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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V KNIHOVNĚ
V PRŮBĚHU ROKU 2014
LEDEN

ZÁŘÍ / ŘÍJEN

•

•

Na adrese www.cistbrno.cz zprovoznění vyhledávácího portálu ČístBrno.

•

Placení zpozdného online.

•

1. 10. aktualizace knihovního řádu.

Změna otevírací doby v sobotu:

•

Nová verze katalogu Vufind.

http://www.mzk.cz/soboty

•

Za podpory dotace MK ČR rozšíření knihovního
fondu zejména o zahraniční literaturu.

Barevné rozlišení fondu prostřednictvím
oranžových samolepek.

ÚNOR
•

DUBEN
•

LISTOPAD

Nový knihovní řád. Čtenáři se mohli stát studenti
osmiletých gymnázií ve věkové kategorII 12-14
let. Zaveden poplatek za rezervace - 10Kč.

•

Zavedeny výpůjčky e-knih eBook Public Library
Collection™ od společnosti EBSCOhost.
(http://www.mzk.cz/ebscoebooks)

Ředitelem Moravské zemské knihovny jmenován
prof. Tomáš Kubíček, návštěva ministra kultury
Mgr. Daniela Hermana.

•

Týden vědy v MZK.

•

Půjčování iPad mini v Zahraničních knihovnách.

•

•

Nová týmová studovna v 7. patře.

Zahájeno nové kolo georeferenční soutěže na
serveru StareMapy.cz.

•

KVĚTEN / ČERVEN
Zahájen provoz o nedělích, tzv. „čtyři neděle na
zkoušku“.

PROSINEC
•

Digitální knihovna MZK zprovoznila vlastní mobilní aplikaci ke stažení do mobilu (platforma
Android).

ČERVEN
•

Digitalizovaná sbírka zednářské literatury zpřístupněna online.

ČERVENEC/SRPEN
•

Pulty ve studovnách přesunuty do přední části
studoven.

•

Oprava chodníků v okolí knihovny.

•

Zrušení nevyhovujících individuálních studoven
v 7. patře.

•

Platba některých poplatků online.

V průběhu roku vzrostl počet knih ve volném výběru
o 2 296 titulů. Celkem bylo koncem roku ve volném
výběru 40 748 titulů. Nové knihy mohli zájemci
sledovat pomocí RSS kanálů, registrovaní čtenáři
využívali citační software Citace PRO, zejména
pro účely citování do bakalářských, diplomových a
disertačních prací.
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Identifikační údaje
Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně
Sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
IČO: 00094943
DIČ: CZ00094943
Telefon: 541 646 111
Fax: 541 646 100
E-mail: mzk@mzk.cz
Web: www.mzk.cz
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Zřizovatel
Zřizovatelem Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen „MZK“) je Ministerstvo kultury České republiky. Rozhodnutím ministra kultury č. 24/2011, ze dne 30. 11. 2011, byla vydána pod č. j. MK 59288/2011
Zřizovací listina Moravské zemské knihovny v Brně s účinností od 1. 1. 2012. Podle zřizovací listiny stojí
v čele MZK ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury České republiky.
MZK je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným
specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. MZK plní funkci krajské
knihovny v Jihomoravském kraji MZK hospodaří s majetkem podle zvláštních právních předpisů o hospodaření s majetkem České republiky. Majetek nabývá MZK pro stát k naplnění účelu a zabezpečení
činností, pro které je zřízena. V právních vztazích týkajících se majetku jedná knihovna vlastním
jménem.
MZK hospodaří s majetkem podle zvláštních právních předpisů o hospodaření s majetkem České
republiky. Majetek nabývá MZK pro stát k naplnění účelu a zabezpečení činností, pro které je zřízena.
V právních vztazích týkajících se majetku jedná knihovna vlastním jménem. Finanční hospodaření
knihovny se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních příspěvkových organizací.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2014
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

1
SEKCE ŘEDITELE

I.1 KANCELÁŘ ŘEDITELE
I.2 EKONOMICKÝ ODBOR
I.3 ODBOR PROJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ
I.4 ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
I.5 ODBOR KNIHOVNICTVÍ
I.6 ODBOR ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN
I.7 ODBOR SPRÁVY, ÚDRŽBY A ÚKLIDU

SEKCE ŘEDITELE
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I.1 KANCELÁŘ ŘEDITELE

Činnost
pracoviště
se
zaměřovala
na
zabezpečování
základní
agendy
související
s provozem a chodem knihovny.

I.1.1 SEKRETARIÁT ŘEDITELE
Nebylo personálně obsazeno

I.1.2 PERSONÁLNÍ REFERÁT
Referát zajišťoval pracovněprávní a osobní záležitosti pracovníků, plánoval potřeby pracovních sil,
přijímání a uvolňování pracovníků, jejich jednotnou
evidenci, sociální politiku a péči. Shromažďoval
nabídky zájemců o místo a komunikoval s Úřadem
práce.
V roce 2014 ukončilo pracovní poměr 33 zaměstnanců, nově bylo přijato 33 zaměstnanců. Největší
počet zaměstnanců patřilo do věkové kategorie
41–50 let, přičemž z hlediska genderového zastoupení tvořily ženy 74 %.

I.1.3 REFERÁT INTERNÍHO AUDITU
VNITŘNÍ KONTROLA
V Moravské zemské knihovně v Brně je
ve smyslu zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky číslo 416/2004 Sb. k výše uvedenému zákonu,
ve znění pozdějších předpisů, zaveden interní audit
jako součást vnitřního kontrolního systému. Audit
vykonává svou činnost v souladu s výše uvedenými
zákonnými normami a standardy Evropské unie
pro výkon interního auditu v organizacích veřejné
správy. Dále se interní audit řídí Statutem interního auditora, který je v Moravské zemské knihovně
v Brně jako vnitřní norma zpracován ve smyslu výše
uvedených zákonných norem.

Interní audity vykonané v roce 2014 byly zaměřeny na řešení pohledávek, na problematiku
nakládání s nepotřebným majetkem a na systém
pokladny a evidence autodopravy. V oblasti systému řešení pohledávek audit navrhl opatření ke
zkvalitnění celého procesu řešení pohledávek.
Tato opatření byla směřována zvláště na způsob
řešení složitějších situací v oblasti pohledávek.
V oblasti nakládání s nepotřebným majetkem
napomohl audit k jeho efektivnímu hospodaření,
aby nedocházelo k postupnému znehodnocování majetku v případě, že se dlouho nepoužívá.
V oblasti pokladní služby audit vytvořil předpoklady
pro zkvalitnění činností prováděných v pokladně
Moravské zemské knihovny v Brně. V oblasti systému autodopravy se audit zaměřil na evidenci a
na provázanost mezi jednotlivými kompetentními
osobami. Konečným výsledkem auditů byla přijatá
opatření vedení Moravské zemské knihovny v Brně
ke zlepšení jednotlivých činností v ekonomické
oblasti na základě navrhovaných doporučení
ze strany interního auditu.
V Moravské zemské knihovně je zaveden
a propracován systém vnitřní finanční kontroly
ve smyslu zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tento
systém je na základě praktických zkušeností dále
průběžně zkvalitňován tak, aby byla dodržena
zásada efektivního, účelného a hospodárného
využívání přidělených zdrojů. Součástí činnosti
interního auditu v roce 2014 bylo i ověření, zda
systém vnitřní finanční kontroly je v Moravské
zemské knihovně v Brně nastaven správně a zda
je prováděn v souladu s výše uvedeným zákonem
o finanční kontrole a navazující prováděcí vyhlášky
Ministerstva financí České republiky číslo 416/2004
Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů. Interní audit nezjistil
v roce 2014 v tomto systému žádné nedostatky.
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VNĚJŠÍ KONTROLA
V roce 2014 proběhly v Moravské zemské knihovně v Brně celkem tři vnější kontroly.
I.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, oddělení
dotací a finanční kontroly v Brně zahájil v měsíci
červnu 2014 daňovou kontrolu v rámci správy odvodů
za porušení rozpočtové kázně týkající se peněžních
prostředků přiznaných a poskytnutých Moravské
zemské knihovně v Brně Ministerstvem kultury.
Kontrola byla ukončena v měsíci říjnu 2014 a nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
II.
Městská
správa
sociálního
zabezpečení Brno zahájila v měsíci srpnu 2014 kontrolu
plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za období od 1. 10. 2010 – 31. 8. 2014.
Drobné nedostatky zjištěné při této kontrole byly
odstraněny na místě, Moravské zemské knihovně v
Brně nebyla vyměřena žádná sankce. Kontrola byla
ukončena v měsíci říjnu 2014.
III.
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj
a Zlínský kraj vykonal v měsíci srpnu 2014 kontrolu
zaměřenou na plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění pozdějších předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních
vztazích, a na ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
o rovném zacházení a zákazu diskriminace a ochraně osobních práv zaměstnanců. Při kontrole nebylo
zjištěno porušení.

I.1.4 INVESTIČNÍ REFERÁT
Investiční referát byl v roce 2014 odpovědný za
dvě akce.
Úpravy okolí MZK
V rámci této akce došlo k opravám chodníků
vedoucích okolo knihovny. Šlo především o výměnu
zničených dlaždic a přespádování některých částí
chodníku tak, aby se na nich netvořily louže, zároveň

ale došlo i k úpravě chodníku za knihovnou, kde
bylo zrušeno jedno schodišťové rameno, které bylo
nahrazeno šikmou rampou, která byla novou trasou
prodloužena až k Právnické fakultě Masarykovy univerzity. K největší změně došlo přímo před budovou
knihovny, kde byly zničené žulové dlaždice nahrazeny betonovou dlažbou. Současně bylo provedeno
několik úprav, jejichž cílem bylo zabránit vtékání
vody z ulice Hrnčířská do garáží MZK při přívalových
deštích. Úprava, jejíž součástí je i zpomalovací pás
u výjezdu na ulici Hrnčířská, se již několikrát osvědčila a zamezila škodám způsobeným vodou. První tři
etapy celé akce byly úspěšně zkolaudovány již v roce
2014, dokončení proběhne v roce 2015.
Rekonstrukce depozitáře
Externí
depozitář
MZK
je
dlouhodobě
v nevyhovujícím stavu. Na opravu střechy v roce
2011 navázala příprava projektové dokumentace
a získání částečné finanční podpory ze státního
rozpočtu. Vlastní rekonstrukce bude zahájena
v roce 2015.

I.1.5 REFERÁT PUBLIC RELATIONS

Propagace akcí v knihovně
V roce 2014 se referát zaměřil na větší propagaci
akcí. Od ledna začal vycházet newsletter s přehledem událostí také v tištěné podobě. Jednotlivé akce
začaly být propagovány prostřednictvím skupin
na stránkách Facebooku s podobným tematickým
zaměřením. Některé akce byly rovněž propagovány
prostřednictvím sítě Google plus. Počet návštěvníků akcí se za rok 2014 zvýšil o 5 902 (2013 - 9 476
návštěvníků; 2014 - 15 378 návštěvníků) při takřka
stejném počtu akcí (2013 - 254; 2014 - 252).
V prvním pololetí 2014 probíhal systematický
sběr zpětné vazby z jednotlivých akcí knihovny, aby
se vyhodnotilo, jakým způsobem se o nich čtenáři
dovídají. Mezi nejčastější zdroje informací patřily
webové stránky knihovny, Facebook, newsletter
a osobní doporučení. Jako málo účinnou se ukázala externí inzerce (KAM v Brně, KULT, Program
Brněnsko). Na základě tohoto zjištění bylo přijato
doporučení, aby knihovna využívala spíše neplacenou inzerci.

SEKCE ŘEDITELE

Úprava webu
Byly vylepšeny stránky informující o službách
knihovny a o jednotlivých studovnách.
Nabídka služeb byla rozdělena do tří hlavních
skupin:
1. Půjčovní služby (půjčování dokumentů / technického zařízení / poskytování prostoru)
2. Online služby (dostupné odkudkoli / dostupné jen v knihovně / online projekty knihovny)
3. Ostatní služby (internet, tisk a kopírování,
rešerše, akce knihovny atd.)
Pro snažší přehlednost byly jednotlivým službám
přiřazeny unikátní ikonky.

Návrh marketingové strategie
Referát v průběhu roku připravoval novou marketingovou strategii včetně sběru dat. Jedním z údajů,
který byl zjišťován, byl důvod neprodloužení registrace čtenářů. Jako nejčastější důvod čtenáři uváděli
časové důvody, ukončení studia či stěhování. Návrh
kostry marketingové strategie byl prezentován v září
na konferenci Knihovny současnosti 2014.

Přehled vybraných kampaní v roce 2014
1. Přečtěte 12 knih, které změnily, ovlivnily či
zasáhly svět
Čtenáři MZK byli prostřednictvím blogového
příspěvku vyzváni, aby během roku 2014 přečetli
12 významných knih. Odkazy na jednotlivé knihy
v článku směřovaly přímo do katalogu MZK, aby si je
čtenáři rovnou mohli objednávat.
2. Knihy, které získaly Pulitzerovu cenu
Od února do května 2014 probíhala kampaň
propagující knihy, které získaly Pulitzerovu cenu.
O těchto titulech byly publikovány tři články na blogu
časopisu Duha. Odkazy na jednotlivé knihy směřovaly opět přímo do katalogu MZK.
3. Půjčovní výstava Bohumila Hrabala
Během března probíhala v knihovně půjčovní
výstava Bohumila Hrabala při příležitosti 100. výročí jeho narození. Mimo malé výstavy prezentující
fotografie z autorova života si návštěvníci mohli také
prohlédnout téměř kompletní produkci Hrabalových
děl a (pokud měli registraci) rovnou si je i půjčit.
Krátkou reportáž o výstavě natáčela Česká televize.

//
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4. “V knihovně miluju”
Během května byly lístečky “Chci, aby
v knihovně” nabarveny na červeno a změnily se
na “V knihovně mám rád” / “V knihově miluju”.
Čtenáři MZK měli během května možnost vyjádřit
(vedle přání a tipů na zlepšení), co mají v knihovně rádi. Lístečky byly následně prezentovány
na sociálních sítích.
5. Hlasujte o jménech individuálek
V měsíci červnu probíhala na Facebooku
crowdsourcingová kampaň, kde mohli sami
fanoušci knihovny navrhovat a hlasovat, podle
kterých vědců a myslitelů mají být pojmenovány nově zamýšlené individuální studovny. Na
jednotlivých banerech byli prezentováni vědci
a myslitelé, kteří dávali imaginární argumenty, proč
by pro ně lidé měli hlasovat.
6. Dárkový poukaz do knihovny
Od podzimu měli uživatelé knihovny možnost
zakoupit svým blízkým dárkový poukaz do knihovny.
Podnět k jeho vzniku dali sami uživatelé MZK. Ve
spolupráci s referátem PR byl navržen dárkový poukaz, do kterého bylo možné vložit kartičku, věnování
od dárce a kde byl rovněž popsán přesný návod,
podle kterého měl obdarovaný postupovat, aby mohl
svoji registraci v knihovně dokončit.
7. Knihovna v proměnách roku
Během celého roku byly během každého týdne
pořizovány fotografie knihovny. Fotografie byly
vystavovány na sociálních sítích. Postupně vznikla
mozaika, která ukazovala, jak se knihovna a její
prostředí v průběhu roku proměňuje.

Zajímavosti z PR
• V roce 2014 se v knihovně začal příležitostně
natáčet seriál České televize pro mládež Dobrodružství Toma Wizarda. Celkem se záběry z Moravské
zemské knihovny či jejího exteriéru objevily v šesti
dílech tohoto seriálu.
• V roce 2014 se v knihovně uskutečnily také
dva svatební obřady. Oba se konaly v 7. poschodí.
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A ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMU A VÝDAJŮ
Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 obdržela
Moravská zemská knihovna v Brně příspěvek na
provoz ve výši 62 725 000 Kč. V průběhu roku 2014
bylo provedeno 19 rozpočtových úprav a 3 oznámení
o uvolnění NNV.

DOTACE (V TIS. KČ)
Dotace od zřizovatele na provoz pro rok 2014

70 973

Dotace na projekty MK ČR

16 819

Dotace na investice MK ČR

1 047

Dotace celkem

88 839

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE (V TIS. KČ)
Použití darů uložených v rezervním fondu – dar velvyslanectví USA

204

Prostředky ze zahraničí – Ebooks on Demand

319

Prostředky ÚSC – Regionální funkce
Prostředky od příjemců účelové podpory VaV - ERNIE
Ostatní prostředky – Nadace knihoven
Zdroje celkem

3170
733
5

4 431

//
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VYBRANÉ UKAZATELE (V TIS. KČ)

Ukazatel
Výnosy celkem
výnosy z vlastní činnosti
aktivace
zúčtování fondů
ostatní výnosy
finanční výnosy
dotace od zřizovatele
mimorozpočtové zdroje
Náklady celkem
spotřebované nákupy
opravy
cestovné
reprezentace
služby
z toho databáze
osobní náklady
z toho mzdy
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy
ZC prodaného majetku
finanční náklady
daň z příjmů
Hospodářský výsledek

Skutečnost
k 31.12.2014
včetně mimorozpočtových
zdrojů

Upravený
rozpočet

Provoz
Skutečnost
k 31. 12.
2014

99 769

83 182

78 519

4 568
0
0
2 971
7
87 792
4 431

4 583
0
5 165
2 181
4
70 973
276

4 568
0
0
2 971
7
70 973
0

99 509

83 182

78 259

24 356
3 552
420
32
5 315
508
56 626
39 475
23
2 116
7 051
0
18
0

18 294
4 968
169
30
6 275
743
42 555
30 430
272
3 108
7 481
0
30
0

18 822
3 509
180
32
4 794
508
42 226
30 430
23
1604
7 051
0
18
0

260

0

260

% plnění

99,67
0,00
0,00
136,22
175,00
100,00
0,00

102,89
70,63
106,51
106,67
76,40
68,37
99,23
100,00
8,46
51,61
94,25
0,00
60,00
0,00

EKONOMICKÝ ODBOR
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B HODNOCENÍ A ANALÝZY
ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
V roce 2014 bylo provedeno 19 rozpočtových
opatření a 3 oznámení o uvolnění NNV s celkovými
rozpočtovanými náklady ve výši 100 000 832 Kč.
Úpravy schváleného rozpočtu spočívaly v poskytnutí
a posílení příspěvku na provoz, v poskytnutí účelově
vázaných prostředků na programové projekty a ve
změně vnitřní struktury nákladů.

VYHODNOCENÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Vyhodnocení výnosů v tis. Kč
Položka

Skutečnost

% z celkového objemu výnosů

4 568

4,58

Aktivace

0

0

Zúčtování fondů

0

0

2 971

2,97

7

0,01

87 792

88,00

4 431

4,44

99 769

100,00%

Výnosy z vlastní činnosti

Ostatní výnosy
Finanční výnosy
Dotace od zřizovatele
Mimorozpočtové zdroje
Celkem
Výnosy z vlastní činnosti v tis. Kč

Skutečnost

% z celkového objemu výnosů
z vlastní činnosti

2

0,04

31

0,68

413

9,04

Knihovnický rekvalifikační kurz

0

0

Vložné na kulturní akce

0

0

2 311

50,59

Rešerše

17

0,37

EOD

55

1,21

303

6,63

1 436

31,44

4 568

100,00%

Položka
Publikace
Knihovnické fotoslužby, tisk,
vazby
Samoobslužný tisk a kopie

Registrační poplatky

MMVS
Pronájmy
Celkem

15
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Ostatní výnosy v tis. Kč
Položka

Skutečnost

% z celkového objemu
ostatních výnosů

2 021
0
950
269
172

68,02
0
31,98
-

2 971

100,00%

Ostatní pokuty a penále
Výnosy z prodeje DHM
Jiné ostatní výnosy
náhrady za energie
náhrady za služby
Celkem

Vyhodnocení nákladů v tis. Kč
skutečnost

% z celkového objemu
nákladů

24 356

24,48

17 832

17,20

Materiál

1 271

1,28

Energie

5 157

5,18

2

0,00

94

0,09

3 552

3,57

420

0,37

32

0,03

5 315

5,34

1 287

1,29

44

0,040

Ostatní služby

3 984

4,00

Osobní náklady

56 626

56,91

z toho: mzdy

39 475

39,67

Daně a poplatky

23

0,02

Ostatní náklady

2 116

2,12

1 226

1,23

0

0

890

0,89

7 051

7,09

0

0

18

0,02

0

0

99 509

100,00%

Položka
Nákupy celkem
z toho: Knihovní fond

Změna stavu zásob /
Aktivace
PHM
Oprava a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby celkem
Poštovné, telefony, internet
Nájemné

z toho: náklady DDHM/DDNM
tvorba fondů
ostatní
Odpisy
ZC prodaného majetku
Finanční náklady
Daň z příjmu
Celkem

EKONOMICKÝ ODBOR
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ÚDAJE O PODÍLU STÁTNÍHO ROZPOČTU
NA FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI MZK
Mimo schválený rozpočet byly v průběhu roku
zřizovatelem uvolněny neinvestiční účelové prostředky na projekty ve výši 16 819 000 Kč. V roce 2014
MZK obdržela investiční účelové prostředky ve výši
1 047 000 Kč.
Přehled poskytnutých dotací v Kč
Příspěvek

Neinvestiční

Investiční

Provoz celkem

70 973

0

Projekty celkem

16 819

1047

5 000

0

465

0

Institucionální podpora VaV

2 747

0

VaV NAKI Kooperativní systém

1 380

0

VaV NAKI TEMAP

2 078

0

VaV NAKI Rajhrad

3 002

0

VISK 2

220

0

VISK 3

36

1 047

VISK 5

951

0

VISK 8

790

0

VISK 9

150

0

87 792

1 047

Česká knihovna
Doplňování cizojazyčné literatury

Celkem

ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH
PROSTŘEDKŮ

DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
POSKYTOVANÉ MZK

Plán práce na přepočtený stav 166 osob nebyl
překročen. Závazný ukazatel čerpání mzdových
prostředků byl dodržen. Vykazované překročení
mezd bylo kryto z mimorozpočtových zdrojů. Počet
zaměstnanců (průměrný přepočtený stav dle skutečnosti) činil 152 osob. Průměrný roční plat činil
21 730 Kč.

V roce 2014 neposkytovala Moravská zemská
knihovna v Brně žádné finanční prostředky.

FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU
Z EDS/SMVS
V roce 2014 zaregistrovala MZK do systému SMVS
akci s názvem Rekonstrukce depozitáře v Roštoutkách (výše dotace ze státního rozpočtu činí 3 800 000
Kč), dotace bude čerpána v roce 2015.
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PROGRAMY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
Mezinárodní projekty Moravské zemské knihovny
v Brně jsou následující:
Název
Období
projektu

Ebooks on Demand –
A European Library
Network (EOD)
5/2009-4/2014
celkové náklady projektu:
3 733 095,88 EUR

Finance
celkem

chodníků, vybudování nového chodníku), výrazně
nižšími náklady na energie v důsledku mírné zimy
a přesunem části plánované revitalizace studoven na
rok 2015. V zadávacím řízení, které se uskutečnilo
v roce 2014, se nenašel zájemce o zakázkovou výrobu atypického nábytku, důvodem byla chybějící
volná kapacita dodavatelů.
Za nejvýznamnější nákladové položky lze považovat osobní náklady, účet 501-Spotřeba materiálu, účet 551-Odpisy, účet 502-Spotřeba energie a
účet 518-Ostatní služby:
•

Osobní náklady – skutečnost k 31. 12. 2014 činí
42 226 493 Kč, což představuje 99 % z celkového
rozpočtovaného objemu. Nedočerpání 100 %
plánu bylo způsobeno nenaplněnou plánovanou
náhradou za dočasnou pracovní neschopnost,

•

účet 501-Spotřeba materiálu – skutečnost
k 31. 12. 2014 činí 13 800 019,06 Kč, což představuje 114 % z celkového rozpočtovaného objemu. Překročení plánu bylo způsobeno realizací
nákupu vzácných unikátů ze soukromé sbírky,

•

účet 551-Odpisy – skutečnost k 31. 12. 2014
činí 7 050 785,00 Kč, což představuje 94 % z
celkového rozpočtovaného objemu. Nenaplnění
plánu bylo způsobeno přesunutím realizace
rekonstrukce depozitáře v Nesovicích do roku
2015,

•

účet 502-Spotřeba energie – skutečnost
k 31. 12. 2014 činí 5 019 958,02 Kč, což představuje 81 % z celkového rozpočtovaného objemu,

•

účet 518-Ostatní služby – skutečnost k 31. 12.
2014 činí 4 793 703,91 Kč, což představuje 76
% z celkového rozpočtovaného objemu. Nejvýznamnější část čerpání tvoří náklady na ostrahu
objektu, služby pošt a telekomunikací a náklady
na přístupy do databází.

celkové náklady projektu –
partner MZK:
131 271,77 EUR
příspěvek EU – partner
MZK: 65 635,89 EUR
(neinvestiční)

REZERVNÍ FOND
V roce 2014 činila celková tvorba rezervního
fondu 1 031 672,38 Kč a celkové čerpání fondu
činilo 702 170,10 Kč. Počáteční stav fondu byl
k 1. 1. 2014 celkem 1 097 739,32 Kč a konečný stav k
31. 12. 2014 byl 1 427 241,60 Kč.

C PŘEHLED HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ
Moravská zemská knihovna v Brně nevykonávala
žádnou hospodářskou činnost.

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Moravská zemská knihovna v Brně realizovala svoji činnost v roce 2014 s celkovými
náklady 99 508 733,51 Kč, s celkovými výnosy
99 768 892,57 Kč a dosáhla zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 260 159,06 Kč. Celkově lze
zhodnotit, že organizace hospodařila se svěřeným
majetkem řádně a hospodaření organizace je pod
kontrolou.
Zlepšený hospodářský výsledek je ovlivněn
zejména dosažením příznivějších dodavatelských
cen na elektronickém tržišti při realizaci akce
Úpravy okolí MZK (protipovodňová opatření, opravy

Nákladové položky čerpané více než ze 100 %
jsou následující:
•

účet 501-Spotřeba materiálu je ovlivněn vyšší
akvizicí knih,

•

náklady na právní služby a poradenství (z účtu
518-Ostatní služby) byly vynaloženy v souvislosti
se změnou zajištění právních služeb (do 30.6.
zaměstnanecky, poté dodavatelsky).

EKONOMICKÝ ODBOR

Nákladové položky čerpané
100 % jsou následující:

méně

než

ze

•

účet 502-Spotřeba energie, který byl ovlivněn
nadprůměrně teplým obdobím jak na počátku
roku, tak v jeho závěru,

•

účet 511-Opravy a udržování, jež ovlivnilo v
úvodu zmíněné neúspěšné výběrové řízení a
dosažení příznivých dodavatelských cen na
elektronickém tržišti,

•

a účet 518-Ostatní služby, jehož výši ovlivnily také příznivější dodavatelské ceny.

Za nejvýznamnější výnosové položky podle syntetických účtů lze považovat účet 671-Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů, účet
602-Výnosy z prodeje služeb, účet 641-Smluvní
pokuty a úroky z prodlení a účet 603-Výnosy z
pronájmu:
•

účet 671-Výnosy vybraných ústředních vlád.
institucí z transferů – skutečnost

•

k 31. 12. 2014 činí 70 973 228 Kč, což představuje
100 % z celkového rozpočtovaného objemu,

•

účet 602-Výnosy z prodeje služeb – skutečnost
k 31. 12. 2014 činí 3 129 995,24 Kč, což představuje 101 % z celkového rozpočtovaného objemu,

•

účet 641-Smluvní pokuty a úroky z prodlení –
skutečnost k 31. 12. 2014 činí 2 020 919,66 Kč,
což představuje 123 % z celkového rozpočtovaného objemu,

•

účet 603-Výnosy z pronájmu – skutečnost
k 31. 12. 2014 činí 1 436 253,30 Kč, což představuje 97 % z celkového rozpočtovaného objemu.

Výnosy z činnosti celkem dosáhly výše
7 538 890,18 Kč, což představuje 63 % z rozpočtovaného objemu. Tato částka je ovlivněna především
rozdílem v čerpání fondů. Pokud porovnáme Výnosy
z činnosti s rozpočtovanými bez účtu 648, pak skutečnost k 31. 12. 2014 představuje 111 %. Vyšší než
plánované výnosy se podařilo dosáhnout především
díky jednorázové zakázce na konzultační služby v
oblasti dlouhodobého uchování digitalizovaných dat,
realizované pro Univerzitní knihovnu v Bratislavě.
Mírný nárůst byl zaznamenán u smluvních pokut
a úroků z prodlení, který je dán skutečností, že se
MZK v roce 2014 zaměřila na vymáhání nevrácených
výpůjček a sankcí za prodlení či ztrátu knih (mimo-
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řádné upomínky, výzvy k úhradě či splnění závazku,
soudní rozhodnutí na základě podaných žalob).
Informace o aktuálním stavu nemovitého majetku
určeného k prodeji
Jedná se o trvale nepotřebné nemovitosti,
s nimiž je MZK příslušná hospodařit.
1) RD Rošťoutky č.p. 150 a č.p. 151, v k.ú. Milonice, obec Milonice, okres Vyškov, včetně souvisejících pozemků
Jedná se o objekt, který dříve sloužil k rekreaci
zaměstnanců MZK. Tento účel již neplní a jiné využití
není možné. O trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto
dne 3. 3. 2014. Dne 21. 5. 2014 byla na Ministerstvo
kultury odeslána Žádost o posouzení žádosti o
schválení prodeje nemovitosti ve veřejné dražbě a
její předložení ke schválení na Ministerstvo financí.
Dne 20. 11. 2014 byla vydána Ministerstvem financí
Schvalovací doložka, která schvaluje úplatný převod
předmětných nemovitostí formou veřejné dražby.
Příjem z tohoto prodeje nebude podléhat odvodu
do státního rozpočtu z důvodu nabytí vlastnického
práva darováním.
2) Budova č.p. 41 v k.ú. Žerůtky, obec Žerůtky
Stavení sloužilo dříve jako depozitář, nyní, bez
významných investičních výdajů, není jeho využití
dále možné. Vzhledem k situaci, že budova stojí na
pozemku ve vlastnictví třetích osob, je obklopena
cizími oplocenými pozemky, přístupová cesta vede
také přes cizí pozemky a dražba v roce 2013 byla
zmařena, protože žádný zájemce nesložil jistinu a
nedostavil se na dražbu, využila MZK v roce 2014
novou možnost převodu nemovitosti na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a zahájila
jednání. Nyní MZK čeká na vyjádření úřadu ohledně
dalšího postupu.
3) Pozemky p.č. 602 a p.č. 603/35 v k.ú. Ponava,
obec Brno
Pozemek p.č. 602 představuje zastavěnou plochu a nádvoří, na kterém stojí budova
ve vlastnictví společnosti PROGIO, a.s. Pozemek
p.č. 603/35 sportovní a rekreační plocha, obklopuje
pozemek p.č. 602. Společnost PROGIO, a.s., má
o předkupní právo k pozemku p.č. 602 zájem. Na
prodej pozemku p.č. 603/35 bude vyhlášeno nové
výběrové řízení. Cena za všechny pozemky je odhadována na 19 000 000 Kč. Příjem z prodeje bude
podléhat odvodu do státního rozpočtu.
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Informace k převodu práva hospodaření
k nemovitostem
1) Dne 21. 8. 2014 byla připojena schvalovací
doložka Ministerstva kultury České republiky ke
Smlouvě o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, uzavřené mezi
MZK a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Předmětem smlouvy je změna příslušnosti hospodaření k pozemku parc. č. 1052/7
v k.ú. Veveří, obec Brno, o rozloze 14 m2. Jedná
se o pozemek nacházející se pod schody, které
náleží ke knihovně. Návrh na vklad do katastru
nemovitostí Jihomoravského kraje podal Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových 10. 9.
2014, právní účinky zápisu nastaly 18. 9. 2014.
2) Z důvodu sjednocení práva hospodaření
ke stavbě (vodárna a studna) a pozemků pod nimi
v souladu s NOZ má MZK zájem o pozemky parc.
č. 1022/10 v k.ú. Milonice a parc.č. 1027/15 v k.ú.
Milonice, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový
úřad. Úřadu byl zaslán Návrh dohody o zaplacení
úhrady za užívání nemovité věci č. 94N14/58, úhrada byla zaplacena a MZK očekává Návrh smlouvy
o převodu nemovitostí, kterou zašle SPÚ po vnitřním
schvalovacím procesu.
Na následující stránce uvedená tabulka představuje rozpis položek majetku a pohledávek, ke kterým
byly vytvořeny opravné položky. Tabulka zobrazuje
dokladovou inventuru účtu 194-Opravné položky
k odběratelům a žalovaným pohledávkám k 31. 12.
2014. Celkově lze shrnout, že na syntetickém účtu
556-Tvorba a zúčtování opravných položek bylo
k rozvahovému dni zaúčtováno 41 872,85 Kč.

První až desátý interval tvorby opravných položek navazuje na tvorbu v předchozím kvartálním
období. Tyto pohledávky vznikly především z titulu
žalob o vrácení knih a úhrad vypočtených pokut.
U společnosti ICB, a.s. zůstává neuhrazený nájem
z titulu uzavřené smlouvy o nájmu parkovacích
ploch. MZK již poslala předžalobní upomínku.
U pohledávky za obchodní firmou Voda-topení
Pavel Kroulík, za pronájem parkovacích ploch,
byl vydán rozsudek jménem republiky s doložkou
právní moci o zaplacení částky 5 700 Kč s přísl.
na základě platebního rozkazu. I přes výzvu
k úhradě nebyla dlužná částka uhrazena. MZK se
z pozice oprávněného snaží o uhrazení částky
formou exekuce. Dne 4. 12. 2014 byl vydán zastupující exekuční kanceláří exekuční příkaz a MZK čeká
na jeho vyrozumění.
Neuhrazené nájemné z uzavřené nájemní
smlouvy s odběratelem - kavárnou CAFE 09
spol. s r.o. vzniklo za dobu, kdy byla společnost
ve výpovědi z nájemní smlouvy. Byl vydán rozsudek
jménem republiky o zaplacení částky 427 835,99 Kč
s přísl., formou platebního rozkazu. Rozsudek má
již doložku právní účinnosti. MZK stanovuje postup,
jakým získat úhradu pohledávky.

Tab. č. 1 – dokladová inventarizace účtu 194 ke dni 31. 12. 2014
Datum

UD

Číslo
FAV

Odběratel

1.interval
31.12.2014
500
1400240
Sedlář Jaroslav
2.interval
31.12.2014
501
1400167
ICB, a.s.
4.interval
31.12.2014
502
1300023
Tomšej Marek
31.12.2014
503
1300007
Gregorová Veronika
5.interval
31.12.2014
504
1300009
Horňáková Monika
31.12.2014
505
1300002
Čajági Ludovít
6.interval
31.12.2014
506
1300026
Votavová Sumelidisová Nicole
31.12.2014
507
1300025
Veselý Petr
31.12.2014
508
1300024
Uherková Tereza
31.12.2014
509
1300022
Štosek Miroslav
31.12.2014
510
1300021
Škopánová Pavla
31.12.2014
511
1300019
Procházka Michal
31.12.2014
512
1300018
Prchlíková Michaela
31.12.2014
513
1300017
Petrová Dominika
31.12.2014
514
1300015
Paleček Libor
31.12.2014
515
1300013
Mimová Lucie
31.12.2014
516
1300012
Janík Aleš
31.12.2014
518
1300011
Hruška Martin
31.12.2014
519
1300010
Hranická Jana
31.12.2014
520
1300008
Hanusová Sabina
31.12.2014
520
1300006
Fatrdlová Veronika
31.12.2014
521
1300004
Emmerová Hana
31.12.2014
522
1300003
Dundálková Lucie
31.12.2014
523
1300001
Buchta Lubomír
10.interval
31.12.2014
524
1200104
HYL s.r.o.
100% opravná položka k pohledávkám
1000410
CAFE09 s.r.o.
1000409
CAFE09 s.r.o.
1000305
Voda-topení
1000282
CAFE09 s.r.o.
1100039
CAFE09 s.r.o.
1100027
CAFE09 s.r.o.
1100013
CAFE09 s.r.o.
1000487
CAFE09 s.r.o.
1000482
Voda-topení
1100099
CAFE09 s.r.o.
CELKEM
Zdroj: IS Fenix

Hodnota
pohledávky

Opravná
položka

1 712,50

171,25

4 537,50

907,50

3 930,00
5 745,00

1 572,00
2 298,00

4 250,00
2 544,00

2 125,00
1 272,00

1 701,00
13 755,00
3 384,00
7 485,00
3 990,00
2 625,00
477,00
1 377,00
22 626,00
1 710,00
1 899,00
14 292,00
6 912,00
5 526,00
1 668,00
1 995,00
2 528,00
1 512,00

1 020,60
8 253,00
2 030,40
4 491,00
2 394,00
1 575,00
286,20
826,20
13 575,60
1 026,00
1 139,40
8 575,20
4 147,20
3 315,60
1 000,80
1 197,00
1 516,80
907,20

2 000,00

2 000,00

48 231,00
48 231,00
1 800,00
48 231,00
23 109,99
48 231,00
48 231,00
48 231,00
3 900,00
48 231,00

48 231,00
48 231,00
1 800,00
48 231,00
23 109,99
48 231,00
48 231,00
48 231,00
3 900,00
48 231,00

434 049,94
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I.4
ODBOR INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

Odbor má na starost především správu knihovního systému Aleph a péči o provozní záležitosti
IT. Zajišťuje běžnou podporu uživatelů a čtenářů
v oblastech pracovních stanic a přístupů na servery,
provoz a běžnou údržbu HW, což obnáší servery,
osobní počítače, tiskárny, čtečky čárových kódů,
čtečky karet, síťovou infrastrukturu a připojení na
internet včetně bezpečnostní politiky MZK. Odbor
dále zajišťuje provoz a údržbu aplikací jako účetnictví, docházkový systém, intranet, webové stránky,
tisková řešení, WiFi sítě a realizuje nákupy HW/SW
pro potřeby knihovny v oblasti IT. Rovněž má na starosti metodickou podporu pro veškeré nákupy prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket.
Celé oddělení rovněž velice úzce spolupracuje na
řešení mnoha projektů.

MODERNIZACE IT UČEBNY
Za pomoci získané dotace v rámci podprogramu
VISK 2 bylo možné obnovit hardwarové vybavení IT
učebny. Pořízeno bylo 16 nových All in one PC za
celkovou částku 320 000 Kč včetně DPH. Účastníci
školení na nových počítačích oceňují zejména větší obrazovku a SSD disk, s jehož pomocí dochází
k velmi rychlému startu systému.

PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM
PLATEBNÍ BRÁNY
V polovině roku bylo čtenářům umožněno platit
poplatky prostřednictvím platební brány Global Pay
ments Europe. Čtenář tak může zaplatit poplatky
z pohodlí domova bez nutnosti návštěvy knihovny.
Vše je online propojené s knihovním systémem
Aleph. Systém tak ihned dostává zprávu o zaplacení
a poplatky jsou označeny jako zaplacené. Zároveň
jsou čtenářům automaticky odstraněny restrikce,

které plynou z nezaplacených poplatků.Během
roku 2014 zaplatili čtenáři prostřednictvím platební
brány poplatky v celkové výši 14 000 Kč. Nejčastěji
placenými poplatky jsou poplatek za pozdní vrácení
a poplatek za vyřízení rezervace.

PŘECHOD KNIHOVNÍHO SYSTÉMU
ALEPH NA VYŠŠÍ VERZI
V koordinaci s Národní knihovnou v Praze
a Vědeckou knihovnou v Olomouci došlo o vánočních
prázdninách k upgradu knihovního systému z verze
20 na verzi 22. Vzhledem ke sdílené katalogizaci byla
nutná pečlivá příprava a jednotný přístup. Byl vytvořen nový virtuální server, na který proběhla migrace
dat. Na tomto novém serveru byl následně proveden
upgrade systému o 2 verze. Vše bylo prováděno tak,
aby dopad na čtenáře byl co nejmenší.

VYLEPŠENÍ SYSTÉMU
ELEKTRONICKÉ POŠTY
V reakci na zvýšený nárůst podílu nevyžádané
pošty v e-mailových schránkách uživatelů jsme ve
spolupráci se sdružením CESNET překonfigurovali
subsystém elektronické pošty. Pro antivirovou a
antispamovou analýzu zpráv začala být využívána
služba Cesnet Antispam Gateway, díky které došlo
k výraznému omezení spamu a malwaru v příchozí
poště. Služba navíc funguje jako záloha poštovního
provozu.

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘÍSTUP DO DIGITÁLNÍ KNIHOVNY
Na čtenářských terminálech byla nainstalována aplikace „DigiMZK“, která umožnila pohodlný
přístup ke kompletnímu obsahu našich digitálních
knihoven. Autorsky chráněné digitální zdroje jsou
tak k dispozici nejen na k tomuto účelu vyhrazených
stanicích, ale na téměř všech počítačích knihovny
určených veřejnosti. Z nadšených reakcí návštěvníků, ale i přednášejících a účinkujících je zřejmé, že
tento krok velmi ocenili.

VYLEPŠENÍ KONTROL
BIBLIOGRAFICKÝCH ZAZNAMŮ
Pro zvýšení komfortu pracovníků v katalogizaci
byly nasazeny nové kontroly prostřednictvím programu Marcman. Tyto kontroly probíhají již při ukládání
bibliografického záznamu a katalogizátor je ihned
upozorněn na chyby. Např. je takto kontrolováno
to, zda odpovídá datum vydání v poli 008 a 260. Na
tento druh chyb se dříve přicházelo až při pokusu
o odeslání záznamů do souborného katalogu. Katalogizátorům se tyto chyby vracely dávkově a v případě nejasností si museli vyžádat knihu ze skladu.
Nyní mohou tyto chyby opravit operativně s knihou
v ruce, což velmi oceňují.
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I.5
ODBOR KNIHOVNICTVÍ

I.5.1 ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KRAJSKÉ METODIKY

Oddělení vzdělávání a metodiky patří mezi
specializovaná pracoviště MZK, jehož činnost je
podporována z dotace Jihomoravského kraje.
Hlavní pozornost oddělení byla zaměřena na:
•

odborné, profesní vzdělávání,

•

poradenskou a konzultační činnost, metodické
návštěvy, plány a rozbory,

•

statistiku knihovnických činností,

•

přípravu porad vedoucích regionálních oddělení,

•

komunikaci s pověřenými knihovnami,

•

vydávání časopisu Duha,

•

zajišťování exkurzí a praxí studentů knihovnictví
a příbuzných oborů.

Plnění těchto aktivit vycházelo z Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji
v letech 2011-2014, která jako hlavní priority vytyčila
podporu automatizace, tvorbu webových stránek
knihoven, nové formy vzdělávání, zejména podporu
e-learningových kurzů, nákup výměnných fondů ve
výši 30 % dotace.
I v tomto roce bylo cílem zajistit dostupnost
poskytovaných regionálních služeb všem knihovnám kraje a zlepšit pracovní podmínky pro jejich
standardní výkon.

V závěru roku zpracovalo oddělení ve spolupráci
s pověřenými knihovnami novou Koncepci rozvoje
regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech
2015–2020.
Od 1. 1. 2014 převzala Moravská zemská knihovna funkci pověřené knihovny pro okres Blansko,
kterou do té doby vykonávala pro region Blansko
Městská knihovna Blansko a pro region Boskovice
Městská knihovna Boskovice. Výkon regionálních
funkcí v ostatních okresech byl zajišťován jako
v předcházejících letech (Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, Městská knihovna Břeclav, Městská
knihovna Hodonín, Městská knihovna Kuřim,
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově a Městská
knihovna Znojmo).
Ve spolupráci se zástupci Jihomoravského kraje
se koncem roku konalo v Moravské zemské knihovně Slavnostní setkání profesionálních knihoven
spojené s udělením ceny Nejlepší profesionální
knihovna JMK a vyhlášením Knihovnické osobnosti
Jihomoravského kraje 2014. Za Jihomoravský kraj
přijal pozvání radní za kulturu a památkovou péči
– ing. Jiří Němec. Setkání se zúčastnili také starostové oceněných knihoven a zástupci pověřených
knihoven.

ODBOR KNIHOVNICTVÍ
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Ředitel Moravské zemské knihovny prof. Kubíček při zahájení knihovnické slavnosti,
vlevo Mgr. Adéla Dilhofová, vedoucí odboru knihovnictví

PŘEHLED OCENĚNÝCH KNIHOVEN
Okres Blansko
Knihovna Rájec-Jestřebí
Knihovnice: Pavla Šamonilová
Knihovna Jiřího Mahena v Brně		
Pobočka Chrlice, Chrlické nám. 2
Knihovnice: Ludmila Bartoňová
Okres Brno-venkov
Městská knihovna Tišnov
Knihovnice: Dagmar Kopřivová

Uprostřed Dagmar Kopřivová, vpravo pan starosta Bc. Jiří Dospíšil a
metodička okresu Brno-venkov Lenka Šefferová. Vlevo ředitel MZK
prof. Tomáš Kubíček a náměstkyně PhDr. Jindra Pavelková

26
Okres Břeclav
Městská knihovna Mikulov
Ředitelka: Ing. Ilona Salajková
Okres Hodonín
Městská knihovna Kyjov
Ředitelka: Ing. Marie Ježková
Okres Vyškov
Knihovna Anny Šperkové Bučovice
Knihovnice: Renata Pavlíková
Okres Znojmo
Místní knihovna v Jevišovicích
Knihovnice: Zdenka Komůrková

Ředitel MZK gratuluje ředitelce Městské knihovny
v Kyjově ing. Marii Ježkové

Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2014 – paní
Anna Valášková

Ing. Jiří Němec

VYDÁVÁNÍ ČASOPISU DUHA
V roce 2014 vyšel již 28. ročník časopisu Duha
s podnázvem Informace o knihách a knihovnách
z Moravy. V průběhu roku vyšla celkem tři
elektronická čísla, závěrem roku jedno tištěné číslo
s výběrem publikovaných článků.
Hlavními tématy byly knihovny jako vzdělávací
instituce, práce s náctiletými v knihovnách a trendy
knihoven. Elektronická i tištěná čísla jsou dostupná
na webové stránce http://duha.mzk.cz v PDF podobě a nově od roku 2014 také ve formátech pro čtečky.

Mezi stálé rubriky časopisu Duha patří:
•

Studie/Články

•

Dvacet let českého knihovnictví

•

Veřejné knihovny

•

Konference/Akce

•

Informace pro knihovny
(podrubrika Představujeme vysokoškolské 		
knihovny)

•

Z činnosti MZK

•

Medailon

•

Recenze

ODBOR KNIHOVNICTVÍ
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•

Regionální nakladatelství

OSOBNOSTI MZK

•

Rozhovor

•

Kavárna

Webová stránka on-line Duhy byla doplněna o
záložku Rejstřík medailonů pracovníků MZK s přehledem článků publikovaných o těchto osobnostech
v Duze. Současně bylo koncem roku vytvořeno na
hlavní webové stránce MZK 22 medailonů bývalých
pracovníků knihovny:

Od roku 2014 došlo ke zrušení rubriky Knihovnické časopisy a Regionální nakladatelství. Nově
byla zavedena rubrika Zkušenosti ze zahraničních
knihoven.
Na stránkách on-line Duhy byl doplněn odkaz
na Společnost Jiřího Mahena a jí vydávaný časopis
Milíř. Ve spolupráci s Památníkem písemnictví
v Rajhradě byli čtenáři pravidelně informováni také
o programové nabídce Památníku.

http://www.mzk.cz/osobnostiMZK.
Součástí medailonů jsou odkazy do katalogu
knihovny na publikovaná díla těchto osobností a další
odkazy v případě výskytu hesel v jiných databázích.

Koncem roku vyšlo tištěné číslo přinášející výběr
příspěvků z jednotlivých elektronických čísel jako
Duha 1-3.
Náhled on-line verze časopisu Duha

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Realizován byl workshop na téma Efektivní komunikace se čtenáři.

V oblasti vzdělávání knihovníků Jihomoravského
kraje v roce 2014 probíhala klasická frontální výuka,
zejména praktická školení, tradičně v oblasti statistik, výpůjčního modulu i katalogizace v softwaru
CLAVIUS.

Praktická pozornost byla také věnována počítačové gramotnosti, celkem dvarkát se realizovalo
školení tvorby letáků pro propagaci knihoven. Velký
zájem vzbudilo školení Trénování paměti v knihovnách. Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a
Klubem dětských knihoven Jihomoravského kraje
se konal seminář Tabu v literatuře a knihovnách.

Odborná veřejnost se mohla seznámit s novým
Občanským zákoníkem ve vztahu ke knihovnám.
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Rekvalifikačním knihovnickém kurz (akreditovaný MŠMT) absolvovalo celkem 16 účastníků.
Proběhly dva běhy (jarní a podzimní) e-learningového Knihovnického kurzu a kurzu Služby knihoven,
které úspěšně absolvovalo celkem 164 posluchačů.
Cílem Knihovnického kurzu bylo nabídnout chybějící či rozšiřující (inovační) vzdělání knihovníkům
z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních
knihoven v tematickém rozsahu rekvalifikačního
knihovnického kurzu. V podzimním termínu se
konal již druhým rokem e-learningový tutorovaný
kurz Služby knihoven v rozsahu 13 modulů.
Cílem kurzu bylo poskytnout rozšiřující
(inovační) vzdělání především vedoucím i řadovým
pracovníkům služeb z řad veřejných profesionálních
knihoven a pracovníkům regionálních oddělení
pověřených knihoven.
Nově byl zahájen e-learningový kurz Digitalizace
v knihovnách, který absolvovalo z přihlášených 14

celkem 11 posluchačů. Cílem kurzu bylo poskytnout
základní přehled o aspektech digitalizace v knihovnách a dalších paměťových institucích. Byl určen
zejména pracovníkům paměťových institucí, které
mají v plánu digitalizovat, a studentům středních
a vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat
v problematice digitalizace.
V průběhu roku 2014 se celkem 21 vzdělávacích
akcí zúčastnilo 562 knihovníků (nejen z Jihomoravského kraje, ale z celé České republiky).
V rámci pilotážního projektu UNIV 3 (Národní
ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) byla MZK pověřena zpracováním zadání
pro zkoušku k typové pozici „Knihovník v přímých
službách“. Tato pozice je jedním z výstupů pracovní
skupiny Národní soustavy kvalifikací (NSK). V roce
2015 bude následovat realizace kurzu a zkoušek
této pracovní pozice.

Rekvalifikační knihovnický kurz (akreditovaném MŠMT) absolvovalo celkem 16 účastníků.

ODBOR KNIHOVNICTVÍ

//

29

PROJEKT ERNIE
V roce 2014 pokračovala realizace projektu
ERNIE (Educational and Research Network
of Information ProfEssionals – Platforma výzkumné
a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů), jehož partnerem je i Moravská zemská
knihovna. MZK zorganizovala praxe a stáže pro
3 studentky Kabinetu informačních studií a
knihovnictví (KISK) na FF MU v Brně. Dalších 6
studentů pracovalo na terénním projektu MZK
věnovanému digitalizaci gramofonových desek.
Pořádané vzdělávací akce se soustředily především
na rozvoj odborných kompetencí zaměstnanců MZK.
Během celého roku probíhal vždy jednou týdně kurz
anglického jazyka pro pracovníky ve službách,
kterého se účastnilo celkem 15 osob. Téměř sedm-

desát zaměstnanců dále absolvovalo některé z 26
tematických školení. Většina z nich byla zaměřena
na využívání informačních technologií – programy
MS Office, předtisková příprava dokumentů, použití
tabletů, správa webových stránek knihovny, tvorba
propagačního letáku, informační zdroje pro vědu
a vzdělávání atd. Mezi další témata patřila například komunikace s uživateli, sdílení zkušeností
z návštěv zahraničních knihoven nebo zvládání stresu a konfliktů. Za účasti padesáti zástupců odborné
veřejnosti se také uskutečnilo dvoudenní Školení
katalogizačních pravidel. Dva zaměstnanci MZK byli
v rámci projektu vysláni na týdenní odbornou stáž do
Joensuu Regional Library ve Finsku.

Tvorba letáku, 21. 10. 2014, Mgr. P. Křivánek,
MU Brno

Školení katalogizačních pravidel, 25.9. 2014,
PhDr. H. Vochozková, MU Brno

PRAXE
Při realizaci odborných praxí spolupracovala
Moravská zemská knihovna s dlouhodobými partnery. Během roku 2014 absolvovali v knihovně praxi
3 studenti Vyšší odborné školy a 3 žáci Střední
odborné školy knihovnické (OA, SOŠK a VOŠ Brno).
Většina praktikantů přicházela z vysokoškolského
prostředí – 3 studentky oboru Informační studia
na Slezské univerzitě v Opavě, 10 studentů FF MU
(Hudební věda, Sdružené uměnovědy, Teorie interaktivních médií) a 1 student z Fakulty informatiky
MU.

EXKURZE
Pracovníci Oddělení knihovnictví se v roce 2014
podíleli také na propagaci knihovny formou reali-

zace odborných exkurzí. Pro OA, SOŠK, VOŠ Brno
a KISK FF MU v Brně proběhly celkem 4 exkurze.
Další exkurze absolvovali žáci ZŠ Kotlářská, SOŠ
Plzeň a studenti z Gruzie a Arménie, kteří byli v ČR
na výměnném pobytu v rámci programu ERASMUS.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
Na základě příkazní smlouvy o dobrovolnictví
bylo za rok 2014 vykázáno 215 hodin dobrovolnické práce. Jednalo se o metodickou pomoc malým
obecním knihovnám Jihomoravského kraje s jejich
webovými stránkami s cílem podpořit jejich on-line
propagaci.

PŘÍRUČKA KNIHOVNICKÉ LITERATURY

30
Oddělení vzdělávání a krajské metodiky zajišťovalo správu a pravidelné doplňování příručky
knihovnické literatury, která slouží pro metodickou
práci oddělení (poskytování konzultací veřejným
knihovnám Jihomoravského kraje) a příležitostně
také studentům knihovnictví, pro které oddělení
zajišťuje odborné praxe.

I.5.2 ODDĚLENÍ ČESKÁ KNIHOVNA
Projekt Ministerstva kultury Česká knihovna
vstoupil v roce 2014 již do 16. ročníku. Cílem projektu
je podpora nákupu nekomerčních titulů uměleckých
děl české literatury, české ilustrované tvorby pro děti
a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných.
Projekt je určen pro profesionální veřejné knihovny
a knihovny vysokých škol literárního zaměření, které jsou veřejně přístupné a musí být zaregistrovány
v evidenci knihoven na MK dle zákona 257/2001 Sb.
Projekt probíhá ve dvou kolech. V prvním kole dochází k vyhlášení projektu pro nakladatele a druhé
kolo je určeno knihovnám.
Dne 14. ledna 2014 z pověření MK Moravská
zemská knihovna v Brně vyhlásila nový ročník České knihovny – část pro nakladatele. O zveřejnění
projektu byl informován Svaz českých knihkupců a
nakladatelů, odkaz byl také zveřejněn na webových
stránkách MK ČR. Nakladatelé, kteří se v minulém
roce projektu zúčastnili, byli e-mailem informováni
o novém ročníku projektu. Uzávěrka pro nakladatele
k přihlášení knižní produkce z roku 2013 a připravované k vydání 2014 byla 21. února 2014. Do 16. ročníku projektu přihlásilo 65 nakladatelství 437 knižních
titulů, z toho bylo 22 titulů vyřazeno v předkole pro
nesplnění základních podmínek projektu. Z přihlášených 415 publikací, které splňovaly podmínky
přijetí do projektu, mělo 323 titulů vročení 2013 a 92
publikací vročení 2014. 9 titulů bylo nominováno na
cenu Magnesia Litera.
Dne 19. března 2014 zasedala Literární rada,
poradní orgán ředitele Moravské zemské knihovny
v Brně pro projekt Česká knihovna. Na svém zasedání vybrala pro knihovny do nabídkového seznamu
celkem 160 knižních titulů od 43 nakladatelů, z toho
119 titulů s vročením 2013 a 41 s vročením 2014.
Druhá část projektu – část pro knihovny byla
zveřejněna na webových stránkách MZK 7. dubna
2014. Informace o České knihovně byly také uvedeny
na stránkách MK a v elektronických konferencích

Knihovna, Region a Andersen. Knihovny, které se
v předchozích letech projektu zúčastnily, byly osloveny e-mailem, ve kterém jim byly přiděleny konkrétní
přihlašovací údaje. Uzávěrka pro knihovny proběhla
25. dubna 2014.
Z nabídky 160 titulů si knihovny mohly vybrat
v základní objednávce publikace do 6 100,- Kč
a v rezervě 20 libovolných titulů. Do projektu se
zapojilo 649 knihoven, z toho 634 veřejných a 15
vysokoškolských knihoven.
Po sumarizaci požadavků knihoven zaslalo
oddělení Česká knihovna objednávky jednotlivým
nakladatelům. Objednávky titulů základní řady byly
odeslány v květnu a titulů rezervy byly sumarizovány od srpna. První zásilky knih byly knihovnám
expedovány 29. května 2014. Celkem proběhly
4 expedice knih a bylo vystaveno 2 773 dokladů.
V roce 2014 obdrželo 649 knihoven z projektu
Česká knihovna bezplatně na obohacení fondů a
na rozšíření nabídky pro dětské i dospělé čtenáře
18 260 publikací původní české literární tvorby.
Oddělení Česká knihovna se také stalo z pověření
Ministerstva kultury ČR v roce 2014 koordinátorem
pilotního projektu Cizojazyčná literatura 2014.
2. září 2014 byl vyhlášen pilotní projekt Cizojazyčná
literatura pro vybrané veřejné profesionální knihovny, evidované dle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb. 15 zapojených knihoven
si mohlo z nabídkového seznamu, sestaveného
z nabídky 183 titulů, vybrat knihy v základní
objednávce za 30 000,- Kč a v rezervě za 20 000,- Kč.
Uzávěrka projektu pro knihovny byla 12. září 2014.
Na sestavení nabídkového seznamu se podíleli
akvizitéři Moravské zemské knihovny v Brně,
Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Národní knihovny
v Praze. Konečnou podobu nabídkového seznamu
sestavilo oddělení Česká knihovna. Po sumarizaci
objednávek oddělení Česká knihovna postupně
objednávalo knihy prostřednictvím elektronického
tržiště Tendermarket. Všechny požadované tituly
byly objednané, knihy dodala firma Megabooks CZ,
spol. s.r.o.
15 vybraných knihoven obdrželo prostřednictvím projektu Cizojazyčná literatura 2 127
publikací v anglickém, německém, francouzském,
španělském a ruském jazyce.
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I.6
ODBOR
ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN

Odbor zahraničních knihoven v Moravské zemské
knihovně spravuje čtyři dílčí knihovny:
•

Anglická knihovna

•

Německá knihovna

•

Rakouská knihovna

•

Info USA – Americká knihovna

Poskytované služby se zaměřují na poskytování
základních informací o fondu, individuálních konzultací a nabídku exkurzí. Nedílnou součástí činnosti je
nabídka vzdělávacích a kulturních aktivit na podporu
jazykového vzdělávání a poznávání historie, kultury
a reálií jednotlivých zemí.

POČET TZV. UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ
(PROVEDLI MINIMÁLNĚ JEDNU VÝPŮJČKU V ROCE 2014)
dílčí knihovna

počet unikátních čtenářů 2014

počet unikátních čtenářů 2013

527
2 959
830
348

278
3 065
807
313

InfoUSA/Americká knihovna
Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna

POČET ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK
(VÝPŮJČKY A PRODLOUŽENÍ DOHROMADY)
dílčí knihovna
InfoUSA/Americká knihovna
Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
celkem

absenční výpůjčky 2014

absenční výpůjčky 2013

1 582
72 329
14 015
1 362
89 288

787
75 238
11 827
2126
89 978
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POČET PREZENČNÍCH VÝPŮJČEK
dílčí knihovna

prezenční výpůjčky 2014

prezenční výpůjčky 2013

284
7 055
1 843
312
9 494

362
8 197
1 426
357
10 342

InfoUSA/Americká knihovna
Anglická knihovna
Německá knihovna
Rakouská knihovna
celkem

Německy psanou literaturu nabízí čtenářům a
návštěvníkům Německá a Rakouská knihovna.
V roce 2014 se konalo celkem v obou knihovnách
62 vzdělávacích akcí, které navštívilo 814 návštěvníků, a 11 kulturních akcí, které navštívilo 312 účastníků.
Mezi pravidelné akce patřilo v průběhu celého
roku zajišťování exkurzí pro studenty středních škol,
gymnázií a vysokých škol.

NĚMECKÁ KNIHOVNA

Knihovna nabízí:
•

odborné knihy a beletrii, časopisy noviny, audioa videokazety, CD, DVD

•

informace o Německu (kultuře, politice, vědě,
hospodářství, dějinách, geografii)

•

Deutsch als Fremdsprache (DaF) – učebnice,
poslechové materiály, didaktické materiály

•

slovníky (jazykové, encyklopedie)

•

přehrávač CD, kopírovací služby, tiskárnu

Každý druhý čtvrtek v měsíci se konají pravidelné
schůzky Literárního kroužku německého jazyka.
V březnu se konal Literární seminář H. Bundil
(Goethe-Institut Madrid), intenzivní literární seminář. Seminář se konal dvakrát ročně.

VÝSTAVY
Německá knihovna v Brně byla otevřena ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze 18. dubna 1997
v prostorách Moravské zemské knihovny. Její fondy
jsou volně přístupné všem zájemcům z řad veřejnosti. V případě zájmu o půjčování dokumentů mimo
prostory knihovny je nutná registrace čtenáře MZK.
Knihovna představuje významný zdroj informací
pro širokou veřejnost. Nabízí studijní materiály
zejména pro studenty germanistiky, ale i ostatní
zájemce o výuku němčiny, německé reálie, kulturu
a politiku.
Goethe Institut poskytuje Německé knihovně
MZK finanční prostředky na obnovu fondu a současně zajišťuje doprovodné kulturně-vzdělávací akce,
kterými rozšiřuje povědomí o německé kultuře a
německém jazyce.

Literatura pro děti a mládež –
Von allem Anfang an
6. 1. – 10. 2. 2014
Výstava plakátů a knih pražského Goethe-Institutu
představila aktuální německy psané knihy pro děti
a mládež. Projekt vznikl ve spolupráci s Internationale Jugendbibliothek München.
Deutsche Städte und Landschaften
11. 6. – 27. 8. 2014
Města a přírodní oblasti Německa.

ODBOR ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN
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SEMINÁŘE PRO UČITELE NĚMČINY

Franziska Gerstenberg: Spiel mit ihr
16. 10. 2014

Raná Němčina
4. 2. 2014

Ve spolupráci se Spolkem pro podporu městského
partnerství Lipsko-Brno (Verein zur Förderung der
Städtepartnerschaft Leipzig − Brno e.V.). Akci moderoval dr. phil. Thomas Krzenck.

Seminář vedla Štěpánka Laňová z Goethe-Institutu.
Nejednalo se o metodický seminář, ale o prezentaci
materiálů pro výuku němčiny v MŠ a 1.-2. třídě ZŠ.
Seminář byl určen učitelkám mateřských škol a
učitelům 1.–2. ročníku základních škol, kteří neznají
materiály Goethe-Institutu a chtěli se dozvědět více
o nabídce Goethe-Institutu v oblasti rané němčiny.
Literarische Texte im Deutschunterricht
24. 9. 2014
Seminář vedla Štěpánka Laňová z Goethe-Institutu.
Účastníci si na konkrétních příkladech vyzkoušeli
možné metody práce s původním literárním textem.
Cílem semináře bylo nabídnout učitelům inspiraci
pro výuku němčiny.

Deutschland im Blickpunkt
3. 12. 2014

Lektor Mark Schneider. Seminář ve spolupráci s
jazykovou školou a vydavatelstvím Polyglott. Náměty pro výuku reálií. Určeno učitelům základních
a středních škol.

AUTORSKÉ ČTENÍ
Iva Procházková: Uzly a pomeranče
5. 2. 2014
Konalo se v českém a v německém jazyce. V roce
2012 získala autorka za tento román cenu Luchs.

CYKLUS SOUČASNÝ NĚMECKÝ FILM
PO ROCE 2000
v původním znění s podporou německých titulků
Součástí kulturní nabídky Německé knihovny byl
cyklus „Současný německý film“, v rámci něhož
mohli návštěvníci zhlédnout filmovou projekci
německého filmu v původním znění (s podporou
německých titulků pro lepší porozumění). Filmy
byly vybírány po konzultaci s kulturním oddělením
Goethe-Institutu Tschechische Republik v Praze.
Využíval se fond tamějšího filmového archivu.
•

19. 2. Dokumentární film Peak über allen Gipfeln (Hannes Lang, 2011)

•

18. 3. Lola rennt (T. Tykwer, 1998)

•

16. 4. První část trilogie Dreileben - Etwas Besseres als den Tod (Ch. Petzold, 2011).

•

23. 4. Druhá část trilogie Dreileben - Komm mir
nicht nach (D. Graf, 2010-2011)

LITERÁRNÍ SEMINÁŘE
Každý měsíc se konaly literární semináře zaměřené na prózu německých a rakouských autorů, které
fungovaly na podobném principu jako Reading
Group Anglické knihovny. Dvakrát se v průběhu

Franziska Gerstenberg čte a diskutuje, 16.10.2014,
moderátor dr. Thomas Krzenck
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roku konal pod vedením paní Bundil z Goethe-Institutu Madrid blokový seminář, ve kterém účastníci
diskutovali o přečtených dílech.

RAKOUSKÁ KNIHOVNA

Rakouská knihovna, na jejíž knihovní fond přispívá rakouské ministerstvo Bundesministerium
für Europa, Integration und Äußeres, vytváří svůj
kulturně vzdělávací program ve spolupráci jednak
s Rakouským kulturním fórem v Praze a jednak s tzv.
odbornými poradci z Ústavu germanistiky, nordistiky
a nederlandistiky na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity. V jarním semestru připravil PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. seminář „Tendence v současné
německy psané próze“, v němž především studenti,
doktorandi nebo vyučující oboru germanistiky prezentovali aktuální trendy při rozboru jednotlivých
literárních děl německy psané literatury. Semináře
byly určeny i pro laiky z řad veřejnosti, kteří o danou
tematiku mají zájem. V rámci semináře vystoupil
v únoru i Harald Haslmayr, který přednášel o roli
Verdiho hudby ve Werfelových románech.
Každý měsíc s výjimkou letních prázdnin probíhalo setkání diskusní skupiny asi 10 osob. Tématem
těchto setkání byla próza německých a rakouských
autorů a fungovala na podobném principu jako Reading Group Anglické knihovny.
V předchozím roce byla navázána spolupráce
s Österreich Institutem Brno, jehož konverzační
kurz němčiny probíhal v prostorách knihovny i
v první polovině roku 2014. Rakouská knihovna tak
získala nové čtenáře z řad účastníků kurzu.

Ve spolupráci s Österreich Institutem Rakouská
knihovna zorganizovala semináře pro učitele němčiny, které vedli lektoři této jazykové školy. Akce měla
velmi dobrý ohlas a pokračovala i v druhé polovině
roku, kdy semináře zaštítila Německá knihovna.
U vchodu do zahraničních knihoven probíhala tematická výstavka. Vystavené publikace bylo možné
zapůjčit u pultu v zahraničních knihovnách. V roce
2014 proběhla např. prezentace kriminální literatury, komiksů či oceněných rakouských i německých
autorů. Zájem o tyto publikace se v době jejich vystavení vždy zvýšil.

KULTURNÍ AKCE RAKOUSKÉ KNIHOVNY
Rakouské kulturní fórum v Praze se v březnu podílelo na knižní prezentaci olomouckého germanisty, překladatele a spisovatele Radka Malého, který
v brněnské Rakouské knihovně představil svůj nový
překlad R. M. Rilkeho.
V březnu 2014 se konalo rovněž ve spolupráci
s Rakouským kulturním fórem v Praze autorské
čtení rakouského autora Franzobel, jehož texty
hudebně doprovázel saxofonista a skladatel Klaus
Dickbauer.
Rakouská knihovna dále realizovala v květnu
ve spolupráci s divadelním festivalem „Drehbühne
Brno“ divadelní workshop a divadelní představení
pro školy. Dvě třídy žáků měly možnost zhlédnout
vystoupení vídeňské improvizační skupiny Freilos.

ODBOR ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN

ANGLICKÁ KNIHOVNA

Typ akce
seminář
exkurze
Reading Group

Jako v letech předchozích byla i pro rok 2014
prodloužena Dohoda o spolupráci s British Council. Na základě této Dohody byly do fondu Anglické
knihovny pořízeny aktuální materiály k přípravě na
cambridgeské zkoušky.
Na základě této spolupráce se i letos uskutečnily
semináře pro učitele angličtiny (FCE writing: focus
on part 1: an essay, Workshop: Why are you not teaching english through drama?).
Další semináře pro učitele angličtiny se uskutečnily díky spolupráci s vydavateli učebnic anglického
jazyka (Building to communicate; Warmers and
Coolers for Young adults and Adults; Opening The
Mind: 21st century teaching ; Tell me a story; Keeping Them on Booard, From „Know Them“ To „Use
Them“, In Business Developing Communication
Skills in Business English, Presenting and Practising Languafe for FCE Skills; Tom Hutchinson Tour:
Principless and Precesses; Professional Development for Secondary Teachers).

AMERICKÁ KNIHOVNA / INFOUSA
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Počet konání

Počet účastníků

11
14
6

485
338
44

I v roce 2014 jsme pokračovali v projektu na podporu čtení v anglickém jazyce s názvem Motivating
Reading Activities. Cílem projektu bylo představit
tzv. zjednodušenou četbu (nebo také Graded Readers) jako publikace, které mohou studentům pomoci
v přípravě na maturitní zkoušku.
Tradiční součástí aktivit pořádaných Anglickou
knihovnou bylo setkávání čtenářské skupiny neboli
tzv. Reading Group. Skupina se setkávala v pravidelných měsíčních intervalech s výjimkou letních
prázdnin. Účastníci debatovali o knize přečtené
v anglickém originále. Debaty probíhaly v angličtině.
Výběr literatury se zaměřoval zejména na současnou britskou beletrii. Na přání účastníků byla mezi
tento výběr zařazena i literaturu faktu (Malcolm
Gladwell/Outliers: The History of Success).

Typ akce
přednáška
seminář
promítání
exkurze

//

Počet konání

Počet účastníků

6
10
10
14

269
295
701
338

GRANTY
V roce 2014 obdržela Americká knihovna /
InfoUSA dva granty od Velvyslanectví USA, díky kterým bylo možné rozšířit fond i služby poskytované
uživatelům knihovny.
Finanční grant ve výši $ 13 600 (272 752 Kč) byl
z velké části, cca 180 000 Kč, určen na realizaci
projektu tzv. American Corner, který umožní vybudovat ve společných prostorech Zahraničních
knihoven MZK speciální prostor pro InfoUSA. Dokončení projektu je plánováno na jaro 2015.

Další část grantu cca 50 000 Kč byla určena na
odměny pro přednášející. To umožnilo InfoUSA
organizovat vlastní projekty. Např. semináře pod vedením odborných lektorů, přednášky ve spolupráci
s FF MU, Fulbrightovou komisí a jinými organizacemi.
Dále bylo z grantu hrazeno prodloužení předplatného amerických časopisů pro rok 2015 a výuka
angličtiny pro garanta InfoUSA.
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Vedle finančního grantu získala MZK do fondu
InfoUSA cca 280 nových titulů. Jejich výběr proběhl
ve spolupráci s katedrami amerikanistiky v Brně
a v Ostravě a ve spolupráci s projektem Americká
literatura dnes. Součástí akvizice byly také učebnice
k přípravě na studium v USA. Tyto aktivity napomáhají realizaci prohlášení Memoranda o porozumění
(podepsáno 2013 mezi MZK a Velvyslanectvím USA),
kterým se InfoUSA stalo součástí sítě EducationUSA.

AKTIVITY
Díky spolupráci s Velvyslanectvím USA se v MZK
uskutečnily přednášky profesorů z amerických univerzit. V únoru zde vystoupil Paul Von Blum (UCLA)
v rámci tzv. „Black History Month“ s přednáškou o
afroamerickém umění s názvem African American Art and Visual Culture. V březnu nás navštívil
profesor Earl H. Fry (Brigham Young University) s
přednáškou U.S. Foreign Policy Priorities during
President Obama’s Second Term.
Ve spolupráci s českým klubem absolventů IVLP
(Czech IVLP Alumni Club), který působí v rámci
Amerického centra v Praze, se uskutečnila před-

Paul Von Blum v Moravské zemské knihovně

náška Václava Sochora, který zhodnotil třítýdenní
cestu po USA v programu „Insights on America“.
V listopadu 2014 proběhla přednáška Jeffreyho
A. Vanderziela k tématu původních obyvatel Ameriky s názvem Vanishing into Visibility / Národy, které
nezmizely.
Tradičně ve spolupráci s Fulbrightovou komisí
proběhlo několik seminářů k možnostem studia a
stipendií na amerických univerzitách.
V roce 2014 jsme zahájili cyklus seminářů pro
učitele angličtiny „MZK Teacher’s Club“ pod vedením lektorky Mgr. Martiny Pavlíčkové.
V roce 2014 jsme opět mohli uvést 10 zásadních
filmových děl z produkce USA v cyklu Filmové pondělky. Nově jsme přistoupili k výběru filmů. Snažili
jsme se zařazovat filmy, které tematicky navazovaly
na uváděné přednášky, případně jsme naopak oslovovali přednášející podle témat filmů.
Nově se podařilo navázat kontakt s organizací
CTYOnline, která umožňuje zapojení nadaných žáků
do výuky Centra pro talentovanou mládež americké
university Johns Hopkins.

Jeffrey Vanderziel

Earl H. Fry (Brigham Young University): přednáška U.S. Foreign Policy Priorities during President Obama’s Second Term.

37

//

SEKCE KNIHOVNÍCH SLUŽEB

SEKCE KNIHOVNÍCH
EKONOMICKÝSLUŽEB
ODBOR

//
//

2
SEKCE FONDU
II.2
A SLUŽEB
II.1		
II.2
II.3
II.4
II.5		
II.6
II.7
II.8		

ODBOR
ODBOR VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB A SPRÁVY FONDU
INFORMAČNÍCH
ODBOR INFORMAČNÍCH SLUŽEB
ODBOR DOPLŇOVÁNÍ FONDU
TECHNOLOGIÍ
ODBOR ZPRACOVÁNÍ FONDU
ODBOR PERIODIK
ODBOR RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ
ODBOR HISTORICKÝCH CELKŮ
ODBOR REVIZE FONDU

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

37

38

//

ODBOR VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB A SPRÁVY FONDU

II.1
ODBOR VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
A SPRÁVY FONDU

Odbor v průběhu roku 2014 řešil základní úkoly
zajištění chodu výpůjčních služeb a správy fondu.
Veškeré úkoly a plánované změny vedoucí ke zlepšení služeb se podařilo zvládnout bez větších obtíží.
MZK si v tomto odboru stále drží vysoký standard
poskytovaných služeb. Ve snaze o jejich zlepšování
došlo přesto k několika změnám. V dubnu vstoupil
v platnost nový knihovní řád. Jednou z klíčových
změn byla registrace čtenářů od 12 do 14 let. Byly
zpoplatněny rezervace knih částkou 10,- Kč za knihovní jednotku.
Byl zahájen proces revitalizace studoven, jejichž
fondy byly rozšířeny za pomoci dotace MK ČR o mimořádný nákup zahraniční literatury.

II.1.1 ODDĚLENÍ PŮJČOVNY
Oddělení poskytovalo kvalitní služby pro čtenáře
nejvyššího komfortu včetně bibliograficko informačních služeb. V roce 2014 bylo registrováno 19 141
čtenářů, z toho 8 831 čtenářů bylo nově zaevidováno
a 11 720 si stávající registraci prodloužilo. Prostřednictvím systému Aleph bylo uskutečněno 519 000
výpůjček. Z toho 246 797 prolongací. V říjnu nabídl
odbor zájemcům dárkový poukaz s průkazkou do
MZK.

II.1.2 ODDĚLENÍ SKLADŮ
V roce 2014 došlo ve studovnách a volném výběru k redukci méně oběhových titulů. Pracovníci
skladu museli v krátké době zařadit zpět do fondu
cca 10 000 svazků. Tuto jednorázovou akci se podařilo zvládnout bez dopadu na běžný provoz. Byl však
nutný přesun jednotlivých lokací a jiné dispoziční
uspořádání. Z důvodu hromadného vracení knih
z příruček studoven došlo k přestěhování lokace X2
v celkovém objemu 162 bm z 1. patra skladu do 8.
patra.

Z přízemí došlo k přestěhování části lokace
2 do 1. patra.
Po tomto přestěhování byl fond nově uspořádán,
celkový přesun knihovních jednotek představoval
cca 1 851 bm. Pro lepší orientaci skladníků při vyhledávání knih byly police po přesunech opatřeny
novými štítky se signaturou.
Pracovníci skladu MZK v roce 2014 vyhledali
269 395 požadavků a zařadili 305 223 knihovních
jednotek. Průběžně byl doplňován nový přírůstek
knih.

ODBOR INFORMAČNÍCH SLUŽEB
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II.2
ODBOR
INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Odbor informačních služeb zajišťoval správu,
organizaci a provoz dvou samostatných studoven
(Studovna humanitních věd a Studovna přírodních
a technických věd), které zajišťovaly knihovnické,
bibliografické, referenční a informační služby. Odbor informačních služeb se spolu se zahraničními
knihovnami podílel na zajišťování kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.
Na základě poptávky uživatelů zřídila MZK další
týmovou studovnu v 7. patře. MZK v současné době
disponuje dvěma týmovými studovnami, které byly
celkem využity 653krát. Pracovníci OIS mají kromě
pravidelných služeb v obou zmíněných studovnách a
u informačního pultu v přízemí na starosti marketing
a propagaci akcí a změn v knihovně. Kromě správy
webových stránek pečují o sociální sítě knihovny a
zodpovídají e-mailové dotazy čtenářů (z knihy přání
či celostátní knihovnické služby ptejteseknihovny.
cz). Vypracovali 51 rešerší, poskytli 5 215 ústních
informací a 52 konzultací. Pro školy i širokou veřejnosti zajistil odbor 40 exkurzí pro celkem 1 040
zájemců. Kulturní a vzdělávací akce probíhaly po
celý rok kromě prázdnin.

NADSTANDARDNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Velký zájem ze strany široké i odborné veřejnosti
je zejména o populárně naučné přednášky, které
se konaly z důvodu vysoké návštěvnosti v konferenčním sále v přízemí. Zájem o přednášená témata byl
především z důvodu věhlasu přednášejících, jednalo
se o významné osobnosti vědy a techniky, mnohdy
odborníky se zahraničním renomé. Forma prezentace přednášek byla srozumitelná i pro neodborníky,
z toho důvodu mnohdy návštěvnost překračovala
kapacitní možnosti sálu.
8. 1. 2014
Filip Šír, DiS.
Byl jsem v amerických knihovnách

29. 1. 2014
Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Nanotechnologie a nanomateriály pro 3. tisíciletí
12. 2. 2014
RNDr. V. Wagner, CSc.
Tak už toho Higgse konečně máme
aneb Nobelova cena za fyziku v roce 2013
26. 3. 2014
Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Mozart a Salieri. Mýtus a skutečnost
2. 4. 2014
Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc.
Nevyzpytatelné komety
9. 4. 2014
Ing. T. Přibyl
Zvídavá kola na planetách se stále točí
15. 4. 2014
Prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc.
Hrátky s pokřiveným světem
14.5.2014
RNDr. J. Grygar, CSc.
Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku aneb
Země pod údery meteoritické artilerie
21.5.2014
Prof. S.R. Habbal, Ph.D.
The Scientific Magic of Disappearing Sun aneb
Magická krása slunečních zatmění
28.5.2014
Prof. U. von Kusserow
Magnetic Universe - Magnetický vesmír
24. 9. 2014
Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc.
Okruh kondorů
1. 10. 2014
RNDr. V. Wagner, CSc.
CERN má 60! Pár kamínků z mozaiky laboratoře
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22. 10. 2014
RNDr. P. Zamarovský, CSc.
Stephen Hawking a smrt filosofie
5. 11. 2014
RNDr. V. Wagner, CSc.
Podstatu většiny hmoty ve vesmíru stále
neznáme. Co dnes víme o temné hmotě?
(Týden vědy a techniky)
11. 11. 2014
Prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc.
Poselství Velkého třesku současnosti. Byly
objeveny reliktní gravitační vlny?
(Týden vědy a techniky)
3. 12. 2014
Miloň Čepelka
Autorské čtení & beseda & autogramiáda
& šansony
10. 12. 2014
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Betlémská hvězda
15. 12. 2014
Filip Šír, DiS.
Za zvukovými dokumenty k mysu Dobré naděje
8. 1. 2014
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.
Role rituálu v dějinách lidstva
Odbor informačních služeb se podílel na
zajišťování odborných školení pro veřejnost.
Témata se věnovala vyhledávání v elektronických
zdrojích, metodám citování a práci s databázemi.
Školení probíhala v počítačové učebně, aby si
účastníci mohli sami přednášená témata prakticky
vyzkoušet.
30. 1. 2014
Vyhledávání v zahraničních databázích
odborných článků
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
20. 2. 2014
Bezplatné bibliografické databáze technických
norem a standardů
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
27. 2. 2014
Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
6. 3. 2014
Informační zdroje z oblasti lékařství a
zdravotnictví

Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
13. 3. 2014
Databáze s licencovaným přístupem v MZK
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
20. 3. 2014
Rešerše v databázích Úřadu průmyslového
vlastnictví
Lektor: Ing. Zuzana Čapková, Úřad průmyslového
vlastnictví v Praze, a Ing. Mgr. Lucie Kanioková,
Jihomoravské inovační centrum v Brně
27. 3. 2014
Elektronické informační zdroje z oblasti
zdravotnictví a lékařství
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
3. 4. 2014
Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
10. 4. 2014
Patenty a užitné vzory – právní ochrana
technických řešení
Lektor: Ing. Jarmila Avratová a Mgr. Eva Pokorná,
Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
24. 4. 2014
Bezplatné informační zdroje pro vědu
a vzdělávání
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
13. 5. 2014
Informační zdroje pro vědu a výzkum
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
15. 5. 2014
Portály a databáze z oblasti šedé literatury
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
22. 5. 2014
Volně přístupné databáze patentů USA
Lektor: Ing. Zuzana Čapková a Mgr. Eva Pokorná,
Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
12. 6. 2014
Portály a brány pro vyhledávání odborné
literatury
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
25. 9. 2014
Bezplatné databáze patentů
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
2. 10. 2014
Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
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7. 10. 2014
Vyhledávání odborné literatury 1
Určeno studentům francouzského jazyka
a literatury Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity.
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
7. 10. 2014
Vyhledávání odborné literatury 2
Určeno studentům francouzského jazyka
a literatury Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity.
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
16. 10. 2014
Databáze ochranných známek a průmyslových
vzorů
Lektor: Ing. Jarmila Avratová a Ing. Zuzana
Čapková, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
23. 10. 2014
Licencované databáze přístupné prostřednictvím
MZK
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
6. 11. 2014
Bezplatné informační zdroje z oblasti
ekonomických věd
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
12. 11. 2014
Informační zdroje z oblasti zdravotnictví
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
13. 11. 2014
Patenty a užitné vzory – právní ochrana
technických řešení
Lektor: Ing. Jarmila Avratová a Mgr. Eva Pokorná,
Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
20. 11. 2014
Brány a portály pro vyhledávání odborné
literatury
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
27. 11. 2014
Bezplatné portály a databáze z oblasti šedé
literatury
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
2. 12. 2014
Bezplatné databáze a portály pro vyhledávání
odborné literatury
Lektor: PhDr. Martina Machátová, MZK
Ve spolupráci s Vysokou školou Karla Engliše
v Brně se na této škole uskutečnila tři školení
pro pedagogy a studenty (informační zdroje pro
vědu a výzkum, zdroje pro odbornou literaturu).
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Týden vědy v MZK
Speciální pozornost byla věnována Týdnu vědy
techniky, během kterého knihovna uspořádala
exkurze do digitalizačního centra a restaurátorské
dílny, výstavu, dvě přednášky a dvě školení. Celkem
navštívilo nabízené aktivity 701 zájemců.

VÝSTAVY
Odbor informačních služeb se podílel na
zajišťování výstav:
•

Romano suno (Romský sen)

•

výstava fotografií: OKAmžik ŽIVOTA

•

Viktor Kaplan v patentech

•

SHOEAST, výstava písanek a učebnic

•

Moderní přímá demokracie: švýcarskočeský dialog

•

An vědy a umění miloval. Milovníci a
mecenáši věd a umění v řeholním rouše
(Rajhrad)

•

Na čem se smaží Indonésie

•

Půjčovní výstava Bohumila Hrabala

•

Příběhy hasičských praporů

•

Jedna fotografie vydá za tisíc slov

Registrovaní návštěvníci knihovny využívali
přístup k elektronickým online databázím, které
knihovna předplácí.
V roce 2014 bylo pro registrované čtenáře dostupných 17 oborově různě zaměřených databází: Academic Search Complete, Business Source Complete,
Web of Knowledge, Naxos Music Library, Oxford
Music, Library PressDisplay Newspapers (včetně
nové platformy PressReader), Anopress, ASPI, ProQuest Central, ČSN Online, RILM Abstracts of Music
Literature a EZB.
Nově knihovna zakoupila přístup k elektronickým
knihám společnosti EBSCO eBook Public Library
Collection, obchodní a ekonomické databázi Factiva. Na zkoušku měla knihovna roční předplatné
turistické databáze AtoZ a elektronického zdroje
určeného pro středoškoláky Middle online Package.
Většina z nich byla dostupná i s možností vzdáleného
přístupu. Více na www.mzk.cz/databaze.
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II.2.1 ODDĚLENÍ STUDOVEN
Pracovníci studoven se věnovali zařazování
nových přírůstků a poskytování bibliograficko informačních služeb.
Nově bylo zařazeno do fondu humanitní studovny 1 376 titulů, do fondu studovny přírodních a
technických věd 2 396 titulů. Fondy obou studoven
byly významně obohaceny o zahraniční literaturu,
zejména z oblasti přírodních a technických věd, což
dokládá i číslo přírůstku. Volný výběr byl doplněn
o 4 376 titulů k absenčnímu půjčování, beletrie byla
doplněna o 719 titulů.
Počet prezenčních výpůjček:
•
•

Studovna humanitních věd: 		
36 853
Studovna přírodních a technických věd: 23 140

Pro databázi ANL bylo zpracováno 1 167 záznamů.
Vytvořeno bylo 378 autoritních záznamů a podáno 28
návrhů oprav.

Slovník českých knihovníků
Oddělení studoven se podílelo na budování databáze Slovník českých knihovníků, jehož správu v roce
2014 převzala Národní knihovna. V průběhu srpna
došlo k importování hesel z původního systému přístupného ze stránek SDRUK do knihovního systému
Aleph Národní knihovny ČR. Oddělení zpracovalo 13
nových hesel a zaznamenalo 70 oprav. Hesla byla
vytvářena na základě vyplněného dotazníku, u žijících osob navíc se souhlasem s poskytnutím údajů.

HUDEBNÍ KNIHOVNA
Hudební knihovna je součástí Oddělení studoven
jako specializované pracoviště poskytující bibliograficko informační služby v oblasti hudby a muzikologie a zajišťující činnost a provoz hudebního koutku
ve studovně humanitních věd.
V roce 2014 Hudební knihovna nadále pokračovala v katalogizaci hudebnin a zvukových
dokumentů v rámci povinného výtisku. Věcně
bylo zkatalogizováno 50 hudebnin (sdílená katalogizace), v bázi MZK 618 hudebnin a zvukových
dokumentů, věcně bylo ověřeno 128 dokumentů,
věcně opraveny 4 hudebniny a 699 hudebnin bylo
rekatalogizováno věcně. Na základě doporučení

garanta byla doplňována odborná hudební příručka o významné tituly zahraniční muzikologické
literatury. Taktéž byl doplňován fond hudebnin
o další výtisky z produkce českých a zahraničních
vydavatelů. V roce 2014 bylo poskytnuto 93 ústních
porad a 57 konzultací, 7 písemných zahraničních
informací a 72 v rámci ČR. Na základě požadavku
uživatele byla vypracována odborná rešerše na téma
„Housle jako hudebněvýchovný prostředek“. V září
byla předána do Hudební knihovny urgence povinných výtisků hudebnin a zvukových dokumentů,
urgováno bylo 20 vydavatelů.
Hudební knihovna se v roce 2014 podílela na
zajištění úkolů VaV. V rámci retrokonverze fondu
MZK bylo nově rekatalogizováno 3 386 hudebnin
19. a 1. pol. 20. století. Jako významný celek byla
zpracována hudební edice Schott. Zkontrolováno
bylo 2 407 záznamů, u 621 záznamů byla upravena
datace a jmenný popis, 70 záznamů bylo kompletně
jmenně rekatalogizováno. Sloučeno bylo 81 záznamů. K bibliografickým záznamům bylo provázáno
449 hudebních incipitů.
Ve spolupráci s revizním oddělením pokračovala revize a lepení čárových kódů hudebnin lokace
Mus4 (1 538 jednotek). Při revizi byly nalezeny staré
hudební tisky, které byly po ověření datace (podle
čísla vtlačených ploten) následně přelokovány do
historického fondu MZK (19). V rámci přesunu fondu
ve skladišti starých tisků a rukopisů (14 m) bylo 498
hudebnin připraveno a odvezeno k dezinfekci do
Moravského zemského archivu.
Díky dokončené retrokonverzi hudebnin do
elektronického katalogu se hudební fond stal přístupný pro badatele a interprety nejen u nás, ale
i v zahraničí. Ve středu zájmu zahraničních badatelů
byli především skladatelé 19. století – anglický hudební skladatel John William Harmston, švýcarský
Joachim Raff a chorvatský Blagoje Bersa.
Hudební knihovna nadále spolupracovala na
projektu VISK 9 (CASLIN - Rozvoj Souborného
katalogu CASLIN a souboru národních autorit).
Zvláštní pozornost byla věnována autoritám z fondu
hudebních starých tisků a rukopisů. Byl přepracován
a podán projekt „Hudební sbírka a půjčovna Carla
Winikera“ – Standardní projekt GAČR. Probíhala
jednání na přípravě projektu Národní fonotéky mezi
MZK a dalšími kulturními institucemi uchovávajícími vzácné zvukové nahrávky.

ODBOR INFORMAČNÍCH SLUŽEB
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

s výhledem na jejich sdílenou katalogizaci a schválení minimálního záznamu pro speciální dokumenty.

Hudební knihovna uspořádala během prvního
pololetí 2014 dvě odborné přednášky pro veřejnost:

Pracoviště zajišťovalo praxe pro studenty Filozofické fakulty MU v Brně. V průběhu roku se uskutečnilo několik odborných konzultací k diplomovým
pracím studentů hudebních oborů FF MU a PedF
MU.

•

10. 4. 2014
Příbuzenské vztahy hudby a slovesného
umění
přednášející doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc.

•

15. 5. 2014
Šest životů Bohuslava Martinů
přednášející Mgr. Aleš Březina, ředitel Institutu
Bohuslava Martinů v Praze

Bylo zajištěno celkem šest exkurzí a přednášek
pro studenty středních a vysokých škol s účastí 97
posluchačů.
Garant Hudební knihovny se v rámci prohlubující
kooperace a koordinace pracovních postupů účastnil
jednání pracovní skupiny pro katalogizaci zvukových
dokumentů při Národní knihovně v Praze. Jednání
se týkala sjednocení popisu zvukových dokumentů

Účast na seminářích a konferencích
•

13.–14. 5.
seminář „Leoš Janáček aneb Morava světová“
(KJM Brno)

•

21. – 22. 10.
Konference „ Paralela meziválečné hudby a
hudby současnosti v Ostravě“ (Ostrava)

Přednáška Příbuzenské vztahy hudby a slovesného umění – přednášející doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc.,
Malý sál, 10. 4. 2014
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II.2.2 ODDĚLENÍ MEZIKNIHOVNÍCH
VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
Celkem na MVS bylo zpracováno 13 586 požadavků. Z toho bylo 197 požadavků vráceno zpět
čtenářům. Jednalo se tituly dostupné ve fondu MZK
či na území Brna. Od uživatelů byla za služby MVS v
roce 2014 vybrána částka 306 372,- Kč.
Ve spolupráci s odbory EO, OD a ST bylo službou
eBooks on Demand v roce 2014 kladně vyřízeno
121 objednávek. Během roku bylo z toho přijato
78 nových objednávek. Převyšující počet kladně
vyřízených EOD byl způsoben nadměrným počtem
objednávek z vánoční slevové akce z prosince 2013,
které byly zpracovány až v průběhu 1. čtvrtletí 2014.
Prostřednictvím MVS se ve spolupráci s odborem
doplňování fondu a odborem revize fondu podařilo
nahradit 24 ztracených knih. Jednalo se o tituly,
které podle katalogu měly být ve fondu MZK a které
byly nedostupné. Čtenáři je proto požadovali prostřednictvím MVS.
V době letního uzavření knihovny (3 týdny) nebyl přerušen provoz oddělení MVS. Průběžně byly
zpracovávány objednávky MVS/MMVS, které mohli
čtenáři nepřetržitě zadávat přes webový formulář.
Zároveň bylo třeba zpracovávat zaslané tituly, jejichž
výpůjční lhůty se u dodavatelských knihoven nedaly
prodloužit, aby byly co nejdříve k využití pro žadatele.
Pokles objednávek pasivní MVS v posledním
čtvrtletí způsobilo dočasné zavedení poplatků za
poštovné pro výpůjčky z fondu MZK knihovnám v ČR
mimo Jihomoravský kraj.

Doplňující zprávy
1. Upomínky: 99
2. Průběžné kopírování článků pro MVS a MMVS
3. Průběžné vyhledávání ve skladišti pro MVS, 		
MMVS a EOD.
4. Písemné informace: (e-maily - odpovědi čtenářům a knihovníkům): 6106

UKONČENÍ PROJEKTU EOD
V roce 2014 byl projekt EOD (Ebooks on Demand
- A European Library) ukončen. Moravská zemská
knihovna jako jeden ze spoluorganizátorů byla
do projektu zapojena od jeho zahájení v roce 2009.
Cílem projektu bylo zpřístupnění knih nepodléhajících autorskoprávní ochraně, tzn. knih vydaných
v Evropě cca do roku 1900, v digitální podobě pro
odborné i soukromé účely. Mimo službu digitalizace nabízela knihovna ve shodě s projektem také
doplňkovou službu print on demand - tisk na
vyžádání, umožňující uživatelům získat nikoli jen
digitální kopii zvolené knihy, ale současně také její
vytištěný exemplář. Takto vytištěné knihy byly
ve shodě s projektem dále nabízeny zájemcům na
serverech Amazon nebo Lulu. V letech 2010–2014
zpracovala Moravská zemská knihovna celkem 460
požadavků.

ODBOR INFORMAČNÍCH SLUŽEB

MVS

v tom

požadavky z jiných knihoven ČR
požadavky jiným knihovnám ČR
požadavky z jiných zemí
požadavky jiným knihovnám
z jiných zemí
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12 601

celkem kladně vyřízených požadavků
knihy, periodika

5 859

kopie poskytnuté náhradou

3 245

ostatní

22

prolongace

3 475

počet požadavků

9 578

počet kladně vyřízených požadavků

8 812

počet požadavků

2 152

počet kladně vyřízených požadavků

2 145

počet požadavků

139

počet kladně vyřízených požadavků

118

počet požadavků

1 717

počet kladně vyřízených požadavků

1 526

Písemné informace čtenářům a knihovnám – emaily za MVS

6 106

SROVNÁNÍ
Odesláno jiným knihovnám

2009

2010

2011

2012

2013

2014

vnitrostátně

6 065

6 186

5 755

4 882

13 716

8 812

do zahraničí

174

209

223

221

174

118

Výpůjčky z jiných knihoven

2009

2010

2011

2012

2013

2014

z ČR objednáno

2 593

2 018

1 923

2 084

2 129

2 152

z ČR zapůjčeno

1 805

1 720

1 591

1 890

1 968

2 145

ze zahraničí objednáno

1 809

1 798

2 096

2 089

1 747

1 717

ze zahraničí zapůjčeno

1 793

1 660

1 843

1 906

1 487

1 526

EOD

2011

2012

2013

2014

celkem požadavků

48

101

175

78

z toho kladně vyřízeno

45

75

86

121
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II.3
ODBOR
DOPLŇOVÁNÍ FONDU

Pracovníci odboru doplňování fondu se zaměřovali na důsledné získávání domácí produkce
prostřednictvím povinného výtisku podle zákona
č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, sledovali Knižní novinky, databázi Ohlášených knih
a využívali program porovnávající došlou produkci
v NKP, MZK a VK Olomouc. Při zjišťování chybějících
publikací se již druhým rokem využívá program,
který porovnává bibliografické záznamy v bázi
NKC01 (Cluster) a je kontrolován a vyhodnocován
každý měsíc. Toto srovnání vede k efektivnějšímu
vymáhání chybějícího povinného výtisku. Zpětně
byly pomocí tohoto programu zjištěny chybějící tituly
za poslední tři roky, na které má knihovna ze zákona
stále nárok. V důsledku toho vzrostl počet urgencí
nakladatelům, kteří povinný výtisk nedodali. Celkem
bylo zasláno 627 prvních urgencí, 91 druhých urgencí a 8 právních urgencí. Kromě této písemné formy
byli nakladatele pravidelně upomínáni i telefonicky.

NAVÝŠENÍ NÁKUPU
ZAHRANIČNÍ LITERATURY
V roce 2014 získala knihovna od Ministerstva
kultury mimořádné finanční prostředky ve výši
6 180 000,- Kč, které byly využity převážně na nákup
odborné zahraniční literatury.

Celkem bylo formou soutěžního tendru zakoupeno 3 798 cizojazyčných publikací, které byly
objednány v koordinaci s odbornými garanty pro
jednotlivé vědní obory.
V roce 2014 se podařilo zpracovat většinu regionálních publikací, které byly shromažďovány
v minulých letech. Jednalo se zejména o informační
publikace a regionální mapy, které jsou získávány
pravidelnou návštěvou mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Go a Regiontour.
V roce 2014 pokračovala spolupráce v projektu sdílené katalogizace Cluster (NKP, MZK a VK
Olomouc). Pozornost byla zaměřena na průběžné
zpracování současné produkce, která je čtenáři nejvíce žádána. Podařilo se zvýšit podíl MZK v procesu
sdílené katalogizace.
Oddělení doplňování akvizičně zpracovalo knihy
pro zahraniční knihovny MZK a Hudební knihovnu
MZK. Doplňují se i speciální a kartografické dokumenty.
Agendu urgence not a hudebních CD nově převzala Hudební knihovna.

V roce 2014 bylo zpracováno:
pro Anglickou knihovnu
pro Německou knihovnu
pro Rakouskou knihovnu
pro Americkou knihovnu-InfoUSA
pro Hudební knihovnu

1 736
389
111
99
258
594
a 48

svazků

notových publikací,
hudebních CD
gramodesek

ODBOR DOPLŇOVÁNÍ FONDU

DARY
Ve srovnání s předchozími lety vzrostl počet
darů. Průběžně byly sledovány nabídkové seznamy
ostatních knihoven. Publikace, které nebyly ve fondu MZK, byly takto systematicky doplňovány. V roce
2014 se podařilo tímto způsobem získat zejména
náboženské publikace z Teologické fakulty Jihočeské univerzity.
Kromě darů od institucí byly dalším zdrojem
doplňování i soukromé dary. Také partnerské organizace zahraničních knihoven obohatily svými dary
fondy příslušných knihoven.
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V roce 2014 již nepokračovala zahraniční výměna. Pouze se Slovenskou národní knihovnou a
Slovenskou pedagogickou knihovnou byla dokončena výměna běžného ročníku daných časopisů. Slovenské knihy, zejména skripta a učební materiály, již
nově navrhovali odborní garanti.
V oddělení doplňování pokračuje odklánění již
jmenně zpracovaných povinných výtisků v rámci
spolupráce Cluster (MZK, NKP a VK Olomouc). Publikace jsou předávány do věcného popisu. Tím se
urychlí zpracování části knih, které se tak dostanou
dříve ke koncovým uživatelům.

DOPLŇOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM
DESTRUKTIVNÍ DIGITALIZACE
Knihy veřejných a odborných knihoven, určené
pro destruktivní digitalizaci, byly prověřovány ve
fondu Moravské zemské knihovny. Pokud ve fondu
chyběly, byly systematicky doplňovány. Tímto způsobem se podařilo doplnit i chybějící starší české
tituly, které již nebylo možné jinak získat.

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2014
Celkem zpracováno

//

33 823

z toho povinný výtisk

21 819

nákup

5 293

zahraniční nákup

3 798

dary

2 913

svazků
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II.4
ODBOR
ZPRACOVÁNÍ FONDU

II.4.1 ODDĚLENÍ JMENNÉHO POPISU
A NÁRODNÍCH AUTORIT
V roce 2014 bylo v oddělení jmenného popisu
zkatalogizováno 10 375 titulů.
Do bibliografické databáze sdílené katalogizace
Cluster (NKP, MZK, VK Olomouc) jsme přispěli 4 752
tituly.
V bázi MZK jsme zkatalogizovali 5 623 titulů.
V roce 2014 došlo ke zvýšenému nákupu zahraničních publikací. Vzhledem k jedinečnosti těchto
odborných publikací se zvýšil podíl na tvorbě autoritních záhlaví pro zahraniční autory, kteří dle platných
standardů byli přebíráni z daných národních knihoven. Průběžně jsou propojována česká i zahraniční
záhlaví na základě pravidel o tvorbě vylučovacích
záznamů (viz) a přidružovacích záznamů (viz též).
V roce 2014 pokračovala spolupráce v projektu sdílené katalogizace Cluster (NKP, MZK a VK
Olomouc). Pozornost byla zaměřena na průběžné
zpracování současné produkce, která je čtenáři nejvíce žádána. Podařilo se zvýšit podíl MZK v procesu
sdílené katalogizace.
V rámci kooperace na projektu Cluster revidovali
pracovníci jmenného popisu knihy jmenně zpracované za svou knihovnu a ostatní knihovny, které
nejsou součástí projektu. Celkem bylo zrevidováno
4 836 titulů.

V průběhu roku pokračovali jmenní katalogizátoři
v retrospektivní konverzi fondů MZK, na které se podíleli také externí brigádníci. Pracovníci jmenného
popisu a oddělení retrokonverze je nejen zaškolovali, ale záznamy s nimi průběžně konzultovali a založené záznamy revidovali. Celkem bylo zrevidováno
39 142 záznamů. Deduplikováno a sloučeno bylo
9 928 záznamů.
Pracovníci jmenného popisu založili 10 262 BIB
záznamů. Všechny záznamy byly průběžně odesílány do souborného katalogu.
Průběžně byly katalogizovány zahraniční knihy
pro Anglickou knihovnu, Americkou knihovnu-InfoUSA, Německou a Rakouskou knihovnu.
V průběhu roku probíhala ve spolupráci s NKP
příprava přechodu z dosud používaných pravidel
AACR2 na pravidla RDA. Pracovníci se zúčastňovali
jednání pracovních skupin pro jmenný popis různých
druhů dokumentů.
Pracovníci jmenného popisu se podíleli během
celého roku na zabezpečování informačních služeb
uživatelům MZK.
Průběžně během celého roku probíhala rekatalogizace starších bibliografických záznamů. Celkem
bylo pracovníky jmenného popisu rekatalogizováno
4 436 záznamů.

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2014
Celkem jmenně zkatalogizováno

10 375 bibliografických záznamů

- z toho v bázi MZK

5 623

- z toho v Cluster

4 752

Zrevidováno bylo

4 836 bibliografických záznamů v rámci spolupráce Cluster
2 490 založeno v bázi AUT10 NKP jmenným pop.

Jmenné autority

ODBOR ZPRACOVÁNÍ FONDU

II.4.2 ODDĚLENÍ VĚCNÉHO POPISU
VĚCNÝ POPIS
V roce 2014 bylo v oddělení věcného popisu
předmětově a systematicky zkatalogizováno
10 180 titulů. Všechny tituly byly opatřeny tříděním
podle metody Konspektu. V rámci spolupráce
Cluster bylo ověřeno 11 982 titulů.
Do bibliografické databáze sdílené katalogizace
Cluster (NKP, MZK, VK Olomouc) jsme přispěli
5 096 tituly.
V bázi MZK jsme zkatalogizovali 5 084 titulů.
Z NKP a VK Olomouc jsme převzali a ověřili 11 982
titulů.
V roce 2014 došlo ke zvýšenému nákupu odborné
zahraniční literatury. Veškerou literaturu bylo
nutné ověřovat v Library of Congress. Vzhledem
k jedinečnosti daných titulů, které se v knihovnách
České republiky nevyskytují, došlo ve zvýšené míře
k tvorbě odborných předmětových hesel, která byla
následně zasílána do Národní knihovny ČR jako
věcné autority s anglickými ekvivalenty. Veškerá
navrhovaná terminologie byla konzultována s
odborníky.
Pracovníci pokračovali v přidělování 2. signatury
u současné české produkce do volného výběru,
STM a HSS, jednalo se o nejvíce žádané tituly.
Vpisování tohoto třídění se provádělo do jednotek,
neboť se jednalo o další výtisk (add), nikoliv tedy
povinný výtisk jako v dřívějších letech.
Celkem bylo v roce 2014 přiděleno do volného
výběru 3 284 titulů, z toho do volného výběru
beletrie 745 titulů, do STM 1 793 titulů a do HSS 956
titulů. Přidělování 2. signatur bylo konzultováno
se správci studoven tak, aby nedocházelo ke
zbytečným opravám a „přelepování“ štítků. Správci
studoven byli průběžně informování o přidělování
2. signatur prostřednictvím e-mailů.
Pozornost byla věnována i nárůstu některých
oborů, které si vyžaduje podrobnější třídění.
Pokračovalo se v přidělování 2. signatury pro
volný výběr zahraniční beletrie. Pro rozlišení od
české beletrie se přidělovalo k písmenu B, které
beletrii označuje, ještě stanovené písmeno pro
jazyk: R – ruština, Š – španělština, I – italština.
Toto řazení usnadnilo koncovým uživatelům

//
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snadněji vyhledat daný jazyk a správci studovny
rychlejší a přesnější stavění. U zahraniční beletrie
se vyskytují jak díla klasických národních autorů,
tak i zjednodušená četba.
V rámci zvýšené náročnosti na katalogizaci
odborných zahraničních titulů se nepodařilo
dle plánu rekatalogizovat starší bibliografické
záznamy pro tematické vyhledávání, které se
vzhledem k přibývající literatuře stává nezbytností.
Proto byla zahájena jednání s Národní knihovnou
o aktivní spolupráci na činnosti pracovní skupiny
pro zkvalitnění věcných selekčních prvků
v bibliografických záznamech.
Naučné a odborné literatury pro dospělé bylo
zpracováno 14 454, beletrie pro dospělé 3 881,
dětské naučné literatury 1 199, dětské beletrie
1 597 titulů.
Průběžně byly katalogizovány zahraniční knihy
pro Anglickou knihovnu, Americkou knihovnuInfoUSA, Německou a Rakouskou knihovnu.
Současně se zvýšil podíl zahraničních DVD.
Vzhledem k nárůstu těchto nosičů byla rozšířena
věcná katalogizace o filmové žánry. Rovněž
tento formální deskriptor byl průběžně zasílán
do Národní knihovny jako formální autorita. S
pracovníky zahraničních knihoven probíhaly
konzultace týkající se věcného zpracování. Velký
zájem čtenářů byl i nadále o učebnice, jazykové
testy a cvičebnice pro získávání jazykové zkoušky.
Zejména byly vyhledávány publikace dle
mezinárodní klasifikace jazykové úrovně (A1, A2,
B1, B2, C1, C2).
Ve spolupráci s Odborem knihovnictví se
oddělení podílelo na projektu „E-learningový
kurz pro knihovníky“. Učební texty po zkušenosti
z minulého roku byly aktualizovány a doplněny
na základě návrhů a podnětů účastníků kurzu.
Zejména se jednalo o podrobnější výklad odborných
termínů. Velmi pozitivně byly účastníky hodnoceny
konzultační hodiny, které rozšířily teoretickou
výuku o praktické ukázky.
Pracovníci věcného popisu během celého roku
zabezpečovali informační služby uživatelům MZK.
V roce 2014 pokračovalo skenování obálek a
obsahů knih.
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ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2014
Věcně zkatalogizováno

10 180 titulů

- z toho v bázi MZK

5 084

- z toho v Cluster

5 096

JMENNÉ AUTORITY
V roce 2014 vytvořila MZK v autoritní databázi
AUT10 NKP 7 517 autoritních personálních a korporativních záhlaví.
Oddělením jmenného popisu, věcného popisu
a retrospektivní konverze bylo vytvořeno 3 884 autoritních návrhů, v rámci projektu VISK9 a IP VaV
3 280, a v rámci ANL 353 autoritních návrhů.
Záznamy vytvořené v MZK byly revidovány supervizorem. Veškerá činnost probíhala v úzké kooperaci
s pracovníky oddělení jmenných autorit Národní
knihovny ČR.
Celkem bylo zrevidováno 7 090 autoritních návrhů.
Oddělení jmenného a věcného popisu se zaměřovalo na současnou produkci, zejména současné
autory, a to jak české, tak i zahraniční, oddělení
retrokonverze v rámci projektu VISK9 vytvářelo
autoritní návrhy v rámci retrospektivní konverze,
v návaznosti na VISK5 – Retrospektivní konverze
fondu Moravské zemské knihovny. Kromě vlastní
tvorby autoritních záhlaví se pracovníci podíleli
i na doplňování a opravách údajů v již stávající
autoritní bázi. V bázi AUT10 bylo vytvořeno 317 návrhů na doplnění chybějících údajů u stávajících
autorit formou standardní šablony pro návrhy oprav.

Průběžně byly vytvářeny a doplňovány v rámci
oddělení jmenné odkazy viz (pole 400) a viz též (pole
500). Tyto odkazy byly zároveň propojovány s bibliografickými záznamy fondu MZK.
Při realizaci jmenných autorit byly průběžně
harmonizovány přístupové soubory dosud nepropojených autorit, odstraňovány duplicity, rozlišovány
autory podle biografických charakteristik, doplňovány stávající autority o nově získané biografické
údaje (data, profesní údaje), které byly doplňovány
formou návrhů oprav. Zejména se osvědčilo vytváření nových autoritních záznamů v kooperaci
s projektem VISK5 – RETROKON – Národní program
retrospektivní konverze katalogů ČR. Vzájemnou
kooperací byly do Souborného katalogu ČR zasílány
již standardní bibliografické záznamy.
Pokračovalo elektronické zpracování hudebního
fondu, které se i nadále zaměřovalo na německé,
rakouské a francouzské skladatele 19. a počátku
20. století. Šlo o autory zastoupené v dílech fondu
hudebnin. Zastupují tvorbu operní, operetní, drobné
skladby pro jednotlivé hudební nástroje, písňovou
tvorbu, vokální, orchestrální a další. Vytvořené autority budou sloužit jako on-line informační zdroj pro
vzdálené uživatele. Rovněž přispívají k harmonizaci
rejstříků autorů a jejich děl.

II.4.3 ODDĚLENÍ
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2014
Celkem vytvořeno

7 517 autoritních záhlaví

- z toho jm., věc. popis + retro

2 631 autoritních záhlaví

- z toho VISK9

3 280 autoritních záhlaví

Celkem zrevidováno
Celkem zasláno

7 090 autoritních záhlaví
317 návrhů oprav

ODBOR ZPRACOVÁNÍ FONDU
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RETROSPEKTIVNÍ KONVERZE

Pozornost byla věnována odstraňování duplicitních čísel ČNB v Souborném katalogu ČR.

V rámci retrospektivní konverze bylo brigádníky
v projektu VISK5 – Retrospektivní konverze fondu
MZK nově vytvořeno 34 560 záznamů.

Při přepisování záhlaví byla využívána databáze
Národních autorit AUT10 k vyhledávání a propojování
jmenných autorit. K titulu byly přiřazovány všechny
exempláře, včetně poznámek o jejich dostupnosti.

Pracovníci oddělení RETRO vytvořili 15 206 záznamů.
V průběhu celého roku zaškolovali a kontrolovali
externí brigádníky z řad vysokoškolských studentů.
Celkem bylo zrevidováno 41 549 záznamů. Deduplikováno a sloučeno bylo 6 621 záznamů. Některé již
existující záznamy byly rekatalogizovány a opraveny,
v případě potřeby i doplněny.
Při retrokonverzi lístkových katalogů běžného
fondu MZK se postupovalo standardní metodou, která se osvědčila již v dřívějších letech
– zpracováním nejžádanějších lokací sestupně
k nižším ročníkům v katalogu Z2 do roku 1951.
Údaje z lístkového katalogu MZK byly převáděny
do strukturované podoby formátu MARC21 za využívání dostupných databází ke stahování již dříve
vytvořených záznamů prostřednictvím protokolu
Z39.50.

Pokud došlo ke zjištění stejného titulu publikace
u dříve tří samostatných knihoven (UK-BOA001,
PK-BOA002, TK-BOA003), které dnes tvoří společný fond, byly tyto identické záznamy sloučeny na
jedno systémové číslo s evidencí všech dostupných
exemplářů. Tyto deduplikace probíhaly v souladu
s postupem pracovníků Národní knihovny České republiky při údržbě Souborného katalogu ČR. Zejména na kooperaci Národní knihovny ČR a Moravské
zemské knihovny byl kladen i nadále velký důraz.
V roce 2014 se podařilo rozšířit bázi MZK01 o další
část záznamů, které umožňují on-line přístup k BIB
záznamům. Tím došlo k uživatelsky příznivějšímu
vytvoření elektronického katalogu MZK a k možnosti
větší dostupnosti dokumentů z fondu MZK, a to jak
prostřednictvím Jednotné informační brány, tak
i Souborného katalogu ČR.

Byl kladen důraz na přednostní zpracování děl
pro potřebu digitalizace.
Všechny záznamy byly průběžně odesílány do
Souborného katalogu ČR.

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2014
Celkem vytvořeno
- z toho odd. jmenného popisu a retro

Celkem zrevidováno
Celkem deduplikováno

34 560 bibliografických záznamů
25 468

41 549 bibliografických záznamů
6 621 bibliografických záznamů
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II.5
ODBOR PERIODIK

Odbor periodik v průběhu roku 2014 neprošel
žádnými výraznými změnami. Úkoly byly plněny
průběžně. Mezi pracovníky byly rozděleny činnosti týkající se oblasti norem a patentů, přičemž
pouze jeden se plně věnoval odborným konzultacím, informacím ústním i písemným, zpracování
rešerší, pořádání školení v oblasti jak vyhledá-

vání informací, citací, tak i patentovým školením
a přípravou výstavek. Tato činnost se úzce prolínala
s činností oddělení studoven, kam byla koncem
roku převedena. Toto doprovázelo zrušení bývalého úseku norem a patentů. Odborné konzultace
a zajišťování školení bylo nově delegováno
na pozici odborného garanta norem a patentů.

DOPLŇOVÁNÍ DOMÁCÍCH POKRAČUJÍCÍCH ZDROJŮ – SERIÁLŮ
časopisy, ročenky, iterace, aktualizace…
zahraničních seriálů

5 103
96

Z toho nově založených titulů

350

patentů

683

JMENNĚ ZKATALOGIZOVÁNO KNIHOVNÍCH JEDNOTEK (SVAZKŮ)

8 000

celkem
- časopisy celkem
- z toho nepravá periodika
z toho: povinných výtisků

7 491
2 244
7 686

koupí

274

výměn

23

darů

17

- ostatní dokumenty celkem

509

z toho: CD-ROMy

509

ODBOR PERIODIK

VÝPŮJČKY
Výpůjčky celkem
Prolongace
Absenční výpůjčky běžného ročníku časopisů
Prezenční výpůjčky ze skladiště knihovních fondů
Z toho: vázané noviny
mikrofilmy, mikrofiše

46 490
500
882
45 608
38 944
1 504

CDR

740

mapy

43

normy

350

běžný ročník periodik

4 027

NÁVŠTĚVNOST

17 733

celkem

ZHOTOVOVÁNÍ XEROKOPIÍ
Celkem (čtenářské + služební+samoobslužné)
Z toho: obsluhované
samoobslužné

71 354
12 425
58 929

INFORMACE
Informace (norem a patentů)
z toho: konzultace (norem)
písemné informace (norem)
Rešerše (normy)

3 712
81
419
25

ADJUSTACE SERIÁLŮ
Celkem:

18 653

Zadáno svazků do vazby:

2 745

Vráceno svazků z vazby:

2665

//
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ÚKOLY ODBORU
1. Doplňování torz ročníků periodik

297

2. Kompletace ročníků periodik

8 000

3. Zpracované cizí nabídkové seznamy časopisů

12

4. Cirkulace knihovnických periodik

1

5. Vyloženo periodik ve volném výběru

644

6. Urgence povinného výtisku

1 607

7. Opravy u 1. čísel nových ročníků periodik

0

8. Zpracování nabídkových seznamů

2

DALŠÍ PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY
•

Vedení přírůstkového seznamu patentů

•

Revize prezenčních výpůjček a rezervací

•

Vyřazování neplatných norem z fondu platných
norem a vřazování do neplatných norem

•

Online opravy odběru časopisů v záznamech 		
v SK ČR, VPK, NLK

•

Opravy zpracovaných seriálových publikací
zpracovaných monograficky včetně integračních
zdrojů (aktualizace a integrace)

•

Skenování obálek časopisů

STUDOVNA ČASOPISŮ A NOREM
Ve studovně bylo uloženo 644 titulů běžného
ročníku časopisů. Volný výběr byl průběžně aktualizován a doplňován novými tituly. Nepůjčované
tituly byly nahrazeny žádanějšími.
V roce 2014 začalo do knihovny docházet 350
nových titulů. Průběžně docházelo k urgencím
nedocházejících povinných výtisků periodik. Odbor
zpracoval 2 nabídkové seznamy duplicitních časopisů a prověřoval nabídkové seznamy cizích institucí
a jednotlivců. Z nabídkových seznamů a z darů bylo
doplněno 395 svazků časopisů a novin.

Samostatně byl veden přírůstkový seznam patentů a agenda spojená s vyřazováním a přesunem
neplatných norem ve skladu norem a patentů.
Pravidelně byly aktualizovány seznamy periodik
SK ČR, SK NLK a VPK. Probíhalo retrokonverzní
zpracování žádaných seriálových publikací.
Adjustace oddělení periodik průběžně zpracovávala svazky na vazbu i do švédských desek, prováděla opravy poškozených štítků a čárových kódů a
další práce spojené s adjustací periodik na různých
nosičích.

VÝPŮJČKY
čísel běžného ročníku časopisů
jednotek elektronických dokumentů
jednotek mikrodokumentů

4 027
740
1 504

ODBOR PERIODIK
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ZPRACOVÁNO A ZAŘAZENO DO FONDU

8 000 (z toho 2 244 tzv. „nepravých periodik“)
509
18 653
2 745
683

knihovních jednotek
CD-ROMů
svazků adjustováno
svazků knihařsky zpracováno
patentů

DOCHÁZEJÍCÍ PERIODIKA

5 007 titulů
z toho

3 197

časopisů

z toho

1 906

5 103

ostatních zdrojů

českých titulů

Počet prezenčních výpůjček ve studovně časopisů a norem zůstal na podobných hodnotách jako
v loňském roce - 45 608. Návštěvnost studovny se
zvýšila na 17 733 čtenářů.

96

zahraničních titulů

Pro čtenáře bylo zhotoveno 12 425 kopií, na samoobslužné kopírce bylo zhotoveno 58 929 kopií.

Vyhledávání požadavků i reprografické služby
jsou poskytovány již standardním způsobem. Z depozitáře bylo přivezeno a realizováno 3 891 výpůjček.

VÝPŮJČKY STUDOVNY VÁZANÝCH NOVIN
Běžný ročník
Vázané noviny a časopisy
Mikrofilmy, mikrofiše, CDR, normy

2012

2013

2014

5 156

5 412

4 909

17 450

40 744

38 987

1 856

2 516

2 594

2012

2013

2014

7 683

8 393

7 491

776

571

509

8 459

8 964

8 000

ZPRACOVÁNÍ – KATALOGIZACE PERIODIK (SVAZKY)
Časopisy
Ostatní dokumenty
Celkem
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II.6
ODBOR RUKOPISŮ
A STARÝCH TISKŮ

Těžištěm odborné práce odboru byla oblast
knihovědného historického výzkumu, zpřístupnění
a ochrany historického fondu. Historický fond MZK
se rozrostl o 26 nových svazků prvotisků a starých
tisků. V roce 2014 se pracovníci soustředili na rozšíření databáze Katalogu jihomoravských historických
sbírek o nové exemplářové záznamy z klášterních
knihoven františkánů v Dačicích a brněnských
minoritů. Mimo projekt VISK5 bylo vytvořeno 208
záznamů. Pokračovaly práce na harmonizaci jednotlivých přístupových rejstříků (autorský, tiskařský),
na opravách bibliografických záznamů (předmětová
hesla věcného třídění, unifikované názvy) a kontroly
nově vzniklých retrokonverzních záznamů v bázi
MZK03 elektronickém katalogu knihovny Aleph
(ca 8500).

STUDOVNA
•

navštívilo ji 400 badatelů,

•

prezenčně bylo půjčeno 1 478 svazků z historického fondu MZK,

•

zajištěno 13 exkurzí s ukázkami rukopisů, prvotisků, starých tisků, map a grafik (pro veřejnost,
studenty brněnských vysokých škol)

•

poskytnuto 17 odborných konzultací.

KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ
HISTORICKÉHO FONDU
Bylo zhotoveno:

84 svazků odborné literatury bylo zařazeno do
specializované příručky ve Studovně rukopisů a
starých tisků.

•

25 digitálních fotokopií tištěných,

•

1 209 digitálních fotokopií elektronických,

Ve spolupráci s úsekem správy digitálních
dokumentů byla zpřístupněna prostřednictvím digitální knihovny Kramerius část zdigitalizovaných
dokumentů (rukopisů, starých tisků) z historického
fondu MZK. Tyto dokumenty mají opravené statusy
jednotek, originály nelze objednat.

•

39 394 stran bylo vyhotoveno v rámci služby 		
EOD.

V rámci ochrany historických fondů bylo provedeno 29 plánovaných restaurátorských a konzervátorských zásahů v různé míře poškozených vazeb starých tisků, 16 vazeb bylo zhotoveno na bibliofiliích a
hudebninách a 12 oprav poškozených hudebnin. 18
svazků starých tisků bylo nutné po havárii klimatizace ve skladu vysušit a na 5 svazcích napadených
plísní byly provedeny akutní konzervátorské zásahy
nutné k ochraně sbírky.

PROJEKTY
Odbor se podílel na řešení projektu NAKI
„Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní
fenomén“ – zajistil digitální kopii titulních listů
a vybraných částí katalogizovaných knih z fondu
rajhradské klášterní knihovny.
VISK5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON. V rámci
projektu „Retrospektivní konverze jihomoravských
historických sbírek“ byla v roce 2014 dokončena
retrokonverze knihovny františkánů v Dačicích a
bylo zahájeno zpracování druhé největší brněnské
klášterní knihovny minoritů. Celkem bylo vytvořeno
5 206 nových exemplářových záznamů.

ODBOR RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ
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SPOLUPRÁCE

KONFERENCE

V roce 2014 bylo přijato a vyřízeno 18 žádostí v
rámci agendy spojené s výkonem činnosti vyplývající
ze zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 12 dokumentů z historického
fondu MZK bylo zapůjčeno na 4 výstavy.

2. - 4. 9. 2014 - účast na 38. semináři knihovníků
AMG ČR ve Frýdku-Místku

PRACOVNÍ SKUPINY
19. 6. 2014 - jednání pracovní skupiny pro historické fondy při NK v ČR – projednání návrhu metodiky zpracování autoritních záhlaví tiskařů a tiskáren
24. 9. 2014 - jednání pracovní skupiny pro historické fondy při NK ČR v Praze – projednání tvorby
autoritních záhlaví tiskařů a tiskáren

5. – 6. 11. 2014 - účast na 23. konferenci Bibliotheca Antiqua v Olomouci, příspěvek a prezentace
„Katalog jihomoravských historických sbírek v Moravské zemské knihovně v Brně“ (J. Machová)
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II.7
ODBOR HISTORICKÝCH
CELKŮ

Hlavní náplní práce odboru bylo zpracování
knihovního, archivního a grafického fondu rajhradského benediktinského kláštera. V roce 2014 bylo
zpracováno 8 644 knižních titulů historického knihovního fondu a 134 inventárních čísel archivního
fondu. Archivní fond je rovněž kompletně digitalizován a zpřístupňován v digitální knihovně Kramerius,
u knihovního fondu probíhá focení titulních listů a
vybraných příloh.

Byla realizována výstava „An vědy a umění miloval“ (15. května – 30. října 2014), kterou v prostorách
benediktinského kláštera v Rajhradě zhlédlo 9 259
návštěvníků. K výstavě byl připraven cyklus přednášek, 3 koncerty, workshop a dva dny speciálních
prohlídek běžně nepřístupných prostor prelatury.

Fotografie z výstavy An vědy a umění miloval ... (Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše),
15. květen – 30. říjen 2014, Benediktinský klášter Rajhrad

ODBOR HISTORICKÝCH CELKŮ
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Fotografie z výstavy An vědy a umění miloval ... (Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše),
15. květen – 30. říjen 2014, Benediktinský klášter Rajhrad
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II.8 ODBOR REVIZE FONDU
1. REVIZE FONDU CELKEM
Plán
1. Revize fondu celkem
z toho: zprac. rev. odborem

200 000

plnění

nezvěstné

308 720

1 069

204 395

818

104 325

251

překročeno
rev. pracovníky studoven
Revizní výkazy číslo: 1 – 58.
Revize byla provedena u formátů:
Signatura

revid. sv.

nezv.

1-1055.030-1090.000

4 268

126

2-0000.001-0060.999

62 304

335

2-0505.886-0656.780

69 266

104

4-0876.849-1269.999

66 634

104

1 538

-

385

2

1 542

-

251

-

VV0 a HSSS0 – přízemí

6 841

8

VV a HSS – 1. patro

9 579

29

AK - Anglická knihovna

22 179

25

NK - Německá knihovna

9 388

6

RK - Rakouská knihovna

7 581

7

INFO-USA

1 463

-

11 692

41

305

-

VV a HSS – 5. patro

3 804

3

VV a STM – 6. patro

18 154

91

HSS – časopisy - 5. patro

2 725

1

VV a STM – 7. patro

1 995

16

Řádná revize

Mus4-0406.000-0415.999
Mimořádná revize
Vlastivěda moravská (2 sign.)
00830-0019.521
PK-II-0001.453
Revize pracovníky studoven
Normy ČSN – třída 42
Studovna STM (optické disky)

VV a HSS – 4. patro
Sbírky a Úřední listy – 4. patro

ODBOR REVIZE FONDU

Revize knihovního fondu byla provedena v MZK
podle zákona č. 257/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 88/2002 Sb.
Revizi provedli pracovníci revizního odboru za pomoci praktikantů. Revizi studoven, volného výběru a
zahraničních knihoven provedli pracovníci studoven
ve spolupráci s pracovníky půjčovny.

//
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Při revizi bylo odstraněno 1 110 chyb řazení, 84 chyb adjustace, 8 chyb popisu, bylo
doplněno 117 lístků do revizního katalogu.
Průběžně bylo po revizi řešeno 4 067 případů.
U fondu zpracovaného retrokonverzí byly při revizi
dolepovány na svazky etikety s čárovým kódem včetně zaevidování kódu v Alephu.

Revize lokace 2 a 4 (do sig. 1090.000) byla provedena na základě revizního katalogu, v ostatních
případech byl použit výstup z PC.

2. SUPERREVIZE NEZVĚSTNÝCH
Superrevize nezvěstných

Plán

plnění

2 500

2 688

Při superrevizi nalezeno svazků
Nadále nezvěstných

Superrevize byla provedena u fondu, který byl
revidován v roce 2006, 2009 a 2010, studovny 2013.
Byly to tyto lokace:

překročeno

2 181
507

Při superrevizi nalezeno:
Ve skladišti a výpůjčkách - 243, chyby řazení 171, ztráty čtenářů, odpisy – 1 697, chyba popisu 39, chyba adjustace, vazba - 15, chyba katalogů – 13,
chyba vazby – 3 = celkem nalezeno 2 181 svazků.

•

ZK (Znojemští kapucíni) – celý fond

•

3 sig. 0000.034-0026.170,

•

UP – celý fond

•

M1-4,MX2, MX – celý fond

•

4 sig. 0062.504-0137.348,				
0147.742-0180.397, 0779.521-0841.672

•

TK-B – celý fond

Odpisy z knihovního fondu

1 435

•

TK-A- sig. 0060.809-0130.542

z toho: ztráty čtenářů

-

•

TK sig. 0067.161-0071.486, 				
0095.788-0099.650, 0105.836-0114.499

•

Moravika 19. století – celý fond

Studovny:
Německá knihovna, Anglická knihovna, Rakouská knihovna, Info USA, STM, HSS, VV, VVpoezie, VV-beletrie – vždy celý fond.

3. ODPISY Z KNIHOVNÍHO FONDU
Z fondu UK byly vyřazeny 3 svazky, NK – 620, AK
– 198, TK – 614 sv.

Plněno průběžně.
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4. RETROKONVERZE
Plněno průběžně.
Retrokonverze pokračovala postupem RetS
i RetroR. V půjčovně bylo zkráceným postupem RetS
zapsáno 181 nových záznamů. Pracovnice revizního
oddělení zapsaly postupem RetroR 5 415 záznamů.
Zpracované záznamy odesílalo oddělení automatizace MZK do Souborného katalogu CASLIN. Celkem
to bylo 4 867 záznamů monografii a map. Z toho bylo
přijato 4 056 záznamů.
V souladu s trendem údržby SK ČR byla prováděna deduplikace záznamů se siglami BOA001,
BOA002 a BOA003 v databázi MZK. Při retrokonverzi
byla prováděna kontrola a více výskytů téhož titulu
bylo staženo na jedno systémové číslo. Takto bylo
sloučeno pracovníky revizního oddělení 3 330 záznamů.

5. SJEDNOCOVÁNÍ A OPRAVY V DATABÁZÍCH
Plněno průběžně.
V databázi bylo průběžně opraveno 5 836 položek.
Jednalo se o opravy polí, opravy tvaru používaných
signatur a sjednocení jejich tvaru v katalogizaci a
exemplářích, odmazávání duplicitních záznamů,
správné umístění signatur v patrech skladiště MZK.

6. SPRÁVA A AKTUALIZACE REVIZNÍCH
KATALOGŮ, PŘÍRŮSTKOVÝCH A ÚBYTKOVÝCH
SEZNAMŮ
Plněno průběžně.
Do revizních katalogů bylo zařazeno 387 lístků.
Dále bylo připsáno 4 102 adů u docházejících periodik a dalších výtisků monografií.
Při práci s fondy bylo zlikvidováno 49 titulů (52
svazků) duplikátů.
Změna lokace byla provedena u 189 titulů (207
sv.). Opravy byly provedeny v Alephu a revizních katalozích.

Do fondu bylo vráceno 582 náhrad za nezvěstné
výtisky, které byly získány z nabídkových seznamů
jiných institucí a darů na digitalizaci.
Průběžně byly tištěny přírůstkové a úbytkové
seznamy.
Odbor revize fondu se podílel na správě depozitáře v objektu H1, kde jsou uložena méně obratová
periodika z fondu Technické knihovny. Pracovníci revize fondu zde dlouhodobě monitorují teplotu vzduchu a relativní vzdušnou vlhkost. S přihlédnutím ke
změně klimatických podmínek se objevil problém s
výskytem plísní. Byla zajištěna spolupráce s Ústavem preventivního lékařství na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Z napadených svazků
byly odebrány vzorky v podobě stěrů. Výsledky budou
dále zpracovávány a šetřeny. Následně byly nejvíce
napadené knihy ošetřeny v restaurátorské dílně a
celý prostor byl dezinfikován (po plynování) široce
spektrální účinnou látkou proti plísním. I přes veškerou možnou snahu stále snižovat vzdušnou vlhkost pomocí odvlhčovačů se výskyt plísní ohniskově
opakoval. Z toho důvodu byla nejvíce napadená část
fondu odvezena k dekontaminaci do Moravského
zemského archivu. Situace bude dále monitorována
a řešena na základě výsledků a doporučení pracovníků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

II.8.1 ODDĚLENÍ KNIHAŘSKÉ DÍLNY
A ADJUSTACE
V knihařské dílně probíhaly práce průběžně.
Zpracovávána byla vazba celoplátěná, polotuhá i
vazba brožur. Podle potřeby byly prováděny opravy
poškozených monografií i novin.

Knihařské práce

5 040

Vazba, převazba sv.

5 040

Desky na časopisy
a obaly na knihy

2 924

ODBOR REVIZE FONDU

//
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68 637

Adjustace
Skenování přebalů knih

6 572

Zpracování knih do VV

13 739

Balení svazků do studoven

8 266

Nový přírůstek byl průběžně opatřován ochranným magnetickým proužkem
Tisk čárových kódů na nový přírůstek

69 400 ks (vždy dva stejné kódy na exemplář = 138 800)

Tisk čárových kódů pro retrokonverzi

79 500 ks (vždy dva stejné kódy na exemplář = 159 000)
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III. SEKCE VÝZKUMU, VÝVOJE, VÝZKUMU,
INOVACÍ A DIGITALIZACE

MZK se v roce 2014 podílela na řešení vládou
schválené Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011–
2015, zejména formou vedení pracovní skupiny pro
dlouhodobé uchování digitálních dat a aktivní účastí
na práci pracovní skupiny pro Centrální portál českých knihoven. Rok 2014 byl také rokem úspěšného
ukončení projektu Národní digitální knihovna.

III.1 ODBOR VÝVOJE
Klíčovými aktivitami úseku vývoje byla práce na
projektech s významným podílem programátorských prací. Ve spolupráci s Odborem informačních
technologií byla poskytována podpora provozu
a rozvoje některých aplikací, vyvinutých nebo nasazených v MZK. Jednalo se mimo jiné o systém
jednotného přihlašování a správy identit, redakční
systém Drupal a o systém používaný pro program
Česká knihovna.
Největší pozornost si ale vyžádaly portály postavené na bázi systému VuFind – ať už se jednalo
o portály narodnifonoteka.cz, historickefondy.cz
nebo cistbrno.cz. V průběhu roku 2014 se podařilo
tyto portály obohatit o řadu nových informačních
zdrojů. Paralelně došlo i k přechodu katalogu MZK,
který byl doposud provozován v systému VuFind
verze 1, na verzi 2. Díky tomu došlo ke zjednodušení
správy všech portálů, které jsou nyní provozovány na
stejné verzi VuFindu.
Migrace knihovního katalogu Vufind na novou
verzi přinesla uživatelům knihovny nové možnosti.
Jedním z hlavních přínosů nové verze byl responzivní design umožňující plnohodnotně přistupovat
do katalogu z tabletů a mobilních telefonů (stránka
se přizpůsobuje automaticky na různé velikosti displejů a monitorů). Oproti předchozí verzi navíc přinesl přehlednější a vstřícnější možnosti rezervace
týmových a individuálních studoven, zpřehledněné
zobrazení údajů o jednotkách, zaindexované plné

texty z databáze EBSCO (e-knihy) nebo geografické
hledání. Uživatelsky příjemné je také přidání informace o pokutách a blokacích a možnost on-line
platby veškerých pokut.
Zprovoznění virtuálního katalogu brněnských
knihoven ČístBrno, umožnilo paralelní vyhledávání
ve fondech všech zapojených knihoven. Snahou
portálu je nabídnout uživatelům jednoduchý a uživatelsky příjemný způsob, jak vyhledat publikaci,
která sice v jeho domovské knihovně chybí, ale
může být dostupná v knihovně jiné. V tuto chvíli
jsou do projektu zapojeny 4 instituce: knihovny Masarykovy univerzity, knihovna Mendelovy univerzity
v Brně, Knihovna Jiřího Mahena a Moravská zemská
knihovna.
Portál Historické fondy pak nabízí možnost prohledávat na jednom místě řadu fondů dokumentů
vydaných převážně před rokem 1800, z nichž některé
jsou takto poprvé veřejně prezentovány.

PROJEKTY
CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN
Zkušenosti s VuFindem mohla MZK dále zúročit
díky získání projektu VISK 8B na přípravu zapojení
knihoven do centrálního portálu. Tento projekt měl
dva hlavní cíle: praktické ověření připravenosti
knihoven (a jejich knihovních systémů) na zapojení
do Centrálního portálu knihoven a ověření náročnosti zapojení specifických informačních zdrojů do
portálu. V průběhu realizace projektu připravila
MZK některá dílčí řešení, která budou využita při
integraci knihovních systémů do portálu (např. gateway NCIP-Shibboleth) a získala řadu praktických
zkušeností s chováním komunikačních rozhraní
různých knihovních systémů, s podobou dat v těchto
systémech a možnostmi jejich stahování, agregace

66
a prezentace uživatelům. Zároveň byla zahájena
jednání s řadou poskytovatelů informačních zdrojů
vhodných pro zařazení do portálu a proběhly analýzy
jejich možného zapojení. Průběžně pokračovala
i účast pracovníků MZK v pracovních skupinách připravujících realizaci portálu.
V návaznosti na všechny tyto aktivity došlo na
konci roku 2014 k rozhodnutí Rady CPK, stvrzené
krátce nato i Ústřední knihovnickou radou, pověřující MZK realizací pilotního projektu, který by měl
ověřit realizovatelnost Centrálního portálu knihoven
s využitím systému VuFind. MZK proto připravila
projekt s tímto zaměřením do programu VISK8B.

PROJEKT PROGRAMU APLIKOVANÉHO
VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ
IDENTITY (NAKI)
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek
ČR: metodika a software pro ochranu a využití
kartografických děl národního kartografického
dědictví 2011–2015
Partnery MZK v tomto projektu jsou přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy a Masarykovy
univerzity. V roce 2014 bylo největší úsilí věnováno
dokončení většiny aplikovaných výsledků projektu.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým
a kartografickým ve Zdibech se podařilo na server
StareMapy.cz přidat mapy řady institucí, digitalizované ve Zdibech v rámci aktivit VÚGTK. Díky tomu
mohlo být na podzim 2014 vyhlášeno další kolo
georeferencování, kterého se zúčastnila řada dobrovolníků z celé ČR.
Dalším zajímavým výsledkem byla aplikace napomáhající katalogizovat mapové listy rozsáhlejších
mapových sérií, jako je například 3. vojenské mapování.
V rámci projektu byly průběžně udržovány i další, dříve vyvinuté aplikace, například imageserver
IIPImage. V rámci projektu však vznikly i další
výsledky, jejichž přehled je stejně jako přehled
výsledků partnerů projektu možné najít na
www.temap.cz.

PROJEKT PROGRAMU APLIKOVANÉHO
VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ
IDENTITY (NAKI)
Vytvoření kooperativního systému pro budování
a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů
2012–2015
MZK je v tomto projektu, řízeném Národní
knihovnou ČR, partnerem. V roce 2014 se MZK
zaměřila na testování betaverze aplikace Virtuální
depozitní knihovny včetně uživatelského rozhraní,
dále ale pokračoval i průzkum fondu a úpravy dat
v systému Aleph. V roce 2014 bylo průzkumem zjištěno, že zkoumané časopisy mají spíše kyselé pH.
PH neutrální (pH = 7) nebo vyšší má jen 25 %, kyselé
pH má tedy 75 % vzorků. Nejpočetnější skupinou
vzorků byla přitom skupina s pH < 4, kterou zastupuje 25 % zkoumaných dokumentů, a skupina s pH
< 5 zastoupená 43 % z celkového počtu zkoumaných
periodik v roce 2014.

III.2 ODBOR DIGITALIZACE
Digitalizace – příprava
V rámci projektu NDK bylo v roce 2014 na úseku
přípravy zpracováno 30 472 sv. z fondu MZK i z darů
od jednotlivců a institucí. Celkem bylo zaevidováno
104 různě obsáhlých darů. Některé knihy přivezli
dárci sami, pro jiné zajelo auto MZK.
Všechny darované knihy byly nejprve ověřovány
v Alephu nebo digitálním lístkovém katalogu MZK.
V první řadě byly do fondu doplňovány chybějící
svazky. Tak se nám podařilo získat celkem 1 330
sv. Dále byly všechny tituly ověřovány v Registru
digitalizace. Volné tituly byly zaevidovány a zpracovány na destruktivní digitalizaci. Na destruktivní
digitalizaci bylo připraveno 11 382 sv., tj. 2 666
939 stran. Při zpracování darů bylo napsáno 3 057
retrokonverzních záznamů k titulům, které dosud
nebyly v Alephu, sloučeno bylo 2 868 záznamů. Po
ukončení digitalizace byly půjčené svazky vráceny a
tím program odeslal zprávu do Registru digitalizace
k zaevidování informace, že je digitalizace hotova.
Na přípravě svazků jsme postupovali podle dohodnutého kritéria s NK. Průběžně byla do systému
načítána současná produkce podle lokací a podle
potřeb skenerů a vybrané seriály. Z fondu MZK byla
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také vyhledána a zpracována literatura o 1. světové
válce.
Hlavním úkolem pracovišť odboru digitalizace
bylo dokončit ve spolupráci s Národní knihovnou
ČR projekt IOP Národní digitální knihovna. To se podařilo i díky vysokému pracovnímu nasazení všech
pracovníků, kteří se na tomto projektu nějakým
způsobem podíleli. Od počátku skenování na konci roku 2012 do 31. 12. 2014 bylo celkem na obou
pracovištích NDK v Praze a v Brně digitalizováno
103 515 svazků, což představuje 102,82 % cílového
indikátoru počtu digitalizovaných svazků o celkovém
počtu 25 770 495 stran, což představuje 99,12 %
z cíle v počtu digitalizovaných stran. Cílový indikátor
projektu tak byl zcela naplněn. Projekt NDK se také
umístil na 1. místě v soutěži projektů elektronizace veřejné správy «The best 2014 – MasterCard»,
pořádané magazínem Egovernment, v kategorii
Centrální projekty.

III.2.1 ODDĚLENÍ SPRÁVY DIGITÁLNÍCH
DOKUMENTŮ

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA
• Správa a vývoj digitální knihovny Kramerius včetně spolupráce na projektu Česká digitální
knihovna společně s KNAV ČR a NK ČR a na vývoji
nového uživatelského rozhraní pro Kramerius.
• Po neúspěchu při pokusu o získání projektu VISK na vývoj mobilní aplikace Kramerius pro
Android rozhodla MZK o vývoji aplikace z vlastních
prostředků. Jedním z cílů bylo zpřístupnění digitalizovaných dokumentů na tabletech v knihovně
v souladu s ustanoveními autorského zákona, dalším cílem pak bylo zpřístupnění volně dostupných
dokumentů na platformě Android odkudkoli. Vedlejším výsledkem vývoje této aplikace bylo i řádné
otestování API systému Kramerius. První verze
aplikace byla zveřejněna v listopadu a od počátku
byla koncipována tak, aby mohla komunikovat s
libovolným systémem Kramerius od verze 5.0.2.
Stala se tak bez úprav využitelná všemi knihovnami
používajícími systém Kramerius. Aplikace Kramerius funguje na telefonech a tabletech se systémem
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Android od verze 4.0 a je možné ji získat zdarma
prostřednictvím Obchodu Play.

• Zpracování a zálohování starších digitalizovaných dokumentů na CD (např. Rajhradské rukopisy)
• Vytváření virtuálních sbírek v Krameriu - vinařství, rybářství, zednářská literatura aj.
•

Mimo vlastní správy digitálních dokumentů
se oddělení podílelo i na koncepční, výzkumné a
vývojové činnosti.

//

Správa a zpřístupňování e-knih v Krameriu

• Propagace Krameria - správa profilu na
Facebooku, Google+, Pinterestu
• Na podzim 2014 bylo v katalogu knihovny
zprovozněno tlačítko “Navrhnout k digitalizaci” jako
způsob, jak umožnit uživatelům knihovny ovlivnit
priority výběru dokumentů pro masovou digitalizaci.

DLOUHODOBÉ UCHOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT
• I díky tomu, že MZK je hlavním řešitelem
priority číslo 2 Koncepce rozvoje knihoven (Trvalé
uchování digitálních dokumentů), řešilo oddělení
nejen praktické, ale i teoretické otázky
• Rozvoj v oblasti dlouhodobého uchování digitálních dat (LTP) - plánování ochrany dat, testování
digitálního úložiště, zahájení projektu LTP Pilot (viz
níže)
•

Vedení e-learningového kurzu Digitalizace
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v knihovnách (jaro, podzim) - Pavla Rychtářová,
jaro - 23 přihlášených účastníků, z toho dokončilo
kurz 15; podzim - 15 přihlášených účastníků, z toho
dokončilo kurz 11
• Vyhotovení předauditu Centrálného digitálného archivu (CDA) v Bratislavě - Zdeněk Hruška,
Pavla Rychtářová (červen - říjen)
• Čištění a třídění dat na úložných serverech
Hádes a Imageserver

Nedestruktivní skenování dle skenerů:
•

Treventus ScanRobot 4 113 465 stran

•

4DIgital Books DL mini 746 958 stran

•

4DIgital Books DL 3003 626 138 stran

•

DigiBook Suprascan A0+ 14 005 stran

•

Plustek OpticBook A300 1 113 238 stran

•

Virtuální skener 3 178 stran

DALŠÍ AKTIVITY

Celkem 6

• LTP Pilot - zahájen 1. 9. 2014, společný projekt MZK a ÚVT FI MU, testování digitálního úložiště
Archivematica, vytváření LTP portálu s tematikou
dlouhodobého uchování dat

III.2.3 ODDĚLENÍ TVORBY METADAT

• Seminář k digitalizaci pro KK III. 9.- 10. 4.
2014 v MZK, 46 účastníků, vedení Pavla Rychtářová
Témata: informace o krajských digitalizačních
projektech, národní metadatové standardy, Virtuální
národní fonotéka, vývoj nového uživatelského rozhraní Krameria 5, zpřístupnění starých map, replikace dat z Národní knihovny, administrace K4, DSA
a další možnosti self-auditu digitálního repozitáře v
instituci

801 819 stran

Podobně jako v případě oddělení skenování se
pracovníci oddělení primárně zabývali prací pro
projekt Národní digitální knihovna a zpracovali i obdobné množství dokumentů. V rámci linky NDK se
podíleli jednak na úpravách naskenovaných obrazů
v programu ScanTailor a jednak na tvorbě metadat.
V Krameriu NDK tak díky činnosti obou oddělení
v průběhu roku přibylo celkem 7 384 594 stran
z 28 084 svazků.
Na jednotlivých činnostech bylo zpracováno následující množství stran:

• Adminpárty K4 22. 5. 2014 - seminář k administraci Krameria pro knihovny, cca 30 účastníků

Zpracování obrazu (ořez) 6 824 400 stran

PRAXE A STÁŽE

Kontrola 6 881 935 stran

Tvorba metadat 6 851 106 stran
Úspěšně bylo ukončeno, tj. umístěno

Oddělení zajišťovalo odborné praxe a stáže
studentů, kteří se podíleli na digitalizaci vybraných
monografií, na jejich zpracování a zveřejnění a K4.

III.2.2 ODDĚLENÍ SKENOVÁNÍ
Prioritou činnosti oddělení bylo skenování pro
projekt Národní digitální knihovna, kde bylo v průběhu roku naskenováno přes 7,3 mil. stran z přibližně
28 000 svazků. Kromě této činnosti oddělení zajišťovalo i příležitostnou digitalizaci (zejména pro projekt
EOD).
Destrukce:
•

Canon DR X10C 2 688 354 stran

do Krameria 7

384 594 stran.

III.2.4 ODDĚLENÍ DIGITALIZACE ZVUKOVÝCH
DOKUMENTŮ
V roce 2014 realizovalo oddělení řadu koncepčních aktivit na národní úrovni. Mimo běžné činnosti
spočívající v postupné digitalizaci gramofonových
desek ze sbírek MZK řešilo oddělení zásadní problémy existující v oblasti zvukového kulturního dědictví.
Ambicí Moravské zemské knihovny je přitom stát
se koordinačním a kompetenčním centrem pro oblast digitalizace a dlouhodobého uchování zvukových
dokumentů.

SEKCE VÝZKUMU, VÝVOJE, VÝZKUMU, INOVACÍ A DIGITALIZACE

DIGITALIZACE
GRAMOFONOVÝCH DESEK
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PREZENTACE ODZD

V roce 2014 probíhala digitalizace standardních
(šelakových) desek a následná realizace importu dat
do digitální knihovny Kramerius. Celkem bylo takto
zpracováno 254 titulů. Nově se na konci roku začalo
pracovat na digitalizaci vinylových desek. Zpřístupněné desky lze najít nejsnadněji vyfiltrováním Krameria dle typu dokumentu.

Nově zbudované pracoviště se po celý rok
prezentovalo na různých seminářích, publikovalo
články s problematikou zvukových dokumentů a
uskutečnilo 5 exkurzí. Ve spolupráci s KISK FF MU
byly na pracovišti zajištěny praxe studentů. Poster
popisující práci MZK v oblasti zvukových dokumentů
byl prezentován na mezinárodní konferenci IASA
v Kapském Městě.

PRŮZKUM FONDŮ
PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

OBNOVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
NÁRODNÍ FONOTÉKA

V průběhu celého roku se oddělení věnovalo
průzkumu ve fondech paměťových institucí se zaměřením na zvukové dokumenty. Průzkum probíhal
za pomoci studentů Kabinetu informačních studií a
knihovnictví FF MU, kteří v rámci Terénního projektu
MZK získávají tímto způsobem praxi. Za rok 2014 se
podařilo úspěšně provést průzkum v Olomouckém
kraji, v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji, ve
Středočeském kraji a na Slovensku. Díky spolupráci
s KISK vzniká i na bakalářská práce zaměřená na
vytvoření potřebné metodiky průzkumu fondů.

Moravské zemské knihovně se také podařilo
navázat na práci odborníků z 90. let a obnovit spolupráci pod záštitou Pracovní skupiny pro digitalizaci
zvukových dokumentů. Koncem roku se uskutečnilo první setkání odborníků. Jeho výsledkem bylo
utvoření užší skupiny, která se podílela na dalších
činnostech spojených s touto problematikou.

VIRTUÁLNÍ NÁRODNÍ
FONOTÉKA
V roce 2014 se podařilo upevnit postavení VNF a
postupně prezentovat její funkce a roli pro uživatele
v ČR i v zahraničí. Byly osloveny hlavní paměťové
instituce s žádostí o sdílení metadatových informací
o zvukových dokumentech, které se prostřednictvím
automatického sklízení dat pomocí OAI-PMH nebo
pomocí exportovaných dávek importují do databáze.
Díky spolupráci s firmou Supraphon se podařilo
pro fonotéku získat data archivu Supraphonu. Dále
proběhla jednání s Českým rozhlasem a byla oslovena i řada dalších institucí. Byly zahájeny i práce na
importu diskografických dat popisujících produkci
firmy Esta, tato data byla publikována i knižně.

TVORBA KONCEPCE OCHRANY
ZVUKOVÝCH DOKUMENTŮ
Jednou z nejdůležitějších činností ODZD byla
tvorba koncepčního materiálu mapujícího a shrnujícího problémy, stav, vize, cíle a možná řešení problematiky dlouhodobého uchování a zpřístupnění
zvukových dokumentů.

SEKCE VÝZKUMU, VÝVOJE, VÝZKUMU, INOVACÍ A DIGITALIZACE

//

70

PŘEDNÁŠKY
A SEMINÁŘE

•

Workshop v SNK, 24. 7. , Slovenská národná knižnica, Martin

•

Školení o metadatech, 21. 11., MZK, rekvalifikační knihovnický kurz, Mgr. Pavla Rychtářová

•

Seminář o digitalizaci a dlouhodobém uchování dat, 4. 12., KISK, Mgr. Pavla Rychtářová

•

Exkurz do historie knih, knihtisku a knihoven, 12., 19., 26. 11., MZK rekvalifikační knihovnický kurz,
Mgr. Jitka Machová.

•

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje, 10. 4., II. workshop pro
pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven, Městská knihovna Děčín, Mgr. et Mgr. Monika
Kratochvílová

PŘÍSPĚVKY
NA KONFERENCÍCH
•

BARTÁKOVÁ, Martina, BUCHTOVÁ, Barbora: Koncepce RF v Jihomoravském kraji 2015-2020. Tvorba
marketingové koncepce MZK. Prezentace na konferenci Knihovny současnosti 2014. 9.–11. 9. 2014,
Olomouc.

•

HEILANDOVÁ, Lucie: Knihtiskárna rajhradských benediktinů a knižní obchod v Brně na přelomu 19. a
20. století. Referát a prezentace na odborné mezinárodní konferenci Výskum dejín knižnej kultúry na
Slovensku a v stredoeurópskom priestore, 8.-10. dubna 2014, Bratislava.

•

HEILANDOVÁ, Lucie: Matyáš František Chorinský z Ledské a knihy z jeho vlastnictví nacházející se v
rajhradské klášterní knihovně. Referát a prezentace na odborné konferenci Knihy v proměnách času –
Tempus Libri VI. 23.–26. října 2014, Český Krumlov.

•

INDRÁK, Michal: Zkušenosti z provozu digitalizační linky v Moravské zemské knihovně. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. 26. 11. 2014, Praha.

•

MACHÁČKOVÁ, Romana: Rajhradský klášter jako kulturní instituce dnes. Referát a prezentace na
Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU Brno – podzimní semestr 2014 V rámci projektu OPVK Filosofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních
oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), 6. října 2014, Brno.

•

MACHOVÁ, Jitka: Katalog jihomoravských historických sbírek v Moravské zemské knihovně v Brně.
Referát a prezentace na odborné konferenci Bibliotheca Antiqua 2014. 5.–6. listopadu 2014 Olomouc.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Das Benediktinerstift Rajhrad/Raigern in Mähren und seine Beziehungen zu
Niederösterreich. Přednáška pro veřejnost v rámci Historisches Arbeitskrei, 30. ledna 2014. St. Pölten.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Die Bibliothek des Stif es in Welehrad im Augenblick seiner Aufhebung. Výskum
dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. 8.–10. 4. 2014, Bratislava.
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•

PAVELKOVÁ, Jindra: Historiografické práce B. Pitra, A. Habricha a G. Lefevra v archivu rajhradského
kláštera. Referát a prezentace na odborném workshopu Evidence, popis a klasifikace řádových pramenů historiografického charakteru. 12. června 2014, Olomouc.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Historiographie bei den Benediktinern in Raigern – Unterschiede in der historiographischen Arbeit von Bovantura Piter und Gerard Lefevre. Referát a prezentace na odborné
konferenci Monastica Historia. 22.–23. září 2014, St. Pölten.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Rajhradská historická knihovna v proměnách času. Referát a prezentace na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU Brno – podzimní semestr 2014 V rámci projektu
OPVK Filosofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a
programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), 6. října 2014, Brno.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Pronikání tištěných liturgických knih do rajhradské klášterní knihovny. Referát
a prezentace na odborné konferenci Knihy v proměnách času – Tempus Libri VI. 23.–26. října 2014,
Český Krumlov.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén, prezentace projektu a jeho
výsledků. Referát a prezentace na setkání Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu. 2.
listopadu 2014, Litomyšl.

•

PAVELKOVÁ, Jindra: Knihy z knihovny zrušeného cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou ve
Fondu rajhradské klášterní knihovny. Referát a prezentace na odborné konferenci Bibliotheca Antiqua
2014. 5.–6. listopadu 2014 Olomouc.

•

PŘIDAL, Petr. GeoSEO and Map Series Discovery Integrated With Geographical Search in Map Catalogs
International Image Interoperability Framework (IIIF) and Old Maps. 9th ICA Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage. 3.–6. 9. 2014, Maďarsko – Budapešť.

•

PŘIDAL, Petr. Image Server development report. The 5th workshop of the International Image Interoperability Framework (IIIF) working group. 18.–21. 2. 2014, Kodaň.

•

PŘIDAL, Petr. OldMapsOnline.org features in version 2.0. Digital Humanities 2014. 7.–11.7.2014, Švýcarsko – Lausanne.

•

PŘIDAL, Petr. Turning scans into map services. Moving Historical Geodata to the Web. 1.–8.11.2014,
USA - New York.

•

RYCHTÁŘOVÁ, Pavla. Představení mobilní aplikace Kramerius pro Android. Archivy, knihovny, muzea v
digitálním světě 26. 11. 2014 v Praze.

•

ŠÍR, Filip. Virtual National Phonotheque in Czech Republic. IASA 2014 Annual Conference. 5.–9. 10.
2014, Cape Town.

•

ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka - rok první. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.
26.11.2014, Praha.

•

ŽABIČKA, Petr. Kramerius system and Vufind. WWI 100 years project conference. 19. 11. 2014,
Bratislava.

•

ŽABIČKA, Petr. Nové knihovní portály a integrace knihovních systémů. Kniha ve 21. století. 5. 2. 2014,
Slezská univerzita v Opavě.

•

ŽABIČKA, Petr. Specializované portály a regionální souborné katalogy. 38. seminář knihovníků AMG, 3.
9. 2014, Frýdek-Místek.

•

ŽABIČKA, Petr. Velká data v knihovnách. Zpracování a ukládání velkých dat. 26. 11. 2014, Praha.

•

ŽABIČKA, Petr. Zapojování knihoven do Centrálního portálu knihoven. Knihovny současnosti. 9.–12. 9.
2014, Olomouc.
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PŘÍLOHA Č. 1
ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ ZA ROK 2014
I. KNIHOVNÍ FOND
CELKEM
Stav knihovního fondu celkem k 31.12.2013
Knihovní jednotky celkem k 31.12.2014
naučná literatura
krásná literatura
rukopisy
mikrografické dokumenty
kartografické dokumenty
v tom
tištěné hudebniny
zvukové dokumenty
audiovizuální dokumenty
obrazové
elektronické dokumenty
jiné
Počet exemplářů titulů docházejících periodik
Počet knihovních jednotek ve volném výběru
Přírůstky knihovního fondu
Úbytky knihovního fondu
Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně
Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně

4 043 266
4 129 742
2 289 443
1 032 560
1 105
10 875
2 369
83 399
29 205
11 518
50
11 181
658 037
5 103
146 764
48 927
2 000
39 549
0
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2. UŽIVATELÉ
CELKEM
Registrovaní uživatelé

20 551

z toho

z toho registrovaní uživatelé do 15 let

Návštevníci knihovny (fyzické návštevy)

z toho

42
815 045

návštevníci půjčoven a studoven

460 676

návštěvníci využívající internet v knihovně

338 991

návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí

11 252
4 126

Návštěvníci on-line služeb

1 092 898

Návštěvníci celkem (fyzicky i on-line)

1 907 943

3. VÝPŮJČKY
CELKEM
Výpůjčky celkem

525 436
naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)
výpůjčky periodik
rukopisy

v tom

371 219
47 170
105

mikrografické dokumenty

1 504

kartografické dokumenty

555

tištěné hudebniny

2 514

zvukové

4 660

zvukově obrazové

3 450

obrazové
elektronické dokumenty
jiné

29
4 437
89 793

Prezenční výpůjčky evidované

246 794

Prolongace

246 797

PŘÍLOHA Č. 1 PLNĚNÍ VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ
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IV. DALŠÍ ÚDAJE

Meziknihovní výpůjční
služba v rámci státu

Mezinárodní
meziknihovní
výpůjční služba

Výměnné fondy

obdržené
požadavky
z jiných
knihoven
zaslané
požadavky
jiným
knihovnám
požadavky z
jiných zemí

počet požadavků

9 578

počet kladně vyřízených požadavků

8 812

počet požadavků

2 152

počet kladně vyřízených požadavků

2 145

počet požadavků

139

počet kladně vyřízených požadavků

118

požadavky do
jiných zemí

počet požadavků

1 717

počet kladně vyřízených požadavků

1 526

půjčené
jiným
knihovnám

počet souborů

půjčené
od jiných
knihoven

počet souborů

0

počet svazků

0

počet svazků

Poradenská a konzultační činnost pro knihovník a v rámci RF

569
34 664

663

Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF)

18

Kulturní akce pro veřejnost (besdy, výstavy, aj.)

49

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.)
Z toho v oblasti ICT (informační a komunikační technologie)
Počet titulů vydaných neperiodických publikací
Náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydaného periodického tisku
Náklad (počet výtisků v ks)

203
0
3
1 200
1
500

Počet titulů vydaného audiovizuálních děl

0

Náklad (počet výtisků v ks)

0

Počet titulů vydaných elektronických dokumentů včetně internetu

1

Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet studijních míst k 31. 12.
Počet počítačů pro uživatele k 31. 12.
Z toho napojených na internet

4 900
665
93
93

Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele

ano

Poskytování kopírovací služby uživatelům

ano

Počet hodin pro veřejnost týdně

75

74

75

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY
Webová stránka knihovny

ano

Elektronický katalog knihovny na internetu

ano

Počet návštěv webové stránky knihovny za sledováné období

766 820

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny

260 964

Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu

920 240

Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu z prostoru knihovny
Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu mimo knihovnu
Počet vlastních specializovaných databází
Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů

18 484
172 658
3
17

Počet vstupů do EI zdrojů a databází celkem z knihovny

40 562

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů

607 789

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)

444

VI. ZAMĚSTNANCI
Počet zaměstnanců (přepočetený stav)

v tom

odborní

VŠ knihovnického směru

20

VŠ ostatní

47

SŠ knihovnického směru

32

SŠ ostatní

27

ostatní
Počet

152

dobrovolných pracovníků
hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně

26
1
215
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VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží
z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti
Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu

4 568 263
4 568 263
87 792 228

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje

3 169 970

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce

0

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů

942 629

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí

318 747

z toho z fondů EU

0

Dary a sponzorské příspěvky

0

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené
Příjmy (výnosy) celkem

2 977 056
99 768 893

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu

1 047 000

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje

0

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce

0

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů

0

Dotace a granty na investice ze zahraničí

0

z toho z fondů EU

0

Dotace a granty na investice celkem

1 047 000

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

33 674 270

z toho nájmy

0

Osobní náklady

57 076 032
mzdy (resp. platy)

v tom

ostatní osobní náklady
náklady na zdravotní a sociální pojištění
zákonné sociální náklady

39 635 128
2 716 581
13 990 236
734 087

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem

18 340 801

nákup a přeplatné periodik

504 039

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje

508 114

z toho

Daně a poplatky (bez daně z příjmů)
Daň z příjmů

22 522
0

Odpisy dlouhodobého majetku

7 050 785

Ostatní provozní náklady výše neuvedené

1 685 125

Výdaje (náklady) celkem

99 508 734

z toho výdaje na hlavní činnost

99 508 734

Investiční výdaje (na hmohtný a nehmotný majetek) celkem
v tom

hmotný majetek
nehmotný majetek

2 825 610
2 734 860
90 750

76

77

PŘÍLOHA Č. 2
ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH
A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

DIFMOE (Digitales Forum Mittel- und Osteuropa)
Se sdružením DiFMOE spolupracuje MZK formou
projektů na digitalizaci německojazyčných novin
vydávaných v minulosti v Brně.
http://www.difmoe.eu/
eBooks on Demand (EOD)
Sdružení knihoven a paměťových institucí
nabízejících digitalizaci autorsky volných publikaci.
Takto vzniklé elektronické knihy jsou zpřístupněny
i dalším zájemcům o studium.
books2ebooks.eu/cs
IAML (International Association of Music
Libraries Archives and Documentation Centres),
Nizozemí
Organizace sdružující knihovny a další instituce s
hudebními fondy. Součástí členství je mj. i přístup
k periodiku Fontes artis musicae.
http://www.iaml.info/en

LIBER (The Ligue des Bibliotheques
Européennes de Recherche – Association of
European Research Libraries, Dánsko
Organizace sdružující evropské vědecké knihovny.
Členství s sebou přináší možnost účasti na
odborných konferencích pořádaných LIBER a
přístup k čtvrtletně publikovanému periodiku
LIBER Quarterly.
www.libereurope.eu
MVS - Muzejní a vlastivědná společnost, o.s.
je dobrovolnou, nestátní a samostatnou organizaci
bez vazby na státní rozpočet či rozpočty územních
celků, sdružující jak amatéry a profesionály
pracující v oboru, tak i pouhé příznivce, jejichž
jediným podílem jsou sympatie s činnosti
společnosti a její hmotná podpora. Muzejní
a vlastivědná společnost v Brně navazuje na
činnost Musejního spolku v Brně, založeného na
ustavujícím shromáždění v brněnském Besedním
domě za předsednictví MUDr. Jindřicha Wankla
dne 4. března 1888, k podpoře české vědy a kultury
v tehdejším německém Brně.

IASA (International Association of Sound and
Audiovisual Archives)

www.mvs-brno.cz

Mezinárodní sdružení zvukových a audiovizuálních
archivů sdružuje instituce zabývající se archivací
zvukových a audiovizuálních dokumentů.

SDRUK (Sdružení knihoven ČR)

http://www.iasa-web.org/
IGELU (International Group of Exlibris Users),
Itálie
Organizace sdružuje knihovny používající produkty
firmy ExLibris (v případě MZK systém Aleph) a
zastupuje je při jednání o dalším vývoji produktu s
firmou ExLibris.
http://igelu.org

Zájmové sdružení právnických osob – knihoven.
Působí na celém území České republiky. MZK je
členem od r. 1993.
http://www.sdruk.cz/

PŘÍLOHA Č. 2 ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

SKIP (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků České republiky)
Dobrovolná profesní a stavovská organizace
knihovníků a informačních pracovníků, která má
charakter občanského sdružení. MZK je členem od
r. 1990.
http://www.skipcr.cz
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SUAleph (Sdružení uživatelů Alephu)
Volné uskupení knihoven, které jsou uživateli
produktů firmy ExLibris, mezi nimi zejména
knihovního systému Aleph. Sdružení nemá žádné
formální struktury, nicméně je platformou pro
komunikaci mezi českými knihovnami a v některých
otázkách za ně vystupuje i při komunikaci na
národní i mezinárodní úrovni. Sdružení uživatelů
knihovního systému Aleph.
www.sualeph.cz
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ČLENSTVÍ
V KOMISÍCH A RADÁCH

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
2002 (stále): externí spolupracovník
Forschergruppe Narratologie http://www.icn.
uni-hamburg.de, Universität Hamburg
2003 (stále): člen redakční rady časopisu Česká
literatura http://www.ucl.cas.cz/ceslit/index.php
2007 (stále): člen Pražského lingvistického
kroužku

Mgr. Martina Bartáková
člen komise VISK 2

Mgr. Jiří Dufka
člen vědecké rady Společnosti pro Queer paměť

Bc. Tomáš Prachař

2007 (stále): člen Europen Narratology Network

člen komise VISK 3

2008 (stále): vedoucí ediční rady edice Knihovna
možných světů nakl. Academia http://www.
academia.cz/edice/mozne-svety.html

Mgr. Eva Tauwinklová

2011 (stále): člen oborové rady doktorského
studia Dějin novější české literatury FF JČU České
Budějovice
2011 (stále): předseda oborové rady doktorského
studijního programu Teorie literatury FF UP
Olomouc
2012 (stále): člen oborové rady doktorského studia
Teorie literatury ÚČL a LV FF UK Praha
2011 (stále): spolupracovník Centre de
Recherches sur les Arts et le Langage, L‘École
des hautes études en sciences sociales (EHESS)
http://cral.ehess.fr/index.php?/equipes/882litteratures-et-textes
2011 (stále): člen redakce časopisu Bohemica
Olomucensia
2013 (stále) člen hodnotícího panelu Grantové
agentury České republiky
2014 (stále) člen vědecké rady Filozofické fakulty
JČU v Českých Budějovicích

člen komise VISK 5

Ing. Petr Žabička
člen vědecké rady Národní knihovny ČR
člen komisí VISK7 a VISK8
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PŘÍLOHA Č. 3
VEDENÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ
•

CHALUPSKÝ, Radek. Fejetony Ludvíka Vaculíka. Diplomová práce. Praha, 2014. Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

•

JANUŠOVÁ, Zdeňka. Zvuk slunečních hodin. Bakalářská práce. Praha, 2014. Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

•

KALÁB, Michal. Knihy ze zrušených řádových knihoven ve fondu MZK v Brně. Brno, 2014. Bakalářská
práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jindra Pavelková.

•

KAZMÍŘ, Adam. Proměny významové výstavby Utrpení knížete Sternenhocha – od krvavého románu
k románu zasvěcení. Diplomová práce. Praha, 2014. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Vedoucí
práce Tomáš Kubíček.

•

KOPLOVÁ, Veronika. Komplexní narativní rozbor románu Lord Mord Miloše Urbana. Bakalářská práce.
Olomouc, 2014. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

•

KOTAČKA, Martin. Kolonizace janovického panství šluknovskými poddanými v důsledku založení
harrachovské plátenické manufaktury. Brno, 2014. Bakalářská práce. Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jindra Pavelková.

•

KRÁLOVÁ, Marie. Günter Grass - politika literatury. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

•

MEZLÍKOVÁ, Pavla. Komunální heraldika měst a obcí okresu Třebíč od roku 2000 do 2005. Brno, 2014.
Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jindra Pavelková.

•

PITTNEROVÁ, Tereza. Tvorba Pavla Kohouta v letech 1979-1989. Diplomová práce. Praha, 2014.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

•

PROCHÁZKA, Martin. Proměny próz Petry Hůlové. Diplomová práce. Praha, 2014. Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

•

ŠULCOVÁ, Andrea. Podoby české undergroundové scény. Diplomová práce. Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kubíček.

OPONOVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Pavelková Jindra:
•

KEJNOVSKÁ, Lucie. Pečetě panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století: Znojemský a Olomoucký
kraj. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Karel
Maráz.

•

KONÍČKOVÁ, Oľga. Vývoj erbov vlastníkov Beckovského panstva do obdobia prvého komposesorátu.
Brno, 2014. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Karel Maráz.

•

MEZLÍKOVÁ, Pavla. Komunální heraldika měst a obcí okresu Třebíč od roku 2000 do 2005. Brno, 2014.
Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Karel Maráz.

•

UHLÍŘOVÁ, Lucie. Komunální znaky udělené obcím okresu Brno – venkov v letech 2000–2013 se zvláštním zřetelem na obce spadající pod Šlapanice. Brno, 2014. Bakalářská práce. Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta. Vedoucí práce Karel Maráz.

PŘÍLOHA Č. 4 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
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PŘÍLOHA Č. 4
EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ
ČINNOST
•

GÖSSEl, Gabriel, ŠÍR, Filip. Český katalog nahrávek gramofonové firmy ESTA 1930-1947. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. ISBN 978-80-7051-203-6.

•

Konference Kniha ve 21. století. Téma: Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb
5. – 6. února 2014. Elektronickou verzi zpracovali a redakčně upravili PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. a
Mgr. Jan Lidmila. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav bohemistiky a
knihovnictví 2014. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 173. s. ISBN 978-80-7051-200-5.
Dostupné z:
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.
pdf

•

KUBÍČEK, Jaromír. Prameny k dějinám veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku do roku 1950.
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. ISBN 978-80-7051-201-2.

•

ŽŮREK, Pavel, ŠKVAŘIL, Lumír, MAŇAS, Vladimír. In Conspectu angelorum psallam tibi. K hudební
kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. Brno : Moravská
zemská knihovna v Brně, 2014. 272 s. ISBN 978-80-7051-202-9.

•

MACHOVÁ, Jitka. Katalog jihomoravských historických sbírek v Moravské zemské knihovně v Brně. In
Bibliotheca Antiqua 2014. Sborník z 23. konference 5. - 6. listopadu 2014 Olomouc. Olomouc: Vědecká
knihovna v Olomouci; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2014, s. 25-29. ISBN 978-80-7053306-2 (Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-729-8 (Sdružení knihoven České republiky).

•

MACHOVÁ, Jitka. Zámecká knihovna Kübecků von Kübau z Lechovic v historickém fondu Moravské
zemské knihovny v Brně. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie. 59, 2014,
č. 1-2, s. 27-33, 45. ISSN 0036-5351.

•

STUDENÍKOVÁ, Štěpánka. Hudební knihovna v nové budově Moravské zemské knihovny. Knihovnický
zpravodaj Vysočina, roč. 14, 2014, č. 1.
Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1683&key=M

•

ŠVÁSTOVÁ, Pavla. E-learningový kurz Digitalizace v knihovnách. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 2 [cit.
2015-04-03]. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach.
ISSN 1804-4255.
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PŘÍLOHA Č. 5
VÝSLEDKY PŘEDLOŽENÉ ZA ROK 2014
DO REJSTŘÍKU INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH (RIV)

DRUH VÝSLEDKU
•

B – Odborná kniha

•

Nmet – Certifikovaná metodika

•

C – Kapitola, resp. kapitoly v odborné knize

•

O - Ostatní

•

D – Článek ve sborníku

•

R – Software

•

J – Článek v odborném periodiku (časopise)

•

Z – Poloprovoz

•

Jrec - Původní / Přehledový článek v odborném
periodiku

B – ODBORNÁ KNIHA
1)
Rok
Autoři
Název

2014
Žůrek, Pavel – Škvařil, Lumír – Maňas, Vladimír
In Conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského
kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století.
Zdroj financování
DF12P01OVV047
Další charakteristiky ISBN: 978-80-7051-202-9; 267 s., obr. příl.; Brno: Moravská zemská
knihovna, 2014.
2)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

2014
Gössel, Gabriel – Šír, Filip
Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946
jiné veřejné zdroje
ISBN: 978-80-7051-203-6; 370 s..; Brno: Moravská zemská knihovna, 2014.

3)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

2014
Kubíček, Jaromír
Prameny k dějinám veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku
jiné veřejné zdroje
ISBN: 978-80-7051-201-2; 207 s.; Brno: Moravská zemská knihovna, 2014.

PŘÍLOHA Č. 5 RIV

4)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

//

2014
Kubíček, Tomáš
Po stopách české moderny
jiné veřejné zdroje
ISBN 978-80-244-4361-4, Literární modernismus ve světě, 375 s., stran
výsledku 31, s. 14-44, Olomouc, Univerzita Palackého v Moravská zemská
knihovna v Brně

D – ČLÁNEK VE SBORNÍKU
5)
Rok
Autoři
Název

2014
Machová, Jitka
Katalog jihomoravských historických sbírek v Moravské zemské knihovně v
Brně
Zdroj financování
DF12P01OVV047
Další charakteristiky ISBN:978-80-7053-306-2(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-728 (Sdružení knihoven České republiky); Bibliotheca Antiqua 2014. Sborník
z 24. konference 5.–6. listopadu 2014 Olomouc. 5 s., s. 25–29. Olomouc:
Vědecká knihovna v Olomouci; Brno: Sdružení knihoven České republiky,
2014.
6)
Rok
Autoři
Název

2014
Pavelková, Jindra
Knihy z knihovny zrušeného cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou
ve fondu rajhradské klášterní knihovny
Zdroj financování
DF12P01OVV047
Další charakteristiky ISBN: 978-80-7053-306-2(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-8624972-8 (Sdružení knihoven České republiky); Bibliotheca Antiqua 2014.
Sborník z 24. konference 5.–6. listopadu 2014 Olomouc. 7 s., s. 103–109.
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Brno: Sdružení knihoven České
republiky, 2014.
7)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování

2014
Pavelková, Jindra
Die Bibliothek des Stiftes in Welehrad im Augenblick seiner Aufhebung
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace
Další charakteristiky ISBN: 978-80-8149-037-8, ISSN: 1336-5436; Kniha 2014. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 207-216, 10 s. Sborník z konference Výskum
dejín knižnej kultury na Slovensku a v stredoeurópskom priestore.
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8)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

2014
Žabička, Petr
Zapojování knihoven do Centrálního portálu knihoven
jiné veřejné zdroje
ISBN 978-80-8649-71-1, Knihovny současnosti, ročník 14, číslo 1/2014, s.
167-172, 6 s. Sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014
v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR,
2014.

J – ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU (ČASOPISE)
9)
Rok
Autoři
Název

2014
Heilandová, Lucie
Knihtiskárna rajhradských benediktinů a knižní obchod v Brně na přelomu
19. a 20. století
Zdroj financování
DF12P01OVV047
Další charakteristiky ISBN: 978-80-8149-037-8, ISSN: 1336-5436; Kniha 2014. Martin: Slovenská
národná knižnica, 2014, s. 262-268, 7 s.
10)
Rok
Autoři
Název

2013
Hutař, Jan
Archives New Zealand - budování digitálního archivu pro dlouhodobou
ochranu digitálních dokumentů
Zdroj financování
jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISSN 0004-0398, Archivní časopis, ročník 63, číslo 1/2013, s. 5-24, 20 s.
11)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky
12)
Rok
Autoři
Název

2013
Pavelková, Jindra
Dvě stě let rajhradského opatství
DF12P01OVV047
ISBN: 978-80-86931-78-4 (MZA Brno), ISSN 0449-0436, Jižní Morava 2013,
roč. 49/2013, svazek 52, s. 383-386, 4 s.

2014
Pavelková, Jindra
Historiografické práce B. Pitra, A. Habricha a G. Lefevra v archivu rajhradského kláštera
Zdroj financování
DF12P01OVV047
Další charakteristiky ISBN: 80-85268-56-6; Folia historica bohemika 29/2014. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV [1979]- Historický ústav ČSAV- Historický ústav Akademie věd České republiky, 2014, s. 1-13, 13 s.
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13)
Rok
Autoři
Název

2014
Pavelková, Jindra
Kontakte des Stiftes Raigern nach Österreich (Geschichtsschreiben und
Erwerbung von Büchern als ein Beispiel der Auslandkomunikation)
Zdroj financování
DF12P01OVV047
Další charakteristiky ISBN: 978—3-901863-44-8; Hranice-historie-lidé/Grenze-Geschichte-Menschen, 231 s., s. 167-173 (7 s.), St. Pölten: Diözesanarchiv St. Pölten,
2014.
14)
Rok
Autoři
Název

2013
Rosecký, Václav – Žabička, Petr
Požadavky na výměnu dat mezi knihovním a discovery systémem na příkladu implementace systému VuFind v Moravské zemské knihovně
Zdroj financování
jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISSN 1802-8772, Knihovna – knihovnická revue, ročník 24, číslo 1/2013, s.
79-88, 10 s.
15)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování

2014
Kateřina Smékalová, Lucie Vokřínková
History of the Carl Winiker’s Music Score Library
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Další charakteristiky e-ISSN 1214-5955, Acta musicologica.cz, ročník 65, číslo 1/2014,
http://acta.musicologica.cz/index.html
Chybí dedikace, výsledek má však přímou vazbu na cíl 1. Písemnictví, podcíl 1a) Knihověda a studia nových médií. V rozhodnutí pro rok 2014 byl tento
výsledek uveden.

JREC - PŮVODNÍ / PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU
16)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování

2014
Macháčková, Romana
Moravská bibliofilská produkce ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - Cíl 1. Písemnictví, a) Knihověda a studia nových médií
Další charakteristiky ISSN 0323-2581, Vlastivědný věstník moravský, ročník 66 (LXVI), číslo 2, s.
139–147, tj. 9 stran
Chybí dedikace, výsledek má však přímou vazbu na cíl 1. Písemnictví, podcíl 1a) Knihověda a studia nových médií. V rozhodnutí pro rok 2014 byl tento
výsledek výslovně uveden.
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17)
Rok
Autoři
Název

2014
Machová, Jitka
Zámecká knihovna Kübecků von Kübau z Lechovic v historickém fondu
Moravské zemské knihovny v Brně
Zdroj financování
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - Cíl 1. Písemnictví, a) Knihověda a studia nových médií
Další charakteristiky ISSN 0036-5351, Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, ročník 59, číslo 1–2, s. 27–33, tj. 7 stran
Chybí dedikace, výsledek má však přímou vazbu na cíl 1. Písemnictví, podcíl 1a) Knihověda a studia nových médií. V rozhodnutí pro rok 2014 byl tento
výsledek uveden.

NMET – CERTIFIKOVANÁ METODIKA (ZABÝVÁ SE PROBLEMATIKOU OCHRANY ZVUKOVÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ)
18)
Rok
Autoři
Název

2014
Šír, Filip – Žabička, Petr
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek
pro paměťové instituce
Zdroj financování
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Další charakteristiky MK-S 2989/2014 OVV, MK 34457/2014 OVV, Osvědčení č. 9 o uznání uplatněné Certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení
výsledků výzkumu a vývoje“ ze dne 8. 7. 2014

O – OSTATNÍ VÝSLEDKY
19)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

20)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

2014
Žabička, Petr – Šír, Filip
Virtual National Phonotheque in Czech Republic
jiné veřejné zdroje
Poster na konferenci IASA 2014 Annual Conference, dostupné z:
http://2014.iasa-web.org/virtual-national-phonotheque-czech-republic.
html

2014
Žabička, Petr – Šír, Filip
Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně
jiné veřejné zdroje
ISSN 0862-1985 tištěná verze, Duha, ročník 28, číslo 1-3/2014, s. 46-47, 2 s.

PŘÍLOHA Č. 5 RIV

21)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky
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2014
Studeníková, Štěpánka
Hudební knihovna v nové budově Moravské zemské knihovny v Brně
jiné veřejné zdroje
ISSN 1213-82311, Knihovnický Zpravodaj Vysočiny, ročník 14, číslo 1/2014,
dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/default.aspx?id=1683

R – SOFTWARE
22)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky
23)
Rok
Autoři
Název
Zdroj financování
Další charakteristiky

2014
Přidal, Petr – Klusák, Václav
Georeferencer v. 3
DF P01OVV003
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/georeferencer3.tgz
2014
Kozel, Jiří – Stachoň, Zdeněk – Dufka, Jiří
Mapseries
DF P01OVV003
http://mapseries.georeferencer.org/
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

Z – POLOPROVOZ
24)
Rok
Autoři
Název

2014
Přidal, Petr – Žabička, Petr
Systém pro efektivní zpracování kartografických dokumentů kolaborativním způsobem
Zdroj financování
DF P01OVV003
Další charakteristiky http://staremapy.cz
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ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
(STAV K 1. 12. 2014)

Organizační schéma ze dne 1.12.2014

Příloha č. 1

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel MZK

I. Sekce ředitele
(SŘ)
I.1 Kancelář ředitele
(KŘ)
I.1.1 Sekretariát
ředitele (SEK)
I.1.1.1 Podatelna
I.1.2 Personální referát
(PERS)
I.1.3 Referát interního
auditu (AUDIT)
I.1.4 Investiční referát
(IR)
I.1.5 Referát Public
relations (PR)
I.2 Ekonomický odbor (EO)
I.3 Odbor projektového
programování (OPR)
I.4 Odbor informačních
technologií (IT)

II. Sekce fondů a
služeb (SFS)
II.1 Odbor výpůjčních služeb a
správy fondu (OVSF)
II.1.1 Oddělení
půjčovny (OP)
II.1.2 Oddělení
skladů (OS)
II.2 Odbor
informačních služeb
(OIS)
II.2.1 Oddělení
studoven (OST)
II.2.2 Oddělení
MVS (MVS)
II.3 Odbor doplňování
fondu (AKV)

III. Sekce výzkumu,
vývoje, inovací a
digitalizace (SVD)
III.1 Odbor vývoje (OV)

III.2 Odbor digitalizace
(OD)
III.2.1 Oddělení správy
digitálních dokumentů
(OSDD)
III.2.2 Oddělení skenování
(SKEN)
III.2.3 Oddělení tvorby
metadat (META)
III.2.4 Oddělení
digitalizace zvukových
dokumentů (ODZD)

II.4 Odbor zpracování
fondu (ZF)
II.4.1 Oddělení
jmenného popisu a
národních autorit (JP)

II.7 Odbor historických
celků (OHC)

I.5.1 Oddělení vzdělávání a
metodiky (RF)

II.4.2 Oddělení věcného
popisu (VP)

II.8 Odbor revize fondu
(ORF)

I.5.2 Oddělení Česká
knihovna (ČK)

II.4.3 Oddělení
retrospektivní konverze
(RETRO)

I.5 Odbor knihovnictví (MET)

I.6 Odbor
zahraničních
knihoven (ZK)
I.7 Odbor správy,
údržby a úklidu
(SU)

II.5 Odbor periodik (OP)

II.6 Odbor rukopisů a
starých tisků (ST)

II.8.1 Oddělení
knihařské dílny a
adjustace (OKDA)
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STATISTIKA
1. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ
věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více

muži
13
16
8
4
2

ženy
13
24
36
34
17

celkem
26
40
44
38
19

%
16
24
26
23
11

celkem

43
29

124
71

167

100,0

100 %

x

%

2. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ
dosažené vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské

muži
4
3
5
7
29

ženy
4
13
6
8
43
3
40

celkem
4
17
9
13
50
3
69

%
2
10
6
8
30
2
42

z toho knihovnické
34
3
19

celkem

48

117

165

100

56

3 .CELKOVÝ ÚDAJ
O PRŮMĚRNÝCH PLATECH
celkem
průměrný hrubý
měsíční plat

20 398 Kč

4. CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ
PRACOVNÍCH A SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ
počet
nástupy
odchody

33
33

5. TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO
POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ
doba trvání

počet

%

do 5 let

75

45

do 10 let

10

6

do 15 let

13

8

do 20 let

17

10

nad 20 let

52

31

celkem

167

100

Stav k 31. 12. 2014
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ

Bartáková, Martina, Mgr.

Horáková, Hana

Kratochvílová, Monika,
Mgr. et Mgr.

Bartošová, Kateřina

Horáková, Iva

Bašistová, Ilona

Horáková, Jana

Brokešová, Romana

Horalíková, Romana

Bruzlová, Alexandra

Hovězáková, Kateřina

Bugnerová, Marcela

Hruška, Zdeněk, Bc.

Buchtová, Barbora, Mgr.

Chalupská, Dana, Mgr.

Burešová, Jitka

Chlupová, Radka, Mgr.

Cupák, Vlastimil

Cholava, Aleš

Černoušek, František

Chytková, Anna

Čížkovská, Iveta

Indrák, Michal, MgA., Ph.D.

Damborská, Lenka, Mgr.

Jalová, Helena

Macháčková, Romana,
Mgr. Ing.

Dilhofová, Adéla, Mgr.

Jelínková, Věra, PhDr.

Machátová, Martina, PhDr.

Dostoupilová, Martina

Jiránová, Olga

Machková, Zdenka

Duda, Erich

Juda, Michal

Machová, Jitka, Mgr.

Dudík, Miroslav

Juránková, Kristýna, DiS.

Malíková, Marie

Dufka, Jiří, Mgr.

Kachlík, Přemysl

Manoušková, Mária

Dvořáčková, E.

Kaplan, Vilém

Mazálková, Jana

Fajfera, Michael

Kašpárková, Lenka

Méndezová, Adriana

Farmačková, Šárka

Kašpárková, Veronika, PhDr.

Merta, Michal, Bc.

Fialová, Svatava

Klapalová, Lenka, DiS.

Mifková, Zdeňka

Fukarová, Eva, Bc.

Klos, Jan, Mgr.

Mikulášek, Josef, Mgr.

Glombová, Hana, Bc. et Bc.

Klusák, Václav, Mgr.

Müllerová, Dagmar

Goldová, Marcela

Kmoníčková, Eva, PhDr.

Müllerová, Lenka

Gritzová, Zdeňka

Kociánová, Radomíra

Mynářová, Věra, Ing.

Hájková, Olga

Kotyzová, Kateřina

Myslivcová, Marta

Heilandová, Lucie, Mgr.

Kozlovský, Jiří

Nedělková, Martina

Hermanová, Monika

Krátká, Jana, Ing.

Nejezchlebová, Jana, Mgr.

Hodaňová, Marie

Krátká, Ludmila

Němec, Pavel, Bc.

Krištof, Tomáš
Kroupa, Miroslav, Dr. Ing.
Kryčerová, Hana
Křetínská, Erika, Ing.
Křivová, Petra, Mgr.
Kubíček, Tomáš,
prof. PhDr., Ph.D.
Lidmila, Jan, Mgr.
Lipovský, Tomáš
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Ondračková, Jana

Studeníková, Štěpánka, PhDr.

Vrbová, Eliška, Mgr.

Orlová, Martina, Mgr.

Svobodová, Marta

Vrbová, Zuzana, Mgr.

Otrubová, Anna

Svobodová, Michaela

Vřeská, Helena

Palánová, Milena

Szabová, Marcela

Vykoupilová, Irena, Mgr.

Pavelková, Jindra, PhDr.

Šabík, Matúš, Bc.

Vymazalová, Věra

Pekař, Tomáš, DiS.

Šerá, Monika

Wagner, Ondřej

Perníková, Hana

Šerý, Petr

Walterová, Marcela, Bc.

Pešta, Pavel, Mgr.

Šesták, Jakub, Bc.

Žabička, Petr, Ing.

Pohanková, Ludmila, Mgr.

Ševčíková, Božena

Žabičková, Petra, Mgr.

Popelka, Tomáš, Bc.

Šimková, Alena

Prachař, Tomáš, Bc.

Šimková, Jana, Mgr.

Primová, Dagmar

Škop, Michal, Mgr.

Přidal, Petr, Mgr.

Šrámková, Ivanka

Přikrylová, Eva

Šrámková, Zlata

Rančáková, Michaela

Štemberková, Miluše

Rejdová, Veronika

Štencl, Jiří, Bc.

Richtrová, Eva, Mgr.

Štěpánková, Milena

Rosecký, Václav, Mgr.

Štibichová, Lucie

Rumánek, Martin

Tauwinklová, Eva, Mgr.

Růžičková, Ivana, PhDr.

Tichá, Anna

Rychtářová, Pavla

Trávníčková, Ivana

Ryška, Pavel

Trojanová, Martina

Ryška, Svatopluk, Mgr.

Trubáková, Jana, Mgr.

Řehánek, Martin

Trusíková, Vladimíra

Sapáková, Blanka, RNDr.

Turek, Radovan

Sečík, Daniel

Urban, Petr

Sedláček, Petr, Bc.

Válečková, Lenka

Schmidtová, Eva

Vašíček, David, Mgr.

Skácelová, Alice

Velebová, Jana, Mgr. et Mgr.

Skůpová, Olga, Mgr.

Veselá, Hana

Sládková, Anna

Veterníková, Helena

Smolová, Martina, Mgr.

Vlček, Pavel

Smrž, Jiří, Ing.

Vlk, Petr

Soldánová, Daniela, Ing.

Vokřínková, Lucie, Mgr.

Stachová, Alena

Vraspírová, Jaromíra

Střalková, Simona, Mgr.

Vrbková, Iva, Bc.
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SEZNAM ZKRATEK

SEZNAM
ZKRATEK

CASLIN 		

Czech and Slovak Library Informati on Network

CPK 		

Centrální portál knihoven

DHM			

dlouhodobý hmotný majetek

DDHM		

drobný dlouhodobý hmotný majetek

DDNM		

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

EDS/SMVS		

evidenčně dotační systém/správa majetku ve vlastnictví státu

EOD			

Ebook on Demand

MK ČR		

Ministerstvo kultury České republiky

MVS 		

meziknihovní výpůjční služba

MMVS		

mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

NAKI 		

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

NNV 		nároky z nespotřebovaných
NOZ			

nový občanský zákoník

SK ČR		

Souborný katalog České republiky

TEMAP		

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR

VaV 		

výzkum a vývoj

VISK 		

Veřejné informační služby knihoven

VPK 		

Virtuální polytechnická knihovna
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