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K 31. 12. 2018 Knihovna AV ČR zaměstnávala celkem 93 zaměstnanců.
Na fotografii představujeme vedoucí odborů a oddělení KNAV.
www.knav.cz/organizacni-struktura
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Od června do října mohli návštěvníci ve studovně shlédnout prezentaci
Pražská defenestrace roku 1618 v soudobých tiscích, od níž v roce 2018 uplynulo 400 let.
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I.
INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ
VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
A O JEJICH ČINNOSTI
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Pražská defenestrace byla představena prostřednictvím ukázek z historického knižního fondu
a záznamů z Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800.
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1. SLOŽENÍ ORGÁNŮ PRACOVIŠTĚ
Ředitelka instituce: Ing. Magdaléna Vecková
Zástupce ředitelky pro výzkum, vývoj a technologie: Ing. Martin Lhoták
Zástupkyně ředitelky pro knihovnické procesy: Mgr. Zdeňka Chmelařová
Rada instituce (dále Rada KNAV) byla 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.)
Tajemnice: Mgr. Iva Burešová
Dozorčí rada byla jmenována Akademickou radou AV ČR dne 21. března 2017 ve složení:
předseda: prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (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.)
Tajemnice: Marina Krahulcová
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2. INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ
Ředitelka KNAV
Činnost ředitelky se v roce 2018 řídila zákonem 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění
pozdějších předpisů, 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 ČR 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 a Dozorčí radě KNAV k projednání a schválení. Ředitelka řídí instituci
zejména prostřednictvím svých zástupců a vedoucích odborů, kteří jsou odpovědní za činnost začleněných oddělení a přispívají k lepší komunikaci a spolupráci mezi těmito odděleními, což zajišťuje plynulé
a provázané workflow v rámci odborů.

RADA KNAV
V roce 2018 se uskutečnila tři zasedání a tři hlasování „per rollam“ Rady KNAV.
Hlasování per rollam 1/2018 se konalo ve dnech 23. 2.– 6. 3. 2018. Rada KNAV tímto hlasováním schválila
složení atestační komise a kritéria hodnocení.
Hlasování per rollam 2/2018 se konalo ve dnech 27. 4.– 10. 5. 2018. Rada KNAV tímto hlasováním schválila
Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2017.
Zasedání Rady KNAV 1/2018 se konalo 12. 6. 2018. Rada KNAV zde projednala a schválila konečnou podobu
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017, schválila účetní závěrku roku 2017 a schválila
aktuální čerpání rozpočtu 2018. Rada KNAV se také věnovala stavebním akcím, které probíhaly v Jenštejně
a ve dvoraně KNAV, zapojení KNAV do projektů a dalším projektovým plánům.
Hlasování per rollam 3/2018 se konalo ve dnech 17.–25. 7. 2018. Rada KNAV tímto hlasováním schválila
nový Volební řád KNAV.
Zasedání 2/2018 se konalo 23. 10. 2018. Rada KNAV projednala aktuální čerpání rozpočtu 2018, vzala
na vědomí informace o stavebních akcích KNAV v Jenštejně a ve dvoraně KNAV, se souhlasem projednala
informace o zapojení KNAV do projektů a další projektové plány a schválila návrh na změnu v Organizační
struktuře KNAV od 1. 1. 2019.
Zasedání 3/2018 se konalo 20. 12. 2018. Rada KNAV projednala aktuální čerpání rozpočtu 2018 včetně
výhledu do konce roku, schválila návrh na navýšení mzdových tarifů od 1. 1. 2019 a schválila návrh
rozpočtu na rok 2019 včetně rozpočtu sociálního fondu a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021.

DOZORČÍ RADA KNAV
V průběhu roku se Dozorčí rada KNAV (dále jen DR) dvakrát sešla na řádném zasedání a pětkrát
projednala žádosti ředitelky KNAV formou per rollam.
Hlasování per rollam 1/2018 proběhlo ve dnech 23.–30. 1. 2018. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Hlasování per rollam 2/2018 proběhlo ve dnech 15.–23. 2. 2018. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
8

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
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Zasedání 3/2018 se konalo 3. 5. 2018. Dozorčí rada KNAV na tomto zasedání:
– vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření KNAV za rok 2017,
– projednala čerpání rozpočtu KNAV v roce 2017 a dosavadní průběh čerpání v roce 2018 bez připomínek,
– pro audit účetní závěrky roku 2018 určila Ing. Ludmilu Hůlovou a požádala KNAV o přípravu výběrového

9

řízení na výběr auditora pro rok 2019,
– vyslovila předchozí souhlas s uzavřením nájemních smluv se zaměstnanci KNAV a vyzvala ředitelku, aby
vzhledem ke stavu objektu a jeho nezbytným opravám zvážila případné uzavření dodatku o slevě po dobu
probíhající rekonstrukce (ve výši 1/3 nájmu),
– vyslovila předchozí souhlas se žádostí o dotaci ve výši 300 tis. Kč na výměnu oken a prosklených dveří
v objektu „bílý dům“,
– vyslovila souhlas se záměrem přestavby části studovny s časopiseckým fondem na nová studijní místa,
– vzala na vědomí informace o průběhu stavby digitalizačního centra a datového úložiště a záměr
výstavby depozitáře E,
– vzala na vědomí předložený návrh dlouhodobého financování informační infrastruktury KNAV.
Hlasování per rollam 4/2018 proběhlo ve dnech 21.– 25. 5. 2018. DR ohodnotila manažerské schopnosti
Ing. Martina Lhotáka (ředitel KNAV do 31. 5. 2017) hodnocením 3, tedy vynikající, a Ing. Magdalény Veckové (ředitelka KNAV od 1. 8. 2017) hodnocením 3, tedy vynikající.
Hlasování per rollam 5/2018 proběhlo ve dnech 6.– 22. 8. 2018. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
s uzavřením:
Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.,
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Ústavem pro studium totalitních režimů,
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Hlasování per rollam 6/2018 proběhlo ve dnech 5.– 15. 10. 2018. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou KONSIT, a. s.
Zasedání 7/2018 se konalo dne 12. 11. 2018. Dozorčí rada KNAV na tomto zasedání:
– vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Národní knihovnou ČR,
– vzala na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Městskou knihovnou
v Praze na období od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019,
– vzala na vědomí informaci o plánovaném uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Filozofickou
fakultou UK,
– vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo „Kompletní obnova a posílení výkonu virtualizační
infrastruktury“ s firmou Total Service, a. s.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KNAV K 31. 12. 2018
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)
22 – Reprografické a knihařské centrum (RKC)
23 – Oddělení provozu (OP)
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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)
Ředitelka KNAV má k dispozici dva zástupce:
Zástupce ředitelky pro výzkum, vývoj a technologie – zástupce pro odbory OITD a OVV
Zástupce ředitelky pro knihovnické procesy – zástupce pro odbory OVS a ODZF
Post zástupce ředitelky pro provoz a ekonomiku, který má v gesci odbor OPE, není obsazen a jeho činnost
je přímo zajišťována ředitelkou.
Knihovna AV ČR, v. v. i., nemá organizační složku v zahraničí.
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V průběhu roku byla postupně dokončena stavba Digitalizačního centra a datového úložiště v areálu Jenštejn.
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Návštěvníci Pražské muzejní noci si mohli už tradičně vychutnat koncert Komorního orchestru
Akademie – tentokrát byla na programu Symfonie č. 6 F dur, op. 68 „Pastorální“ Ludwiga v. Beethovena.
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II.
VÝZKUM A VÝVOJ
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1. VÝZKUM KNIŽNÍ KULTURY
V roce 2018 pokračovaly práce na kompletaci databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních
tisků z let 1501–1800 (BCBT) a jejím veřejném zpřístupnění v systému Clavius. Z kartotéčních lístků bylo
do databáze nově převedeno 2 070 záznamů tisků ze 17. století, takže v současné době databáze zpřístupňuje formou základního popisu již kompletní cizojazyčnou tiskařskou produkci z území Čech a Moravy
15. až 18. století (k řešení zbývají především obsahová bohemika a desiderata). Databáze byla systematicky doplňována o odkazy na digitální kopie popisovaných tisků, což zásadním způsobem zvyšuje
badatelský komfort i využití zpracovávaných dokumentů. Paralelně probíhala také digitalizace unikátně
dochovaných bohemik: především z fondu Strahovské knihovny, Knihovny AV ČR a celé řady dalších českých i zahraničních knihoven (Národní knihovna ČR, Ruská státní knihovna apod.). Z fondů těchto knihoven bylo digitalizováno celkem cca 1 090 tisků, které slouží jako podklad pro analytický popis jednotlivých
vydání (v roce 2018 bylo tímto způsobem popsáno 279 unikátně dochovaných bohemik) a které budou
v budoucnu zpřístupněny v Digitální knihovně KNAV.
V roce 2018 bylo zaznamenáno 5 789 vstupů do databáze BCBT od externích uživatelů a 8 494 vstupů
od pracovníků KVO, položeno bylo celkem 147 166 dotazů.
K výraznému posunu ve zpracování této národní retrospektivní bibliografie, a to jak z kvantitativního,
tak i metodologického hlediska, došlo prostřednictvím mezioborového projektu NAKI II – Knihověda.cz:
Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Projekt je realizován společně s Národní knihovnou
ČR a Masarykovým ústavem a archivem AV ČR a jeho hlavním cílem je vytvoření virtuálního prostředí
pro výzkum české knižní kultury do roku 1800. V roce 2018 byla v rámci projektu průběžně kompletována
databáze BCBT a testována nová verze vyhledávacího rozhraní nástroje VuFind s rozšířenou funkčností,
která integruje databáze národní retrospektivní bibliografie (BCBT-KNAV, KPS-NKČR, Databáze bohemikálních rukopisů-MÚA) a databáze moderní odborné literatury (Knihovědná bibliografie-KNAV, Kodikologická literatura-MÚA). V těchto databázích se v současné době nachází celkem cca 14 000 záznamů
cizojazyčných a jazykově českých tiskařských bohemik z 15. až 17. století, které byly již ověřeny, sjednoceny a doplněny o nové selekční údaje. V roce 2018 byla také navržena pracovní verze Mapy tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800, která bude po svém dokončení v roce 2019 představovat plnohodnotný
výzkumný nástroj pro výzkum starší knižní kultury. V rámci projektu pokračovala také příprava dvoudílné
publikace Barokní frontispis v tiskařských bohemikálních tiscích, která přinese výsledky výzkumu frontispisu
jako výrazného fenoménu knižní kultury barokního období (publikace bude vydána v roce 2020). Hlavním
výstupem projektu v roce 2018 byla elektronická Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku
obsahující téměř 3 000 analytických hesel k dějinám knižní kultury (přístupná na adrese
www.encyklopedieknihy.cz) a dvě odborné studie, které upozorňují na nové možnosti výzkumu
tiskařské produkce českých zemí.
KVO spravuje veřejně přístupnou Databázi odborné knihovědné bibliografie k dějinám knižní kultury
v českých zemích do poloviny 19. století. V roce 2018 bylo do databáze vloženo 389 nových záznamů
(především nejnovější studie z let 2016–2018). Databáze, která v současné době obsahuje celkem 4 558
záznamů, je zapojena do vyhledávacího rozhraní portálu Knihověda.cz a také do portálu Knihovny.cz.
Výzkum Švédské knižní kořisti (1646–1648) pokračoval v roce 2018 průzkumem dochovaných exemplářů
v Dánsku (v Královské knihovně v Kodani) a ve Švédsku (Královská knihovna ve Stockholmu a knihovna
ve Västerås). V průběhu roku 2018 bylo do databáze, která kromě základního bibliografického popisu
přináší detailní informace o původních vlastnících a vazbě knih, popsáno celkem 450 nových knih. S podporou programu Strategie AV 21 byl realizován a v listopadu 2018 publikován webový portál (dostupný
na www.knizni-korist.cz), který širší i odborné veřejnosti zpřístupňuje dosavadní výsledky bádání
v zahraničních knihovnách a také zásadní prameny a informační zdroje k této problematice. Základ
portálu tvoří specializovaná databáze dochovaných exemplářů, na níž je navázána mapa míst dnešního
uložení podchycených knih; dalším vizualizačním prvkem portálu je pak „cestovní“ mapa. Webový portál
také zprostředkovává digitální kopie všech původních katalogů, které se dochovaly v Královské knihovně
14

ve Stockholmu, a také první český překlad bohemikálních pasáží práce Otto Waldeho Storhetstidens
litterära krigsbyten doplněný o odborné komentáře reflektující současný stav poznání.
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Knihovědné oddělení řešilo i další dílčí výzkumná témata, například Knižní dedikace v cizojazyčných
tiscích 16. století (v roce 2018 bylo analyticky zpracováno dalších přibližně 110 dedikací z tisků vydaných
na našem území v 16. století), výzkum historických ilustrací Ovidiových Proměn (byla vytvářena specializovaná databáze a webový portál) či výzkum knižní produkce Brněnské hebrejské tiskárny 1755–1760.
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2. VÝVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
KNAV je již řadu let velmi aktivní v oblasti vývoje informačních systémů spojených s činností knihovny. Při
vývoji probíhá spolupráce s dalšími knihovnami, ústavy AV ČR, univerzitami i komerčními společnostmi.
Nejvýznamnějším softwarem vyvíjeným pod garancí KNAV je systém Kramerius využívaný pro provoz
digitálních knihoven. V České republice je využíván ve více než 30 knihovnách a obsahuje v součtu více
než 100 miliónů digitálních objektů (především digitalizovaných stran tištěných dokumentů). Dalšími
vyvíjenými systémy jsou produkční systém pro digitalizaci ProArc, archivační systém ARCLib a širší informační infrastruktura pro digitální humanitní vědy INDIHU.

Kramerius
Vývoj systému Kramerius byl v roce 2018 financován zejména z víceletého projektu RightLib podpořeného
z dotačního programu MK ČR NAKI II, mezi jehož hlavní cíle patří implementace funkčnosti vedoucí
ke snazšímu zpřístupnění chráněných dokumentů. Pozornost byla zaměřena zejména na zpřístupnění
děl nedostupných na trhu (DNNT), která jsou předmětem chystané kolektivní smlouvy mezi Národní
knihovnou ČR a zástupci autorských svazů. Byla vyvinuta funkce, která umožňuje dálkové zpřístupnění
DNNT z jedné centrální digitální knihovny. V roce 2019 by pak mělo dojít k dalšímu rozšíření, které umožní
dálkové zpřístupnění DNNT přímo na uživatelských zařízeních bez ohledu na jejich umístění.
V roce 2018 byl optimalizován nový klient K6, sloužící jako uživatelské rozhraní systému Kramerius.
K jeho ostrému nasazení by mělo dojít na počátku roku 2019.
Jako nadstavba nad systémem Kramerius bylo vyvinuto rozhraní, které slouží pro zpřístupnění online
verze vědeckého časopisu Knihy a dějiny vydávaného Knihovnou AV ČR. Otevřeno je aktuální vydání
i starší ročníky. Toto rozhraní bylo vytvořeno tak, aby ho mohlo využívat více časopisů. Rozhraní bude
nabídnuto i ústavům AV ČR.

ProArc
Systém pro produkci digitálních dokumentů ProArc byl v roce 2018 rozšířen o možnost popisu e-publikací. Jedná se o popis periodik a monografií, které knihovny získávají přímo v elektronické podobě. Vývoj
zahrnoval také propojení s databází Národních autorit NK ČR za účelem vyplňování autorsko-právních
metadat. Toto propojení umožňuje import dat ze systému Kramerius a jejich další editaci a přípravu
archivního SIP balíčku.

ARCLib
Vývoj archivačního systému ARCLib byl zahájen za podpory z dotačního programu MK ČR NAKI II v roce
2016. V průběhu roku 2018 byla certifikována Metodika logické ochrany digitálních dokumentů a zároveň
byla vytvořena a na MK ČR předána k certifikaci Metodika bitové ochrany digitálních dokumentů. Po tříletém vývoji byla na konci roku 2018 připravena k testování první funkční verze archivačního systému.
V roce 2019 bude probíhat testování a další vývoj, ostré nasazení je plánováno na rok 2020.

INDIHU
V rámci projektu INDIHU financovaného z dotačního programu MK ČR NAKI II je vyvíjeno několik softwarových produktů, jejichž cílem je podpora využití digitálních technologií pro potřeby vědeckých
pracovníků humanitních oborů. V roce 2018 byl dokončen vývoj dvou nástrojů, po dvouleté práci byla
zveřejněna první verze systému pro vytváření virtuálních výstav a zároveň byl připraven online program
pro OCR rozpoznávání textů z obrazových souborů. Tyto výstupy budou součástí širší platformy INDIHU,
která bude umožňovat také prohledávání digitálních sbírek humanitně zaměřených ústavů AV ČR zapojených do projektu. Zprovoznění této platformy je plánováno na rok 2020.
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3. PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2018
A. Projekty programu Ministerstva kultury ČR 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, období řešení projektu:
2016–2020)
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 (DG16P02H015, období řešení projektu:
2016–2020)
ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek (DG16P02R044,
období řešení projektu: 2016–2020)
Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie (DG18P02OVV032, období řešení projektu
2018–2022); KNAV je spoluúčastníkem projektu
RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací (DG18P02OVV002, období řešení projektu
2018–2022)

B. Program Ministerstva kultury ČR
„Veřejné informační služby knihoven (VISK)”
VISK 1 – ProArc – rozšíření produkčního systému ProArc o zpracování elektronických publikací
VISK 3 – RFID – implementace RFID technologie v KNAV
VISK 3 – Zapojení knihoven se systémem Clavius
VISK 5 – Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR
VISK 5 – Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR
VISK 6 – Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace 11 bohemikálních
tisků a řecký rukopis z fondu KNAV)
VISK 8/B – Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2018
VISK 9 – Vytváření záznamů článků do 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
Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

D. Mezinárodní projekty
HORIZON 2020 – DESIR-DARIAH ERIC Sustainability Refined
Visegrad funds – Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
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4. VYBRANÉ VĚDECKÉ VÝSLEDKY
Baďurová, Anežka
Oděv účastníků svatebního obřadu per procuratorem 4. května 1570 v Praze v chrámu sv. Víta
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(Anna Habsburská a Fiilip II. Španělský). In: Nachtmannová, Alena, Klapetková, Olga, eds. Móda a oděv
doby renesance. Praha: Národní památkový ústav, 2018, s. 79-84. ISBN 978-80-86516-93-6.
Hutař, J.; Miranda, A.; Pavlásková, E.; Vašek, Z.; Hruška, Z.
Metodika logické ochrany digitálních dat. Praha: Knihovna AV ČR, 2018. Certifikovaná metodika MK ČR,
DG16PO2RO44. Datum certifikace 5. 2. 2018. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11104/0282107
Chmelařová, Zdeňka, Doleželová, Jana
Data deposit into the ASEP repository. Grey journal. 2018, 14 (Special winter issue), 44-49. ISSN 1574-1796.
Jelínková, Andrea
Erstlich gedruckt zu Prag – k přetiskování bohemikálních zpravodajských tisků 16. a začátku 17. století.
In: Hradilová, M., Tošnerová, M., eds. Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném
novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018, s. 169-189. ISBN 978-80-87782-83-5.
Jelínková, Andrea
Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století – nové možnosti zkoumání. Knihy a dějiny. 2018,
25(1-2), 23-46. ISSN 1210-8510.
Lhoták, M.; Foltýn T.; Wančová, N.; Krupičková, Š.; Novák, D.; Gergelová, B.; Suchomelová, M.;
Malínek, V.; Křížová, J.; Roháček, J.; Malý, I.; Brom, O.; Léwová, D.
INDIHU Exhibition: software pro vytváření virtuálních výstav [software]. 2018. Dostupné z:
https://github.com/LIBCAS/INDIHU
Lhoták, Martin, Foltýn, Tomáš, Křížová, Jana
INDIHU OCR: softwarový nástroj pro online rozpoznávání znaků z grafických souborů [software]. 2018.
Dostupné z: http://inqooltest.libj.cas.cz/ocr-web/
Šícha, Vojtěch
Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století – přehledová studie. Knihy a dějiny. 2018, 25(1-2),
47-67. ISSN 1210-8510.
Veselá, Lenka, Vaculínová, Marta
Die Bibliothek des Theodor Beza: verloren oder zerstreut? In: Füssel, S., ed. Festschrift zum 550. Todestag
Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018, s. 208-227. Gutenberg-Jahrbuch 2018.
ISBN 978-3-447-11056-3.
Veselá, Lenka
Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648: bibliografický a informační portál. 2018.
Dostupné z: https://www.knizni-korist.cz
Veselá, Lenka, Pachlová, Jaroslava
Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648: mapa místa současného uložení dochovaných knih:
mapa cesty českých knih Evropou. 2018. Dostupné z: https://www.knizni-korist.cz
Voit, P.; Boldan, K.; Dragoun, M.; Marek, J.; Studničková, M.; Dřevíkovská, J.; Hejnová, M.;
Modráková, R.; Bok, V.; Polakovič, D.; Štefancová, D.; Veselá, L.
Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. [internetová encyklopedie]. 2018.
Dostupné z: https://www.encyklopedieknihy.cz
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5. Uspořádané odborné akce
Lhoták, Martin, Foltýn, T.
Digital humanities a české instituce – workshop
Pardubice, 10. 4. 2018
http://uhv.upce.cz/data/File/novinky/digital_humanities.pdf
Lhoták, M.; Hajič, J.; Foltýn, T.; Pezlar, I.; Vidová Hladká, B.
DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018
Praha, 24. 4. 2018
https://www.knav.cz/akce/seminare-vzdelavaci-akce/dariah-cz-workshop-2018/
Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR
Chmelíčková, Zita: GDPR
Burešová, Iva, Skoček, Jakub: CzechELib a EIZ
Doleželová, Jana, Chmelařová, Zdeňka: ASEP
Kuchtová, Marta: ALEPH
Lhoták, Martin: Digitální knihovna AV ČR, Česká digitální knihovna a Knihovny.cz
Křížová, Jana: E-publikace vydávané ústavy AV ČR – zasílaní do KNAV
Křížová, Jana: Knihy a dějiny online, nová publikační platforma pro open access časopisy
Praha (Národní 3), 16. 5. 2018
www.knav.cz/akce/seminare-vzdelavaci-akce/knihovny-svi-ustavu-av-cr
Konference Společenská role módy po vzniku Československé republiky
Praha, 27. 9. 2018
pořadatel: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech za spolupráce
Knihovny Akademie věd ČR
Pracovní zasedání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku
Praha, 22.–23. 10. 2018
pořadatel: Knihovna Akademie věd ČR a Masarykův ústav a archiv AV ČR (Strategie AV21)
https://www.mua.cas.cz/cs/akce/kniha-jako-komunikacni-medium-2018
Zástupci Knihovny AV ČR se v rámci programového výboru aktivně podíleli na uspořádání mezinárodní
konference CASLIN 2018, Terchová (Slovensko), 7.–11. 10. 2018
https://caslin2018.ulib.sk/
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6. PŘEDNÁŠKY NA ODBORNÝCH AKCÍCH
Kučerová, Markéta
Database of Ovid’s Metamorphosis Illustrations
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ROMA AETERNA 2018 – The afterlife of Ovid in the culture of central Europe, Praha, 10. 11. 2018
Lhoták, Martin
DESIR-DARIAH ERIC Sustainability Refined
DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities, Praha, 24. 4. 2018
Lhoták, Martin
Sustainable development of open source systems for production, dissemination and archiving of digital
documents – experiences from the Czech Republic
Open Repositories 2018, Bozeman (USA), 4.– 7. 6. 2018
Lhoták, Martin
DARIAH-EU – evropská infrastruktura pro digital humanities a zapojení České republiky
Otevřené repozitáře 2018, Brno, 13.– 14. 6. 2018
Lhoták, Martin
European infrastructure for digital arts and humanities and engagement of libraries in digital humanities
research
IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur (Malajsie), 24.– 30. 8. 2019
Lhoták, Martin, Indrák, M.
Digitální knihovny v ČR a vývoj systémů pro vytváření, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů –
ProArc, ARCLib a Kramerius
Knihovny současnosti 2018, Olomouc, 11.– 13. 9. 2018
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf
Sladká, Veronika
Buch- und Erinnerungskultur der Böhmischen Brüder im 16. Jahrhundert
Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800), Internationale
Fachtagung, Praha, 18.– 20. 4. 2018
Sladká, Veronika
Editorial Strategy of the Unity of Brethren
Printing and Misprinting: Typographical Mistakes and Publishers’ Corrections (1450–1650), Lincoln
College, University of Oxford, 20.– 21. 4. 2018
Sladká, Veronika
Bratrská kniha jako komunikační médium
Pracovní jednání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku, Praha,
22.–23. 10. 2018
Svobodová, Jana
Pronikání observantů na území českého království a jejich spolužití s konventuály v zrcadle řádových
kronik na konferenci
Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15.–17. století),
Kadaň, 19.–22. 9. 2018
Svobodová, Jana (společně s Janem Pišnou)
Tištěné dedikace 16. století.
Pracovní jednání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku, Praha,
22.–23. 10. 2018
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Veselá, Lenka
The Library of Hieronymus Beck of Leopoldsdorf in the Context of the 16th Century Central European
Aristocratic Libraries
Instituts für die Erforschung der Frühen Neuzeit in Kooperation mit Institut für Geschichte,
Universität Wien, 17. 1. 2018
Veselá, Lenka
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 – prezentace projektu
42. seminář knihovníků Muzeí a galerií, Prácheňské muzeum v Písku, 4.–6. 9. 2018
Veselá, Lenka (spolu s Jindřichem Markem)
Rukopisy ve šlechtických knihovnách raného novověku: okrajový fenomén, nebo badatelské téma?
Pracovní jednání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku, Praha,
22.–23. 10. 2018
Veselá, Lenka
Švédská knižní kořist z českých zemí – nové perspektivy výzkumu
Třicetiletá válka v českých zemích: doba, události, lidé, kultura, katedra historie Fakulty pedagogické
ZČU v Plzni a Katedra historických věd Fakulty filozofické ZČU v Plzni, 14.–16. 11. 2018
Veselá, Lenka
Švédská knižní kořist z Čech a Moravy online (zpráva o projektu a webovém portálu)
Bibliotheca Antiqua, Vědecká knihovna Olomouc, 28.–29. 11. 2018
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I přes nepříznivé počasí do KNAV během Pražské muzejní noci (9. 6. 2018) zavítalo více než 1400 návštěvníků.
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III.
DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST
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Digitální knihovna AV ČR
Digitální knihovna AV ČR (DKAV) provozovaná v systému Kramerius obsahuje zejména digitální kopie
monografií a periodik vydávaných v působnosti ústavů AV ČR a jejich předchůdců s více než stoletou
historií. Součástí obsahu jsou ve speciální virtuální sbírce také staré tisky a rukopisy dle výběru Knihovědného oddělení KNAV, do které přibyly mimo jiné digitalizované katalogy dietrichsteinské a rožmberské knihovny (celkem 3 868 stran). Do DKAV provozované na adrese kramerius.knav.cz bylo v roce 2018
importováno 69 425 nových stran a k 31. 12. 2018 činil celkový počet dostupných stran 3 371 448 ve 206
titulech periodik a 3 652 monografiích. Nižší nárůst ve srovnání s předchozími roky je způsoben tím, že
v digitální knihovně docházelo častěji k obměně méně kvalitních skenů pořízených v dřívějších letech, což
se neprojevuje na celkovém množství. Byly uzavřeny smlouvy ošetřující podmínky zpřístupnění digitálních kopií časopisů s dalšími čtyřmi ústavy, čímž se zvýšila dostupnost těchto dokumentů.

Česká digitální knihovna
Knihovna AV ČR je provozovatelem České digitální knihovny (ČDK) zastřešující významné digitální
knihovny provozované českými knihovnami v systému Kramerius. V roce 2018 byla do ČDK přidána Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Vědecká knihovna v Olomouci, které patří obsahově
mezi největší digitální knihovny v ČR. Celkem bylo zaznamenáno 84 000 přístupů do ČDK, nejprohlíženější monografií se stal Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních a nejprohlíženějším periodikem titul Auto. V průběhu roku 2018 byly uzavřeny smlouvy s většinou zapojených
knihoven, což následně umožnilo zahájení jednání s evropskou digitální knihovnou Europeana o podpisu
smlouvy o předávání dat v roli národního agregátora.

Webarchiv
V roce 2018 pokračovalo archivování dokumentů zveřejňovaných na webových stránkách jednotlivých
ústavů AV ČR. Systém prošel aktualizací sklízecí i uživatelské části. Úpravy by měly především zlepšit
kompatibilitu s aktuálními webovými technologiemi. Přírůstek vstupních dat, získaných do archivu
od ústavů, činil za celý rok přibližně 75 GB. Ukládání probíhá v měsíčních intervalech, objem přírůstků
za jednotlivé dávky závisí na aktuálním množství změn a představuje přibližně 6 GB. Celkový objem
archivovaných dat, která jsou webarchivem zpřístupňována, nyní činí přibližně 700 GB. Indexy, vytvářené
pro potřeby fulltextového vyhledávání, pak tvoří dalších 35 GB.

Digitalizační centrum
Digitalizační centrum KNAV je zaměřeno 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, primárně je poskytování těchto služeb zaměřeno na ústavy AV ČR. Standardní je také spolupráce s Odborem služeb v rámci mezinárodní služby eBooks on Demand. Celkem bylo v roce 2018
v Digitalizačním centru naskenováno 333 683 objektů/stran (včetně externích zakázek), kompletně
zpracováno a exportováno z produkčního systému ProArc bylo 147 397 stran.

Digital humanities
Knihovna AV ČR již několik let intenzivně zaměřuje pozornost na oblast digitálních humanitních věd
s cílem zajistit vědeckým pracovníkům potřebnou infrastrukturu – tuto činnost bylo možné zajistit jen
za podpory grantových prostředků. KNAV se účastní evropského projektu DESIR – DARIAH-ERIC Sustainability Refined, kde je jejím cílem oficiální zapojení ČR do evropské infrastruktury pro digital humanities
DARIAH ERIC. Bylo zformováno české konsorcium DARIAH-CZ, které by mělo být od roku 2019 součástí
národní cestovní mapy velkých infrastruktur pod hlavičkou LINDAT/CLARIAH a měla by být úspěšná
i žádost o členství v DARIAH ERIC v roce 2019. V rámci řešení projektu DESIR byl ve spolupráci s partnerskými institucemi z konsorcia DARIAH-CZ uspořádán v dubnu 2018 mezinárodní workshop s řadou
24

významných přednášejících včetně ředitele DARIAH ERIC Franka Fischera a prezidentky EADH Elisabeth
Burr. Na vytváření nástrojů pro digital humanities je zaměřený projekt INDIHU, řešený společně s Národní
knihovnou ČR a šesti humanitně zaměřenými ústavy AV ČR. V roce 2018 byl dokončen vývoj dvou
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softwarových nástrojů – INDIHU Exhibitions (vytváření virtuálních výstav) a INDIHU OCR (online OCR).
Pokračovalo i řešení projektů v rámci Strategie AV 21, kde je významným výstupem portál o digital
humanities, který mimo jiné obsahuje seznam informačních zdrojů a digitálních sbírek provozovaných
ústavy III. Vědní oblasti AV ČR. V roce 2018 byla zprovozněna jeho anglická verze. V programu Strategie
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AV21 vznikl také ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Masarykovým ústavem a archivem
AV ČR, v. v. i., nový webový portál Historická korespondence online.

IT infrastruktura
Jedním ze zásadních úkolů řešených během roku 2018 byla realizace veřejného výběrového řízení
na kompletní obnovu virtualizační infrastruktury (dále jen virtualizace), na jejíž pořízení získala KNAV
dotaci od zřizovatele z Fondu pro nákladné přístroje. Jde o klíčovou součást IT infrastruktury KNAV, kde je
provozována drtivá většina všech služeb hostovaných na virtuálních serverech, jako je například knihovní
systém Aleph, elektronická pošta, databáze ASEP, digitální knihovna a mnoho dalších. Hostovány jsou
také různé projekty, které KNAV zaštiťuje většinou jako garant. Vítězem se ve veřejné zakázce stala firma
TOTAL SERVICE, a. s., jakožto certifikovaný partner hlavních dodavatelů virtualizačních řešení. Blade šasi
spolu se servery bude dodáno bude dodáno firmou HP a disková úložiště firmou IBM. Zprovoznění nové
virtualizace a následná migrace všech virtuálních serverů i s jejich daty bude probíhat postupně začátkem
roku 2019.
Další posílení IT infrastruktury spočívalo v nákupu komponentů pro dedikované datové úložiště,
konkrétně pro stavbu dalšího clusteru se systémem CEPH, který bude sloužit jako zrcadlo pro již běžící
primární uzel. Důvodem je zvýšená ochrana ukládaných dat, zejména digitalizovaných dokumentů.
Clusterové řešení CEPH je též součástí projektu ARCLib, jehož je KNAV garantem. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Abacus Electric, s. r. o., jakožto dodavatel řešení postavených na platformě Supermicro.

Open Access / Open Science
Rok 2018 přinesl v oblasti Open Access / Open Science zvýšenou aktivitu zejména v rámci evropského
záměru European Open Science Cloud (EOSC) a v přípravě Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím. KNAV iniciovala vznik nové pracovní skupiny, která
se této oblasti v AV ČR věnuje. Z hlediska systémové infrastruktury je důležitá skutečnost, že repozitář
ASEP umožňuje kromě ukládání publikační činnosti také ukládání dat a datových záznamů a současně je
zajištěna jeho kompatibilita s evropským projektem OpenAIRE. To je mimo jiné zárukou možnosti plnění
závazků na zajištění otevřeného přístupu k výsledkům projektů podpořených z evropských dotačních
programů, kde je tento způsob přístupu vyžadován.

Recenzní posudky
Knihovědné oddělení vypracovalo celkem 3 oponentské posudky na studie týkající se knižní kultury, přijaté do recenzního řízení pro časopisy Knihy a dějiny, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum
a Folia Historica Bohemica. Vypracován byl také oponentní posudek na disertační práci knihovědného
zaměření pro Ústav blízkovýchodních studií.
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V pátek 5. 10. se KNAV poprvé zúčastnila celorepublikové Noci vědců.
Součástí programu bylo i promítání filmu Vynález zkázy od K. Zemana.
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IV.
INFORMAČNÍ ZDROJE
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1. KNIHOVNÍ FOND KNAV
Knihovna Akademie věd ČR je univerzální vědecká knihovna, která poskytuje informační podporu
v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu institucím, vědeckým pracovníkům, odborníkům, studentům
i široké veřejnosti. Profil fondu KNAV je zaměřen na dokumenty obsahující vědecké a odborné informace
a na publikační činnost pracovníků AV ČR. Důraz je kladen na doplňování nejnovější české i zahraniční
literatury v jednotlivých vědních oborech a uspokojování informačních potřeb uživatelů. V souladu
s předmětem hlavní činnosti KNAV je skladba fondu zaměřena také na výzkum v oboru vědeckých informací a knihovědy.

Akvizice
Akvizice byla 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 realizoval prostřednictvím cenových poptávek, což vedlo
k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků na nákup literatury.
V roce 2018 byla cíleně doplňována literatura mapující výsledky výzkumu ústavů AV ČR a také literatura
se zaměřením na globální problémy, trendy a významné události, jako např. falešné zprávy (fake news),
sucho, vliv digitálních technologií na společnost či výročí založení Československa. Fond KNAV byl rovněž
rozšířen o 20 starých tisků.
Kromě trvalého nákupu nejnovější produkce českých a zahraničních e-knih byla v říjnu 2018 zkušebně
spuštěna služba DDA (demand driven acquisition) na platformě Proquest Ebook Central. Jedná se o způsob nákupu e-knih, který je založený na skutečném požadavku uživatelů z kolekce cca 745 000 e-knih.
Prostřednictvím tohoto modelu bylo zakoupeno 46 e-knih.
Uživatelé KNAV měli možnost zasílat návrhy na zakoupení knih pomocí webového formuláře.
V roce 2018 byl celkový přírůstek do knihovního fondu KNAV 6 750 knihovních jednotek. Odepsáno
z důvodu dlouhodobé ztráty, špatného stavu nebo obsahové prověrky bylo 4 982 jednotek. (Podrobněji viz
v příloze č. 1 – Základní statistické údaje za rok 2018.)
Díky podpoře z dotačního programu VISK 5 bylo v rámci retrospektivní konverze pořízeno 4 354 záznamů
knih a 1 226 záznamů časopisů.

Článková bibliografie
Metadata pro bázi článkové bibliografie s plnými texty pro Digitální knihovnu AV ČR byla 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). Báze článkové bibliografie ke konci roku 2018 obsahovala 37 674 záznamů.

Elektronické informační zdroje
KNAV zajišťovala administrativně i finančně přístup do vybraných elektronických informačních zdrojů
(EIZ) pro všechny ústavy AV ČR. Jedná se o citační databáze a elektronické kolekce časopisů. Jsou tvořeny
zejména páteřními zdroji Web of Science (včetně Citation Connections a analytického nástroje InCites), Scopus, EBSCO Academic Search Ultimate a Ebsco Business Source Ultimate, Emerald Premiere,
ProQuest a téměř kompletní databází JSTOR. K většině EIZ je pro registrované uživatele KNAV možný
vzdálený přístup. Výjimku tvoří databáze Anopress, ASPI a ISSN, kde to licence neumožňují.
KNAV se v roce 2018 stala členskou institucí národního licenčního centra CzechELib. Toto licenční cent28

rum navazuje na dotační programy MŠMT a jeho cílem je zajistit kontinuitu administrativní a finanční
podpory výzkumným organizacím při pořizování elektronických informačních zdrojů. Od roku 2018 je tedy
nákup EIZ v drtivé většině zajišťován prostřednictvím tohoto centra. Vzhledem k tomu došlo k přesunu
části agendy z KNAV na CzechELib a současně k úspoře finančních prostředků.
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Kromě podpory z národního licenčního centra CzechElib byla využita také dotace z programu MK ČR VISK
8A, díky které byl prostřednictvím Národní knihovny zajištěn přístup do databází Anopress, ASPI
a PressReader.
29

Elektronické knihy
V roce 2018 bylo formou trvalého nákupu prostřednictvím firem Albertina Icome Praha, EBSCO a Suweco
zakoupeno 85 českých a 214 zahraničních elektronických knih (46 e-knih formou DDA modelu).
180 e-knih je dostupných na platformě ProQuest Ebook Central, 5 na platformě SpringerLink,
12 na platformě ScienceDirect, 3 na platformě Wiley Online Library, 75 na platformě EBSCOHost,
22 na platformě TaylorFrancis eBooks, 1 na platformě DeGruyter Online a 1 na platformě BrillOnline.

Linkovací server SFX
V roce 2018 bylo prostřednictvím SFX (linkovací server, který zprostředkovává přístup k EIZ KNAV) realizováno 43 997 uživatelských požadavků, propojení na cílové služby pak bylo uskutečněno 33 656. Nejvíce
uživatelských požadavků bylo z Portálu elektronických časopisů a knih KNAV, z databáze Web of Science
a z discovery systému KNAV (VuFind + EDS).

2. INFORMAČNÍ PODPORA AV ČR
V roce 2018 byla řešena příprava systému ASEP na hodnocení v Akademii věd ČR, které se uskuteční v roce
2020. Záznamy v ASEP jsou datovou základnou při hodnocení, proto byla zahájena kontrola správnosti
zápisů údajů v záznamech o výstupech vzniklých v letech 2015–2018 (uvedení identifikátorů UT WOS
a EID SCOPUS, korespondujících autorů, afilací a oddělení) a doplněny záznamy, které v systému chyběly.
Struktura dat byla rozšířena o pole bibliometrických indikátorů, která umožní zveřejnit v Analytikách
ASEP bibliometrické analýzy. Nadstavba Analytika ASEP byla rozšířena o bibliometrickou část, kde lze
zobrazit citační a časopisecké indikátory pracovišť.
Databáze ASEP (stav k 31. 12. 2018):
Celkový počet záznamů v databázi
Počet nově vytvořených záznamů sběr 2018
Počet záznamů odevzdaných do RIV v roce 2018
Počet uložených plných textů

283 817
11 673
8 449
15 966

V repozitáři ASEP bylo uloženo ke konci roku 2018 celkem 15 966 plných textů dokumentů. Z tohoto počtu
je pro uživatele online katalogu 8 731 plných textů dostupných v otevřeném přístupu a 7 252 plných textů si
může uživatel vyžádat. Ze statistik stahování plných textů je zřejmé, že nepřihlášení uživatelé stahují jen
plné texty, které jsou v otevřeném přístupu, o dokumenty na vyžádání není velký zájem.
Počet stažených plných textů:
Z vnitřní sítě AV ČR

54 763

Z míst mimo vnitřní síť AV

27 973

Od autorů bylo prostřednictvím ASEPu vyžádáno 341 plných textů.
Datový repozitář ASEP je připraven, přičemž 17 ústavů AV ČR podepsalo dodatek ke smlouvě o ukládání
dat do repozitáře ASEP. Datové soubory zatím žádný z ústavů přímo do repozitáře ASEP neuložil, nicméně
v systému je v současnosti již 80 standardizovaných datových záznamů s odkazy na data uložená v jiných
repozitářích. Kompatibilita repozitáře ASEP s evropským projektem OpenAIRE umožňuje přenášení
datových záznamů do databáze OpenAIRE. Ta zajišťuje další přenos informace o datech do systému
Evropské komise navázaného na dotační program Horizon 2020 a uložení záznamu o datech v OpenAIRE
pomáhá naplnit požadavky na zacházení s daty pořízenými z programu Horizon 2020. Datový repozitář
ASEP tak přímo přispívá ke splnění podmínek dotačního programu EU.
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Počet záznamů exportovaných dat z ASEP:
Rejstřík informací RIV
Národní úložiště šedé literatury NUŠL
OpenAIRE

8 716
30 103
8 344

KNAV poskytovala datové i analytické výstupy z databáze ASEP a Web of Science pro vedení AV ČR
i jednotlivé ústavy. Ústavům AV ČR byla též poskytována metodická pomoc v oblasti bibliometrických
indikátorů.
V souvislosti s repozitářem ASEP bylo uspořádáno celkem 17 seminářů a školení, kterých se zúčastnilo
151 zástupců z ústavů AV ČR.
Informace pro uživatele systému ASEP: www.knav.cz/asep
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Program KNAV pro Noc vědců kromě promítání filmu zahrnoval i exkurze ve studovně
a přednášku Prvorepublikoví knihovníci slovem bojující.
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V rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se konal další ročník Knihovny snů,
tentokrát s podtitulem „Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018“.
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V.
SLUŽBY
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1. SLUŽBY PRO UŽIVATELE A VEŘEJNOST
Fyzicky poskytované služby pro uživatele KNAV jsou zajišťovány zejména v hale služeb na Národní třídě,
přístup k elektronickým službám je zajištěn prostřednictvím webových stránek KNAV.
Podrobné informace o využívání poskytovaných služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 – Základní statistické
údaje za rok 2018.

Rozhraní pro čtenáře
V discovery systému VuFind během roku 2018 nadále pokračovaly práce na úpravách uživatelského rozhraní s cílem zjednodušit čtenářům práci se systémem. Provedené změny se týkaly především sjednocení
zobrazení záznamů indexovaných z různých zdrojů a usnadnění přístupu k plným textům dostupným
v elektronické podobě. Rozšířeno bylo provázání mezi souvisejícími záznamy, přibyla možnost zobrazit
seznam článků v rámci publikace a naopak z článků lze jednoduše přejít na zdrojový dokument. U recenzí
je pak možné vyhledat recenzovanou publikaci. Probíhaly také přípravy na zavedení jednotného vyhledávání v lokálních datech a datech z centrálního indexu EBSCO Discovery service.

Uživatelské konto a GDPR
Systém VuFind byl v roce 2018 upravován především v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů – GDPR. Kompletní přestavbou prošlo rozhraní uživatelského konta, ve kterém má uživatel nově přehled o všech svých osobních údajích uložených v databázi knihovny. Nepovinné kontaktní
údaje pak může online měnit, případně mazat. Nové rozhraní také uživateli umožňuje vyexportovat
kompletní historii svých výpůjček, požadavků a poplatků.

Implementace RFID
Na začátku roku byla kladně vyřízena žádost o dotaci na implementaci technologie RFID v KNAV
z dotačního programu VISK3. Během roku pak probíhaly přípravné práce, nákup HW a SW a během letního zavření knihovny pak nasazení a testovací provoz. Nedílnou součástí byla i úprava Knihovního řádu
a programování dílčích komponent. Implementace byla na konci roku úspěšně dokončena. RFID technologie přináší uživatelům možnost využívat čipové karty, které již vlastní (standard Mifare, např. ISIC, ITIC,
InKarta, Lítačka atd.). Odpadá tak nutnost držet další kartu a došlo k zjednodušení výpůjčního procesu
díky samoobslužnému výpůjčnímu zařízení (self-check).

2. SLUŽBY PRO PRACOVIŠTĚ AV ČR
A DALŠÍ INSTITUCE
Knihovní systém ALEPH
KNAV trvale zajišťuje vývoj a správu knihovního informačního systému Aleph. Systém Aleph v roce 2018
využívalo 50 knihoven ústavů AV ČR (včetně poboček) pro online katalog, online výpůjčku provozovalo
31 knihoven. 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 bylo ke konci roku 2018
více než 2,2 milionu záznamů, společná báze článků AV ČR obsahuje více než 783 tisíc záznamů.
V Alephu došlo k významnému zvýšení zabezpečení síťové a emailové komunikace mezi klienty a serverem díky zavedení šifrování a aktualizaci systému. Přibyla také možnost nevedení historie aktivit čtenáře
a změnila se politika přidělování uživatelských hesel.
34
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Metodická podpora
KNAV poskytovala podporu při školení pracovníků ústavů AV ČR na práci se systémem a školení
katalogizace v MARC21. Dále zajišťovala metodickou podporu – na stránkách podpory jsou k dispozici
návody a manuály, byla poskytována emailová i telefonická podpora. KNAV zajišťovala řešení problémů
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v systému s jeho distributorem a poskytovala ústavním knihovnám podporu při konverzi dat z jiných
systémů.

Sdílení záznamů z Alephu a vytváření autoritní báze
Pravidelně byly zasílány týdenní dávky nových záznamů knihoven ústavů AV ČR do Souborného katalogu
NK ČR. Vlastní kontroly byly upravovány a rozšiřovány 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 byly zasílány analytické záznamy vznikající v KNAV. Čtyřikrát za rok byl pravidelně předáván výběr
záznamů KNAV a dalších akademických knihoven do projektu GEOBIBLINE – Databáze Geografická bibliografie ČR online. KNAV spolupracovala na budování Národní báze autorit, počet autoritních záznamů
překročil již jeden milion. KNAV je trvale součástí projektu Centrální portál knihoven.

Lokální a centrální index pro discovery systém VuFind, SFX,
vzdálený přístup a ScholarOne Manuscripts
V roce 2018 indexaci lokálního a centrálního indexu zajišťoval dodavatel centrálního indexu EBSCO Discovery Service. V roce 2018 došlo k nárůstu počtu indexovaných MARC záznamů e-knih z důvodu spuštění
DDA modelu v Proquest Ebook Central. V redakčním systému ScholarOne Manuscripts, který je využíván
pěti ústavy AV ČR, byl i v roce 2018 administrován roční rozpočet jednotlivých redakcí, a také došlo k přípravě konsorcia pro roky 2019 a 2020.

Depozitář
Celková kapacita depozitářů KNAV umožňuje uskladnění 38 350 bm knižního fondu, z toho v Jenštejně
u Prahy 36 850 bm, v budově na Národní třídě pak 1 500 bm. Tato kapacita umožnila vyhovět poptávce
ostatních ústavů AV ČR po prostorách na uložení knižních fondů. Z celkové kapacity depozitáře v Jenštejně bylo v roce 2018 pronajato celkem 14 348,78 bm.
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Na podzim 2018 byl spuštěn bibliografický a informační portál Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 (www.knizni-korist.cz).
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VI.
VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKOPOPULARIZAČNÍ AKTIVITY
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Přednášky
Burešová, Iva, Skoček, Jakub
Kurz základů vědecké práce (Moderní informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání)
Praha, 24. 1., 7. 3., 30. 5., 17. 10. 2018
Kučerová, Markéta
Přednáška o kvakerské literatuře v historickém a běžném fondu KNAV, pátrání po osobnostech spojených
s proveniencí knih a dějin kvakerského hnutí v letech 1930–1948
Praha, 25. 2. 2018
pořadatel: Společnost Přátel – Kvakeři
Skoček, Jakub
Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání
Praha, 20. 3. 2018
Skoček, Jakub
Přednáška pro zaměstnance NTK – Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání
Praha, 28. 8. 2018
Veselá, Lenka
Rožmberská knihovna a její osudy ve Švédsku
Blatské muzeum v Soběslavi, 21. 2. 2018
Veselá, Lenka
Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války
Týden vědy a techniky AV ČR, KNAV, 8. 11. 2018
Veselá, Lenka
Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Jinonické pondělky, ÚISK FF UK, Praha, 17. 12. 2018

Mediální aktivity a další spolupráce
Knihy jako válečná kořist
Zmizely jako válečná kořist v polovině 17. století. In: Události ČT. 26. 12. 2018
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000101226/obsah/
665500-knihy-jako-valecna-korist
Veselá, Lenka: Nové objevy přicházejí s každou další cestou (rozhovor). ILiteratura.cz [online]. 13. 12. 2018.
ISSN 1214-309X.
Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/40881/vesela-lenka-nove-objevy-prichazeji-s-kazdou-dalsicestou
KVO v roce 2017 zapůjčilo panelovou výstavu „Knihy v době panování Rudolfa II.“ do Dobrovického muzea
a z historického fondu KNAV byl pro výstavu „Poklady zámecké knihovny – nejcennější rukopisy z bývalé
sbírky Thun-Hohensteinů“ zámku Děčín zapůjčen 1 rukopis.

38

nalito_vz.indd 38

14.05.19 8:57

Pořádání popularizačních akcí
Pražská muzejní noc
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V rámci 15. ročníku Pražské muzejní noci (9. 6. 2018) nabídla KNAV (zejména Odbor služeb) svým
návštěvníkům od 19 do 01 hod. už tradičně výklad o historii a současnosti jak budovy Akademie věd
na Národní 3, tak knihovny samotné. V průběhu večera dvakrát zazněla Symfonie č. 6 F dur, op. 68
„Pastorální“ Ludwiga van Beethovena v provedení Komorního orchestru Akademie. Připravena byla také
prezentace a ukázka z historického knižního fondu KNAV pod názvem „Pražská defenestrace roku 1618
v soudobých tiscích“.

Noc vědců
V pátek 5. října 2018 (19.30–22 hod.) se KNAV poprvé zúčastnila celorepublikové Noci vědců. V rámci
tohoto ročníku mohli návštěvníci zhlédnout film Vynález zkázy nebo absolvovat přednášku Jany Grillové
Prvorepublikoví knihovníci slovem bojující, která se věnovala československému knihovnímu zákonu
z roku 1919 a jeho nelehkému uvedení do praxe. Noc vědců v KNAV navštívilo téměř 250 osob.

Týden vědy a techniky AV ČR
Knihovědné oddělení připravilo cyklus přednášek na téma Kniha jako komunikační médium v raném
novověku:
– Od krátkých utajovaných zpráv k prvním novinám. Zpravodajství od pozdního středověku do 17. století
(Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D., Filosofická fakulta Jihočeské univerzity, Historický ústav), 5. 11. 2018
– „Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb alba amicorum (doc. PhDr. Marie
Ryantová, CSc., Filosofická fakulta Jihočeské univerzity, Ústav archivnictví a pomocných věd historických), 7. 11. 2018
– Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války (PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., KNAV),
8. 11. 2018
V sobotu 10. 11. se konala Knihovna snů s podtitulem Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018.
Dopoledne bylo vyhrazeno dětským návštěvníkům, pro které bylo připraveno loutkové představení
Příběhy malé Lupitiny Gonzáles a loutková dílna, swingová taneční miniškola, soutěžní pětiboj
a ochutnávky. V rámci odpoledního programu zazněly přednášky:
– Populární literatura a cenzura za první republiky (Mgr. Markéta Holanová, PhD., Ústav pro českou
literaturu AV ČR)
– Řízení a cenzura médií v letech 1918–1948 (PhDr. Jan Cebe, Ph.D., Katedra mediálních studií FSV UK,
Katedra mediálních studií Metropolitní univerzity Praha)
– Tvorba Bohumila Hrabala pohledem lektorského řízení v nakladatelství Československý spisovatel
(doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., Katedra elektronické kultury a sémiotiky, FHS UK)
– Normalizační moc a underground optikou dezinformace/manipulace a cenzury (doc. PhDr. Ladislav
Kudrna, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů)
– Ráda zpívám z not aneb pokus o cenzuru swingu v protektorátu Čechy a Morava (PhDr. Petr Koura,
Ph.D., Pedagogická fakulta UK)
Současný pohled odborníků na problematiku dezinformací, manipulace a cenzury byl prezentován formou diskuzního setkání, kterého se zúčastnili Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. (Katedra politologie,
FSS MU), PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR) a Mgr. Josef Šlerka (Studia
nových médií, FF UK).
Program Knihovny snů 2018 byl zakončen taneční exhibicí, minikurzem swingového tance a koncertem
skupiny Hamm jazz.
Jednodenní vstupy zdarma a exkurze v KNAV využilo více než 300 osob.
Knihovědných přednášek se zúčastnilo 60 návštěvníků.
Na akci Knihovna snů dorazilo téměř 600 osob.
Celková návštěvnost Týdne vědy a techniky v KNAV tak činí 960 osob.
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Studovnu Knihovny AV ČR je možné si prohlédnout i online prostřednictvím
virtuální 360° prohlídky. Ta bude postupně rozšířena o záběry pořízené dronem
během zavření knihovny v létě 2018.
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VII. EDIČNÍ ČINNOST

Časopis Knihy a dějiny je od roku 2018 vydáván souběžně s tištěnou podobou také online v režimu
Open Access. V roce 2018 byl také zahájen evaluační proces s cílem přijetí časopisu do databáze SCOPUS.
Online časopis INFORMACE se zaměřuje na odborné činnosti Knihovny AV ČR. Je určen zejména
knihovnám ústavů AV ČR i dalším uživatelům.
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Mapa portálu Švédská knižní kořist zobrazující místa dnešního uložení knih.
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VIII.
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH
ORGANIZACÍCH
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Členství KNAV v tuzemských organizacích
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
SDRUK – Sdružení knihoven ČR

Členství KNAV v mezinárodních organizacích
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 Institutions) – 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.
CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network)
ELAG (European Library Automation Group)

Mezinárodní aktivity a spolupráce
KNAV je partnerem projektu Europeana prostřednictvím Europeana Network.
KNAV je partnerem projektu EOD (eBooks on Demand), který na požádání zajišťuje placenou digitalizaci
dokumentů starších sto let.
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Knihovna snů 2018 nabídla rekordně bohatý program pro děti.
Jeho součástí bylo i představení Příběhy malé Lupitiny González
(divadlo Loutky bez hranic).
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Kromě divadla byl pro děti v Knihovně snů připraven soutěžní pětiboj Zachraň příběh,
swingová taneční miniškola, loutková dílna a ochutnávky.
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IX.
EKONOMICKÉ UKAZATELE,
STATISTIKY
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KNAV je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, dále z grantů 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.

1. ROZPOČET
Náklady a výnosy KNAV se v průběhu roku 2018 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 2018 je patrný z následujícího
přehledu (v Kč):
Náklady celkem

90 578 611

z toho vybrané významné položky:
Spotřeba materiálu, PHM, DHM
Spotřeba energií a ost. neskl. dodávek
Služby (bez inf. zdrojů)

2 361 661
1 559 681
11 727 103

Informační zdroje

14 368 748

Osobní náklady

49 270 770

Výnosy celkem

90 783 881

z toho vybrané významné položky:
Tržby za vlastní výkony (služby, zboží)

2 922 491

Provozní dotace od zřizovatele

48 119 793

Dotace od zřizovatele na nákup informačních zdrojů

14 540 000

Dotace od zřizovatele – Strategie AV21
Účelové prostředky (MK, EU)

Výsledek hospodaření

458 000
12 977 359

205 270

2. 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) informační zdroje, jejichž součástí je nákup knih, časopisů a zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům (EIZ).
e) osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady, ostatní osobní náklady, zákonné sociální pojištění
a zákonné sociální náklady,
Přehled nákladů KNAV na nákup literatury a EIZ (vč. poplatků za využívání) poskytuje následující tabulka
(v Kč):
Položka

422 347

Tištěné monografie zahraniční

498 983

E-knihy české
E-knihy zahraniční
Časopisy české

48

Náklad

Tištěné monografie české

Časopisy zahraniční

36 731
1 740 896
121 062
245 344

Elektron. inf. zdroje – databáze

11 303 385

Celkem

14 368 748
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Částka 171 252 Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků a bude využita k nákupu literatury
a EIZ v následujících obdobích.
Mimo režim nákladů zprostředkovala KNAV pro ústavy AV ČR přístup do EIZ v hodnotě 1 674 tis. Kč.
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Nákup byl plně hrazen pracovišti AV ČR prostřednictvím KNAV.
V roce 2018 zajišťovala KNAV přístupy do elektronických databází a informačních zdrojů pro uživatele
AV ČR v celkové hodnotě 25 209 tis.Kč. Některé EIZ byly spolufinancovány z OP VVV (CzechELIB),
MK ČR, AV ČR či dalšími účastníky prostřednictvím KNAV.
KNAV získala v roce 2018 knižní dary v hodnotě 361 tis. Kč.

3. 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 83,82 %. Menší měrou se
na výnosech podílely tržby za vlastní výkony, úroky a kurzové zisky.
Účelové prostředky
Program

Částka v Kč

MK ČR

Poskytovatel

VISK

*2 576 902

MK ČR

NAKI II

10 221 565

DESIR

330 892

HORIZON 2020
AV ČR

Strategie AV 21

458 000

Celkem 		

13 587 359

* včetně investičních prostředků

4. INVESTICE
V roce 2018 byly KNAV přiděleny od zřizovatele investiční dotace ve výši 28 135 tis. Kč a KNAV získala od
MK ČR z programu VISK 3 částku 152 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity především k dokončení
stavby Digitalizačního centra a datového úložiště v Jenštejně, na nákup virtualizační infrastruktury,
stavební úpravy v areálu Jenštejn, úpravy regálů ve studovně, nákup skenerů pro Digitalizační centrum
a zavedení systému RFID.

5. INFORMACE O OPATŘENÍCH K ODSTRANĚNÍ
NEDOSTATKŮ V HOSPODAŘENÍ
Hospodaření KNAV je každoročně podrobeno finančnímu auditu. Výrok auditora k hospodaření za rok
2017 byl bez výhrad, proto nebylo v roce 2018 nutno přijímat opatření k odstranění nedostatků.
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Knihovna snů 2018
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X.
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ
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Předpokládaný vývoj pracoviště se bude odvíjet v souladu se Strategií rozvoje pracoviště v období
2018–2022 schválenou v červnu 2018. Strategické cíle KNAV pro nadcházející období – kromě zajištění
trvalého rozvoje a udržitelnosti a napojení na národní i mezinárodní sítě – lze shrnout do několika tematických okruhů, které tvoří vzájemně provázaný celek udržující postavení KNAV mezi předními českými
knihovnami i výraznou viditelnost v mezinárodním měřítku.

Knihovědný výzkum a historický fond
V návaznosti na dosavadní činnost a současný výzkumný záměr bude pokračovat výzkum v oblasti dějin
české knižní kultury. KNAV bude provádět systematickou heuristiku pramenů a bibliografické zpracování
pramenů i odborné literatury vztahující se k přehledu cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století. Intenzivní etapa kompletace a zpřístupnění tiskařské části
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (dále BCBT) bude završena v roce 2020,
kdy bude BCBT zapojena do připravovaného webového portálu „Knihověda.cz”.
Základní výzkum knižní kultury se bude věnovat vybraným okruhům z oblasti dějin české knižní kultury
(knižní ilustrace, dějiny knihoven a švédská knižní kořist, recepce hebrejských tisků). Předpokládá se
další zapojení do programů Strategie AV21 v programech „Paměť v digitálním věku” a „Historické podoby
a proměny komunikace”. KNAV bude pokračovat ve vydávání recenzovaného periodika KNIHY A DĚJINY,
evidovaného v databázi ERIH, a bude usilovat o jeho zařazení do databáze SCOPUS.
V oblasti správy Historického knižního fondu bude pozornost věnována především zajištění odpovídajících podmínek pro uložení vzácných tisků. Fond bude nadále výběrově digitalizován a s podrobnými
metadaty zpřístupňován prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR.
Bude rozvíjena spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze v oblasti vzdělávání a výzkumu a bude podporováno postgraduální vzdělávání v oblasti knihovědy.

Provozování informačních systémů
Bude zabezpečeno provozování a rozvoj informační infrastruktury založené na virtualizaci nezbytné pro
chod klíčových informačních systémů a služeb poskytovaných ústavům AV ČR a uživatelům KNAV.
Současně s provozováním bude docházet s pomocí institucionálního a účelového financování také
k průběžnému rozvoji provozovaných klíčových informačních systémů, databází, repozitářů a digitálních knihoven, mezi něž patří zejména Repozitář ASEP, knihovní informační systém Aleph, Digitální
knihovna AV ČR a Česká digitální knihovna. V nadcházejícím období je nutno počítat se zvýšeným úsilím
při úpravách repozitáře ASEP a jeho analytické nadstavby v souvislosti s připravovaným hodnocením
ústavů AV ČR. Provozované digitální knihovny budou společně se souvisejícími softwarovými řešeními
Kramerius, ProArc a ARCLib rozvíjeny díky financování projektů z programu MK ČR NAKI a díky podpoře národních infrastruktur ze strany MŠMT, mezi které se Knihovna AV ČR díky účasti v konsorciu pro
digitální humanitní vědy LINDAT/CLARIAH-CZ nově od roku 2019 dostává. Mezi významné cíle patří plné
zapojení České digitální knihovny do evropské digitální knihovny Europeana v roli národního agregátora
pro novodobé dokumenty.

Digitalizace a archivace digitálních dokumentů
V roce 2019 bude probíhat zprovoznění nově pořízeného datového úložiště na Národní třídě a v Jenštejně
a zároveň bude zahájeno testování dlouhodobého archivačního open source řešení ARCLib, jehož vývoj je
podpořen pětiletým grantem (2016–2020) z programu MK ČR NAKI.
Digitalizační centrum v Jenštejně bude společně s datovým úložištěm přesunuto do nové budovy,
která byla převzata k užívání na konci roku 2018.
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Digital Humanities a Open Science
KNAV bude rozvíjet aktivity v oblasti „digital humanities“, pro kterou plní funkci koordinátora v rámci
Strategie AV21. Mezi cíle patří plnohodnotné zapojení do národních i mezinárodních sítí v rámci
DARIAH-CZ i DARIAH-EU a současně vývoj nástrojů pro digitální humanitní vědy v rámci projektu
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INDIHU financovaného z programu MK ČR NAKI (2016–2020).
V rámci zapojení do evropských infrastrukturních projektů je kladen důraz na oblast otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a obecně na Open Science. V tomto směru nadále budeme sledovat
aktivity na národní i mezinárodní úrovni především v souvislosti s Národní politikou otevřeného přístupu
k vědeckým informacím a současně také s ohledem na celoevropskou aktivitu EOSC – European Open
Science Cloud intenzivně podporovanou Evropskou komisí.

Služby uživatelům
Vzhledem k rostoucímu zájmu o využití studijních míst ve dvoraně KNAV dojde v roce 2019 k dalšímu
navýšení kapacity. Bohaté portfolio elektronických informačních zdrojů bude k dispozici zejména díky
zapojení KNAV do projektu národního licenčního centra CzechElib. Informační služby budou poskytovány
jak přes webové rozhraní KNAV založené na discovery systému VuFind, tak i přes Centrální portál českých
knihoven – Knihovny.cz, na jehož rozvoji KNAV dlouhodobě spolupracuje.

Depozitář a péče o fondy
V souvislosti se správou klasických informačních zdrojů v tištěné formě je důležitá funkce depozitáře
v Jenštejně, který pojme 36 850 běžných metrů knižního fondu. Kromě KNAV ho využívají ústavy AV ČR
i některé další knihovny, přičemž stávající kapacita depozitáře se již postupně naplňuje.
KNAV bude usilovat o zahájení první etapy dalšího rozvoje areálu, výstavbu depozitáře E s kapacitou
cca 6 tisíc běžných metrů,

Spolupráce s ústavy AV ČR a dalšími institucemi
Kromě centrální administrace provozu informačních systémů a licencování přístupu k informačním
zdrojům bude KNAV ústavům AV ČR poskytovat metodickou podporu pro knihovnické činnosti – akvizici,
katalogizaci, revizi – metodické vedení, vyškolení pracovníků na práci s knihovním systémem, školení
katalogizace a vytváření návodů a manuálů. Zároveň bude KNAV aktivním partnerem ústavů AV ČR při
přípravě a řešení výzkumných projektů, zejména z hlediska zabezpečení informační a technologické
infrastruktury.
KNAV se bude aktivně podílet na realizaci Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2016–2020.
Bude přispívat k rozvoji Centrálního portálu českých knihoven – Knihovny.cz a účastnit se dalších
odborných knihovnických akcí.
V rámci mezinárodní spolupráce se KNAV bude orientovat zejména na zavedené evropské platformy
Europeana, DARIAH a EoD, bude usilovat o získání dotací pro své zapojení a rozvoj spolupráce.
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XI.
DALŠÍ INFORMACE
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1. ZMĚNY ZŘIZOVACÍ LISTINY
Ve zřizovací listině KNAV nedošlo v roce 2018 k žádným změnám.

2. HODNOCENÍ DALŠÍ A JINÉ ČINNOSTI
KNAV nevykonává žádnou další ani jinou činnost (§ 21 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.)

3. AKTIVITY V OBLASTI 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 minimalizovat exhalace a zdravotní rizika. Průběžně probíhá obměna používané techniky za novější modely
s nižší energetickou náročností, které méně zatěžují životní prostředí exhalacemi a hlukem.

4. AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚ
PRÁVNÍCH VZTAHŮ
V oblasti pracovněprávních vztahů je stálá pozornost věnována pracovním podmínkám zaměstnanců,
zvyšování jejich kvalifikace umožněním účasti na jazykových a vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, vysokoškolském a postgraduálním studiu. V roce 2018 studovali v doktorandském studiu tři
zaměstnanci.
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 2018 bylo centrálně zajištěno preventivní očkování proti chřipce.

5. 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. 2018 do 31. 12. 2018
a) Počet podaných žádostí o informace: žádná
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: žádné
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné
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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1. Základní statistické údaje za rok 2018
a) Knihovna AV ČR
Poskytované služby
Uživatelé
			

Návštěvnost

Návštěvnost

Návštěvnost:

Aktivní

Noví

studovny

počítačové

registrovaní

Návštěvnost:

uživatelé

uživatelé

celkem

studovny

uživatelé

vstupy

5 334

1 811

27 853

3 775

24 738

3 115

		

Průměrná denní

Průměrná denní

Nájmy

Průměrná denní

návštěvnost

návštěvnost

individuálních

návštěvnost

na jednodenní

PC studovny

studoven

studovny

vstupní lístky

celkem

celkem

116

15

17

57

jednodenní		

Výpůjční služby
		
Výpůjčky:

Výpůjčky:		 Vráceno
prezenční		 absenční

		 absenční
Výpůjčky:

dokumenty

dokumenty

Vráceno

dokumenty

Prodloužení

Požadavky

Upomínky

7 316

5 762

1 554

7 102

5 548

3 646

7 093

784

Meziknihovní služby
Skladba požadavků

Celkem

MS a MMS

Kopií

Kopií

Stran

Stran

požadavků

vyřízeno

Výpůjčkou

tištěnou

elektronickou

tištěných

elektronických

261

232

145

3

84

24

858

(získáno) 		

(získáno)

MMS ze zahraničí

Kladně		

pro uživatele KNAV celkem					
– z toho MMS ze zahraničí

256

170

143

2

25

pro ústavy AV ČR					
MMS z fondu KNAV

17

388

(získáno)		

(získáno)

87

84

27

57

0

910

0

191

142

100

42

0

744

0

1 343

1 217

546

258

413

3 324

4147

(odesláno) 		

(odesláno)

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

200

182

107

47

28

pro ústavy AV ČR					

788

369

(odesláno)		

(odesláno)

Digitalizační služby
		 eBooks on Demand		
Vyřízených		

Vloženo

Obalkyknih.cz
Vloženo

Zpracováno

objednávek

Stran celkem

obálek

stran obsahů

titulů

2

134

587

1 398

641

		Rešeršní a referenční služby		

Exkurze

Rešeršní a referenční služby
		

Ptejtese

Dotazy			Provedeno

Rešerše

knihovny.cz

ve studovně

Česky

Anglicky

lidí

7

77

609

16

20

239

60
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Knihovní fond
Fond

61
2017

2018

1 290 001

1 291 769

2017

2018

celkový přírůstek knihovních jednotek

3 109

1 768

přírůstek monografií

1 803

4 359

přírůstek časop. svazků

1 306

-2 591

0

0

celkový počet knihovních jednotek

Přírůstek*

přírůstek CD/DVD

* Přírůstek po odečtení odpisů

Přírůstek fondu
		z toho
		

z toho

zahraniční			

povinný		

celkem

koupí

produkce ČR

produkce

výměnou

darem

výtisk

jinak

2018

přírůstek celkem knih. jednotek

1 814

1 331

483

59

762

829

3 286

6 750

přírůstek monografií

1 574

1 125

449

0

628

619

2 453

5 274

240

206

34

59

134

210

833

1 476

přírůstek časop. svazků
přírůstek CD/DVD
počet odebíraných titulů časopisů

0

0

0

0

0

0

0

0								

119

113

6

0

175

88

0

382

Úbytek fondu
2017

2018

celkem odpis

3 839

4 982

odpis monografií

3 326

915

513

4 067

0

0

odpis svazků časopisů
odpis CD

Zaměstnanci
		Přepočtený

Fyzický

Průměrný

Fyzický počet*

průměrný počet

průměrný počet

věk (let)*

2014

92

78,59

85,84

43

2015

96

80,27

88,04

41

2016

96

80,82

89,30

42

2017

95

82,90

92,10

43

2018

93

82,61

89,83

43

Rok

* 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.
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b) Knihovny pracovišť AV ČR
Personální zabezpečení
				

Celkový počet

Počet pracovníků

Počet pracovníků

Ostatní

pracovníků

s VŠ vzděláním

se SŠ vzděláním

pracovníci

k 31. 12. 2018

I. Oblast věd o neživé přírodě

29,2

13,5

0

42,7

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

21,6

11

0

32,6

Vědní oblast

III. Oblast humanitních a společenských věd

93,1

59,6

0,7

153,4

143,9

84,1

0,7

228,7

		

Celkový počet

Úbytek

Celkový počet

Celkový počet

knihovních

knihovních

titulů tištěných

knihovních jednotek

jednotek získaných

jednotek

k 31. 12. 2018

v roce 2018

v roce 2018

v roce 2018

576 020

4 391

2 046

835

AV ČR celkem

Knihovní fond a fond časopisů

Vědní oblast
I. Oblast věd o neživé přírodě
II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

časopisů získaných		

439 065

1 975

1 051

678

III. Oblast humanitních a společenských věd

2 832 925

66 522

7 902

5 141

AV ČR celkem

3 848 010

72 888

10 999

6 654

Uživatelé a výpůjčky
Počet

Počet

Počet

registrovaných

absenčních

prezenčních

Celkový počet

uživatelů

výpůjček

*výpůjček

výpůjček

I. Oblast věd o neživé přírodě

2 693

13 089

2 404

15 493

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

2 230

4 898

406

5 304

Vědní oblast

III. Oblast humanitních a společenských věd

11 962

36 540

15 368

51 908

AV ČR celkem

16 885

54 527

18 178

72 705

* Řada knihoven ústavů prezenční výpůjčky nesleduje.

Meziknihovní služby
		

Počet zapůjčených

Celkový počet

tištěných dokumentů

Počet poskytnutých

kladně vyřízených

jiným knihovnám

a získaných kopií

požadavků

a z jiných knihoven

dokumentů

3 645

681

2 964

*6 555

335

5 570

Vědní oblast
I. Oblast věd o neživé přírodě
II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
III. Oblast humanitních a společenských věd
AV ČR celkem

4 248

2 645

1 603

14 448

3 661

10 137

* Jedna z knihoven neeviduje MVS požadavky jednotlivě, uvádí pouze součet 650 požadavků.
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c) Publikační výsledky v AV ČR
63

Celkové publikační výsledky
Typ publikace

rok vydání 2017		

rok vydání 2018*)

české

cizojazyčné

české

cizojazyčné

Knihy

202

57

107

46

Stati v knihách

453

400

216

246

Články ve věd. časopisech

888

4779

578

4243

Sborníky z konferencí
Příspěvky ve sbornících

13

24

8

25

245

1087

134

638

Překlady

27		9

Recenze

290		180

Odborné články v denním tisku

198		

172

Výzkumné zprávy

397		

290

* údaje za rok 2018 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.

Publikační výsledky dle vědních oblastí
1.–3. sekce				4.–6. sekce				7.–9. sekce			
Rok vydání 2017		Rok vydání 2018*)		Rok vydání 2017		Rok vydání 2018*)		Rok vydání 2017		Rok vydání 2018*)
České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

Knihy

15

8

9

10

5

8

6

5

181

41

94

31

Stati v knihách

11

48

1

42

34

121

25

50

408

229

190

156

108

1 925

87

1 665

122

2 574

120

2 429

659

331

374

215

5

10

2

15

2

5

4

1

6

10

5

5

54

758

45

414

74

251

30

197

121

98

59

40

Články ve vědeckých časopisech
Sborníky z konferencí
Příspěvky ve sbornících
Překlady
Recenze
Odborné články v denním tisku
Výzkumné zprávy

0

0

0

0

27

9

0		
1

3

0

287

179

24		
10

25

31

149

1 131

133		
87

57

18

170

159

* Údaje za rok 2018 jsou neúplné, protože publikace s vročením daného roku vycházejí ještě i během roku následujícího.
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2. Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora
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