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I.
INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ
VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
A O JEJICH ČINNOSTI

Na podzim 2019 vydala Knihovna AV ČR další číslo recenzovaného periodika Knihy a dějiny (č. 26/1-2.2019).
Výřez z obrazové přílohy: Titulní strana katalogu kapucínské knihovny v Mnichově Hradišti z roku 1754 (KNAV, sign. 1 TB 1).
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Výřez z obrazové přílohy časopisu Knihy a dějiny 26/1-2, 2019:
Statuta Provincialia pro Bibliothecis nostris ordinate servandis … 1737, 1. strana.

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)
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

Zasedání 2/2019 se konalo 25. 3. 2019. DR na tomto zasedání:
– projednala návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření KNAV za rok 2018,
– vzala na vědomí předložené informace o čerpání rozpočtu KNAV v roce 2018, o plánovaném rozpočtu pro rok

Ředitelka KNAV

2019 a výhledu pro období 2020–2021. Doporučila vedení KNAV pokračovat v jednáních s vedením AV ČR
o zabezpečení prostředků na zajištění IT infrastruktury,
– vzala na vědomí předložené informace o projektech, které bude KNAV řešit v roce 2019

Činnost ředitelky se v roce 2019 řídila zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve zně-

– udělila předchozí písemný souhlas s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu uzavřené s Filozofickou

ní pozdějších předpisů, zřizovací listinou Knihovny AV ČR, v. v. i., a Stanovami AV ČR. Hlavním úkolem bylo

fakultou Univerzity Karlovy,

zajištění podmínek pro uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti vědeckých informací a knihovědy, zajiš-

– uložila M. Veckové zpracovat podrobný materiál k záměru výstavby depozitáře E a technického zázemí

ťování informační infrastruktury pro výzkum a poskytování knihovnických, informačních a reprografických

v areálu Jenštejn,

služeb pracovištím Akademie věd ČR a ostatním uživatelům ve sféře vědy a výzkumu.

– vzala na vědomí informace o proběhlé kontrole hospodaření KNAV a přípravě na výběrové řízení na nákup
nového účetního systému.

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

Zasedání 3/2019 se konalo 20. 5. 2019. DR na tomto zasedání:

prostřednictvím svých zástupců a vedoucích odborů, kteří jsou odpovědní za činnost začleněných oddě-

– schválila výroční zprávu o své činnosti za rok 2018,

lení a přispívají k lepší komunikaci a spolupráci mezi těmito odděleními, což zajišťuje plynulé a provázané

– vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly Kontrolním odborem (KO) a pověřila ředitelku KNAV, aby

workflow v rámci odborů.

odstranila nedostatky a do konce roku Dozorčí radě podala zprávu o tom, jakým způsobem byly napraveny,
– v tajném hlasování rozhodla o hodnocení manažerských schopností ředitelky KNAV M. Veckové v roce 2018

Rada KNAV
V roce 2019 se uskutečnila tři zasedání a dvě hlasování „per rollam“ Rady KNAV.
Hlasování per rollam 1/2019 se konalo ve dnech 24.–29. dubna 2019. Rada KNAV tímto hlasováním
schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018.
Hlasování per rollam 2/2019 se konalo ve dnech 12.–15. května 2019. Rada KNAV tímto hlasováním
schválila účetní závěrku roku 2018 a výrok auditorky.
Zasedání Rady KNAV 1/2019 se konalo 19. června 2019. Rada KNAV:
– schválila rozdělení zisku z roku 2018
– schválila novou organizační strukturu KNAV.
Zasedání 2/2019 se konalo 1. října 2019. Rada KNAV:
– projednala aktuální čerpání rozpočtu 2019,
– vzala na vědomí informace o stavebních akcích KNAV v Jenštejně a ve dvoraně KNAV,
– schválila nové interní dokumenty KNAV,
– projednala informace o zapojení KNAV do projektů a další projektové plány.
Zasedání 3/2019 se konalo 19. prosince 2019. Rada KNAV:
– projednala aktuální čerpání rozpočtu 2019 včetně výhledu do konce roku 2019,
– schválila návrh na navýšení mzdových tarifů od 1. 1. 2020,
– schválila návrh rozpočtu na rok 2020 včetně rozpočtu sociálního fondu a střednědobý výhled
na roky 2021 a 2022,
– projednala zprávu o projektech KNAV v roce 2020 a plánech na další období.

Dozorčí rada KNAV
V průběhu roku 2019 se Dozorčí rada KNAV (dále jen DR) dvakrát sešla na řádném zasedání a sedmkrát
projednala žádosti ředitelky KNAV formou per rollam.
Hlasování per rollam 1/2019 proběhlo ve dnech 5.–15. 2. 2019. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
s uzavřením:
Smlouvy o nájmu prostor v depozitáři s Městskou knihovnou v Praze,
8

Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Filozofickou fakultou UK.

číslem 3, tedy vynikající,
– projednala a vzala na vědomí účetní závěrku KNAV za rok 2018 a výrok auditora, který byl bez výhrad,
– určila firmu 22HLAV, s. r. o., auditorem KNAV pro účetní období 2019,
– udělila předchozí písemné souhlasy k uzavření nájemní smlouvy mezi KNAV a SSČ a KNAV a D. Šlosarem,
– vzala na vědomí informace o možné změně funkce depozitáře E v souvislosti s rozšířením skladových prostor
pro ukládání historického knižního fondu.
Hlasování per rollam 4/2019 proběhlo ve dnech 10.–26. 7. 2019. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
s uzavřením Smlouvy o užívání relaxační místnosti se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.
Hlasování per rollam 5, 6, 7/2019 proběhlo ve dnech 31. 7. – 8. 8. 2019. DR vyslovila předchozí
písemný souhlas s:
– pořízením ekonomicko-informačního systému,
– uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s.,
– vyslovením předchozího písemného souhlasu s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6000061/VB/45 a ČEZ Distribuce, a. s.
Hlasování per rollam 8/2019 proběhlo ve dnech 17.–27. 9. 2019. DR vyslovila předchozí písemný souhlas
s uzavřením:
– Dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Národní knihovnou ČR,
– Dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Vysokou školou ekonomickou v Praze,
– Dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Ústavem pro studium totalitních režimů,
uzavřením nájemní smlouvy se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.
Hlasování per rollam 9/2019 proběhlo ve dnech 19.–29. 11. 2019. DR vyslovila předchozí
písemný souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s paní I. Spanilou.
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KNAV K 31. 12. 2018
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Sekce ředitelky (SŘ)
011 – Sekretariát
012 – PR, propagace a správa webu
013 – Sekce mezinárodní mobility
1 – Odbor informačních technologií a digitalizace (OITD)
vedoucí odboru
11 – Oddělení pro uživatelskou podporu informačních technologií (OPIT)
12 – Oddělení pro správu informačních technologií (OSIT)
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)
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 a referenčních služeb (OVRS)
42 – Oddělení meziknihovních služeb (OMS)
43 – Oddělení pro správu studovny (OSS)
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 OS a ODZF
Post zástupce ředitelky pro provoz a ekonomiku, který má v gesci odbor OPE, není obsazen a jeho činnost
je zajišťována přímo ředitelkou.
Knihovna AV ČR, v. v. i., nemá organizační složku v zahraničí.
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KNAV se připojila ke společnému tématu celorepublikové akce Noc vědců (27. 9. 2019), které bylo pro rok 2019 „Šetrně k planetě“,
a to především projekcí filmu Planeta Česko a diskuzí s jeho autory, režisérem Mariánem Polákem a spoluautorem scénáře Janem Hoškem.
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II.
VÝZKUM A VÝVOJ
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1. VÝZKUM KNIŽNÍ KULTURY
Základní výzkum v KNAV je orientován na výzkum starší české knižní kultury, zejména na dějiny českého knihtisku a knihoven v raném novověku. Kromě základního výzkumu zajišťuje KNAV také vývoj oborové infrastruk-

2. VÝVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Kramerius – softwarové řešení pro digitální knihovnu

tury v podobě Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT), jejímž cílem je heuristika

V únoru 2019 došlo k ostrému nasazení nového klienta K6 na Digitální knihovnu AV ČR a také u dalších 16 digi-

a bibliografické zpracování pramenů k cizojazyčné bohemikální produkci českých, moravských i zahraničních

tálních knihoven, které používají systém Kramerius. V průběhu celého roku docházelo k jeho dalším úpravám

tiskáren v 15.–18. století. S výzkumem dějin knižní kultury také souvisí pořádání odborných konferencí

i k nasazování v dalších knihovnách. V roce 2019 byly realizovány práce pro přechod na úložiště Akubra.

a vydávání odborného periodika Knihy a dějiny.

Důvodem jsou výkonnostní problémy u největších instalací s více než 30 miliony stran digitálních dokumentů
(Národní digitální knihovna, Moravská zemská knihovna, Česká digitální knihovna). V rámci navrhovaného

V roce 2019 pokračovaly práce na zpřístupňování Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let

řešení bude vytvořen proces pro zajištění migrace stávajících dat. V uplynulé etapě rozvoje systému Kramerius

1501–1800 (BCBT). V databázi bylo zkompletováno celkem 6 000 záznamů, které byly obohaceny zejmé-

byl prováděn vývoj administračního modulu, který bude technologicky odpovídat jádru a novému klientu.

na o národní autority (jmenná, předmětová a žánrová hesla) a odkazy na dostupné digitální kopie popi-

Je vytvářeno nové administrátorské API, které sjednotí, optimalizuje a doplní stávající API. Důležitou součástí

sovaných tisků. Databáze BCBT byla také rozšířena o 267 nových záznamů unikátně dochovaných bohemik

vývoje v roce 2019 byla příprava řešení pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu (DNNT), a to jak na místě

z českých a zahraničních knihoven. BCBT je zapojena do širších badatelských aktivit: v současné době je

samém – v knihovnách, tak i na dálku přihlášeným uživatelům. Jako součást projektu RightLib byl např.

jednou z páteřních databází webového rozhraní Knihověda.cz (viz níže) a je také součástí infrastrukturního

do prohlížecího rozhraní Krameria v režimu DNNT implementován ochranný prvek s identifikací aktuálně

projektu LINDAT/CLARIAH-CZ. K výraznému posunu ve zpracování této národní retrospektivní bibliografie

přihlášeného uživatele. Dále probíhaly práce na novém administrátorském rozhraní, s čímž je spojeno také

došlo prostřednictvím mezioborového projektu NAKI II – Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury

nové pojetí virtuálních sbírek v systému Kramerius. Probíhala také unifikace a optimalizace Solru, která by

do roku 1800. Projekt je realizován společně s Národní knihovnou ČR a Masarykovým ústavem a archivem

měla umožnit pohodlnější a podrobnější možnosti vyhledávání v systému Kramerius. Testování nových

AV ČR a jeho hlavním cílem je vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum české knižní kultury do roku 1800.

funkčností bude probíhat na začátku roku 2020.

V roce 2019 pokračoval vývoj společného vyhledávacího rozhraní, které integruje dosud izolovaně fungující
databáze národní retrospektivní bibliografie a také databáze moderní oborové literatury. V rámci projektu
byla vytvořena webová aplikace Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800, která vizualizuje

ProArc – produkční systém pro výrobu digitálních dokumentů

tiskařskou produkci od zavedení knihtisku do českých zemí až do konce 18. století s funkcí samostatného

V roce 2019 probíhal vývoj nového klienta systému ProArc, s jehož nasazením se počítá v roce 2020. Souběžně

výzkumného nástroje. V roce 2019 byla také dokončena pracovní verze webového portálu Knihověda.cz

s tím probíhaly úpravy stávající verze systému, zejména možnosti zpracovávat zvukové dokumenty a kroniky.

(www.knihoveda.cz), který byl odborné veřejnosti představen na workshopu.

Částečně byla zprovozněna a otestována funkce importu dokumentů získaných exportem ze systému Kramerius. Dále byly jako součást vývoje provedeny drobnější úpravy, například kopírování některých objektů,

KNAV spravuje veřejně přístupnou Databázi odborné knihovědné bibliografie k dějinám knižní kultury

vylepšení kontroly indexů stran, souběžná registrace urn:nbn, možnost editování metadat k softwarovým

v českých zemích do poloviny 19. století. V roce 2019 bylo do databáze vloženo 403 nových záznamů (pře-

nástrojům, atd. Probíhaly též úpravy exportu archivního balíčku z ProArc, které budou sloužit jako importní

devším nejnovější studie z let 2016–2019). Databáze, která v současné době obsahuje celkem 4 961 záznamů,

balíčky SIP do archivačního systému ARCLib.

je zapojena do vyhledávacího rozhraní portálu Knihověda.cz a také do portálu Knihovny.cz.
O propojení základního a aplikovaného výzkumu se snaží projekt Švédská knižní kořist (1646–1648).

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Jeho cílem je komplexní evidence a průzkum dochovaných knih z knižních sbírek, které byly na sklonku

Vývoj archivačního systému ARCLib je podpořen z dotačního programu MK ČR NAKI II v letech 2016–2020.

třicetileté války odvezeny z Čech a Moravy švédskými vojsky, a vědecké zhodnocení tohoto kulturně-histo-

V průběhu roku 2019 byla certifikována Metodika bitové ochrany digitálních dokumentů. V roce 2019 pro-

rického fenoménu. Data z průzkumu dochovaných exemplářů a také další pramenné zdroje jsou průběžně

bíhalo zejména testování funkčního prototypu a další vývoj vycházející ze zpětné vazby. Ostré nasazení je

zpřístupňovány na webovém portálu (www.knizni-korist.cz), který byl v roce 2019 aktualizován a rozšířen

plánováno na rok 2020.

o anglickou verzi. Vlastní výzkum dochovaných exemplářů byl v roce 2019 realizován v univerzitní knihovně
v Lundu, městské knihovně ve Västerås a kapitulní knihovně ve Strängnäs; do specializované databáze
zaměřené na analyticko-provenienční popisy bylo v průběhu roku vloženo celkem 800 nových záznamů.
V průběhu roku byly také vydány tři odborné studie a bylo realizováno několik mediálních výstupů

V rámci projektu INDIHU financovaného z dotačního programu MK ČR NAKI II je vyvíjeno několik softwa-

ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem.

rových produktů, jejichž cílem je podpora využití digitálních technologií pro potřeby vědeckých pracovníků

Další výzkumná témata řešená v KNAV se týkají dalších dvou oblastí knižní kultury: výzkum knižní ilustrace

s informacemi, který respektuje způsoby, jak vědečtí pracovníci pracují. Součástí INDIHU Mind bude, mimo

a vybraných českých tiskáren. Výstupem projektu zaměřeného na výzkum a zpřístupnění historických ilustrací
Ovidiových Proměn bude specializovaná online databáze. V roce 2019 také pokračovala příprava dvoudílné publikace o fenoménu barokních frontispisů v české tiskařské produkci, která bude vydána v roce 2020. Výzkum
knižní produkce tiskáren (Hebrejské tiskárny v Brně v letech 1755–1760 a Tiskárny Jednoty bratrské v Ivančicích) je realizován v rámci disertačních projektů pracovníků KNAV. Ve spolupráci s Masarykovým ústavem
a Archivem AV ČR byla do tisku odevzdána kolektivní monografie Paralelní existence: rukopisy a tisky
v českých zemích raného novověku, která vyjde v nakl. Academia v roce 2020.
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INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro Digital Humanities

humanitních oborů. V roce 2019 probíhal vývoj nového nástroje INDIHU Mind pro ukládání, spravování a práci
jiné, také nástroj pro tvorbu nestandardních citací, který bude dokončen v roce 2020. V uplynulém roce byl
zároveň dále vyvíjen a upravován nástroj pro tvorbu virtuálních výstav INDIHU Exhibition. 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 2019

F. Mezinárodní projekty
HORIZON 2020 – DESIR-DARIAH ERIC Sustainability Refined

A. Projekty programu Ministerstva kultury ČR na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Creative Europe – EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens
Visegrad funds – Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria

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 účastníkem projektu
RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací (DG18P02OVV002, období řešení projektu
2018–2022)

4. VYBRANÉ VĚDECKÉ VÝSLEDKY
Baďurová A. Neúspěch knihaře Adama Schencka v Plzni v první polovině 18. století. In: LINDA, J., Janečková,
J., Jelen, J., Bendová, L., eds. Habent Sua Fata Bibliothecarii. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019,
s. 104–113. ISBN 978-80-7247-159-1.
Lhoták, M., Foltýn, T., Wancová, 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]. Knihovna AV ČR, v. v. i., 2019.
Dostupné z: https://exhibition.indihu.cz
Lhoták, M., Foltýn, T., Polišenský, J., Wančová, N., Krupičková, Š., Novák, D., Gergelová, B., Suchomelová,
M., Léwová, D., Malínek, V., Křížová, J., Roháček, J.
INDIHU Mind: virtuální znalostní báze [software]. Knihovna AV ČR, v. v. i., 2019. Dostupné z: https://mind.indihu.cz/

B. Program Ministerstva kultury ČR „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“
VISK 1 – ProArc – vytvoření modulu pro správu uživatelů v systémech Kramerius a ProArc
VISK 1 – Optimalizace SOLR schématu a nové řešení virtuálních sbírek v systému Kramerius
VISK 3 – Zapojení knihoven se systémem Clavius
VISK 5 – Retrokatalogizace profesorské knihovny C. K. českého reálného gymnázia v Křemencově ulici
ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i.
VISK 5 – Retrospektivní katalogizace seriálů z fondu Knihovny AV ČR
VISK 6 – Rukopisy, prvotisky a bohemikální tisky Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) III.
VISK 8/B – Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2019
VISK 9 – Vytváření záznamů článků do databáze ANL

C. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Lhoták, M., Vašek, Z., Růžička, M. Projekt ARCLib – vývoj open-source řešení pro dlouhodobou archivaci
digitálních dokumentů pro knihovny a další paměťové instituce – aktuální stav. In: Nové trendy a východiská
pri budování LTP archívov. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2019, s. 53-63. ISBN 978-80-89303-77-9.
ISSN 2644-6286.
Růžička, M., Miranda, A., Hejtmánek, L., Vašek, Z., Krejčíř, V., Bartošek, M. Metodika bitové ochrany digitálních
dat. Knihovna AV ČR, v. v. i., 2019. Certifikovaná metodika.
Veselá, L., Šícha, V. Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800. Knihovna AV ČR, v. v. i., 2019.
Specializovaná mapa. Dostupné z: https://mapa.knihoveda.cz
Veselá, L. Preceptor a jeho žák (knižní dary Jana Makovského Petru Vokovi z Rožmberka). In: LINDA, J., Janečková, J., Jelen, J., Bendová, L., eds. Habent Sua Fata Bibliothecarii. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019,
s. 44–48. ISBN 978-80-7247-159-1.
Veselá, L. Rodinná kronika Herbersteinů ve Vatikánské knihovně (Reg. lat. 1690). Nově identifikovaný rukopis

D. Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „INTER-EXCELLENCE“
EURAXESS Česká republika 2019–2022

ze švédské knižní kořisti. Studie o rukopisech. 2019, 49(1), 49–61. ISSN 0585-5691.
Veselá, L. Schwedische Bücherbeute aus Böhmen und Mähren (1646–1648). Ihre Erforschung und neue
Präsentationsmöglichkeiten. Frühneuzeit-Info. 2019, 30, 169–176. ISSN 0940-4007.

E. 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
Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury
Databáze a portál „Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci“
Knihovna snů 2019 aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky
Konference „Knižní kultura české reformace“
Kolektivní monografie „Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku“
16

Veselá, L. Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648: bibliografický a informační portál [specializovaná
veřejná databáze]. Knihovna AV ČR, v. v. i., 2019. Dostupné z: www.knizni-korist.cz
Veselá, L. Švédská knižní kořist z českých zemí a nové perspektivy jejího výzkumu. Bohemiae Occidentalis
Historica. 2019, (2), 157–168. ISSN 2336-7547.
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5. Uspořádané odborné akce

Lhoták, Martin
Czech Digital Library – aggregation, reuse and dissemination of the digital content from Czech libraries.
Stockholm, Europeana Aggregators Forum, General Assembly, 14. 10. 2019.

Knižní kultura české reformace – konference.
Litomyšl, 5.–7. 6. 2019 (KNAV spolupořadatel)
www.lib.cas.cz/kvo/konference-knizni-kultura-ceske-reformace/
Knihověda.cz – nový nástroj pro práci s národní retrospektivní bibliografií – workshop

Lhoták, Martin
ARCLib – Current State of Development of Open Source Solution for Long-term Preservation. Bratislava,
LTP konference, 5. 11. 2019.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 22. 11. 2019.

Lhoták, Martin

Seminář pro SVI a knihovny ústavů AV ČR,

2.–4. 12. 2019.

Knihovna AV ČR, 24. 5. 2019
www.lib.cas.cz/akce/seminare-vzdelavaci-akce/knihovny-svi-ustavu-av-cr/

Systém Kramerius – vývojové práce v roce 2019. Praha, Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě,

Lhoták, Martin
Historická korespondence příprava technického řešení. Praha, Historická korespondence v digitální éře –
workshop, 9. 12. 2019.

6. PŘEDNÁŠKY NA ODBORNÝCH AKCÍCH

Sladká, Veronika
Expresivní funkce bratrské typografie.

Jelínková, Andrea
Silent Witnesses: Books in the Terezín Ghetto.
V rámci semestrálního kolokvia Jewish Material Cultures in East Central Europe in the 20th Century.
Simon Dubnow Institute, Lepzig 16. 5. 2019
Jelínková, Andrea
Využití Knihovědné bibliografie pro studium regionální knižní kultury.
22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, Historický ústav AV ČR, 6.–8. 10. 2019.
Lhoták, Martin
Zpřístupnění děl nedostupných na trhu, další vývoj systému Kramerius a projekt RightLib. Brno,
Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny VIII., 3.–4. 4. 2019.
Lhoták, Martin
DARIAH-CZ consortium and accession of the Czech Republic to DARIAH ERIC. Jasná, ILIDE – Innovative
Library in Digital Era 2019, 8.–10. 4. 2019.
Lhoták, Martin
AKM, KKS, Open repositories, LTP, QQML, Digitalizační seminář, HIKO, ILIDE. 28. 5. 2019.
Lhoták, Martin
ARCLib – Development of Open Source System for Long-term Preservation of Library Digital Collections.
Florencie, QQML – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2019, 28.–31. 5. 2019.
Lhoták, Martin
ARCLib – Development of Open Source Solution for Long-term Preservation. Open Repositories 2019,
Hamburg, 10.–13. 6. 2019.
Lhoták, Martin
Zapojení českých knihoven do mezinárodních výzkumných projektů Digital humanities. Olomouc,
Knihovny současnosti 2019, 10.–12. 9. 2019.
Lhoták, Martin
Systém Kramerius a Česká digitální knihovna. Praha, Tutorial LINDAT/CLARIAH-CZ, 26. 9. 2019.
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Konference Knižní kultura české reformace, Litomyšl 5.–7. 6. 2019.
Veselá, Lenka (spolu s Jindřichem Markem)
Bible v knihovnách české šlechty: sběratelský artefakt, nebo projev konfesní identity?
Konference Knižní kultura české reformace, Litomyšl 5.–7. 6. 2019.
Veselá, Lenka
Webový portál Švédská knižní kořist z českých zemí 1646–1648.
20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, Národní archiv v Praze, 2.–4. 12. 2019.
Veselá, Lenka (spolu s Jindřichem Markem)
Česká knižní kultura v portálu Knihověda.cz.
20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, Národní archiv v Praze, 2.–4. 12. 2019.
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V rámci letního uzavření knihovny byla přebudovaná část studovny s časopiseckým fondem, kde vzniklo 28 nových studijních míst.

III.
DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST
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Recenzní posudky

shromážděním DARIAH ERIC a potvrzena Evropskou komisí. Národním koordinátorem za Českou republiku

Knihovědné oddělení vypracovalo celkem tři oponentské posudky na studie týkající se knižní kultury pro ča-

konsorcium LINDAT/CLARIAH-CZ soustředilo zejména na organizační záležitosti a na inventuru zapojených

sopisy Knihy a dějiny a Folia Historica Bohemica; lektorována byla jedna monografie vydávaná Západočeským
muzeem v Plzni. Pro FFUK byl vypracován jeden oponentní posudek na bakalářskou práci knihovědného
zaměření a na UISK je vedena jedna bakalářská práce.

byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jmenován Ing. Martin Lhoták z KNAV. V prvním roce se
informačních zdrojů a databází a definice standardů, postupů a nástrojů vedoucích k jejich zastřešení na národní úrovni. Na vytváření nástrojů pro Digital Humanities je zaměřený také projekt INDIHU, řešený společně
s Národní knihovnou ČR a šesti humanitně zaměřenými ústavy AV ČR. V roce 2019 byl dokončen vývoj dalšího
softwarového nástroje – INDIHU Mind, který slouží jako osobní virtuální kartotéka (více na INDIHU.CZ).

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.
Do DKAV provozované na adrese kramerius.lib.cas.cz bylo v roce 2019 importováno 257 577 nových stran
a k 14. 1. 2020 činil celkový počet dostupných stran 3 645 412 ve 214 titulech periodik a 4 250 monografiích.
Kromě novinek z fondu KNAV, kterých je digitalizováno vždy deset měsíčně, přibyly v DKAV také monografie
ze starší produkce pracovišť AV a předchůdců AV. Dalšími přírůstky v DKAV za rok 2019 jsou dokumenty, repli-

Pokračovalo i řešení projektů v rámci Strategie AV 21, kde mezi významné výstupy v této oblasti patří portál
o Digital Humanities, který mimo jiné obsahuje seznam informačních zdrojů a digitálních sbírek provozovaných ústavy III. Vědní oblasti AV ČR. V programu Strategie AV21 vznikl ve spolupráci s Filosofickým
ústavem AV ČR a Masarykovým ústavem a archivem AV ČR webový portál Historická korespondence online,
jehož obsah i funkčnost byly v roce 2019 dále rozvíjeny. Toto řešení bylo nabídnuto dalším zájemcům na speciálním workshopu ve vile Lanna zaměřeném na historickou korespondenci a lze předpokládat, že obsah tohoto
portálu i databáze s ním spojené se bude nadále rozšiřovat o další projekty.

kované z Národní knihovny ČR. Průběžně dále probíhají kontroly a opravy stávajícího obsahu DKAV. Byly
uzavřeny smlouvy ošetřující podmínky zpřístupnění digitálních kopií časopisů s dalšími čtyřmi redakcemi ze
dvou ústavů, čímž se zvýšila dostupnost těchto dokumentů. V průběhu roku 2019 bylo do jednotlivých virtuálních sbírek podle vydavatelů (ústavy AV ČR) zařazeno přes 1 500 monografií. V roce 2019 bylo zaznamenáno
celkem 385 000 přístupů do DKAV (zahrnuje všechny akce, tedy prohlížení, tisk a generování PDF).

IT infrastruktura / Virtualizační infrastruktura
Jedním z významných úkolů, řešených zejména v první polovině roku 2019, bylo dokončení plného nasazení
nové virtualizační infrastruktury, která byla vysoutěžena v rámci veřejného výběrového řízení koncem roku
2018. Vše se v rámci migrace do nového prostředí podařilo bez zásadních problémů vyřešit, takže nyní má
již KNAV v provozu novou virtualizační infrastrukturu s obnovenou zárukou a zajištěnou základní podporou

Česká digitální knihovna
Knihovna AV ČR je provozovatelem České digitální knihovny (ČDK) zastřešující významné digitální knihovny
provozované českými knihovnami v systému Kramerius. Celkem bylo zaznamenáno 90 000 přístupů do ČDK,
nejprohlíženější monografií se stal Dějepis hlavního města Prahy a nejprohlíženějším periodikem titul Auto.

na dalších pět let. Díky dostatečně dimenzovanému rozpočtu se navíc podařilo osadit obě lokality, tedy
Národní a Jenštejn, HW identicky vybavenými virtualizačními uzly (výpočetní výkon/počet procesorů, objem
paměti, úložný prostor na tierovaném diskovém poli apod.). Prodlouženy a zároveň navýšeny byly také potřebné SW licence související s provozem virtualizační infrastruktury – VMware a Veeam Backup.

Nejprohlíženější monografií v ČDK z fondu KNAV byla monografie Vysoké, střední a odborné školství a školské
úřady republiky Československé a periodikem Československá psychologie. V průběhu roku 2019 byly uzavřeny
smlouvy se šesti dalšími knihovnami. Za úspěch na mezinárodní úrovni lze považovat akceptaci ČDK jako oficiálního certifikovaného národního agregátora za oblast novodobých dokumentů pro předávání dat do evropské digitální knihovny Europeana. V roce 2019 probíhaly úpravy dat, která budou do Europeany poskytována
prostřednictvím OAI-PMH. Došlo také k nasazení klienta K6, jako rozhraní pro koncové uživatele.

Datové úložiště – CEPH cluster
V první polovině roku 2019 byl zprovozněn identický sekundární CEPH cluster v lokalitě Národní, který slouží
jako zrcadlo pro již běžící primární CEPH cluster v lokalitě Jenštejn. Oba na sobě vzájemně nezávislé clustery
jsou nastaveny pro použití v blokovém režimu (úložný prostor je exportován v podobě virtuálních disků protokolem iSCSI směrem k aplikačním serverům, jejichž prostřednictvím jsou pak data do clusteru ukládána).
Replikace dat z primárního clusteru na sekundární cluster je řešena v aplikační vrstvě – na souborové úrovni.

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 činnosti Digitalizačního centra je zpracování materiálů z jiných knihoven a institucí, primárně je poskytování těchto služeb zaměřeno na ústavy AV ČR. Dlouhodobě probíhá spolupráce s Archeologickým ústavem
v Praze a Ústavem státu a práva. Standardní je také spolupráce s Odborem služeb v rámci mezinárodní služby
eBooks on Demand. Celkem bylo v roce 2019 v Digitalizačním centru naskenováno 306 615 objektů/stran
(včetně externích zakázek). Kompletně zpracováno a exportováno z produkčního systému ProArc

Data jsou následně jednou za cca půl roku zálohována na pásky. V současné době je celková úložná kapacita jednoho clusteru cca 100TB a obsazenost je cca 54TB (kvůli zabezpečení jsou navíc data v rámci jednoho
clusteru ukládána ještě ve třech kopiích). Takto koncipované datové úložiště slouží jako bezpečný dlouhodobý
mezisklad pro data, která budou po dalším zpracování v budoucnu ukládána dále do systému ARCLib.
Koncem roku 2019 proběhlo rovněž výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se jednak
nákupu komponent pro další CEPH cluster, který bude napojen jako storage pod výše zmíněným systémem
ARCLib, jehož vývoj a testování by mělo vyvrcholit během roku 2020, a dále také komponent pro vybudování
diskových polí, určených pro ukládání běžných provozních záloh vytvářených systémem Veeam Backup.

bylo 155 143 skenů.

Open Access / Open Science
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 účastnila tříletého 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 je od roku 2019 součástí národní cestovní mapy
velkých infrastruktur pod hlavičkou LINDAT/CLARIAH-CZ (společná infrastruktura LINDAT/CLARIN
a DARIAH-CZ), jejíž hlavním koordinátorem je prof. Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.
Zároveň byly připraveny podklady pro žádost o členství v DARIAH ERIC, kterou oficiálně za Českou republiku
22

v červnu podalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost byla následně schválena Generálním

V roce 2019 byl schválen Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým
informacím, na jehož přípravě se KNAV aktivně podílela. KNAV organizovala jednání pracovní skupiny pro
Open Science, která se této oblasti v AV ČR věnuje. Zástupci KNAV se počátkem roku zúčastnili konference
Open Science v Berlíně i Symposia EOSC, které se konalo v listopadu v Budapešti. KNAV věnovala oblasti Open
Access / Open Science zvýšenou pozornost, mimo jiné také v souvislosti se zapojením do projektu CzechELib,
kde je postupný přechod na formu Open Access také průběžně diskutován a řešen. 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.
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Knihovna snů aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky (16. a 17. 11. 2019) předvedla svým návštěvníkům, že tisknout lze (skoro) čímkoliv na (skoro) cokoliv.
V tomto případě jde o balónkový tisk.

IV.
INFORMAČNÍ ZDROJE
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1. KNIHOVNÍ FOND KNAV

DeGruyter Online, 2 na platformě BrillOnline a 2 na platformě Oxford. Celkem tedy bylo zakoupeno 218 e-knih
přes společnost Albertina Icome Praha, 25 přes Ebsco a 44 přes Suweco.

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 knih a periodik se realizoval prostřednictvím cenových poptávek, což vedlo k efektivnějšímu vynakládání finančních
prostředků na nákup literatury.
V roce 2019 byla cíleně doplňována literatura mapující výsledky výzkumu ústavů AV ČR a také literatura se
zaměřením na globální problémy, trendy a významné události, jako např. ekologická udržitelnost, kyberbezpečnost, politická kultura či výročí sametové revoluce. Fond KNAV byl rovněž rozšířen o 20 starých tisků.

Linkovací server SFX
V roce 2019 bylo v SFX realizováno 173 148 uživatelských požadavků, realizovaných propojení na cílové služby
bylo uskutečněno 63 915. Nejvíce uživatelských požadavků je z Portálu elektronických časopisů a knih KNAV,
z databáze Web of Science a z discovery systému KNAV (VuFind + EDS).

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 2019 obsahovala 42 717 záznamů.

2. INFORMAČNÍ PODPORA AV ČR

Uživatelé KNAV měli možnost zasílat návrhy na zakoupení knih pomocí webového formuláře.

ASEP představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a dalších infor-

V roce 2019 byl celkový přírůstek do knihovního fondu KNAV 8 526 knihovních jednotek. Odepsáno z důvodu

obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR od roku 1993. Nad systé-

dlouhodobé ztráty, špatného stavu nebo obsahové prověrky bylo 1 846 jednotek. (Podrobněji viz v příloze č. 1 –
Základní statistické údaje za rok 2019.)
Díky podpoře z dotačního programu VISK 5 bylo v rámci retrospektivní konverze pořízeno 3 775 záznamů knih
a 1 137 záznamů časopisů. S podporou dotačního programu VISK 6 bylo z historického fondu KNAV restaurováno 6 starých tisků, 3 inkunábule a 1 rukopis.

Elektronické informační zdroje
KNAV zajišťuje administrativně i finančně přístup do vybraných elektronických informačních zdrojů pro
všechny ústavy AV ČR. Jedná se o páteřní zdroje 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 databáze JSTOR. K ostatním EIZ, kde to umožňují licence, je pro

mačních výstupech základního výzkumu v Akademii věd ČR. Základem systému je databáze ASEP, která
mem Advanced Rapid Library (ARL), ve kterém je uložena databáze, bylo vytvořeno několik nadstaveb, které
zásadně přispěly k rozšíření funkčnosti celého systému.
ASEP zajišťuje funkci institucionálního repozitáře AV ČR. V repozitáři plných textů se k bibliografickým záznamům ukládají plné texty publikací, od roku 2019 lze uložit i plné texty uzavřených licenčních smluv. Do datového repozitáře je možné ukládat datové záznamy, které popisují uložené datové soubory na úložišti ASEP,
nebo odkazují na vzdálená datová úložiště. Datové záznamy je možné propojit s bibliografickými záznamy
publikačních výsledků.
V roce 2019 byl systém ASEP (databáze, webové formuláře, online katalog, repozitář a Analytika ASEP)
upravován a aktualizován dle potřeb uživatelů a pokynů správce databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Bibliografické záznamy uložené v ASEP tvoří datovou základnu pro hodnocení v AV ČR.

registrované uživatele KNAV možný vzdálený přístup. Výjimku tvoří databáze Anopress, ASPI a ISSN.
Akvizice elektronických informačních zdrojů v KNAV probíhá několika způsoby. Velká část zdrojů je získávána
s finanční podporou z národního licenčního centra CzechELib vedeného v NTK, část z programu Ministerstva
kultury ČR „VISK 8A – Veřejné a informační služby knihoven“. Přístup k ostatním EIZ je zajišťován na základě

V roce 2019 probíhaly intenzivní přípravy na hodnocení v Akademii věd ČR, které se uskuteční v roce 2020.
Proběhlo testování celého procesu získávání dat a výpočtů nad nimi. Bylo provedeno množství analýz, ze kte-

poptávky. Kromě předplacených zdrojů nabízí KNAV přístup také k vybraným volně dostupným EIZ.

rých byla většina poskytnuta Kanceláři AV ČR. Pro čistotu a konzistenci dat v databázi ASEP byly poskytnuty

V roce 2019 proběhly tři poptávky na konkrétní EIZ – jedná se o přístup k databázi Britannica Academic

indikátorů do systému ASEP za roky 2010–2018. Na základě těchto dat a hodnot indikátorů byly skrze nad-

a její doplňkové části Britannica ImageQuest a k databázi ISSN. Všechny výše uvedené zdroje byly pořízeny
prostřednictvím dodavatele EBSCO.

Elektronické knihy
V roce 2019 byla formou trvalého nákupu zakoupena 1 česká a 286 zahraničních knih, celkem tedy 287 elek-

podklady pro opravy, doplnění a deduplikaci záznamů. Probíhalo také standardní doplnění bibliometrických
stavbu Analytika ASEP vytvořeny podklady pro tvorbu každoročních bibliometrických zpráv pro ústavy Akademie věd ČR. Ústavům AV ČR byla též poskytována metodická pomoc v oblasti bibliometrických indikátorů
na úrovni ASEP Analytika, Metodika M17+ a hodnocení Akademie věd ČR v roce 2020.

Databáze ASEP – počet uložených záznamů (stav k 31. 12. 2019)

tronických knih, přičemž 150 e-knih z nich bylo zakoupeno formou DDA modelu (demand driven acquisition).

Celkový počet záznamů v databázi

Jedná se o způsob nákupu e-knih, který je založený na skutečném požadavku uživatelů. Prostřednictvím

Počet nově vytvořených záznamů sběr 2019

tohoto modelu bylo provedeno také 189 krátkodobých e-výpůjček. 204 e-knih je dostupných na platformě

Počet záznamů odevzdaných do RIV v roce 2019

ProQuest Ebook Central, 8 na platformě SpringerLink, 3 na platformě ScienceDirect, 18 na platformě Wiley
Online Library, 25 na platformě EBSCOHost, 17 na platformě Taylor & Francis eBooks, 8 na platformě
26

Bibliometrie

295 472
11 863
8 883
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Repozitář plných textů (stav k 31. 12. 2019)

V rámci ukázek tiskových technik a technologií Knihovna snů nezapomněla ani na stroje a nástroje.
K vyzkoušení tu bylo například hned několik typů dálnopisných strojů.

Počet uložených plných textů

16 172

Počet stažených plných textů INTRANET

60 289

Počet stažených plných textů INTERNET

33 478

Vybrané bibliografické záznamy z ASEP jsou pravidelně automaticky „sklízeny“ přes protokol OAI-PMH
do mezinárodní databáze OpenAIRE a NUŠL (Národní úložiště šedé literatury). Toho využívají např. příjemci
projektů z mezinárodního programu H2020 (zde je podmínkou ukládat publikace v režimu otevřeného přístupu do repozitáře) nebo v rámci projektů CEP (plný text výsledku „metodika“ musí být uložen v NUŠL).
Z ASEP bylo v roce 2019 „sklizeno“ 8 647 (OpenAIRE) resp. 31 500 (NUŠL) záznamů.
KNAV zajišťuje uživatelskou podporu všem uživatelům systému ASEP prostřednictvím webových stránek,
hot-line, seminářů a školení.
Uspořádané akce
Odborné pracovní semináře

Počet akcíPočet účastníků
2

Školení pro zpracovatele

22

72

Celkem

24

124

Informace pro uživatele systému ASEP: www.knav.cz/asep
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1. SLUŽBY PRO UŽIVATELE A VEŘEJNOST
Během letního uzavření KNAV byl přestavěn a přesignován fond volného výběru v Hale služeb. Nové stavění
vychází volně z konspektu a třídí dokumenty do 24 základních oborů a 253 podoborů. První dva znaky signatury určují číslo oboru a třetí znak, písmeno, pak podobor, následuje až šest znaků z autorských údajů nebo
z názvu titulu u kolektivních děl.
Uživatelé tak mají k dispozici dokumenty s příbuznou tématikou vždy u sebe, zpravidla na jedné polici.

V roce 2019 indexaci lokálního a centrálního indexu zajišťoval dodavatel centrálního indexu EBSCO Discovery
Service, s tímto dodavatelem byla v roce 2019 uzavřena smlouva i na další pětileté období. V redakčním systému ScholarOne Manuscripts byl i v roce 2019 administrován roční rozpočet pěti redakcí ústavních periodik.

Pro přestavbu fondu byly připraveny archy se štítky s novou signaturou, řazené ale abecedně podle staré

Depozitáře

signatury, díky tomu mohla být reorganizace dokončena v tak krátkém čase.

Celková kapacita depozitářů KNAV umožňuje uskladnění 38 350 bm knižního fondu, z toho v Jenštejně u Prahy

Během této akce vznikl SW nástroj pro automatické přidělování signatury, který byl použit pro hromadnou
změnu všech cca 10 000 dokumentů a nyní je používán pro přidělení signatury u nových přírůstků do fondu
volného výběru.
V rámci letního zavření byla také přebudovaná studovna časopisů v zadní části Haly služeb, kde vzniklo
28 nových studijních míst. Příruční fond časopisů byl přesunut na začátek oborového fondu volného výběru
a obsahuje nejpůjčovanější tituly vědeckých časopisů s tříletou retrospektivou a pak stále vycházející tituly
vydávané pracovišti AV ČR, a to od prvního čísla.

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 2019 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 2019 více než 2,36 milionu záznamů, společná báze článků AV ČR obsahuje více než 815 tisíc záznamů. Proběhlo několik rozsáhlejších oprav
záznamů, příprava nových typů podkladů pro ostatní oddělení a v polovině roku došlo k postupnému přechodu z nově komerčního prostředí Java na volně dostupnou verzi OpenJDK.

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 v systému s 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 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 CPK (Centrální portál knihoven).

32

Lokální a centrální index pro discovery systém VuFind, SFX, vzdálený přístup
a ScholarOne Manuscripts

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
2019 pronajato celkem 16 836,38 bm.
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VI.
VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKOPOPULARIZAČNÍ AKTIVITY
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Výročí 30 let od sametové revoluce se stalo inspirací pro zřízení „samizdatové písařské dílny“.
Knihovna snů aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky (16. a 17. 11. 2019)

Přednášky

pohyblivých písmen nebo tiskařského lisu, naučili se jednoduchou knižní vazbu a základní principy

Burešová, Iva. Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání II., Národní technická knihovna,

ze 16. století, který vyniká stovkami dřevorytinových botanických ilustrací s podrobným popisem, jehož

středověkého zdobení knih. Jako hlavní motiv tiskařské dílny byl zvolen Mattioliho „Herbář neboli bylinář“

Praha, 13. 2. 2019

faksimilii i digitalizovanou verzi si mohli zájemci na místě prolistovat.

Seminář pro SVI a knihovny ústavů AV ČR, Knihovna AV ČR, v. v. i., 24. 5. 2019:

Pražská muzejní noc (8. 6. 2019)

- Digitální knihovna AV ČR (Jana Křížová)
- Novinky ve službách (Tomáš Jandera)
- Open Science v AV ČR (Karolina Podloucká)
- CzechELib, EIZ (Iva Burešová)
- DDA – Demand driven acquisition (Kateřina Polomská)
- ALEPH (Marta Kuchtová)

Ve víceméně stejném termínu jako Veletrh vědy se konala také Pražská muzejní noc, které se KNAV účastní již
několikátým rokem. Také v roce 2019 měli návštěvníci možnost vychutnat si koncert Pražského komorního orchestru a jejich programu se souhrnným názvem „Úsměvy W. A. Mozarta“ nebo se dozvědět víc o historii i současnosti knihovny během průběžně opakovaných komentovaných prohlídek studovny. KNAV během Pražské
muzejní noci navštívilo téměř 2000 návštěvníků.

- ASEP (Zdeňka Chmelařová)
Burešová, Iva. Melichová, Tereza. Skoček, Jakub. Kurz základů vědecké práce (Moderní informační zdroje
pro vědu, výzkum a vzdělávání). Knihovna AV ČR, 28. 1., 20. 3., 31. 5., 23. 10. 2019
Burešová, Iva. Melichová, Tereza. Open Access v AV ČR, ČR i ve světě, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 15. 5. 2019
Burešová, Iva. Melichová, Tereza. Praktický seminář Scopus pro ústavy AV ČR, Knihovna AV ČR, v. v. i., 21. 5. 2019

Noc vědců (27. 9. 2019)
KNAV se připojila k tématu celorepublikové akce Noc vědců, které bylo pro rok 2019 „Šetrně k planetě“. Hlavní
nabídkou programu byla projekce filmu Planeta Česko a po jejím skončení diskuze s autory filmu, režisérem
Mariánem Polákem a spoluautorem scénáře Janem Hoškem. V průběhu večera pak byly promítány další filmy
s ekologickou tematikou: Krajiny v tísni a Na sever od slunce. Pro děti i dospělé byla připravena zábavná poznávací hra „Knižní blackout“, ve které si mohli vyzkoušet absolutní tmu, pokusit se v ní nahmatat předměty
a určit podle nich literární díla. Noci vědců se v budově AV ČR zúčastnilo 750 návštěvníků.

Sladká, Veronika. Bratrská kniha v 16. století. V rámci tzv. Jinonických pondělků, Ústav informačních studií
a knihovnictví, FF UK, 15. 4. 2019.
Sladká, Veronika. Webinář „Co o sobě kniha prozrazuje svou materialitou“ v rámci semestrálního kurzu
Knihovny 2030, 11. 12. 2019, FF UK Praha.
Veselá, Lenka. Švédská knižní kořist z českých zemí a její současný výzkum. Stockholm, Velvyslanectví
České republiky ve Stockholmu a Švédsko-česko-slovenský spolek, 26. 9. 2019.

Mediální aktivity a další spolupráce

Týden vědy a techniky AV ČR (11.–17. 11. 2019)
V rámci festivalu KNAV formou exkurzí a bezplatných vstupů zpřístupnila studovnu na Národní a Digitalizační
centrum v Jenštejně. V průběhu týdne se třikrát uskutečnil workshop „Od husího brku k tiskařskému lisu“
Mgr. Markéty Poskočilové z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Nejrůznějším tiskařským a výtvarným technikám se věnovala i víkendová Knihovna snů, v roce 2019 s podtitulem Štočky a destičky, nuly a jedničky. Cílem akce bylo všem zájemcům představit způsoby tisku a potisku od nejstarších až
po moderní technologie. Program reflektoval i třicáté výročí od sametové revoluce 1989.
Divadlo pro děti:
Výlet na Říp; Nedopečený koláček (Loutky bez hranic)

Project Trades Books Looted by Swedes. Připravila Ruth Fraňková. Czech Radio, 5. 3. 2019. Rozhlasový pořad,
dostupné z: www.radio.cz/en/section/in-focus/project-traces-books-looted-by-swedes

Workshopy:

In: Radio Praha in English

Tisk z vodní hladiny (MgA. Barbora Pertlová)
Plakát ke 100. výročí sametové revoluce: budoucnost–minulost–současnost (MgA. Martina Černá &

Projekt Švédská knižní kořist. ČT24, 6. 1. 2019, 18:30.

MgA. Anna Issa Šotolová)

Televizní pořad, dostupné z www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11633975240-veda-24/219411058340001/

Harmoniková knižní vazba (MgA. Vladimíra Šturmová)

obsah/666878-projekt-svedska-knizni-korist
Dílny:
KNAV v roce 2019 zapůjčila čtyři panelové výstavy: Móda z časů první republiky v rodinných albech (Dobrovické

Litografická dílna (MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA)

muzeum), Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína (Regionální muzeum ve Vysokém

Středověká písárna a tiskařský lis (Mgr. Markéta Poskočilová)

Mýtě), Umění putovat vzduchem aneb Balony (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Knihy v době panování

Kopíráko-tisk (MgA. Bára Pertlová)

Rudolfa II. (Městské muzeum ve Frýdlantu).

Samizdatová dílna
ASCII art a digitální kresba

Pořádání popularizačních akcí

Renesanční tiskařská a knihařská dílna

Veletrh vědy

Interaktivní expozice:

(Výstaviště PVA Letňany, 6.–8. 6. 2019)
Pro svou první účast na Veletrhu vědy si KNAV zvolila téma historických tiskařských technik, které
návštěvníkům akce představila v „Renesanční tiskařské dílně“. Návštěvníci si mohli vyzkoušet tisk pomocí
36

Balónkový tisk (MgA. Eva Holá, MgA. Vladimíra Šturmová)

Dálnopisy (Telex museum)
Lithopie
Týdne vědy a techniky AV ČR v KNAV se zúčastnilo téměř 3000 návštěvníků.
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VII. EDIČNÍ ČINNOST
Časopis Knihy a dějiny je odborný recenzovaný časopis zaměřený na zveřejňování výsledků bádání v oblasti
dějin české knižní kultury do poloviny 19. století. Od roku 2018 je vydáván souběžně s tištěnou podobou také
online v režimu Open Access.
Online časopis INFORMACE se zaměřuje na odborné činnosti Knihovny AV ČR. Je určen zejména knihovnám
ústavů AV ČR i dalším uživatelům.

38

Mezi návštěvníky vědecko-popularizačních akcí KNAV patří i děti. Nemůže tedy chybět ani divadelní představení,
po kterém vždy následuje kreativní výtvarná dílna. Knihovna snů aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky (16. a 17. 11. 2019)
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Workshop „Plakát ke 100. výročí sametové revoluce: budoucnost–minulost–současnost“
Knihovna snů aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky (16. a 17. 11. 2019)

VIII.
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH
ORGANIZACÍCH

40

Členství KNAV v tuzemských organizacích

43

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 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.
CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network)
ELAG (European Library Automation Group)

Mezinárodní aktivity a spolupráce
KNAV je partnerem projektu Europeana prostřednictvím Europeana Network. A od roku 2019 je také akreditovaným agregátorem pro novodobé dokumenty (od roku 1801 po současnost). KNAV je též členem Europeana
Aggregators Forum.
KNAV je partnerem projektu EOD (eBooks on Demand), který na požádání zajišťuje placenou digitalizaci
dokumentů starších sto let.
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Interaktivní expozice Lithopie
Knihovna snů aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky (16. a 17. 11. 2019)

Série workshopů „Od husího brku k tiskařskému lisu“ Mgr. Markéty Poskočilové z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
se konala v KNAV v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR (11.–17. 11. 2019).

IX.
EKONOMICKÉ UKAZATELE,
STATISTIKY
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KNAV je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, dále z grantů od různých posky-

Mimo režim nákladů zprostředkovala KNAV pro ústavy AV ČR přístup do EIZ v hodnotě 4 173 tis. Kč. Nákup byl

tovatelů (zejména MK ČR a MŠMT). Vlastní činností získává výnosy z uživatelských poplatků, rešeršních,

plně hrazen pracovišti AV ČR prostřednictvím KNAV.

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.

V roce 2019 zajišťovala KNAV přístupy do elektronických databází a informačních zdrojů pro uživatele AV ČR
v celkové hodnotě 26 469 tis. Kč. Některé EIZ byly spolufinancovány z OP VVV (CzechELib), MK ČR a AV ČR
prostřednictvím KNAV.

1. ROZPOČET

KNAV získala v roce 2019 knižní dary v hodnotě 444 tis. Kč.

Náklady a výnosy KNAV se v průběhu roku 2019 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 2019 je patrný z následujícího přehledu (v Kč):

3. HODNOCENÍ VÝNOSŮ
Hlavním zdrojem výnosů jsou dotace ze státního rozpočtu na podporu výzkumných organizací a zajištění

Náklady celkem

106 846 737

jejich činnosti poskytované prostřednictvím zřizovatele a dále granty poskytované subjekty mimo AV ČR
(účelové prostředky). Dotace ze státního rozpočtu a účelové prostředky tvořily 86,16 %. Menší měrou se na

z toho vybrané významné položky:
Spotřeba materiálu, PHM, DHM

2 980 642

Spotřeba energií a ost. neskl. dodávek

1 684 737

Služby (bez inf. zdrojů)

17 933 153

Informační zdroje

14 465 023

Osobní náklady

56 925 433

výnosech podílely tržby za vlastní výkony, úroky a kurzové zisky.

Účelové prostředky na projekty
Poskytovatel
MK ČR

Výnosy celkem

107 600 122

Tržby za vlastní výkony (služby, zboží)

MK ČR
MŠMT ČR

z toho vybrané významné položky
2 899 410
56 494 931

HORIZON 2020

Dotace od zřizovatele na nákup informačních zdrojů

14 500 000

Creative Europe

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

816 200
20 891 884

Částka v Kč

VISK

3 780 553

NAKI II

11 392 000

INTER-EXCELLENCE

3 331 000

OP VVV

1 972 000

DARIAH ERIC

399 741

MŠMT ČR

Provozní dotace od zřizovatele

Program

Culture

16 590

Strategie AV 21

816 200

Celkem 		

21 708 084

AV ČR

753 385

4. INVESTICE
2. HODNOCENÍ NÁKLADŮ
Z hlediska struktury nákladů představovaly hlavní položku osobní náklady. Jejich výše vzrostla oproti předchozímu účetnímu období díky navýšení mzdových tarifů od ledna 2019 a novým projektům, které KNAV získala. S novými projekty je spojeno také vyšší čerpání finančních prostředků na služby. Neméně významnou je

V roce 2019 byly KNAV přiděleny od zřizovatele investiční dotace ve výši 4 528 tis. Kč. Finanční prostředky byly
využity především na rozšíření studijních míst v knihovně, výměnu oken v bytovém domě v areálu Jenštejn,
nákupu datového úložiště a dalších potřebných přístrojů a zařízení.

položka nákladů na podporu informačních zdrojů, jejíž součástí je nákup knih a časopisů a zajištění přístupů
do elektronických informačních zdrojů (EIZ).
Přehled nákladů KNAV na nákup literatury a EIZ (vč. poplatků za využívání) poskytuje následující tabulka

5. INFORMACE O OPATŘENÍCH K ODSTRANĚNÍ
NEDOSTATKŮ V HOSPODAŘENÍ

(v Kč):
Položka
Tištěné monografie české
Tištěné monografie zahraniční
E-knihy zahraniční

Náklad
541 851
570 372
2 030 188

Časopisy české

106 561

Časopisy zahraniční

275 526

Elektron. inf. zdroje – databáze

12 970 713

Celkem

14 465 023

Částka 34 977 Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků a bude využita k nákupu literatury
46

a EIZ v následujících obdobích.

Hospodaření KNAV je každoročně podrobeno finančnímu auditu. Výrok auditora k hospodaření za rok 2018 byl
bez výhrad, proto nebylo v roce 2019 nutné přijímat opatření k odstranění nedostatků.
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Účastníci workshopu si mohli vyzkoušet tisk na dřevořezu, který jako by vypadl z raného novověku a rozhodně nebyl jen na okrasu.
Týden vědy a techniky AV ČR (11.–17. 11. 2019)

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 základní i aplikovaný výzkum v oblasti dějin české knižní kultury. KNAV bude pokračovat v systematické heuristice pramenů a bibliografickém zpracování pramenů i odborné literatury vztahující se k přehledu cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 15.–18. století. Intenzivní etapa kompletace a zpřístupnění
tiskařské části Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (dále BCBT) bude završena

Digital Humanities a Open Science
KNAV bude rozvíjet aktivity v oblasti „Digital Humanities“, pro kterou plní funkci koordinátora v rámci
Strategie AV21. Mezi priority patří například rozvoj informačního portálu pro Digital Humanities a také nová
spolupráce s humanitně orientovanými ústavy AV ČR zaměřená na historickou korespondenci. KNAV je
od roku 2019 součástí velké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která je od listopadu 2019 také plnohodnotně
zapojena do evropské velké infrastruktury DARIAH ERIC. S tím souvisí zejména rozvoj služeb v digitálním
prostředí orientovaný na výzkumné pracovníky z oblasti humanitních věd, a to v národním i mezinárodním
měřítku. Současně bude dokončován vývoj nástrojů pro digitální humanitní vědy v rámci projektu 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

v roce 2020, kdy bude BCBT zapojena do připravovaného webového portálu „Knihověda.cz“.

i mezinárodní úrovni především v souvislosti s Národní politikou otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Základní výzkum knižní kultury se bude věnovat vybraným okruhům z oblasti dějin české knižní kultury

porovanou Evropskou komisí. V tomto směru bude KNAV aktivně působit v rámci pracovní skupiny pro Open

(knižní ilustrace, výzkum hebrejského knihtisku na Moravě a bratrské tiskárny v Ivančicích, švédská knižní

a současně také s ohledem na celoevropskou aktivitu EOSC – European Open Science Cloud intenzivně podScience, zřízené Akademickou radou AV ČR.

kořist z českých zemí 1646–1648). V roce 2020 KNAV vydá dvě publikace: „Barokní frontispis v tiskařských bohemikálních tiscích“ a kolektivní monografii „Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného
novověku“. 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

Služby uživatelům
Bohaté portfolio elektronických informačních zdrojů bude k dispozici zejména díky zapojení KNAV do projektu

Knihy a dějiny, evidovaném v databázi ERIH, a bude usilovat o jeho zařazení do databáze SCOPUS.

národního licenčního centra CzechElib. Informační služby budou poskytovány jak přes webové rozhraní KNAV

V oblasti správy Historického knižního fondu bude pozornost věnována především zajištění odpovídajících

rozvoji KNAV dlouhodobě spolupracuje.

založené na discovery systému VuFind, tak i přes Centrální portál českých knihoven – Knihovny.cz, na jehož

podmínek pro uložení vzácných tisků a restaurování poškozených exemplářů. 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

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 bm 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, kde plánuje též
vytvoření specializovaného depozitáře pro ukládání historického fondu.

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. Česká digitální knihovna (ČDK) byla v říjnu roku 2019 přijata mezi akreditované agregátory do evropské digitální knihovny Europeana v roli národního agregátora pro novodobé dokumenty. S tím
souvisí i její rozšiřování o další knihovny, které zatím nejsou do ČDK zapojeny.

Digitalizace a archivace digitálních dokumentů
V roce 2020 bude probíhat zprovoznění nově pořízeného datového úložiště v Jenštejně založeného na CEPH
clusteru, na kterém bude následně nasazeno a provozováno archivační open source řešení ARCLib pro digitální dokumenty, jehož vývoj je podpořen pětiletým grantem (2016–2020) z programu MK ČR NAKI.
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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. Zapojí se též do tvorby nové koncepce na následující období.
V oblasti mezinárodní spolupráce se KNAV bude orientovat na zavedené evropské infrastruktury a platformy
Europeana, DARIAH a EoD, zejména v rámci projektů LINDAT/CARIAH-CZ a EODOPEN. Zároveň se počítá
s aktivní účastí na oborových zahraničních konferencích za účelem výměny poznatků a navázání nových
kontaktů pro možnou spolupráci.
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XI.
DALŠÍ INFORMACE
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Pro svou první účast na Veletrhu vědy (Výstaviště PVA Letňany, 6.–8. 6. 2019) si KNAV zvolila téma historických tiskařských technik, které návštěvníkům akce
představila v „Renesanční tiskařské dílně“. Jako jedna z prvních si tiskařský lis vyzkoušela předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

1. ZMĚNY ZŘIZOVACÍ LISTINY
Ve zřizovací listině KNAV nedošlo v roce 2019 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 PRACOVNĚPRÁVNÍCH
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 2019 studovalo v doktorandském studiu pět zaměstnanců.
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 2019 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. 2019 do 31. 12. 2019
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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Součástí výstavního stánku KNAV na Veletrhu vědy byl i „Knihokoutek“, ze kterého si mohl každý zájemce vybrat přírůstek do své domácí knihovny.
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XII.
PŘÍLOHY
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Každoroční neformální setkání zaměstnanců KNAV v Jenštejně u Prahy nabralo v roce 2019 nečekaně dramatický spád
kvůli nečekané prudké bouřce s krupobitím ...

1. Základní statistické údaje za rok 2019
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Knihovní fond
Fond
2018

2019

1 291 769

1 298 449

2018

2019

celkový přírůstek knihovních jednotek

1 768

6 680

přírůstek monografií

4 359

4 600

-2 591

2 224

0

144

a) Knihovna AV ČR

celkový počet knihovních jednotek

Poskytované služby

Přírůstek

Uživatelé
			

Návštěvnost

Návštěvnost

Návštěvnost:

Aktivní

Noví

studovny

počítačové

registrovaní

Návštěvnost:

uživatelé

uživatelé

celkem

studovny

uživatelé

vstupy

5 758

2 009

30 732

3 240

28 120

2 612

		

Průměrná denní

Průměrná denní

Nájmy

Průměrná denní

návštěvnost

návštěvnost

individuálních

návštěvnost

na jednodenní

PC studovny

studoven

studovny

vstupní lístky

celkem

celkem

156

13

16

84

jednodenní		

přírůstek časop. svazků
přírůstek CD/DVD

*Přírůstek po odečtení odpisů.

Přírůstek fondu
		z toho
		

Výpůjční služby
		
Výpůjčky:
		 absenční

produkce ČR

přírůstek celkem knih. jednotek

1 698

přírůstek monografií

1 402

přírůstek časop. svazků

Výpůjčky:		 Vráceno

přírůstek CD/DVD

prezenční		 absenční

Výpůjčky:

dokumenty

dokumenty

Vráceno

dokumenty

Prodloužení

Požadavky

Upomínky

8 447

6 635

1 812

8 323

6 511

3 935

7 214

838

z toho

koupí

počet odebíraných titulů časopisů

zahraniční			
darem

povinný		
výtisk

jinak

výměnou

1 201

497

56

933

834

5 005

8 526

939

463

0

761

657

2 487

5 307

296

262

34

56

172

177

2 518

3 219

0

0

0

0

0

0

0

0

117

112

5

0

155

86

0

358

Úbytek fondu
Meziknihovní služby
Skladba požadavků

Celkem

MS a MMS

požadavků

Kladně		
vyřízeno

Výpůjčkou

Kopií

Kopií

Stran

Stran

tištěnou

elektronickou

tištěných

elektronických

odpis monografií
odpis svazků časopisů

MMS ze zahraničí
pro uživatele KNAV celkem

198

165

119

5

41 (získáno)

55

580 (získáno)

– z toho MMS ze zahraničí
pro ústavy AV ČR

188

154

116

4

34 (získáno)

39

527 (získáno)

61

52

20

32

0

459

0

177

116

94

22

0

525

0

MMS z fondu KNAV
pro zahraniční knihovny

odpis CD

2018

2019

4 982

1 846

915

707

4 067

995

0

144

Zaměstnanci
		Přepočtený

MS z ČR pro uživatele
KNAV celkem
MS z fondu KNAV
pro knihovny v ČR celkem

1 232

– z toho MS z fondu KNAV
pro ústavy AV ČR

1 149

268

246

572
144

354

223 (odesláno)

85

17 (odesláno)

Digitalizační služby
Vyřízených		

Obalkyknih.cz

Vloženo

Vloženo

Zpracováno

objednávek

Stran celkem

obálek

stran obsahů

titulů

3

515

907

2 085

963

		Rešeršní a referenční služby		

Exkurze

Rešeršní a referenční služby
		

4 470
1 657

2 085 (odesláno)
126 (odesláno)

Fyzický

Průměrný

Fyzický počet*

průměrný počet

průměrný počet

věk (let)*

2016

93

80,82

89,30

42

2017

91

82,90

92,10

43

2018

88

82,61

89,83

43

2019

95

84,25

91,02

43

Rok

* Údaje platné k 31. 12. daného roku.

		 eBooks on Demand		
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celkem odpis

Ptejtese

Dotazy			Provedeno

Rešerše

knihovny.cz

ve studovně

Česky

Anglicky

lidí

1

40

541

16

6

507

celkem

produkce

2019

b) Knihovny pracovišť AV ČR

c) Publikační výsledky v AV ČR

Personální zabezpečení

Celkové publikační výsledky

				

Celkový počet

Počet pracovníků

Počet pracovníků

Ostatní

pracovníků

s VŠ vzděláním

se SŠ vzděláním

pracovníci

k 31. 12. 2019

Vědní oblast
I. Oblast věd o neživé přírodě

27,8

12,5

0

40,3

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

21,2

11,1

0

32,3

III. Oblast humanitních a společenských věd
AV ČR celkem

94,1

57,0

2,4

153,5

143,1

80,6

2,4

226,1

Typ publikace

rok vydání 2018		

Knihovní fond a fond časopisů
		

Celkový počet

Úbytek

Celkový počet

Celkový počet

knihovních

knihovních

titulů tištěných

knihovních jednotek

jednotek získaných

jednotek

k 31. 12. 2019

v roce 2019

v roce 2019

v roce 2019

I. Oblast věd o neživé přírodě

576 676

3 665

2 921

777

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

440 501

1 988

558

613

III. Oblast humanitních a společenských věd

2 916 597

86 619

3 403

3 631

AV ČR celkem

3 933 774

92 272

6 882

5 021

Vědní oblast

časopisů získaných		

cizojazyčné

české

cizojazyčné

Knihy

176

69

161

59

Stati v knihách

490

438

312

285

Články ve věd. časopisech

909

5 169

612

5 181

Sborníky z konferencí

registrovaných

absenčních

prezenčních

Celkový počet

uživatelů

výpůjček

výpůjček *

výpůjček

2 749

11 050

2 472

13 522

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

2 392

1 934

641

2 575

11 985

34 164

18 524

52 688

17 126

47 148

21 637

68 785

Odborné články v denním tisku

199		

91

Výzkumné zprávy

361		

369

*) Údaje za rok 2019 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 ve vědních oblastech
l. Oblast věd 			

Stati v knihách
Články ve věd. časopisech
Sborníky z konferencí
Příspěvky ve sbornících

ll. Oblast věd 		
Rok vydání 2019*)

Počet zapůjčených

Celkový počet

tištěných dokumentů

Počet poskytnutých

kladně vyřízených

jiným knihovnám

a získaných kopií

požadavků *

a z jiných knihoven

dokumentů

I. Oblast věd o neživé přírodě

3 117

700

2 259

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

5 526

304

4 740

III. Oblast humanitních a společenských věd

4 145

2 804

1 334

12 788

3 808

8 333

Rok vydání 2018

lll. Oblast věd 			
Rok vydání 2019*)

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

České

Cizojaz.

16

12

13

7

11

11

6

6

152

46

145

49

20

63

17

52

30

144

19

98

441

233

276

135

109

2 136

71

2 112

164

2 772

93

2 808

643

335

452

332

2

18

3

21

2

4

2

3

5

8

7

7

49

576

36

484

38

254

39

180

117

87

56

71

0		 0		0		0		
16		
17
1		 4		3		1		
285		
224
11		

1		

34		

36		

154		

54

124		141		41		20		
167		
178

*) Údaje za rok 2019 jsou neúplné, protože publikace s vročením daného roku vycházejí ještě i během roku následujícího

		

* Některé knihovny neevidují MVS požadavky jednotlivě, uvádí pouze součet požadavků.
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Rok vydání 2018

Recenze

Výzkumné zprávy

Meziknihovní služby

Vědní oblast

Rok vydání 2019*)

Překlady

Odborné články v denním tisku
* Řada knihoven ústavů prezenční výpůjčky nesleduje.

31
723

16		17

Knihy
Počet

12
128

289		229

Rok vydání 2018

Počet

30
900

Recenze

přírůstkem. Důvodem je proběhlá revize či náprava drobných statistických chyb z minulých let.

Počet

9
205

Překlady

*U několika knihoven je mírný rozdíl mezi uvedeným reálným počtem jednotek a počtem, který by odpovídal jednotkám z minulého roku s přičteným letošním

Uživatelé a výpůjčky

rok vydání 2019*)

české

Příspěvky ve sbornících

AV ČR celkem
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2. Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora
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Omalovánky? Ne! V Renesanční tiskařské dílně si každý, kdo měl zájem, mohl vyzkoušet základní principy středověkého zdobení knih.
Veletrh vědy (Výstaviště PVA Letňany, 6.–8. 6. 2019)
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