondu-knav/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276983
Jelínková, Andrea
Knihovědná bibliografie.
[Bibliological bibliography.]
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního
semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 –
(Holanová, M.), s. 126-134. Bibliographica, 2. ISBN 978-8088069-46-1.
[České oborové bibliografie (seminář). Praha (CZ), 19.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: bibliological bibliography * databases * book
history
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278263
Jelínková, Andrea
Za balony do knihovny.
[To the library for balloons.]
Čtenář. Roč. 69, č. 5 (2017), s. 192-192 ISSN 0011-2321
Klíčová slova: ballooning * historical book collections *
scientific literature
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce
s informacemi
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/5-2017/pokladyknihoven-za-balony-do-knihovny-170-2496.htm
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278261
Jelínková, Andrea
Má a umí bibliograf pracovat s knihami? Několik poznámek
ke kurzu Teaching bibliography (Institut de l historie du livre,
Lyon 26.-29.6.2017).
[Should and can a bibliographer work with the books? Some
remarks to the course Teaching bibliography (Institut
de l historie du livre, Lyon, June 26 – 29, 2017).]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 148-150 ISSN 1210-8510
Klíčová slova: bibliology * reports * book history
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279036
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Křížová, Jana
Webové stránky pro Open Access časopisy.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Open Access * metadata * journals
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/webove-stranky-proopen-access-casopisy/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278602
Kučerová, Markéta
Sbírka kvakerské literatury ve fondu Knihovny AV ČR.
[The collection of Quaker literature in the Library of the
Czech Academy of Sciences.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 67-121 ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Quakers * book collections * Vejchoda-Ambros
Miloš * Ambrosová Libuše * theology * religious studies
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
DOI: 10.23852/KAD.2017.24.03
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279443
Laiblová Kadlecová, Ivana – Vecková, Magdaléna
Rozhovor s Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou Knihovny
AV ČR.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Academy of Science of the Czech Republic *
Academy of Sciences Library * interviews
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-ingmagdalenou-veckovou/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276925
Laiblová Kadlecová, Ivana – Lhoták, Martin
Rozhovor s Ing. Martinem Lhotákem.
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Academy of Sciences Library * interviews *
Lhoták Martin
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-ingmartinem-lhotakem/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276970
Laiblová Kadlecová, Ivana – Papík, R.
Rozhovor s doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: interviews * Papík Richard
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-richardempapikem/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276981
Meixner, Jaroslav
Setkání uživatelů EDS 2017.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: central indexes * discovery systems * electronic
information resources
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/setkani-uzivatelu-eds2017/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279047

Miranda, Andrea – Hruška, Z.
Developing ARCLib – An Open-Source Solution for a Bit-Level
and Logical Long-Term Preservation.
Archiving 2017: Proceedings. Riga: IS&T, 2017, s. 74-77.
ISBN 978-0-89208-326-8.
[Archiving 2017. Riga (LV), 08.05.2017-10.05.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R044
DOI: 10.2352/issn.2168-3204.2017.1.0.74
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281785
Podloucká, Karolina – Šimáček, Marek
Výroční konference IGeLU 2017.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Aleph * library systems * conference * IGELU *
Ex Libris
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyrocni-konferenceigelu-2017/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278312
Podloucká, Karolina
Seminář Open Access – nové trendy ve vědeckém publikování.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Open Access * conference * seminar
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-open-accessnove-trendy-ve-vedeckem-publikovani/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278319
Polomská, Kateřina
Studium knihovnictví v zahraničí: Švédsko – University
of Borås.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: study * librarianship * University of Borås
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/studium-knihovnictviv-zahranici-svedsko-university-of-boras/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277086
Skoček, Jakub
Seminář „Pod pokličkou Beallových seznamů“.
[Inside Beall s lists.]
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Beall s lists * open access * predatory journals
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-podpoklickou-beallovych-seznamu/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278250
Skoček, Jakub
Elektronické informační zdroje v KNAV v roce 2017.
[Electronic information resources in CAS Library in 2017.]
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: electronic resources * CAS Library
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/eiz-v-knav-v-roce2017/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278249
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Sladká, Veronika
Augustiniánská knihovna u sv. Tomáše v Praze. II. část: Období
reformace a protireformace (do konce 17. století).
[The Augustinian Library at Saint Thomas in Prague. Part 2:
The Reformation and counter-reformation periods (until the
end of the 17th century).]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 29-66 ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: the Augustinian monastery at St Thomas in
Prague * monastic libraries * provenance research * early
modern period
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
DOI: 10.23852/KAD.2017.24.02
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279442
Sladká, Veronika
Nález unikátních exemplářů z bratrské produkce – příspěvek
k poznání korektorské a ediční praxe Jednoty bratrské
v 16. století.
[The discovery of unique exemplars from Brethren s printing
production – contribution to recognition of correctors and
editorial practices within the Unity of Brethren in 16th
century.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 122-128 ISSN 1210-8510
Klíčová slova: the Unity of Brethren * proof reading * editing
strategies * Cibulka Izaiáš
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
DOI: 10.23852/KAD.2017.24.04
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279444
Šícha, Vojtěch
Ohlasy z konference ADHO 2017.
[Reflections from the Conference ADHO 2017.]
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: digital humanities * science and research *
international conferences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konferenceadho-2017/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279038
Šícha, Vojtěch
Dvě polské konference na sklonku roku 2016.
[Two Polish conferences at the end of 2016.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 150-153 ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * old prints * Poland
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279032
Šlapáková, Ivana
Digitální knihovna Akademie věd ČR.
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: The Digital Library of the Czech Academy of
Sciences * Kramerius * ProArc
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digitalni-knihovnaakademie-ved-cr/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276972

Šlapáková, Ivana
ILIDE 2017 (Jasná, Slovensko).
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: digitization * digital repositories * conferences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ilide-2017-jasnaslovensko/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276976
Šlapáková, Ivana – Křížová, Jana
Česká digitální knihovna.
[Czech Digital Library.]
U nás. Roč. 27, č. 2 (2017) ISSN 0862-9366
Klíčová slova: Czech Digital Library * Europeana
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170204.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278600
Šlosar, David Jiří
International Conference on Science and Technology
Indicators – STI 2017, Paris.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: bibliometrics * evaluation * conferences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/sti-2017-paris/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276910
Veselá, Lenka
Die Rezeption von Luthers Werken in den böhmischen und
österreichischen Adelsbibliotheken der Frühen Neuzeit
(1550–1620).
[Reception of Luther’s books in Bohemian and Austrian
libraries of nobility during Early Modern Age (1550–1620).]
Opera historica. Roč. 18, č. 2 (2017), s. 206-220 ISSN 1805-790X
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Martin Luther * history of libraries * book
culture * 1550-1620
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283052
Veselá, Lenka
Granty a projekty Knihovědného oddělení v roce 2016.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: grant projects * Department of Historical
Bibliography * Academy of Sciences Library
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/granty-a-projektyknihovedneho-oddeleni-v-roce-2016/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271984
Veselá, Lenka
Kamil Boldan, Úřední jednolistové tisky jagellonského věku.
Praha, Národní knihovna České republiky 2016 [Recenze].
[Boldan, K.: Úřední jednolistové tisky jagellonského věku.
Praha: Národní knihovna ČR, 2016. 176 s.]. Knihy a dějiny.
Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 139-140 ISSN
1210-8510
Klíčová slova: official letters * broadsides * letterpress
printing
DOI: 10.23852/KAD.2017.24.07
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279043
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Veselá, Lenka
Knihovna jako uspořádaný obraz světa. Oborové třídění
rakouských a českých šlechtických knihoven (1550–1650).
[Library as a structured picture of the world. Subject
arrangement of Austrian and Czech aristocratic libraries
(1550 – 1650).]
Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska
a Slovákov. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017 –
(Augustínová, E.), s. 164-181. Vedecké monografie. ISBN 97880-554-1331-0
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: aristocratic libraries * catalogues * Austria *
Bohemia
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279572
Veselá, Lenka
Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla
minulosti. Konference „K výzkumu zámeckých, měšťanských
a církevních knihoven“ (Brno, 17. – 20.10.2017).
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 153-155 ISSN 1210-8510
Klíčová slova: book history * conferences
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279042
Veselá, Lenka
Ritter und Intellektueller – Hieronymus Beck von
Leopoldsdorf (1525-1596) und seine Bibliothek.
[A knight and intellectual. Hieronymus Beck of Leopoldsdorf
(1525-1596) and his library.]
Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2017. 464 s.
ISBN 978-3-631-72359-3
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Beck von Leopoldsdorf, Hieronym * Austria *
reconstruction of libraries * book history * Sweden * war
booty
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be
6.3, history of specific sciences to be under the respective
headings)
DOI: 10.3726/b11308
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278823

Vitouchová, Veronika
Samuel Morse.
Informace. -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Samuel Morse * biographies
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/samuel-morse/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279046
Vitouchová, Veronika
Blaise Pascal.
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Blaise Pascal * biographies
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/blaise-pascal/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279045
Vitouchová, Veronika
Ernest Rutherford.
Informace. -, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Ernest Rutherford * biographies
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ernest-rutherford/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279044
Weissová, Kateřina
Akvizice a spolupráce.
[Acquisition and cooperation.]
Informace. -, č. 2 (2017) E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: acquisition * cooperation * seminars
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/akvizice-a-spoluprace/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278605
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V sobotu 10. června 2017 se KNAV už potřetí účastnila Pražské muzejní noci a v průběhu akce přilákala téměř 2 700
návštěvníků. Už potřetí také v rámci svého programu nabídla vystoupení Komorního orchestru Akademie, který odehrál
aktuální program připravený k 30. výročí svého založení. Během noci tak zazněla mj. symfonická báseň Šárka z cyklu
„Má vlast“ Bedřicha Smetany nebo Symfonie č. 8 F dur, op. 93, Ludwiga v. Beethovena.

PŘÍLOHA Č. 2
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2017
A) KNIHOVNA AV ČR
Fond

Celkový počet knihovních jednotek

2016
1 286 892

2017
1 290 001

2016
5 853
3 898
1 952
3

2017
3 109
1 803
1 306
0

Přírůstek*

Celkový přírůstek knihovních jednotek
Přírůstek monografií
Přírůstek časop. svazků
Přírůstek CD/DVD
* Po odečtení odpisů.

Přírůstek fondu

koupí
celkem knih. jednotek 1 650
monografií
1 380
časop. svazků
270
CD/DVD
0

z toho
produkce
ČR
1 263
1 026
237
0

z toho
zahraniční
produkce
387
354
33
0

výměnou
43
0
43
0

darem
964
652
312
0

povinný
výtisk
702
517
185
0

jinak
3 589
2 580
1 009
0

celkem
2017
6 948
5 129
1 819
0

Počet odebíraných titulů časopisů 136

129

7

0

191

94

0

421

Přírůstek
Přírůstek
Přírůstek
Přírůstek

Úbytek fondu

Odpis monografií
Odpis svazků časopisů
Odpis CD
Celkem odpis

2016
1 106
1 004
102
0

2017
3 839
3 326
513
0

Reprografické služby ve studovně

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Tisk
na samoobslužné
kopírce černobíle
877
360
1 371
1 144
1 329
667
1 239
10
175
1 811
2 436
1 623
13 042

Tisk
na samoobslužné
kopírce barevně
172
23
143
133
70
90
184
0
19
48
102
178
1 162

Kopie zhotovené
na samoobslužné
kopírce černobílé
863
526
980
979
1 268
699
525
26
482
931
865
458
8 602

–
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Kopie zhotovené
na samoobslužné
kopírce barevné
6
0
1
20
4
5
19
0
3
0
8
17
83

Tisky dokumentů
v počítačové
studovně
873
530
620
503
1006
59
254
0
0
0
0
0
3 845

Uživatelé

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Aktivní
uživatelé
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 850

Noví
uživatelé
265
161
282
106
137
75
69
7
107
258
189
136
1 792

Návštěvnost
studovny
celkem
2 931
2 191
2 978
2 431
3 177
2 431
1 106
0
704
2 232
2 696
1 856
24 733

Návštěvnost Návštěvnost: Návštěvnost:
počítačové registrovaní
jednodenní
studovny
uživatelé
vstupy
471
2 608
323
428
2 008
183
527
2 685
293
366
2 181
250
422
2 770
407
372
2 052
379
335
975
131
0
0
0
215
648
56
522
2 005
227
420
2 417
279
362
1 697
159
4 440
22 046
2 687

Výpůjčky:
absenční
dokumenty
649
619
660
460
592
470
543
0
280
489
472
414
5 648

Výpůjčky:
prezenční
dokumenty
139
124
126
85
87
92
66
105
70
82
137
55
1 168

Vráceno:
absenční
dokumenty
186
293
393
366
665
582
468
106
435
323
381
345
4 543

Výpůjční služby

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Výpůjčky
788
743
786
545
679
562
609
105
350
571
609
469
6 816

Vráceno
325
417
519
451
752
674
534
211
505
405
518
400
5 711

Prodloužení
459
381
492
336
405
317
390
0
217
390
377
116
3 880

Požadavky
812
894
825
670
621
578
728
3
364
617
529
484
7 125

Upomínky
34
41
40
53
89
68
55
68
57
44
48
50
647

Meziknihovní služby
Celkem
požadavků
MMS ze zahraničí
pro uživatele KNAV celkem
– z toho MMS ze zahraničí
pro ústavy AV ČR
MMS z fondu KNAV
pro zahraniční knihovny
MS z ČR pro uživatele KNAV
celkem
MS z fondu KNAV pro knihovny
v ČR celkem
– z toho MS z fondu KNAV
pro ústavy AV ČR

Kladně
vyřízeno

Výpůjčkou

Kopií
tištěnou

Kopií
elektronickou

Stran
tištěných

Stran
elektronických

322

284

164

17

103 (získáno)

247

1 459 (získáno)

260

233

156

11

66 (získáno)

202

1 014 (získáno)

60

56

25

31

0

397

0

139

120

103

17

0

246

0

1 295

1 164

510

323

331 (odesláno)

235

209

102

80

27 (odesláno)

–
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4 251 3 540 (odesláno)
959

288 (odesláno)

Rešeršní a referenční služby

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Celkový počet
5
2
6
3
4
5
3
2
4
5
6
2
47

Citace
4
1
0
0
3
4
2
0
2
0
1
0
17

Impact Factor Tematické rešerše
1
0
0
1
2
4
0
3
1
0
1
0
0
1
2
0
2
0
0
5
3
2
2
0
14
16

Autorské rešerše
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H-index
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* H-index se vyhledává ke každé citační analýze

B/ KNIHOVNY PRACOVIŠŤ AV ČR
Personální zabezpečení

I. vědní oblast
II. vědní oblast
III. vědní oblast
AV ČR celkem

Počet pracovníků
s vysokoškolským
vzděláním
28,2
18,4
108,4
155

Počet pracovníků
se středoškolským
vzděláním
12,5
10,75
62,825
86,075

Ostatní
pracovníci
1
0
1
2

Celkový
počet pracovníků
(k 31. 12. 2017)
41,7
29,15
172,225
243,075

Celkový počet
knihovních jednotek
k 31. 12. 2017
518 799
405 433
2 722 748
3 646 980

Celkový počet
knihovních jednotek
získaných v roce 2017
4 334
2 549
40 051
46 934

Úbytek
knihovních jednotek
v roce 2017
2 732
2 085
4 700
9 517

Celkový počet titulů
tištěných časopisů
získaných v roce 2017
1 141
603
4 445
6 189

Počet
registrovaných
uživatelů
2 904
2 027
9 981
14 912

Počet
absenčních
výpůjček
12 925
2 158
38 387
53 470

Počet
prezenčních
výpůjček*
1 898
133
17 742
19 773

Celkový
počet
výpůjček
14 823
2 291
56 129
73 243

Počet zapůjčených
tištěných dokumentů
jiným knihovnám
a z jiných knihoven
627
150
2 649
3 426

Počet poskytnutých
a získaných kopií
dokumentů
3 151
1 997
1 631
6 779

Knihovní fond a fond časopisů

I. vědní oblast
II. vědní oblast
III. vědní oblast
AV ČR celkem

Uživatelé a výpůjčky

I. vědní oblast
II. vědní oblast
III. vědní oblast
AV ČR celkem

* Řada knihoven ústavů prezenční výpůjčky nesleduje.

Meziknihovní služby

I. vědní oblast
II. vědní oblast
III. vědní oblast
AV ČR celkem

Celkový počet
kladně vyřízených
požadavků
3 376
5 707
4 143
13 226

–
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PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM VŠECH TITULŮ PERIODIK ZPŘÍSTUPNĚNÝCH V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ AV ČR
http://kramerius.knav.cz

Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, auf dass Jahr 1787
Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Neuere Folge
Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesselschaft der Wissenschaften (vychazi pod 3 ISSN)
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik,
der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte
Acta Comeniana
Acta entomologica bohemoslovaca
Acta geodynamica et geomaterialia
Acta Montana
Acta Montana. Serie A, Geodynamics
Acta Montana. Serie AB, Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing
Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing
Acta Onomastica
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae
Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae
Acta Technica ČSAV
Acta Universitatis Carolinae, Oeconomica, Czech Economic Review
Akademický bulletin Akademie věd České republiky
Aplikace matematiky
Applications of Mathematics
Archeologické rozhledy
Archiv orientální
Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského
Astronomische magnetische und meteorologische beobachtungen
Biologia Plantarum
Biologické listy
Bulletin Československé akademie věd
Byzantinoslavica
Ceramics – Silikáty
Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Czechoslovak Economic Papers
Czechoslovak Journal of Physics
Czechoslovak Mathematical Journal
Czech Sociological Review
Časopis České společnosti entomologické
Časopis Československé společnosti entomologické
Časopis pro mineralogii a geologii
Časopis pro moderní filologii
Časopis pro pěstování matematiky
Časopis pro pěstování matematiky a fysiky
Česká literatura
Česká mykologie
Československá biologie
Československá fysiologie
Československá mikrobiologie
Československá morfologie
Československá parasitologie
Československá psychologie
Československá rusistika
Československý časopis historický
Československý časopis pro fyziku
Český časopis historický
Český lid
Data a výzkum: SDA Info
Eirene
Entomologické listy
European journal of entomology
Estetika
Filosofický časopis

–
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1787
1827–1837
1804–1885
1775, 1779
1957–1999
1965–1992
2004–2005
1967–1992
1992–2003
1994–2003
1992–2002
1995–2004
1992–2012
1990–1992
1956–1985
2007–2011
1993–2006
1956–1990
1991–1996, 2004
1949–2000
1941–1999
1910–1927
1875–1884
1959–1985
1924–1997
1990–1991
1929–1946, 1953–1999
1990–1999
1929–1966
1959–1990
1952–1993
1951–1991
1993–2001
1904–1945
1919–1964
1956–1991
1911–2001
1956–1990
1872–1950
1953–2000
1947–1998
1952–1958
1952–1990
1956–1958
1953–1963
1954–1965
1957–2001
1956–1990
1953–1989
1951–1994
1895–1949
1892–1932, 1953–1997
2007–2014
1960–2000
1938–1951
1993–1997
1964–1999
1953–2003

Folia biologica
Folia geobotanica et phytotaxonomica
Folia historica Bohemica
Folia microbiologica
Folia morphologica
Folia parasitologica
Folia zoologica
Functional and Developmental Morphology
Gender, rovné příležitosti, výzkum: bulletin týmu Gender v sociologii
Geologica Carpathica: international geological journal: official journal
of the Carpathian-Balkan Geological Association
Geologický zborník
Germanoslavica: Zeitschrift Fur germano-slavische Studien
Historica
Historica Series Nova
Historická demografie
Historická geografie
Hospodářské dějiny
Hudební věda
Hvězdářská ročenka
Informace
Inženýrská mechanika: časopis pro teoretickou a aplikovanou mechaniku
= Engineering mechanics = IM
Jahresbericht der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
Jemná mechanika a optika: věda – výzkum – technologie – realizace:
technický oborový časopis = Fine mechanics and optics
Journal of Mass Spectrometry
Journal of the Czech Geological Society
Knihy a dějiny
Kybernetika
Linguistica Pragensia
Listy filologické
Listy filologické a paedagogické
Litteraria Pragensia
Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag
Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der k. k. Sternwarte
Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag
Mathematica Bohemica
Mediaevalia Historica Bohemica
Moderní dějiny
Moravian geographical reports
Naše společnost: aktuální informace o české společnosti: bulletin
Centra pro výzkum veřejného mínění 2003–2005
Naše řeč
Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
Neural network world
Nový Orient
Numismatický sborník
Onomastický zpravodaj ČSAV
Organon F: filozofický časopis
Philologica Pragensia
Photosynthetica
Physiologia bohemoslovaca
Physiologia bohemoslovenica
Politická ekonomie
Právněhistorické studie
Právník
Preslia
Přehled výzkumů – Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně
Přehled výzkumů – Archeologický ústav ČSAV Brno
Ročenka Československé společnosti entomologické
Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída I
Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
Třída II, Mathematicko-Přírodnická
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1955–1964
1966–1995
1979–1998
1959–1990
1973–1990
1966–1967
1977–1999
1991–1994
2008–2015
1991–1999
1950–1990
1994–1999
1959–1990
1994–2002
1967–2003
1968–1997
1978–2009
1964–1995
1952–2005
1992–2004
1992–2004
1876–1883
1994–1999
1996–1997
1993–2005
1994–2011
1965–2005
1991–1996
1888–1950, 1955–1993
1874–1887
1991–1998
1889–1918
1869–1874
1841–1868
1991–2000
1991–2006
1993–2004
1993–2000
2008–2010
1917–1995
1798
1991–2000
1947–1998
1955–1989
1983–1994
1994–2008
1958–1990
1968–1997
1966–1991
1952–1965
1954–2000
1955–1997
1861–1997
1923–2002
1958–1991
1993–2007
1954–1957
1918
1916

Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída III
Rozpravy České akademie věd a umění. Třída I
Rozpravy České akademie věd a umění. Třída II, Matematicko-přírodovědecká
Rozpravy České akademie věd a umění. Třída II, Mathematicko-přírodnická
Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III
Rozpravy Československé akademie věd – Řada matematických a přírodních věd
Rozpravy Československé akademie věd – Řada společenských věd
Rozpravy Československé akademie věd – Řada technických věd
Rozpravy Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná
Rozpravy Královské české společnosti nauk, třída mathematicko-přírodovědecká
Rozpravy třídy mathematicko-přírodovědecké Královské české společnosti nauk
Rozpravy třídy pro filosofii, dějepis a filologii Královské české společnosti nauk
Sborník Československé společnosti zeměpisné
Sborník Historický
Sborník Masarykovy akademie práce
Sborník výzkumných ústavů zemědělských
Silikáty
Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag
Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesselschaft der Wissenschaften. Mathematisch –
naturwischenschaftliche Classe
Slavia
Slezský sborník
Slovanské historické studie
Slovanský přehled
Slovo a slovesnost
Sociologický časopis
Soudobé dějiny
Studia geophysica et geodaetica
Studia Rudolphina: bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. =
Bulletin of the Reasearch Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II
Studie Akademie věd České republiky
Studie ČSAV
Studie o rukopisech
Teorie a metoda
Teorie rozvoje vědy
Teorie vědy
Umění
Vesmír
Věstník Akademie věd České republiky
Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Věstník České akademie věd a umění
Věstník Československé akademie věd
Věstník Československé společnosti zoologické
Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-filologická
Věstník Královské české společnosti nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká
Věstník Matice Opavské
Vodohospodársky časopis
Výroční zpráva Královské české společnosti nauk
Zoologické a entomologické listy
Zoologické listy
Zpravodaj místopisné komise ČSAV
Zpráva o činnosti Československé zoologické společnosti za léta 1927–1932
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě
Živa

–
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1918
1946
1952
1936
1932
1959–1989
1953–1991
1954–1991
1925–1949
1928–1929
1885–1891
1885–1891
1921–1978
1953–1990
1926–1951
1924–1941
1957–1989
1859–1884
1884–1915
1923–1981
1936–1992
1955–2000
1899–2005
1935–2000
1965–2004
1993–1997
1957–1997
2001–2006
1993–2001
1968–2001
1962–2004
1969–1976
1977–1989
1990–2006
1953–2000
1879–1907
1993–1995
1892–1918
1920–1969
1953–1992
1933–1989
1986–1953
1918–1953
1878–1934
1953–1991
1885–1940
1852–1955
1956–1976
1860–1982
1932
1964–1972
1959–1972
1996–2002

PŘÍLOHA Č. 4
PUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY AKADEMIE VĚD ČR
a) Celkové publikační výsledky v AV ČR
rok vydání 2016
české
cizojazyčné
Knihy
209
68
Stati v knihách
492
396
Články ve vědeckých časopisech
941
4 933
Sborníky z konferencí
15
25
Příspěvky ve sbornících
191
1 091
Překlady
19
Recenze
320
Odborné články v denním tisku
196
Výzkumné zprávy
480

rok vydání 2017*)
české
cizojazyčné
178
51
377
319
743
4 697
10
19
216
985
24
272
182
364

*) Údaje za rok 2017 jsou neúplné, protože publikace s vročením daného roku vycházejí ještě i během roku následujícího.
Poznámka: Agregované údaje pro AV ČR nejsou součtem údajů po vědních oblastech vzhledem k tomu, že na jedné práci se mohou podílet pracovníci z více
ústavů. Taková práce je započítána u každého ústavu a v souhrnu jen jednou.

b) Publikační výsledky ve vědních oblastech
Typ publikace

1.–3. sekce
rok vydání
rok vydání
2016
2017*)
české cizojaz.
české cizojaz.
18
14
14
8
13
51
10
48

Knihy
Stati v knihách
Články
ve vědeckých časopisech 91
2 026
Sborníky z konferencí
4
15
Příspěvky ve sbornících
67
699
Překlady
0
Recenze
0
Odborné články
v denním tisku
37
Výzkumné zprávy
137

98
4
52

1 899
9
701

4.–6. sekce
rok vydání
rok vydání
2016
2017*)
české
cizojaz. české cizojaz.
8
6
6
8
12
146
31
96
112
8
49

2 691
5
327

96
2
71

2 554
4
229

7.–9. sekce
rok vydání
rok vydání
2016
2017*)
české cizojaz. české cizojaz.
186
48
157
35
467
199
336
173
740
3
75

278
5
80

549
4
97

294
6
72

0
0

1
1

0
2

18
319

24
270

23
112

43
59

25
46

117
231

134
168

*) Údaje za rok 2017 jsou neúplné, protože publikace s vročením daného roku vycházejí ještě i během roku následujícího.
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PŘÍLOHA Č. 5
PŘEHLED VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZÍ WEB OF SCIENCE A SCOPUS V AKADEMII VĚD ČR
V ROCE 2017
Web of Science

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Web of Science
Přihlášení
99 509
95 906
126 324
105 440
94 089
91 435
65 862
83 655
88 321
104 773
109 754
72 338
1 317 406

All Databases
Přihlášení
Dotazy
77 618
28 454
73 066
24 791
96 996
32 936
74 035
24 012
67 136
24 092
65 474
27 941
47 121
22 163
52 186
23 727
57 518
23 594
82 815
27 236
90 009
27 507
56 926
18 004
840 900
304 457

Web of Science™ Core Collection
Přihlášení
Dotazy
67 397
311 616
63 154
306 311
84 444
443 978
64 845
310 375
58 412
269 278
56 867
284 535
40 870
194 544
45 220
201 640
49 299
214 812
71 484
327 047
76 764
308 859
46 201
201 939
724 957
3 374 934

Journal Citation
Přihlášení
2 241
1 959
1 790
5 498
2 485
2 671
1 886
1 746
3 034
1 982
1 950
2 826
30 068

Reports
Dotazy
3 687
2 921
2 805
11 413
3 949
4 116
2 302
2 959
4 090
2 931
2 696
6 812
50 681

Scopus v Akademii věd ČR v letech 2009–2017

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Přístupy
×
32 818
30 233
42 461
42 375
51 852
60 639
67 447
64 331

Rešerše celkem
45 137
87 804
68 564
98 157
113 809
132 440
116 779
246 382
163 444

Rešerše
45 137
87 804
66 863
95 437
111 205
130 570
114 479
×
×

Federativní
rešerše
×
1
2
2
1
2

701
720
604
870
300
×
×

Literature
discovery activity
×
×
×
×
×
×
×
93 178
88 039

Infometrics
use activity
×
×
×
×
×
×
×
111 031
107 199

–
PŘÍLOHA Č. 6
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Knihovna
Akademie věd ČR, v. v. i., tuto výroční zprávu:
Období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
a) Počet podaných žádostí o informace: 0
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádná
d) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: žádný rozsudek nebyl vynesen
e) Počet stížností podaných podle § 16a: žádná stížnost nebyla podána
f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: žádné
Běžné informace jsou dotazujícím poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně.
Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

–
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PŘÍLOHA Č. 7
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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–
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–
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