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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-383448
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V  roce 2012 pokračovala Moravská zemská 
knihovna v duchu zlepšování a zkvalitňování posky-
tovaných služeb, ale i celkového dojmu, který zane-
chává ve svých čtenářích a návštěvnících. V průběhu 
roku došlo k několika změnám a novinkám, jejichž 
cílem bylo zefektivnění služeb a  usnadnění jejich 
dostupnosti pro uživatele.

V průběhu roku byl doplňován a  rozšiřován vol-
ný výběr knih. Nabídka volného výběru překročila 
koncem roku sto tisíc svazků nabízejících převážně 
odbornou literaturu ze všech vědních oborů. Vý-
jimku představovala doporučená beletrie, kterou 
Moravská zemská knihovna začala budovat již 
v  předcházejícím roce ve spolupráci s  brněnskými 
gymnázii a  středními školami. Tato část volného 
výběru zahrnovala na tři tisíce svazků.

Změnil se systém půjčování prezenčních výpůj-
ček. V minulých letech sloužil pro výdej prezenčních 
výpůjček samostatný výdejní pult ve studovně hu-
manitních studií. Z důvodu zefektivnění pracovních 
postupů a zejména zlepšení služeb čtenářům došlo 
k přemístění výdeje prezenčních výpůjček do samo-
obslužného úseku výpůjčního oddělení v  přízemí. 
Tím došlo ke sloučení výdeje výpůjček na jedno 
výdejní místo. Čtenáři navíc získali možnost si pre-
zenční výpůjčky po dobu jejich studia odkládat až na 
dobu jednoho týdne do uzamykatelných skříněk.

K  dalšímu zjednodušení výpůjčního systému 
došlo u  periodik a  hudebnin. Zajišťování veškeré 
periodické produkce převzala Studovna novin a ča-
sopisů. Pro větší komfort čtenářů byla v této studov-
ně rozšířena otvírací doba shodně s otevírací dobou 
knihovny.

Veškeré hudebniny převzala Studovna huma-
nitních věd, hudební koutek s  hudební příručkou, 
možností využití kláves a přehrání zvukových nosičů.

Počítačová studovna byla přemístěna do prostor 

k výpůjčnímu oddělení, lépe dostupná návštěvníkům, 
ale i obsluhujícímu personálu. V původní místnosti 
byla zřízena videokonferenční místnost pro účely 
MZK.

Nové knihy bylo možné sledovat pomocí RSS ka-
nálů, čtenáři mohli využívat citační software Citace.
pro, pro účely citování dokumentů do bakalářských, 
diplomových a disertačních prací.

Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2012 
vzrostl na více jak 20 tisíc. Moravskou zemskou 
knihovnu navštívilo v uplynulém roce přes 600 tisíc 
návštěvníků. 

Oddělení doplňování získalo pro knihovnu 36 
tisíc svazků nového přírůstku, zejména na základě 
povinného výtisku, ale i ostatními formami získávání 
dokumentů, především nákupem české i zahraniční 
produkce. Zpracování fondu probíhalo formou sdí-
lené katalogizace v Clusteru. Součástí katalogizace 
bylo zakládání autoritních záznamů a  revidování 
záznamu supervizorem. MZK průběžně prováděla 
retrokonverzi bibliografických záznamů do vlastní 
báze, ale i do Souborného katalogu ČR.

V  roce 2012 bylo pro registrované čtenáře do-
stupných 16 oborově různě zaměřených databází, 
většina z  nich také prostřednictvím vzdáleného 
přístupu. V  Americké knihovně byla zpřístupněna 
virtuální knihovna eLibraryUSA, která poskytuje 
přístup k milionům publikací, odborných časopisů, 
knih, audio, video a  dalším multimediálním zdro-
jům. Ukončeno bylo předplatné databáze Emerald.

V  Zahraničních knihovnách (Anglická knihovna, 
InfoUSA, Německá knihovna, Rakouská knihovna) 
pokračoval trend vzestupu jak v počtu výpůjček, tak 
v počtu čtenářů. 

I  nadále se rozvíjela spolupráce s  velvyslanec-
tvím USA. InfoUSA navštívili v  průběhu roku rada 

1. ÚVOD
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pro kulturu a tisk z Velvyslanectví USA pan Robert 
Zimmerman a  nová kulturní attaché paní Sherry 
Keneson – Hall. 

Za přítomnosti InfoUSA byla v dubnu na brněnské 
přehradě slavnostně pokřtěna loď Dallas - na počest 
Dallasu – jednoho z  partnerských měst Brna. Na 
lodi byl trvale umístěn banner s fotografií Moravské 
zemské knihovny a informacemi o knihovně. 

Moravská zemská knihovna zajišťovala s podpo-
rou dotace Jihomoravského kraje a  ve spolupráci 
s pověřenými knihovnami kraje výkon regionálních 
funkcí. Jejich podstatou bylo zajistit po kvalitativní 
i  kvantitativní stránce rozvoj veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb ve veřejných knihovnách 
kraje. Na podporu této činnosti a  současně pro 
sdílení nových trendů a výměnu dobrých zkušeností, 
vydala Moravská zemská knihovna již 26. ročník 
časopisu Duha.

MZK také v roce 2012 připravovala pro zájemce 
populárně naučné přednášky významných osobnos-
tí vědy a  techniky, výstavy, autorská čtení, exkurze 
a  vzdělávací akce pro veřejnost. Nárůst čtenářů 
a výpůjček, zájem o přednášky a další akce potvrzuje 
význam knihovny nejen jako informačního, vzdělá-
vacího, ale také společenského centra města Brna.
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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

mailto:mzk@mzk.cz
http://www.mzk.cz/


8

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ  /  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

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 fon-
dem 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.

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 2012 

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
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KNIHOVNICKÉ SLUŽBY

Odbor knihovních služeb MZK v  průběhu roku 
2012 řešil průběžné úkoly a zajišťoval chod služeb. 
V Odboru došlo k několika důležitým změnám.

Změnil se systém půjčování prezenčních výpůj-
ček. V minulých letech zajišťovala výdej prezenčních 
výpůjček humanitní studovna. Z důvodu zefektivnění 
pracovních postupů a  zejména zlepšení služeb 
čtenářům došlo k  přemístění výdeje prezenčních 
výpůjček do samoobslužného úseku výpůjčního 
oddělení v přízemí, kde se do té doby připravovaly 
pouze absenční výpůjčky. Tímto došlo ke sloučení 
výdeje prezenčních i absenčních výpůjček na jedno 
výdejní místo. Čtenáři navíc získali možnost si pre-
zenční výpůjčky po dobu jejich studia odkládat do 
uzamykatelných skříněk na galerii přízemí a  to až 
na dobu jednoho týdne.

K dalšímu zjednodušení výpůjčního systému do-
šlo u periodik a hudebnin. Zajišťování veškeré perio-
dické produkce, bez ohledu na formát či nosič, stáří 
periodika, zda se jedná o  běžný ročník nebo staré 
svázané svazky, převzala Studovna novin a časopi-
sů. Pro větší komfort čtenářů byla v  této studovně 
rozšířena otvírací doba shodně s  otevírací dobou 
knihovny, v pracovní dny do 22 hodin a v soboty od 9 
do 16.30 hodin.

Veškeré hudebniny, tzn. noty, zvukové nosiče jsou 
dostupné také na jednom místě, a  to ve Studovně 
humanitních věd, v  Hudebním koutku, kde je do-
stupná i  hudební příručka, možnost využití kláves 
a přehrání zvukových nosičů.

Počítačová studovna byla přemístěna do prostor 
k  výpůjčnímu oddělení, lépe dostupná  návštěv-
níkům, ale i  obsluhujícímu personálu. V  původní 
místnosti byla zřízena videokonferenční místnost 
pro účely MZK.

V průběhu roku byl doplňován a rozšiřován volný 
výběr knih. Nabídka volného výběru obsahovala 
koncem roku 104 000 knih. V rámci studoven mohli 
uživatelé využívat 665 studijních míst a měli k dis-
pozici 120 počítačů připojených na internet. Po celé 
budově byla dostupná síť Wi-Fi. Knihovna byla pro 
veřejnost otevřená 75 hodin týdně.

Nové knihy bylo možné sledovat pomocí RSS ka-
nálů, čtenáři mohli využívat citační software Citace.
pro, pro účely citování dokumentů do bakalářských, 
diplomových a disertačních prací.

Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2012 
vzrostl na 20 456. Moravskou zemskou knihovnu na-
vštívilo celkem 637 215 návštěvníků, z toho 377 457 
návštěvníků půjčovny a studoven. 

Digitalizované dokumenty MZK zpřístupnila 
v nové verzi systému Kramerius ve verzi Kramerius 
4. Došlo k úpravě rozhraní on-line katalogu, tzv. Vu-
find, které nabízí uživatelům přehledné a  intuitivní 
prostředí. Mezi přednosti tohoto systému patří mimo 
jiné postupné upřesňování výsledků vyhledání, uklá-
dání a odesílání výsledků vyhledání, RSS, tagování, 
komentáře a vytváření vlastních seznamů.

Meziknihovní výpůjční služba zaznamenala 
zvýšení počtu požadavků (nárůst o  512 vzhledem 
k  roku 2011). Požadavků zadaných přes MVS bylo 
zpracováno 9 412. Výrazně se zvýšil zájem o službu 
eBooks on Demand (EOD), bylo zpracováno 101 ob-
jednávek oproti 48 v roce 2011.

V roce 2012 bylo pro registrované čtenáře dostup-
ných 16 oborově různě zaměřených databází: Acade-
mic Source Complete, Business Source Complete, 
Medline, LISTA with Fulltext, Springer Link, Science 
Direct, Web of Knowledge, Scopus, Naxos Music 
Library, Oxford Music, OCLC, Library PressDisplay 
Newspapers, Anopress, Newton Media Search, 

2. SEKCE  
KNIHOVNÍCH SLUŽEB
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SEKCE KNIHOVNÍCH SLUŽEB //

ASPI. Většina z  nich byla dostupná i  s  možností 
vzdáleného přístupu. Nově je v Americké knihovně 
dostupný zdroj eLibraryUSA, který poskytuje přístup 
do cca 20 samostatných databází. Ukončeno bylo 
pouze předplatné databáze Emerald.

2.1. ODBOR VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB

2.1.1. ODDĚLENÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

STATISTIKY VE SLUŽBÁCH

V  roce 2012 bylo registrováno 20 456 čtenářů. 
Moravskou zemskou knihovnu v Brně navštívilo 637 
215 uživatelů, z toho 377 457 představovali návštěv-
níci půjčovny a studoven. Bylo uskutečněno 795 057 
výpůjček.

Nárůst čtenářů, návštěvníků i  výpůjček byl 
způsoben jak rozšířením volného výběru naučné 
literatury, tak nově zavedeného systému půjčování 
prezenčních výpůjček. 

VÝPŮJČKY

výpůjčky 2011 2012
mimo knihovnu 
z toho prolongace

622 388 
187 033

596 692 
202 175

prezenčně ve 
studovnách

147 551 198 365

celkem 769 939 795 057

DOVOZ VÝPŮJČEK Z DEPOZITÁŘŮ

depozitář 2011 2012
Nesovice 10 815 10 625
celkem 11 124 10 625

ČTENÁŘI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH

Kategorie čtenářů 2011 2012
AU / organizace, ústavy 104 108
A / vědečtí pracovníci 
a VŠ učitelé

95 22

B / čtenáři s VŠ 
vzděláním

18 953 19 532

AK / zaměstnanci 228
Z / cizinci 11 12
MVS 532 554
celkem 19 695 20 456

NÁVŠTĚVNÍCI

2011 2012
Počet návštěvníků 
půjčovny

165 820 190 729

Počet návštěvníků 
studoven

152 613 186 728

celkem 318 433 377 457

2.1.1.1 ÚSEK MEZIKNIHOVNÍCH SLUŽEB

V  průběhu 3týdenního uzavření knihovny byly 
zpracovány objednávky MVS/MMVS, jež si mohli čte-
náři stále vyplňovat přes webový formulář,  zároveň 
se musely zpracovávat došlé knihy, které se měly 
dostat co nejdříve ke čtenářům, a  jejichž výpůjční 
lhůty se u dodavatelských knihoven nedaly prodlou-
žit.

Prostřednictvím MVS se ve spolupráci se OZS 
a  ORF podařilo doplnit pouze 4 ztracené knihy. 
Jedná se o tituly, které podle katalogu má mít MZK 
ve fondu, ale které jsou nedostupné a čtenáři je pak 
požadují prostřednictvím MVS.

Evidence úspor za výpůjčky zdarma, získané ze 
spřátelených knihoven v zahraničí: celková ušetřená 
částka činila 72 467,00 CZK – čímž se uspořilo cca 
353 Voucherů.

Pro knihovnu Univerzity obrany bylo zdarma 
zajištěno 19 výpůjček knih a 70 kopií článků ze za-
hraničí.

Ve spolupráci s  Úsekem informační soustavy 
a Oddělením rukopisů a starých tisků bylo službou 



12 / /  SEKCE KNIHOVNÍCH SLUŽEB

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ  /  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

eBooks on Demand  zpracováno 101 objednávek; 
z  toho 75 bylo kladně vyřízeno. Dalších osm knih 
bylo nalezeno v digitální podobě v zahraničních digi-
tálních knihovnách a v Krameriovi.

STATISTIKA

 → Celkem bylo zpracováno 9 924 požadavků

 → Vyhledáno ve skladišti bylo 3 603 svazků

 → 211 nevyřízených požadavků vráceno 
čtenářům zpět – tituly dostupné v MZK či na území 
Brna

 → Pro potřeby MVS bylo zhotoveno 4 470 
xerokopií

 → Poskytnuto bylo 5 644 písemných informací

 → Bylo odesláno 83 upomínek

 → Od čtenářů bylo na poplatcích vybráno 352 
587

VÝPŮJČKY ODESLANÉ JINÝM KNIHOVNÁM

2011 2012
vnitrostátně 5 755 4882
do zahraničí 223 221

VÝPŮJČKY Z JINÝCH KNIHOVEN

2011 2012
Z ČR objednáno 1 923 2084
Z ČR zapůjčeno 1 591 1890
ze zahraničí 
objednáno

2 096 2089

ze zahraničí 
zapůjčeno

1 843 1906

EOD

2010 2011 2012
celkem požadavků 15 48 101
Z toho kladně 
vyřízeno 12 45 75

2.1.2. ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB

V oddělení informačních služeb došlo v uplynu-
lém roce k několika změnám. Velmi pozitivně je uži-
vateli vnímán zejména přesun výdeje prezenčních 
výpůjček do půjčovny a zřízení samostatného Úseku 
humanitní studovny.

Pracovníci Oddělení informačních služeb poskytli 
1 005 písemných, e-mailových a telefonických infor-
mací. Zpracovali 151 rešerší. Pro veřejnost uspořá-
dali 225 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 8 564 návštěvníků. Bylo zpracováno 970 
záznamů do ANL a vytvořeno 352 autoritních zázna-
mů.

V  rámci Festivalu vědy a  Týdne vědy a  techniky 
byla uspořádána tradiční školení v  oblasti patentů 
a norem a školení informační gramotnosti.

V uplynulém roce pokračoval a byl rozšířen cyklus 
nestandardních akcí pro školy a veřejnost zavedený 
v roce 2011. Tyto akce zahrnovaly populárně nauč-
né přednášky z  různých vědních oborů, přednášky 
spolku Sisyfos, kulturní akce, multimediální před-
stavení a vzdělávací pořady pro školy. Nestandardní 
akce nabízely studentům i nejširší veřejnosti atrak-
tivní a aktuální témata a poznatky z různých vědních 
oborů v  podání špičkových přednášejících. Celkem 
18 akcí se zúčastnilo 3 366 návštěvníků.

Oddělení informačních služeb zajišťovalo (v rám-
ci členství MZK ve Sdružení knihoven ČR) funkci 
superrevize databáze Slovník českých knihovníků. 
Databáze vznikla jako biografický slovník pod hla-
vičkou Sdružení knihoven ČR s  cílem vybudovat 
centrální přehled významných knihovnických osob-
ností, které se zasloužily o  rozvoj oboru. Databáze 
má svoje počátky v  roce 2007 a  jedním z  hlavních 
podnětů byla absence přehledu osobností - nositelů 
knihovnických ocenění. Garantem zpracování slov-
níku se stalo Sdružení knihoven ČR, které organi-
začně a  technicky zajišťuje ve spolupráci se svými 
členskými knihovnami koordinaci a další postup na 
jeho rozvoji.

Z každé krajské knihovny byla určena kontaktní 
osoba, která obdržela přístupová práva do pracovní 
verze databáze pro ukládání hesel. Pravidlem před 
zveřejněním každého hesla je jeho závěrečná redak-
ce, kterou zajišťuje pracovník oddělení informačních 
služeb MZK. Teprve po kontrole je heslo zpřístupně-
no široké veřejnosti.
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Databáze je veřejně přístupná na stránkách 
Sdružení knihoven ČR: sck.sdruk.cz.

NESTANDARDNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

Rok 2012 byl pokračováním a rozšířením v roce 
2011 zavedeného nového cyklu nestandardních akcí 
pro školy a veřejnost. 

Tyto akce zahrnují populárně naučné přednášky 
z různých vědních oborů, přednášky Českého klubu 
skeptiků - spolku Sisyfos, kulturní akce, multimedi-
ální představení a vzdělávací pořady pro školy. 

Nestandardní akce nabízejí studentům i nejširší 
veřejnosti atraktivní a  aktuální témata a  poznatky 
z různých vědních oborů v podání špičkových před-
nášejících. Představují vynikající osobnosti z různých 
oblastí vědeckého a kulturního života (a vytvářejí tak 
pozitivní vzory nejen pro nastupující generaci). 

Přivádějí do knihovny mladší generaci, podporují 
mladé čtenáře a zvyšují zájem o knihovnu. 

Podařilo se úspěšně zavést přednášky spolku 
Sisyfos v MZK a oživit tak jeho činnost, která v Brně 
dlouhodobě stagnovala, což bylo odměněno cenou 
na výročním zasedání Sisyfa (vysílala ČT). 

Díky těmto mimořádným akcím se knihovna 
dostala do širokého povědomí nejen brněnské ve-
řejnosti. 

Nestandardní akce vzbudily mimořádně velký zá-
jem nejširší veřejnosti i studentů vysokých a střed-
ních škol. Dokazuje to mimo jiné vysoká návštěvnost 
a nadšené ohlasy návštěvníků.

Oddělení informačních služeb připravilo celkem 
18 akcí, kterých se zúčastnilo 3 366 návštěvníků.

V  rámci nestandardních akcí se konaly různé 
cykly:

 → Přednášky P 

 → Sisyfos S 

 → Road R 

 → Kouzelná planeta (pro školy) Š 

 → Multimediální představení M 

 → Akce Týdne vědy a techniky TVT

CYKLUS ROAD

24. 1. R  
Ing. Hana DRUCKMÜLLEROVÁ 
ISLAND – PŘÍVĚTIVÁ DRSNÁ ZEMĚ  
Promítání a vyprávění Hany Druckmüllerové 
o Islandu.

CYKLUS PŘEDNÁŠKY A SISYFOS 

29. 2.  P, S 
Prof. RNDr. Petr KULHÁNEK, CSc.  
ČERNÉ DÍRY VČERA DNES A ZÍTRA  
Přednáška o podobách černých děr: černé díry, 
které vznikají v závěrečných fázích hvězdného 
vývoje, a obří černé díry, které sídlí v centrech 
většiny galaxií. Byl prezentován výzkum černých 
děr v centru naší Galaxie a možnost jejich vzniku 
na urychlovači LHC ve středisku evropského 
jaderného výzkumu CERN. 

PROJEKT KOUZELNÁ PLANETA- MULTIMEDIÁLNÍ 
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY PREMIÉRA 

14. 3. M, R, Š 
Kateřina a Miloš MOTANI  
ČILE PO CHILE - premiéra pro školy. Pouští 
a pralesem až na konec světa.

Nejnovější fotograficko-filmová show známých 
cestovatelů z cesty napříč touto zemí se spoustou 
veselých i napínavých příběhů. Poutavé představení 
se směsicí fotografií, videa, hudby a autentických 
zvukových záznamů.

21. 3. P, S  
RNDr. Vladimír WAGNER, CSc..  
NEUTRINA - JEDNY Z NEJZÁHADNĚJŠÍCH 
ČÁSTIC 

Přednáška o  tom, kde neutrina vznikají, jak 
se detekují, co mohou říci o  struktuře hmoty, 
vlastnostech různých objektů ve vesmíru a  pro 
jaké případné aplikace je lze využít. Na přednášce 
se účastníci dověděli, co mohou říci neutrina ze 
Slunce, ze supernov nebo z  nitra Země, proč se 
tak těžko chytají, co to znamená, když oscilují, 
a nakolik je reálné, že se pohybují nadsvětelnými 
rychlostmi. 

http://sck.sdruk.cz


14 / /  SEKCE KNIHOVNÍCH SLUŽEB

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ  /  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

18. 4. P, S 
RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.  
ALFRED KONTRA IGNÁC NOBEL – POMPA 
A KABARET 

Přednáška o  více než stoleté historii Nobelových 
cen. Jako jejich protipól vznikly před 20 lety 
recesistické ceny Ignáce Nobela, které si získaly 
nemalou oblibu oceňováním prací, které na první 
pohled působí úsměvně, ale v  důsledku nutí 
k zamyšlení. 

3. 5. P 
Prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.  
KDE KONČÍ VLIV NAŠEHO SLUNCE? 

Výprava ze středu Slunce až po mezihvězdný vítr.

13. 6. P 
Prof. RNDr. Václav PAČES, DrSc.  
O PŮVODU ŽIVOTA NA ZEMI  
O výzkumu v oboru molekulární biologie, který 
přináší poznatky odhalující možné události, které 
vedly ke vzniku života. Prezentace moderních 
metod zjišťujících, jak mohly vypadat první 
molekuly nesoucí genetickou informaci. 

26. 9. P 
Prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.  
PO DVOU LETECH DALŠÍ ŠANCE! 

Vše o zatmění Slunce před startem mezinárodní 
expedice do Austrálie za úplným zatměním Slunce 
14. 11. 2012. 

3. 10. P, S 
RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.  
STOLETÍ KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ 

Přednáška týkající se základních klíčových otázek, 
na které i po sto letech lidstvo nezná odpověď: Kde 
se ve vesmíru rodí vysoce energetické kosmické 
záření? Jaké fyzikální mechanismy urychlují 
elektricky nabité částice na tyto extrémní energie, 
které o  několik řádů převyšují energie částic 
připravovaných v  pozemských urychlovačích?  
Přednáška Jiřího Grygara seznámila s nejnovějšími 
výsledky výzkumu v této oblasti. 

17. 10. M, R, Š  
Kateřina a Miloš MOTANI  
DIVOKÝ MADAGASKAR

Lemuři, baobaby a  domečky z  bláta. Premiéra 
nového multimediálního představení – live 
multimediashow DIVOKÝ MADAGASKAR exkluzivně 

v Brně pouze v MZK.

31. 10. P 
Doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D.  
FRAKTÁLY – KOUZLA GEOMETRIE I PŘÍRODY

Na přednášce byly představeny útvary, u  nichž 
nemá smysl měřit délku, obsah ani objem. Povídání 
o geometrických konstrukcích, které v době svého 
vzniku nijak nezapadaly do oficiálních vědeckých 
koncepcí. 

7. 11. P,TVT 
RNDr. Vladimír WAGNER, CSc.  
TAK KDE JE TEN HIGGS? aneb FYZIKA TĚCH 
NEJVYŠŠÍCH ENERGIÍ 

Třetí rok provozu největšího urychlovače na světě 
LHC by měl konečně vyřešit otázku existence tak 
dlouho unikající Higgsovy částice. Přednáška o tom, 
jak se s jeho pomocí zkoumá fyzika fungující při těch 
nejvyšších hustotách energie. Byly představeny 
výsledky experimentů, které na urychlovači LHC 
pracují, získané před roční přestávkou. Seznámení 
s dalšími novinkami z  laboratoře CERN, které se 
týkají zkoumání antihmoty, jež by se alespoň podle 
autorů vědecké fantastiky měla stát energií pro 
budoucí hvězdolety. 

14. 11. P,TVT  
Doc. RNDr. Miroslav KUREŠ, Ph.D. 
KRYPTOGRAFIE S VEŘEJNÝM KLÍČEM

Přednáška o  nejrozšířenějším systému RSA, se 
systémem ECC využívajícím magické eliptické 
křivky, který umožňuje užít dva klíče: jeden pro 
šifrování (veřejný), druhý pro dešifrování (tajný). 
Informace o  významu jednosměrných funkcí. 
Posluchači se mohli seznámit s  aktuálními 
novinkami v oboru. 

PŘEDNÁŠKY SE KONALY V RÁMCI TÝDNE VĚDY 
A TECHNIKY 1. 11. - 15. 11. 2012, TÉMA ENERGIE 
VĚDY.

2.1.2.1 ÚSEK FIREMNÍCH A OBCHODNÍCH INFOR-
MACÍ

Úsek zabezpečoval doplňování, zpracování 
a  zpřístupňování speciálních druhů technické lite-
ratury. Podílel se také výrazně na provozu studovny 
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přírodních a technických věd v 6. a v 7. poschodí. 

V  roce 2012 doplnili pracovníci úseku do fondu 
celkem 3 672 jednotky, z toho 560 norem ČSN a 12 
vodohospodářských norem TNV, 600 českých paten-
tů a 2 500 knihovních jednotek firemní literatury.

PŘÍRŮSTEK SPECIÁLNÍCH DRUHŮ TECHNICKÉ 
LITERATURY

2012
Normy (ČSN, TNV) 572
Patenty 600
Firemní literatura 2 500
Celkem 3 672

V  roce 2012 ovlivnily doplňování a  zpracování 
českých technických norem výrazné změny. Normy 
ČSN jsou od roku 2012 nakupovány pouze výběrově, 
od podzimu probíhá nákup prostřednictvím elektro-
nického tržiště, vzrostly tak časové nároky na jejich 
doplňování. V roce 2012 oddělení automatizace a IT 
podpory implementovalo úspěšně bázi ČSN budova-
nou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a  státní zkušebnictví do systému Aleph, bibliogra-
fické informace o  normách jsou tedy už přístupné 
veřejnosti i prostřednictvím katalogu MZK v samo-
statné bázi MZK04 – databáze norem. Přírůstek no-
rem ČSN se začal zpracovávat do Alephu. K platným 
normám byly vytištěny 43 opravy. Vodohospodářské 
normy TNV jsou zpracovávány do katalogu MZK 
běžným způsobem jako knihy. Přístup do báze „ČSN 
online“ využili 124 čtenáři. 691 norma ČSN s ukon-
čenou platností byla přeřazena v jednom exempláři 
do archivního fondu. V  roce 2012 došlo k  vyřazení 
738 neplatných norem ČSN. Během roku se zrevido-
valo 3 207 norem. Proběhla také kontrola platnosti 
vodohospodářských norem TNV, plynárenských 
standardů GAS a metodických pokynů pro akreditaci 
MPA a EA, rovněž bylo prověřeno a zkompletováno 
několik svazků norem z období první republiky.

Úřad průmyslového vlastnictví v  Praze zasílal 
bezplatně každý měsíc české národní patentové 
spisy v  úplnosti (600 k. j.), zdarma jsme dostávali 
také od Evropského patentového úřadu databázi 
ESPACE® EP na optických discích. S Úřadem prů-
myslového vlastnictví v  Praze probíhala tradičně 
velmi dobrá spolupráce. ÚPV nejen lektorsky zajistil 
školení z  oblasti průmyslového vlastnictví v  naší 

knihovně, ale také poskytoval své brožury a  letáky 
jak pro účastníky vzdělávacích akcí, tak i  pro ná-
vštěvníky MZK. 

S  ohledem na personální změny v  úseku bylo 
nutné redukovat přírůstek firemní literatury na 2 500 
jednotek. Pracovnice úseku navštívily 7x výstaviště 
za účelem sběru firemních tiskovin na veletrzích. 
Jmenně bylo zpracováno 345 pořadačů s  listovou 
firemní literaturou. (Spolu s 12 záznamy norem TNV 
bylo celkem jmenně zpracováno 357 jednotek.) Do 
záznamů bylo připsáno 75 jednotek (podpole 505). 
Věcně bylo zpracováno 2 500 titulů listové firemní 
literatury, celkově bylo věcně zkatalogizováno 2 503 
titulů.

V roce 2012 docházely bezplatně 202 tituly firem-
ních časopisů, z toho 107 české a 95 zahraniční pro-
venience. Bylo provedeno 125 prolongací a objedná-
vek u jednotlivých firem a vydavatelů. Ke kompletaci 
bylo připraveno 37 titulů. Seznam docházejících 
firemních periodik lze najít na webu knihovny, prů-
běžně probíhá jeho aktualizace. Během roku bylo 
zaevidováno a založeno 1 296 čísel periodik. V  let-
ních měsících byly prověřeny jednotlivé časopisy ve 
studovně v 7. patře a vyřazeny zaniklé tituly.

KATALOGIZACE SPECIÁLNÍCH DOKUMENTŮ

2012
Jmenná
Normy 12
Firemní literatura 345
Celkem 357
Věcná
Firemní literatura 2 503

Provoz ve studovně přírodních a technických věd 
zajišťovali pracovníci úseku firemních a  obchod-
ních informací a  pracovníci oddělení informačních 
služeb. Služba zajistila ze speciálních fondů 2 180 
výpůjček, z  toho 98 absenčních (50 složek) a 2 082 
prezenčních. Čtenáři požadovali především české 
normy (1 984 k. j.). Zapůjčené normy ČSN byly re-
vidovány, ověřoval se jejich fyzický stav a platnost (2 
023 jednotek). Z  registrovaných výpůjček připadlo 
39 jednotek na firemní literaturu, 39 na německé 
normy DIN, 31 na optické disky (přílohy ke knihám 
v STM) a 31 na tištěné přílohy. Služba vyhledala pro 
čtenáře 55 svazků periodik ve skladu. Větší část fon-
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du firemní literatury byla k dispozici čtenářům volně 
ve studovně v 7. patře, do studovny byly ze skladu 
přesunuty nejžádanější obory firemní literatury, tyto 
prezenční výpůjčky nepodléhají statistickému sle-
dování. Čtenáři si prezenčně půjčili 27 377 publikací 
z fondu ve studovně přírodních a technických věd.

REGISTROVANÉ VÝPŮJČKY PODLE DRUHU DOKU-
MENTŮ

2012
Normy (ČSN, TPG, TNV, DIN) 2 023 
Patenty 1
Firemní literatura 39
Elektronické dokumenty 31
Tištěné přílohy 31
Periodika ze skladu 55
Celkem 2 180

REGISTROVANÉ VÝPŮJČKY SPECIÁLNÍCH DOKU-
MENTŮ

2012
Mimo knihovnu 98
Prezenčně 2 082
Celkem 2 180

Návštěvníci studovny v  6. poschodí obdrželi 
1 812 ústních informací. Pracovníci úseku firemních 
a obchodních informací poskytli 35 konzultací a 139 
písemných informací, z toho 23 rešerše. Pracovníci 
založili ve studovně v 6. a 7. poschodí a ve skladi-
šti úseku v 7. poschodí 35 255 nových a půjčených 
dokumentů. Průběžně se prováděla kontrola řazení 
knih ve studovně. V době letního uzavření knihovny 
proběhlo ve studovně vytření všech polic a přesunutí 
některých publikací. 

V  létě bylo načteno pro účely revize 18 270 jed-
notek z  celkového počtu 18 518 knih a  vyvázaných 
periodik ve studovně přírodních a technických věd. 
Pracovnice úseku zrevidovaly 3 823 jednotky, z toho 
442 elektronické nosiče (přílohy ke knihám), 65 
elektronických příloh k  průvodcům, 109 tištěných 
příloh k publikacím ve studovně a 3 207 norem ČSN. 

Čtenáři měli možnost zhlédnout 10 výstav, 
z  toho čtyři se týkaly přírůstků firemní literatury 

a  tři přírůstků českých udělených patentových 
spisů. Pracovníci úseku připravili 3 specializované 
výstavy, z nichž dvě obsahovaly domácí i zahraniční 
patentové spisy (Patenty k neuvěření, Patenty, které 
dobyly svět). Na výstavě Než monarchie zemřela 
měli návštěvníci k  dispozici zajímavé fotografie 
a doprovodné texty k historii průmyslu v Brně a oko-
lí. Tyto specializované výstavy považujeme za zdařilý 
pokus, výstavy se setkaly s  kladným ohlasem ze 
strany návštěvníků, proto budeme v pořádání těchto 
akcí pokračovat i v dalších letech. Pracovníci úseku 
uspořádali 17 školení, kterých se zúčastnili 323 
zájemci. Z  těchto vzdělávacích akcí 4 vedli pracov-
níci Úřadu průmyslového vlastnictví, 12 pracovníci 
úseku firemních a  obchodních informací a  jedno 
zástupkyně společnosti Elsevier. Uvedená školení se 
týkala problematiky vyhledávání v elektronických in-
formačních zdrojích. Úsek se zapojil do podzimních 
projektů Festival vědy s RWE (výstavy Patenty k ne-
uvěření a Než monarchie zemřela, školení Patenty 
vážně i  nevážně) a  Týden vědy a  techniky (výstava 
Patenty, které dobyly svět, školení Volně přístupné 
informační zdroje z oblasti techniky a Volně přístup-
né databáze patentů USA). 

Přehled výstav viz Kalendárium – Výstavy.

Přehled vzdělávacích akcí viz Vzdělávací akce, 
konference a semináře.

2.1.2.2 ÚSEK ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN

RAKOUSKÁ KNIHOVNA - ÖSTERREICH-BIBLIO-
THEK BRüNN 

Rakouská knihovna v Brně existuje díky projektu 
Österreich-Bibliotheken im Ausland, který organi-
zuje Spolkové ministerstvo evropských a  meziná-
rodních věcí Rakouské republiky a  jehož cílem je 
podpora rakouské kultury v  zahraničí. Rakouská 
knihovna byla v  Brně slavnostně otevřena 27. 11. 
1990 při ústavu germanistiky na FF MU a v roce 1996 
přešla pod správu MZK
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NĚMECKÁ KNIHOVNA - PARTNERSKÁ KNIHOVNA 
GOETHE-INSTITUTU

Německá knihovna existuje při MZK v  Brně od 
roku 1997. O její vznik se zasadil a jako svou partner-
skou knihovnu ji nadále podporuje Goethe-Institut. 

ANGLICKÁ KNIHOVNA - PARTNERSKÁ KNIHOVNA 
BRITISH COUNCIL 

Anglická knihovna existuje při MZK v  Brně od 
roku 2002. O její vznik se přičinil a jako svou partner-
skou knihovnu ji podporuje British Council v České 
republice. 

AMERICKÁ KNIHOVNA-INFO USA 

Americká knihovna vznikla díky spolupráci 
mezi odborem pro veřejné záležitosti americké 
ambasády a Moravskou zemskou knihovnou v roce 
2005. Umožňuje a  zprostředkovává přístup široké 
veřejnosti k relevantním a spolehlivým informacím 
o USA, které jsou dostupné především ve sbírce knih 
a periodik, na multimediálních nosičích a internetu. 

POČET TZV. UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ  
(PROVEDLI MINIMÁLNĚ JEDNU VÝPŮJČKU 
V ROCE 2012)

dílčí 
knihovna

Počet 
unikátních 
čtenářů 2012

srovnání 
s rokem 
2011

Rakouská 
knihovna

330 +5,5 %

Německá 
knihovna

787 +12,8 %

Anglická 
knihovna

2 565 +0,4 %

Info USA 76 +37 %

Anglická knihovna si uchovala svůj nejvyšší 
standard, všechny ostatní dílčí knihovny v  počtu 
unikátních čtenářů rostly.

POČET ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK (VÝPŮJČKY 
A PRODLOUŽENÍ DOHROMADY)

dílčí 
knihovna

absenční 
výpůjčky

srovnání 
s rokem 
2011

Rakouská 
knihovna

2 252 +17,8 %

Německá 
knihovna

11 324 +28,6 %

Anglická 
knihovna

72 910 +4,6 %

Info USA 202 +46 %
celkem 86 688 +8,2
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POČET PREZENČNÍCH VÝPŮJČEK

dílčí 
knihovna

prezenční 
výpůjčky

srovnání 
s rokem 
2011

Rakouská 
knihovna

483 -2,7 %

Německá 
knihovna

1 476 -22,2 %

Anglická 
knihovna

9 932 +10,7 %

Info USA 371 +29,4 %
celkem 12 262 +6,8 %

Celkově v  oddělení ZHR počet absenčních 
i prezenčních výpůjček vzrostl ve srovnání s rokem 
2011. Viditelný je vzestup absenčních výpůjček u Ra-
kouské, Německé a  zejména Americké knihovny. 
U  prezenčních výpůjček klesl zájem u  Rakouské 
i Německé knihovny, Anglická i Americká zazname-
naly viditelný růst.

Lze shrnout, že od r. 2010 (po přestěhování 
zahraničních knihoven do budovy MZK) trvá trend 
vzestupu. Viditelnější je v Rakouské knihovně, Ně-
mecké knihovně a v Info USA. Nejvíce navštěvovaná 
a využívaná Anglická knihovna si udržuje stále svůj 
velmi vysoký standard.

PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH  
V ZAHRANIČNÍCH KNIHOVNÁCH

ANGLICKÁ KNIHOVNA

Vzdělávací akce: 21 (Reading Group, semináře 
pro angličtináře, výstava, přednáška)

Počet návštěvníků: 802 (počet návštěvníků 
výstavy nezjišťován)

NĚMECKÁ KNIHOVNA

Kulturní akce: 27 (filmový klub, literární kroužek, 
literární seminář, divadla, autorské čtení, výstavy)

Počet návštěvníků: 360 (počet návštěvníků dvou 
výstav nezjišťován)

RAKOUSKÁ KNIHOVNA

Kulturní akce: 18 (autorská čtení, přednášky, 
výstava a jiné)

Počet návštěvníků: 875 (počet návštěvníků dvou 
výstav nezjišťován)

Celkový počet exkurzí v ZHR: 30 (celkem 603 
návštěvníků)

JEDNOTLIVÉ TYPY AKCÍ CELKEM (NĚMECKÁ 
KNIHOVNA, RAKOUSKÁ KNIHOVNA, ANGLICKÁ 
KNIHOVNA)

Přednášky: 14

Autorská čtení: 4

Divadla: 3

Výstavy: 3

Filmový klub: 7

Jazykové semináře: 13

Literární (čtenářské) skupiny: 19

Ostatní: 3

Celkem kulturních a vzdělávacích akcí v ZHR (bez 
Info USA): 66 (2037 návštěvníků)

Celkem exkurzí: 30 (603 návštěvníků)

Srovnání s rokem 2011: v roce 2012 bylo více 
kulturních akcí, snížil se počet exkurzí.

INFOUSA – AMERICKÁ KNIHOVNA

InfoUSA v  roce 2012 uspořádalo, popřípadě se 
podílelo na 33 akcích pro veřejnost, které lze rozdě-
lit do několika skupin.

1. Slavnostní akce

V  dubnu (14. 4.) byla na brněnské přehradě 
slavnostně pokřtěna loď Dallas na počest Dallasu – 
jednoho z partnerských měst Brna. Americké velvy-
slanectví a InfoUSA zde mělo stánek s propagačním 
materiálem a  na lodi byl natrvalo umístěn banner 
s fotografií Moravské zemské knihovny a informace-
mi o knihovně. Loď pokřtil primátor města Roman 
Onderka a za velvyslanectví promluvil kulturní rada 
pan Robert Zimmerman.
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2. Semináře

Byly uspořádány 4 semináře – 2 ve spolupráci 
s  Fulbrightovou komisí o  možnostech získání sti-
pendia pro studium v USA, jeden o mezinárodních 
zkouškách z angličtiny TOEFL a jeden o amerických 
patentech. Celkem se seminářů zúčastnilo 107 lidí.

3. Přednášky, čtení, panelové diskuse, besedy

Do tohoto bodu lze zařadit i mezinárodní divadelní 
a filmový festival Divadelní svět 2012, na jehož dvou-
denní filmové sekci s organizačně podílelo InfoUSA.

Celkem bylo zorganizováno 14 akcí s  celkovou 
účastí 1 058 lidí

4. Promítání filmů

Filmy byly promítány jednak nepravidelně – jed-
nalo se především o  dokumenty - 3 představení 
s  účastí 120 lidí. Hlavní práce spočívala v  organi-
zování filmových pondělků, promítaly se americké 
hrané filmy v původním znění. Každému promítání 
předcházel krátký filmologický úvod k  danému 
snímku a jazykové okénko s jazykovými zvláštnost-
mi, používanými slovíčky, zkratkami, slangovými vý-
razy atd. Celkem bylo promítnuto 9 filmů, promítání 
se zúčastnilo 585 lidí.

Viz Kalendárium.

5. Výstavy

V  roce 2012 nebyla uspořádána žádná samo-
statná výstava. V MZK však byly zorganizovány dvě 
výstavy patentů: Patenty, které dobyly svět a Patenty 
k  neuvěření, kde převážnou část exponátů tvořily 
americké patenty. 

Celkem 30 akcí uspořádaných v roce 2012 se zú-
častnilo 1 870 lidí. Do statistiky návštěvníků nejsou 
započteny výstavy a  slavnostní akce na přehradě, 
kde počet účastníků nelze zjistit.

InfoUSA navštívili 29. 2. rada pro kulturu a  tisk 
z Velvyslanectví USA pan Robert Zimmerman a 16. 
8. nová kulturní attaché paní Sherry Keneson – Hall.

InfoUSA získalo od Velvyslanectví USA dva granty. 
Z jednoho bylo financováno třídenní školení ve Vídní 
v americkém školicím středisku Amerika Haus pro 
pracovníka InfoUSA v  době od 3.10. do 5.10.2012 
a  tento grant byl uzavřen. Druhý grant ve výši 195 
991,50 Kč terminovaný od 1. 8. 2012 – 1. 8. 2013 je 
určen na školení pro pracovníka InfoUSA, nákup DVD 
přehrávače a nákup knih pro Americkou knihovnu. 
Sbírka Americké knihovny by se tak měla rozrůst 

o 202 titulů. 

K  31. 12. 2012 bylo v  Americké knihovně 1 239 
knih. Absenčně v roce 2012 bylo půjčeno 202 knih, 
prezenčně 371. I  když je Americká knihovna co do 
počtu nejmenší ve srovnání s ostatními třemi zahra-
ničními knihovnami, v  relativních číslech dosáhla 
prvenství. Oproti roku 2011 se zvýšil počet unikát-
ních čtenářů o  37 %, absenční výpůjčky se zvýšily 
o 46 % a prezenční o 29,4 %.

V roce 2012 byla zdarma zpřístupněna databáze 
eLibraryUSA, jako součást projektu American Cor-
ner Ministerstva zahraničí USA.

eLibraryUSA je dostupná na třech označených 
počítačích v Americké knihovně ve 2. patře.

Široká škála online databází je zaměřena pře-
devším na učení anglického jazyka, studium a ces-
tování v  USA, informace o  historii a  kultuře USA, 
občanskou společnost, obchod a  podnikání a  vědu 
a technologie. eLibraryUSA poskytuje přístup do cca 
20 samostatných databází, včetně English Language 
Learner, Encyclopedia Britannica, the Gale Virtual 
Reference Library, ebrary, Literature Resource 
Center či Filmakers Library Online.

Těžiště práce InfoUSA spočívalo také v roce 2012 
v  organizování různých akcí pro veřejnost. Akce 
byly propagovány na www.mzk.cz – kalendář akcí, 
v newsletteru MZK, inzerci v KAMu, programu Br-
něnsko, v rozhlase, na vývěskách MZK aj.

2.1.2.3 ÚSEK HUMANITNÍ STUDOVNY

V roce 2012 nově zřízený úsek Studovna huma-
nitních věd zabezpečuje doplňování, zpracování 
a zpřístupňování literatury z oblasti společenských 
věd.

V  uplynulém roce doplnili pracovníci úseku do 
fondu studovny celkem 992 jednotek. Vypůjčeno 
bylo 45 951 jednotek. Během prázdninového uza-
vření knihovny byla provedena revize, při které bylo 
zjištěna ztráta 14 knih.

Pracovníci úseku spravují elektronické infor-
mační zdroje, webové stránky a profily knihovny na 
sociálních sítích (Facebook, Google+). Vyřizují také 
veškeré dotazy došlé přes službu ptejteseknihovny.
cz a stránku “Přání a stížnosti”. Pracovnice úseku 
dále zajišťují exkurze pro studenty středních škol. 
V roce 2012 zajistily 22 exkurzí, kterých se zúčastni-
lo celkem 584 zájemců.
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Součástí náplně práce pracovníku úseku je po-
řádání výstav v  prostorách foyer knihovny. V  roce 
2012 se uskutečnilo 21 výstav. Pracovníci úseku 
se zúčastnili řady seminářů a  konferencí – např. 
Knihovny současnosti, Inforum, Elektronické služby 
knihoven, Library Marketing Tuesday či semináře 
E-Knihy pořádaného v Národní technické knihovně 
v Praze.

2.2 ODDĚLENÍ PERIODIK

Oddělení periodik prošlo v  druhé polovině roku 
2012 změnami a to především v půjčování prezenč-
ních výpůjček ve Studovně novin a časopisů. Od září 
2012 se veškeré prezenční výpůjčky periodik na 
všech nosičích, mikrofilmy, mikrofiše, elektronické 
zdroje a velké formáty začaly půjčovat ve studovně 
novin a časopisů. 

STUDOVNA VÁZANÝCH NOVIN A ČASOPISŮ

Ve studovně bylo uloženo 618 titulů běžného 
ročníku časopisů. Volný výběr byl průběžně aktua-
lizován a  doplňován novými tituly. Nežádané tituly 
byly nahrazeny žádanějšími. Bylo půjčeno 5 156 
čísel běžného ročníku časopisů. Zvýšil se počet půj-
čovaných elektronických dokumentů na 780 a počet 
půjčených mikrodokumentů se snížil na 1  076. 
Důvodem je zpřístupnění dokumentů v  elektronic-
ké podobě v  Krameriovi. Návštěvnost studovny se 
zvýšila na 11 989 čtenářů, a to z důvodu přemístění 
výdejního místa pro půjčování prezenčních výpůjček 
periodik.

Vyhledávání požadavků vázaných novin si udrželo 
časový standard maximálně do 20 minut, běžný 
ročník časopisů ze vzdálenějšího skladiště byl vy-
hledáván na počkání. Objednávky tištěných kopií 
z  mikrofilmů byly vyřizovány většinou do druhého 
dne nebo dohodou podle množství.

Kopírovací služby byly zajišťovány do 20 stran na 
počkání, při větších zakázkách dle domluvy, maxi-
málně však do týdne. Pro čtenáře bylo zhotoveno 
6  455 kopií, na samoobslužné kopírce si čtenáři 
zhotovili 27 563 kopií.

Oddělení zpracovávalo náhrady za ztráty, doplňo-
vání chybějících a poškozených stran, MVS atd. 

ZPRACOVÁNÍ SERIÁLŮ

ZPRACOVÁNO A ZAŘAZENO DO FONDU

 → 7 582 knihovních jednotek (z  toho 1 859 tzv. 
nepravých periodik),

 → 70 mikrofilmů,

 → 548 CD-ROMů,

 → 7 285 svazků adjustováno,

 → 2 319 svazků knihařsky zpracováno,

 → 689 svazků novin uloženo do lepenkových 
krabic.

DOCHÁZEJÍCÍ PERIODIKA

4 862 titulů
z toho z toho

3 550 
časopisů

1 312 
ostatních 
zdrojů

4 761 
českých 
titulů

101  
zahr. 
titulů

V  roce 2012 začalo do knihovny docházet 438 
nových titulů a 191 titulů bylo ukončeno (z toho: 176 
povinných výtisků a 15 zahraničních titulů kupova-
ných a docházejících výměnou).

Průběžně docházelo k urgencím nedocházejících 
povinných výtisků periodik. Oddělení zpracovalo dva 
nabídkové seznamy duplicitních časopisů a  prově-
řovalo nabídkové seznamy cizích institucí a jednot-
livců. Tímto způsobem bylo doplněno 215 ročníků 
časopisů o chybějící čísla.

Pravidelně se aktualizují seznamy periodik SK 
ČR, SK NLK a VPK. Probíhala retrokonverzní zpra-
cování žádaných seriálových publikací.

Adjustace oddělení periodik průběžně zpracová-
vala svazky na vazbu i do švédských desek a vypo-
máhala Úseku revize fondu ve zpracování knih při 
dlouhodobější absenci pracovnic.
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OSTATNÍ ČINNOSTI

Během roku byly zpracovány dva vlastní nabídko-
vé seznamy a 16 cizích nabídkových seznamů bylo 
prověřeno. Z  nabídkových seznamů a  z  darů bylo 
doplněno 215 svazků časopisů a novin.

V  rámci projektu Kramerius byla provedena 
digitalizace několika titulů brněnských novin 
a  digitalizovány tituly nafocené na mikrofilmech. 
Digitalizované dokumenty jsou dostupné na adrese: 
kramerius.mzk.cz.

VÝPŮJČKY STUDOVNY VÁZANÝCH NOVIN

2010 2011 2012
Běžný ročník 1 906 4 583 5 156
Vázané 
noviny  
a časopisy

11 296 12 731 17 450

Mikrofilmy 
a mikrofiše 
a cdr

1 286 2 170 1 856

ZPRACOVÁNÍ – KATALOGIZACE PERIODIK (SVAZ-
KY)

2010 2011 2012
Časopisy 8 568 7 711 6 964
Ostatní 
dokumenty

314 404 618

Celkem 8 882 8 115 7 582

2.2.1. ÚSEK KNIHAŘSKÉ DÍLNY

V  knihařské dílně probíhaly práce průběžně. 
Zpracovávána byla vazba celoplátěná, polotuhá. 
Podle potřeby byly prováděny opravy poškozených 
monografií i novin. Pro digitalizaci bylo zajišťováno 
řezání hřbetů a  výroba obalů na velmi poškozené 
knihy po digitalizaci.

Od roku 2011 nemá MZK externí knihařskou pro-
vozovnu a řeší veškerou vazbu vlastními silami.

http://kramerius.mzk.cz


22 / /  ODDĚLENÍ KNIHOVNICTVÍ

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ  /  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2. 3 ODDĚLENÍ 
KNIHOVNICTVÍ

2.3.1 ÚSEK VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

Úsek výkonu regionálních funkcí patří mezi spe-
cializovaná pracoviště MZK, jehož činnost je podpo-
rována z dotace Jihomoravského kraje na zajištění 
regionálních funkcí. V  rámci těchto činností úsek 
zajišťoval:

 → Odborné, profesní vzdělávání

 → Poradenská a konzultační činnost, metodické 
návštěvy, plány, rozbory

 → Statistika knihovnických činností

 → Příprava porad

 → Komunikace s  pověřenými knihovnami, 
příprava dodatků smluv

 → Vydávání časopisu Duha

 → Zajišťování exkurzí

Naplňování cílů regionálních funkcí v  roce 2012 
vycházelo z  Koncepce rozvoje regionálních funkcí 
v  Jihomoravském kraji v  letech 2011-2014, která 
jako hlavní priority vytyčila podporu automatizace, 
webové stránky knihoven, nové formy vzdělávání, 
zejména podporu e-learningu, nákup výměnných 
fondů ve výši 30 % dotace. I  v  tomto roce bylo cí-
lem zajistit dostupnost poskytovaných regionálních 
služeb všem knihovnám kraje a  zlepšit provozní 
podmínky pro jejich standardní výkon.

V roce 2012 vykonávalo regionální funkce v sedmi 
okresech Jihomoravského kraje spolu s Moravskou 
zemskou knihovnou v  Brně stejně jako v  předchá-
zejících letech osm pověřených knihoven (Knihovna 
Jiřího Mahena v  Brně, Městská knihovna Blansko, 
Městská knihovna Boskovice, Městská knihovna 
Břeclav, Městská knihovna Hodonín, Městská 
knihovna Kuřim, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyš-
kově a Městská knihovna Znojmo).

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ KNIHOVEN OBCÍ  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V  dubnu se konal již 2. ročník Slavnostního 
setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na 
kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesi-
onální knihovny. Setkání, jehož cílem je poukázat 
na konkrétní přínos krajské dotace na regionální 
funkce právě v  těch nejmenších obcích, připravila 
Moravská zemská knihovna v  Brně ve  spolupráci 
s  regionálními odděleními pověřených knihoven 
kraje za podpory Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje.

V roce 2012 bylo oceněno dvanáct knihoven. Ceny 
byly uděleny jako vyjádření uznání knihovnám za 
jejich činnost a  zásluhy o  rozvoj veřejných knihov-
nických a informačních služeb a celkový rozvoj kul-
turního života obce. Účast na slavnostní akci přijal 
hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, radní za kulturu 
ing. Pavel Balík a  JUDr. Hana Holušová, vedoucí 
odboru kultury a  památkové péče JMK. Z  Národní 
knihovny přijala pozvání Mgr. Ladislava Zemánková.

2. 3 ODDĚLENÍ 
KNIHOVNICTVÍ
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Více na: mzk.cz/SlavnostniSetkaniKnihoven-
JMK2012.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úsek se ve vzdělávání knihovníků Jihomorav-
ského kraje zaměřil zejména na praktická školení 
pro knihovníky. V  oblasti katalogizace proběhlo 
dvoudenní školení katalogizačních pravidel AACR2 
a  jednodenní seminář Aktuality ve věcném popise 
– standardy a  aktuální změny. Jako každý rok se 
knihovníci zúčastnili dvoudenního školení v  oblasti 
statistik, výpůjčního modulu i katalogizace v knihov-
ním systému CLAVIUS.

Zejména pro knihovníky veřejných knihoven byl 
ve školním roce 2011/2012 jako každoročně zajištěn 
MŠMT akreditovaný Rekvalifikační knihovnický kurz, 
který absolvovalo celkem 16 účastníků.

Za finanční podpory VISK 2 MK ČR byl spuštěn 
nový e-learningový Knihovnický kurz s patnácti te-
matickými moduly, jehož prvních dvacet absolventů 
z  celé České republiky vykázalo v  závěru pozitivní 
zpětnou vazbu z  kurzu. Tento kurz se bude konat 
pravidelně 2x ročně (jarní a podzimní běh). Kurz je 
dostupný v  prostředí Moodle prostřednictvím za-
bezpečeného přístupu na portále: kurzy.knihovna.
cz, který zpřístupňuje odborné i  laické veřejnosti 
e-learningové kurzy z oboru informační věda a kni-
hovnictví.

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Tématu bezpečného internetu se věnoval semi-
nář s názvem Bezpečnost na internetu ve vzdělávání 
veřejnými knihovnami, nechybělo školení na téma 
výzkumy v knihovnách. Realizován byl také seminář 
na téma marketing v knihovnách

JUDr. Michal Hašek předává ocenění Jaroslavě Cetkovské 
z Obecní knihovny Říčany

JUDr. Michal Hašek na Slavnostním setkání knihoven obcí 
Jihomoravského kraje

Z vystoupení dívčího tria Neřeš to z Havlíčkova Brodu 
(Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje)

http://www.mzk.cz/SlavnostniSetkaniKnihovenJMK2012
http://www.mzk.cz/SlavnostniSetkaniKnihovenJMK2012
http://kurzy.knihovna.cz
http://kurzy.knihovna.cz
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Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a Klu-
bem dětských knihoven Jihomoravského kraje se 
konaly dvoudenní semináře Proč (ne)chtít druhý stu-
peň v knihovnách a Loutka jako pomocník a partner.

Podzimní konference nazvaná Dobrovolnictví 
v knihovnách byla určena zejména veřejným profesi-
onálním knihovnám. Aktuálnost tématu, náplň pro-
gramu i výběr přednášejících zaujaly knihovny z celé 
ČR. Řešily se praktické náměty, zazněly praktické 
rady a  doporučení a  informace vyplývající z  platné 
legislativy. Z Ministerstva vnitra ČR přijala pozvání 
Mgr. Nataša Diatková (oddělení prevence a  krimi-
nalistiky), akci moderovala Mgr. Zuzana Ježková 
(Národní knihovna ČR v Praze, oddělení vzdělávání).

 

V  průběhu roku 2012 bylo připraveno celkem 20 
vzdělávacích akcí. Všechny tyto akce navštívilo z po-
věřených, základních i odborných knihoven celkem 
462 účastníků ze 161 knihoven celé České republiky.

Pracovníci úseku se podíleli na činnosti odbor-
ných sekcí:

 → Sekce vzdělávání SKIP

 → Sekce veřejných knihoven SKI

 → Sekce pro regionální funkce SDRUK

Na základě Dlouhodobé smlouvy o  zajištění 
odborné praxe studentů VOŠ (prosinec 2009) byla 
zajištěna odborná praxe pro Střední odbornou školu 
knihovnickou a Vyšší odbornou školu knihovnických, 
informačních a sociálních služeb odborné praxe.

Ze semináře Práce s nepřizpůsobivými uživateli  
v knihovnách (9.10.2012, Bc. Jan Milota, IQ Roma Servis)

Práce s nepřizpůsobivými uživateli  
v knihovnách (9.10.2012, Kateřina  
Zoufalá z Oblastní charity Brno)

Ze semináře Dobrovolnictví v knihovnách (Mgr. Kateřina  
Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 20.11.2012)

Ze semináře Dobrovolnictví v knihovnách (Mgr. Nataša  
Diatková z MV ČR a Mgr. Zuzana Ježková z NKP, 20.11.2012)
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Průběžně se pracovníci úseku podílejí na vedení 
diplomových prací zejména studentů Kabinetu in-
formačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

INOVAČNÍ KNIHOVNICKÝ KURZ

Úsek výkonu regionálních funkcí se do března 
2012 organizačně podílel na zajišťování víceletého 
celostátního projektu na podporu celoživotního 
vzdělávání s  názvem Zvýšení adapability zaměst-
nanců organizací působících v  sekci kultura (pro 
spádovou oblast jižní Morava, Zlínsko, Vysočina 
a Olomoucko).

Knihovnický inovační kurz pořádala Unie zaměst-
navatelských svazů. Po odborné stránce jej připravil 
Svaz knihovníků a  informačních pracovníků České 
republiky (SKIP) na základě dohody s Národní kni-
hovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou a kraj-
skými knihovnami. Projekt byl finančně podpořen 
Evropským sociálním fondem prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR v rámci projektu Zvýšení adap-
tability zaměstnanců organizací působících v sekci 
kultura (číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00030). 
Účast na kurzech byla bezplatná. Do projektu se 
zapojily knihovny z celé republiky.

Cílem projektu bylo zvýšit adaptabilitu 
zaměstnanců kulturních zařízení sdružených 
v  zaměstnavatelských svazech (Asociace 
profesionálních divadel ČR, Asociace symfonických 
orchestrů a  pěveckých sborů, Rada galerií ČR 
a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR). 

Inovační knihovnický kurz tvořily 4 moduly po 40 
hodinách – Společný základ, Fondy, Služby a Práce 
s dětmi. Za každý absolvovaný modul získali účast-
níci certifikát, pro dosažení absolutoria museli projít 
modulem Společný základ a  následně pokračovat 
v  některém z  uvedených specializovaných modulů 
(celkem 80 hodin výuky).

Kurz obsahoval průřezová témata, zajímavá 
a inovativní pro všechny účastníky kurzu bez ohledu 
na jejich profesní zařazení. 

Závěrečná konference projektu, které se zúčast-
nil také zástupce MZK, se konala v Národní technic-
ké knihovně v Praze 4. 6. 2012.

VYDÁVÁNÍ ČASOPISU DUHA

Moravská zemská knihovna v  Brně vydává od 
roku 1987 čtvrtletník Duha, časopis s podnázvem In-
formace o knihách a knihovnách z Moravy. Je určen 
především veřejným knihovnám.

 
V roce 2012 byly zavedeny nové rubriky:

 → Představujeme vysokoškolské knihovny  
(v rámci rubriky Informace pro knihovny)

 → Představujeme brněnská nakladatelství

 → Představujeme knihovnické časopisy na 
Moravě

Pro jednotlivá čísla byla zvolena následující 
témata:

 → Digitalizace

 → Budoucnost knihoven, strategie knihoven

 → Neprofesionální knihovny

 → Informační gramotnost, informační 
vzdělávání

Časopis vyšel čtyřikrát ročně v  elektronické 
podobě a jednotlivá čísla jsou dostupná na webové 
stránce duha.mzk.cz, dvě elektronická čísla byla 
základem pro tištěné dvojčíslo, které vyšlo v červnu 
a v prosinci v nákladu 600 výtisků a bylo vystaveno 
v .pdf formátu na webových stránkách MZK. 

Celkem bylo zajištěno 13 exkurzí pro studenty 
(zejména knihovnických škol). Exkurzí se zúčastnilo 
488 účastníků (z toho pro U3V Masarykovy univerzity 
v Brně 2 exkurze vždy pro 20 účastníků).

Úsek výkonu regionálních funkcí pravidelně 
doplňuje příručku knihovnické literatury, která za-
hrnovala ke konci roku na 150 odborných titulů.

2.3.2 ČESKÁ KNIHOVNA

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury 
(dále jen MK) podporující nákup nekomerčních titulů 
uměleckých děl české literatury, české ilustrované 
beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky 
a věd příbuzných pro profesionální veřejné knihovny 
a knihovny vysokých škol literárního zaměření, kte-
ré jsou veřejně přístupné a musí být zaregistrovány 
v evidenci knihoven na MK ČR dle zákona 257/2001 
Sb.

http://duha.mzk.cz
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V  roce 2012 vstoupil projekt do 14. ročníku. 
Současně byl v tomto roce plně automatizován. Obě 
kola, pro nakladatele i  pro knihovny, probíhala ve 
webové aplikaci Česká knihovna.

Dne 24. listopadu 2011 vyhlásila Moravská 
zemská knihovna z  pověření MK nový ročník Čes-
ké knihovny – část pro nakladatele. O  zveřejnění 
projektu byl informován Svaz českých knihkupců 
a nakladatelů a odkaz byl také zveřejněn na webo-
vých stránkách MK. Uzávěrka pro nakladatele 
k přihlášení knižní produkce z roku 2011 a připra-
vované k  vydání v  roce 2012 byla 31. ledna 2012. 
Do 14. ročníku projektu přihlásilo 47 nakladatelství 
377 knižních titulů, z  toho bylo 11 titulů vyřazeno 
v předkole pro nesplnění základních podmínek pro-
jektu. Z přihlášených 366 publikací, které splňovaly 
podmínky přijetí do projektu, mělo 272 titulů vročení 
2011 (tj. 74 % z celkového počtu titulů, které splňují 
podmínky) a 94 publikací vročení 2012. 8 titulů bylo 
nominováno na cenu Magnesia Litera. 9 nakladatel-
ství se do projektu zapojilo poprvé.

Literární rada (dále jen LR), poradní orgán ředitele 
MZK pro projekt Česká knihovna, na svém zasedání 
12. března 2012 vybrala 146 titulů od 36 nakladatelů. 
Z  toho 110 titulů s vročením 2011 a 36 s vročením 
2012. Z nabídky 11 nakladatelů nebyl vybrán žádný 
titul. S výsledky jednání LR byla seznámena všechna 
nakladatelství doporučeným dopisem.

Druhá část projektu – část pro knihovny, byla 
zveřejněna na webových stránkách MZK 2. dubna 
2012. Informace o  České knihovně byly také uve-
deny na webových stránkách MK a v elektronických 
konferencích Knihovna, Region a Andersen. Knihov-
ny, které se v  předchozích letech projektu Česká 
knihovna zúčastnily, byly osloveny e-mailem a byly 
jim přiděleny konkrétní přihlašovací údaje. Uzávěr-
ka pro knihovny byla 30. dubna 2012. 

Z  nabídky 146 titulů si knihovny mohly vybrat 
v základní objednávce publikace do 7 200 Kč a v re-
zervě 15 libovolných titulů. Do projektu se zapojilo 
653 knihoven, z toho 640 veřejných a 13 vysokoškol-
ských knihoven. 

Po sumarizaci požadavků knihoven byly zaslány 
objednávky jednotlivým nakladatelům. Objednávky 
titulů základní řady byly odeslány v  květnu a  ob-
jednávky titulů rezervy byly sumarizovány v červnu. 
Nestalo se, že by některý titul nebyl objednán. První 
zásilky knih byly knihovnám expedovány začátkem 
června 2012. Celkem bylo realizováno 11 expedic 

a vystaveno 8 900 dokladů. Tituly dodané od nakla-
datelů v prosinci 2012 budou rozesílány v 1. čtvrtletí 
roku 2013. 

V  roce 2012 obdrželo 653 knihoven z  projektu 
Česká knihovna bezplatně na obohacení fondů a na 
rozšíření nabídky pro své dětské i dospělé čtenáře 
24 602 publikací původní české literární tvorby.
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3.1 ÚSEK DOPLŇOVÁNÍ FONDŮ

Hlavní prioritou úseku doplňování je získávání 
domácí produkce prostřednictvím celostátního 
povinného výtisku podle zákona č. 37/1995 Sb., 
o  neperiodických publikacích, a  to nákupem, dary 
a mezinárodní výměnou. Nové tituly byly pravidelně 
sledovány v  elektronické formě Knižních novinek 
a Ohlášených knih, v tisku i na internetu. Regionální 
publikace, zejména drobné tisky, byly částečně zís-
kány i osobní návštěvou veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour.

Podle e-mailových oznámení o vydaných knihách 
bylo průběžně kontrolováno dodávání povinných 
výtisků, zvláště těch nakladatelů, kteří nezasílají 
ohlášení o  vydání do Nových knih nebo Knižních 
novinek. Přestože se situace v dodávání povinného 
výtisku v  posledních letech stabilizovala a  většina 
nakladatelů akceptuje zákonnou povinnost, je v ně-
kterých případech nutné upomínání jak telefonicky, 
tak e-mailem a písemně. Je tolerována praxe vět-
šiny velkých vydavatelů, kteří odevzdávají povinné 
výtisky v kumulovaných zásilkách za delší časová 
období a u některých titulů tak není dodržována zá-
konná třicetidenní lhůta pro odevzdání. Tuto lhůtu 
ve většině případů dodržet ani nelze, protože není 
známo přesné datum vydání. Celkem bylo upome-
nuto 835 titulů od 68 nakladatelů.

V  roce 2012 došlo k  navýšení finančních pro-
středků na nákup knih, celkem bylo nakoupeno 
6 022 knih za 3 262 832,34 Kč tisíc Kč. 

Došlo ke změně pracovních postupů u  titulů 
doplňovaných do Anglické knihovny, kde byla za-
vedena jednotná evidence přírůstku spolu s  MZK. 
Ostatní evidence zahraničních knihoven se nadále 
vede odděleně. Do zahraničních knihoven bylo 
v roce 2012 celkem doplněno 1 063 svazků, z toho 
674 do Anglické, 202 do Německé a 187 do Rakous-
ké knihovny.

V rámci mezinárodní výměny bylo odesláno 130 
svazků, doplněno do fondu bylo 287 svazků.

Z nabídkových seznamů bylo ověřeno 1 994 titulů.

Pracovníci úseku se pravidelně účastnili knižních 
veletrhů, výstav a pracovních konferencí

 → 1.   Regiontour 2012 (p. Méndezová, Mgr. 
Tauwinklová)

 → 2.   Svět knihy – Praha (Mgr. Tauwinklová, 
Mgr. Velebová)

 → 3.   Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově 
Brodě (M. Balounová, p. Štemberková)

V ROCE 2012 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA  
DO FONDU ZÍSKALA:

27 632 svazků neperiodických publikací - z toho 
19 556 formou povinných výtisků.

Z CELKOVÉHO POČTU JEDNOTEK BYLO:

 →  249 map,

 →  182 tištěných hudebnin,

 →  406 zvukových dokumentů,

 →  96 audiovizuálních,

 →  903 elektronických zdrojů.

Celková čísla 2011 2012
Přírůstek 24 834 27 632
Povinný výtisk 19 474 19 556

3. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ  
A ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
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3.2 ÚSEK JMENNÉHO POPISU

Také v roce 2012 patřila mezi priority sdílená kata-
logizace MZK, Národní knihovny a Vědecké knihovny 
v Olomouci v Clusteru. Plynule pokračovala jmenná 
katalogizace knih, hudebnin, kartografických doku-
mentů, grafiky a monografických sborníků.

Celkem bylo ve jmenné katalogizaci zpracováno 
19 2 7 6  bibliografických záznamů, z  toho 3 354 
v  bázi MZK. Ve sdílené katalogizaci bylo zpraco-
váno 11 513 záznamů, z toho 5 955 úplně jmenně 
popsaných v MZK. 

Součástí jmenné katalogizace zůstalo nadále 
zakládání autoritních záznamů přímo z  bibliogra-
fického záznamu. 6 743 záznamů bylo zrevidováno 
supervizorem. Průběžně bylo opraveno 2 220 
o d k a z o v a c í c h  záhlaví ( viz) a p ř i d r u ž o v a c í c h 
( v i z  t é ž )  v  záznamech v  bázi MZK.

Nadále pokračovala editace rejstříků názvů, 
unifikovaných názvů a  edic a  odstraňování duplicit.

Katalogizátorky se podílely na kontrole biblio-
grafických záznamů z  retrokonverze pro VISK5 
a  prováděly instruktáže a  školení zaměstnanců 
jiných oddělení MZK a  průběžně se účastnily pra-
covních jednání skupiny Cluster. 

Pracovníci jmenného a věcného popisu se střídali 
ve službách na Informacích v půjčovně MZK.

3.3 ÚSEK VĚCNÉHO POPISU  
A NÁRODNÍCH AUTORIT

V roce 2012 bylo v oddělení věcného popisu před-
mětově a  systematicky zkatalogizováno a  ověřeno 
celkem 18 462 titulů. Všechny tituly byly doplněny 
o věcné třídění podle metody Konspektu.

Do bibliografické databáze sdílené katalogizace 
Cluster (NKP, MZK, VK Olomouc) bylo odesláno 
5 148 titulů.

Do báze MZK bylo zkatalogizováno 3 353 titulů.

Z NKP a VK Olomouc bylo převzato 9 961 titulů.

V roce 2012 se začala nově přidělovat 2. signatura 
pro Volný výběr, HSS a STM u druhého výtisku, který 
do oddělení přišel formou druhých a dalších výtisků 
z oddělení doplňování fondů. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o současnou produkci, o kterou je velký zá-
jem, bylo nutné tyto knihy zpracovávat přednostně. 

2. signatura se u těchto titulů vkládala do jednotek. 
Zvýšený nárůst se projevil zejména ke konci roku.

Celkem bylo za rok 2012 přiděleno do Volného 
výběru 2 586 titulů, do STM 932 titulů, do HSS 881 ti-
tulů a do Volného výběru – beletrie 14 titulů. O všech 
2. signaturách jsou správci studoven informováni 
předem prostřednictvím e-mailu, aby se zabránilo 
náročnému přelepování štítků. Sporné případy byly 
konzultovány individuálně. Velkou pozornost je 
třeba věnovat druhému a  dalšímu vydání tak, aby 
se zajistilo postavení stejného titulu vedle sebe. 
Je to zapotřebí zejména u knih, u kterých došlo při 
zpřesňování v  rámci nového podrobnějšího třídění 
ke změně 2. signatury. Je třeba sledovat nárůst 
literatury u  určitých oborů (ochrana spotřebitele, 
nonverbální komunikace, vzdělávací politika atd.) 
a  předběžně konzultovat její případné vyčlenění 
z důvodu větší přehlednosti.

Průběžně se prováděla rekatalogizace starších 
bibliografických záznamů od roku 2000 (včetně), 
které byly doplňovány o  třídění podle metody Kon-
spektu. V  roce 2012 bylo takto rekatalogizováno 
1 628 titulů v  bázi MZK. Těmto bibliografickým 
záznamům byla již doplňována předmětová hesla 
dle platných standardů a AUT báze věcných autorit. 
Opravy byly prováděny zejména u nově vytvořených 
skupin Konspektu, které byly přijaty pracovní skupi-
nou pro věcný popis. Vzhledem k tomu, že prioritou 
bylo zpracovávání nového přírůstku nejžádanějších 
titulů, nepokračovala rekatalogizace již tak rychle, 
jako v minulých letech.

Pracovníci věcného popisu zajišťovali nově 
provoz na Informacích v půjčovně MZK. Tato práce 
napomohla při vytváření zpětné vazby pro zkvalit-
nění práce ve věcném popisu. V  přímém kontaktu 
s koncovými uživateli byla možnost si ověřit, jakým 
způsobem zadávají rešeršní dotazy. To pomohlo ze-
jména při doplňování odkazovacích (viz) a přidružo-
vacích odkazů (viz též) u předmětových hesel, formy 
a žánru. 

Pro statistické ukazatele bylo do pole MZK dopl-
ňováno podpole pro formu: b (beletrie), db (dětská 
beletrie), n (naučná beletrie) a  dn (dětská naučná 
beletrie). Toto označení se uvádělo pouze u  knih 
a  nehudebních CD-ROMů a  nehudebních kom-
paktních desek. Tyto údaje bylo nutné doplnit i k již 
zpracovaným bibliografickým záznamům z  NKP 
a  Vědecké knihovny Olomouc. Naučné a  odborné 
literatury pro dospělé (n) bylo zpracováno 5 848, 
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beletrie (b) 1 247, dětské naučné literatury (dn) 354 
a  dětské beletrie (db) 483. Celkem i  s  doplněním 
(NKP+Vědecké knihovny Olomouc) naučná literatu-
ra tvořila: 12 145 titulů, 3 456 titulů, dětská naučná 
literatura 817 titulů a dětská beletrie 1 279 titulů.

Při věcné katalogizaci pro Anglickou knihovnu 
(669 titulů), Německou knihovnu (206 titulů) a Ra-
kouskou knihovnu (218 titulů) se úsek i  nadále 
zaměřoval na jazykové učebnice, které jsou velmi 
žádané. Velmi kladně bylo přijato označování jazyko-
vé úrovně podle evropských standardů (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2) a označení testů, učebnic a cvičebnic pro 
získání jazykové zkoušky (Business English Certifi-
cate, Certificate in Advanced English, Certificate of 
Proficiency in English atd.).

U  Americké knihovny byla zaměřena pozornost 
na „sebrané spisy“ jednotlivých amerických autorů, 
kde byla přidělována 2. signatura F (Fiction) tak, 
aby jednotliví autoři a antologie (poezie, kriminální 
romány, fantasy romány) byly řazeny vedle sebe. 

Celkem bylo takto zkatalogizováno 185 titulů.

Ve spolupráci s Oddělením knihovnictví – Úsekem 
výkonu regionálních funkcí se úsek nově zapojil do 
projektu „E-learningový kurz pro knihovníky“. Byly 
vypracovány učební texty o věcném popisu a správné 
odpovědi formou testů.

Ve spolupráci s  Úsekem výkonu regionálních 
funkcí bylo zkatalogizováno a rekatalogizováno 150 
knih příruční knihovny MET. Současně byla do knih 
a  do počítače vepsána příslušná lokace. Tímto se 
usnadnilo a zrychlilo jejich vyhledávání, a to jak pro 
potřeby knihovníků, tak i čtenářů.

Vzhledem k úsporným opatřením bylo ukončeno 
skenování obsahů. Nadále se skenují pouze obálky 
knih. Skenování obálek v rámci spolupráce Cluster 
zajišťuje ta knihovna, kde je vytvořen věcný popis. 
Věcný katalogizátor daný titul označí do pole IST 0: 
skenmzk.

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2012

Celkem                                  18 462 titulů
Věcně 
zkatalogizováno              

8 501

- z toho v bázi MZK                  3 353
- z toho v Cluster                       5 148

Věcně ověřeno                           9 961

Návrhy věcných 
autorit                   

92

Návrhy jmenných 
autorit               

129

Rekatalogizace BIB 
záznamů     

1 628

Přiřazení 2.sig. Volný 
výběr       

2 586

Přiřazení 2.sig. Volný 
výběr-bel.     

14

Přiřazení 2.sig. STM                       932
Přiřazení 2.sig. HSS                        881

BELETRIE, DĚTSKÁ BELETRIE, NAUČNÁ, DĚTSKÁ 
NAUČNÁ ZA ROK 2012 (STATISTIKA)

Beletrie               3 456 titulů
Dětská beletrie             1 279
Naučná                      12 145
Dětská naučná         817

JMENNÉ AUTORITY

V  roce 2012 bylo oddělením jmenného popisu 
nově založeno 3 464 personálních a korporativních 
návrhů. 

Tyto návrhy byly vytvářeny zejména u zahraniční 
literatury, která je jedinečná pro Moravskou zem-
skou knihovnu. Všichni zahraniční autoři byli dle 
platných standardů pro tvorbu jmenných autorit 
dohledáváni v  daných národních knihovnách. Zby-
tek návrhů tvořila současná produkce. Čeští autoři 
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byli kontaktováni e-mailem, byla snaha o doplnění 
úplných biografických informací (datum narození, 
profesní specializace atd.). Všechny tyto údaje, které 
dostává supervizor, byly řádně archivovány dle poža-
davku NKP. Záznamy tvořené oddělením jmenného 
popisu MZK byly zrevidovány supervizorem a NKP je 
již více nekontroluje.

Dle nových metodických pokynů Národní knihov-
ny Praha byly vytvářeny a  doplňovány odkazy viz 
(pole 400) a viz též (pole 500). Tyto odkazy byly zá-
roveň propojovány s bibliografickými záznamy fondu 
MZK. Celkem bylo takto propojeno a harmonizováno 
1  410 záznamů. Průběžně byly do NKP zasílány 
formou „návrhů oprav“ nově zjištěné biografické 
údaje u stávajících autorit. Celkem bylo zasláno 681 
návrhů oprav a doplnění. Pozornost byla věnována 
zejména regionálním autorům, kteří jsou z  jiných 
zdrojů v rámci České republiky obtížně dohledatel-
ní. Průběžná spolupráce probíhala při vyhledávání 
a odstraňování duplicit.

V roce 2012 bylo v rámci projektu VISK9 – Koope-
rativní tvorba a využívání národních autorit - vytvo-
řeno a  zrevidováno celkem 4 320 záhlaví osobních 
jmen a  korporací. Kromě vlastní tvorby záhlaví se 
úsek podílel i na doplňování a opravách údajů. V bázi 
AUT10 bylo vytvořeno 569 návrhů na doplnění chy-
bějících údajů u stávajících autorit. 

Kromě tvorby nových autoritních návrhů a oprav 
byly průběžně harmonizovány přístupové soubory 
dosud nepropojených autorit, odstraňovány dupli-
city, rozlišováni autoři, doplňovány stávající autority 
o  nově získané biografické údaje (data, profesní 
informace). Byly vytvářeny nové autoritní návrhy 
a  harmonizovány rejstříky rovněž v  návaznosti na 
bibliografické záznamy, vytvořené v  retrokonverzi 
v rámci projektu VISK5.

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2012 –  
SOUČASNÁ PRODUKCE

Celkem 
vytvořeno         

3 464 autoritních záhlaví

Celkem zasláno           681 návrhů oprav

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2012 – VISK9

Celkem 
vytvořeno         

4 320 autoritních záhlaví

Celkem zasláno           569 návrhů oprav

3.4 ÚSEK RETROSPEKTIVNÍ KONVERZE

Oddělení Retro především koordinovalo úplnou 
zpětnou retrokonverzi knihovního fondu MZK na 
úrovni nejméně minimálního záznamu. To znamená 
vytváření katalogizačních záznamů ze sekundárních 
pramenů dle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 
do bází Moravské zemské knihovny a  následné 
odesílání záznamů do Souborného katalogu ČR. 
V  loňském roce se postupovalo stejně jako v le-
tech minulých sestupně podle lokačního katalogu 
a zpracovávána byla především lokace 1, 2 a MUS. 
Tomu předcházelo ověřování v  dostupných katalo-
zích a bázích MZK, důsledná deduplikace a slučová-
ní duplicitních záznamů a záznamů vícesvazkových 
děl. Sloučeno bylo celkem 5 002 záznamů. Některé 
již existující záznamy byly rekatalogizovány, opra-
veny, popřípadě doplněny. Záhlaví záznamů byla 
systematicky propojována s  rejstříky národních 
autorit již při vzniku záznamů. Do konce roku 2012 
bylo odbornými katalogizátory zrevidováno 28  795 
záznamů.

Oddělení Retro zajišťovalo koordinaci prací na 
projektu VISK5, na kterém se podíleli externisté 
zaškolení v loňském roce.

Členové pracovních skupin se pravidelně účastni-
li jednání pracovních skupin a seminářů na národní 
úrovni.

3.5 ÚSEK REVIZE FONDŮ

V roce 2012 byly realizovány změny, které se do-
tkly bezprostřední činnosti oddělení revize a ochrany 
fondů. Od 1. 9. 2012 byla vypracována nová organi-
zační struktura MZK. Od tohoto data byl z oddělení 
vyčleněn úsek adjustace a z oddělení revize a ochra-
ny fondů se stal úsek revize fondů.

Pro přehlednost a jednotné sledování plnění úko-
lů jsou dosažené výsledky uvedeny v  rámci úseku 
revize fondů. Pracovní úkoly stanovené v záměrech 
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na rok 2012 byly díky aktivnímu přístupu pracovníků 
oddělení splněny.

1. ŘÁDNÁ REVIZE 

Plán Plnění
1.  Řádná revize                  311 942
z toho:  zpracováno 
revizním úsekem    

200.000                                 203 897  

revizními pracovníky 
studoven          

                   108 045  

  

Při superrevizi nezvěstných provedené v  roce 
2012 byla nalezena necelá polovina hledaných do-
kumentů.

Při superrevizi bylo nalezeno:

ve skladišti a výpůjčkách 280
chyby řazení 348
ztráty čtenářů, odpisy 200
chyba popisu 114
chyba adjustace 37
vazba 15
chyba katalogů 144
svázáno 20
Celkem 1158 knihovních jednotek.

Revizní výkazy číslo: 1 – 68. Při revizi bylo zaevi-
dováno celkem 1 494 nezvěstných svazků. 

Revize byla provedena u formátů:

Signatura  revid. sv. nezv.    
1-0000.001-0240.722 34 051 545      
1-0397.504-0623.988 33 041 224
1-1090.000-1269.999 18  663      141
2-0782.500-0827.999 29 885 47
2-1141.000-1269.999               62 733      306
Mus1-0000.001-1270.000                               8 979            12
Mus2-0000.001-1270.000      3 536 12
Mus3-0000.001-1270.000                               8 047           23
Mus5-0000.001-1270.000                                547           1

Mimořádná revize:

 
revid. sv. nezv.

TK-Č- fond uložený v PP2 3 571 16
PK-DI- celý fond 844    29
Celkem   203 897 1 356      
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Provádění revize fondu vychází se zákona. 
Plánovaný ukazatel byl v  roce 2012 překročen. 
U  retrokonverzně zpracovaného fondu ve formátu 
1-0000.001-0623.988, Mus1-4 – 0000.001-1270.000 
byla práce časově velmi náročná, vyžadovala mnoho 
následných zjišťování počtu výtisků, protože podkla-
dy pro revizi byly použity z retrokonverzních záznamů 
v PC. Současně byly označeny 2. výtisky, na všechny 
svazky byly dolepovány etikety s  čárovým kódem 
a současně byla provedena evidence kódu v Alephu. 
Celkově při revizi bylo odstraněno 627 chyb řazení, 
58 chyb adjustace, 31 chyb popisu, bylo doplněno 36 
chybějících lístků v revizním katalogu. Po návratu ze 
skladiště muselo být řešeno 2 985 případů po revizi. 

2. SUPERREVIZE NEZVĚSTNÝCH 

Plán Plnění
Superrevize nezvěstných 2 500 2 504

  
Superrevize byla provedena u fondu, který byl revi-
dován v roce 2004-2006, studovny 2011 a nezvěstné 
N1 a N2. 

Byly to tyto lokace:

4-0315.068-0564.215
4-0850.041-0978.411
4-0709.106-0746.634
3-0088.683-0099.990
Časopisy (Rozčoutky) deska 5000-5446
Nezvěstné (N1, N2 v různých lokacích) celý fond
Studovny: HSS, STM, INFO USA, Anglická, 
Německá, Rakouská knihovna, VV – celý fond
NC-0000.001-0000.924
TK-Č-0009.557,0118.227
TK-Č(ČA)-0065.545-0265.376
FČ,F4A- celý fond

Revize pracovníky studoven:

revid. sv. nezv.
STM- elektronické nosiče
Přílohy ke knihám                                  442
Přílohy k průvodcům                                                                                                 65           
Tištěné přílohy k publikacím                                                           109                                   
Normy ČSN- třídy 01-99                                                                                         3 207         
HSS 17 727 14
INFO-USA 1 054 1
Anglická knihovna 21 462 21 
Německá knihovna 8 537 0
Rakouská knihovna 7 206 0
VV a VVB 29 718                  87
STM                                                                         18 518 15
Celkem  108 045 138

        

Při revizi evidováno nezvěstných 
svazků

2 504

Při superrevizi nalezeno svazků 1 158
Nadále nezvěstných 1 346
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3. ODPISY Z KNIHOVNÍHO FONDU 
  

Odpisy z knihovního fondu  5 398
z toho: ztráty čtenářů 117
vyřazeno 5 281

Průběžně byly zpracovávány protokoly o ztrátách 
čtenářů předávané z  oddělení základních služeb. 
Nedostatečně zpracované podklady byly vraceny 
k  doplnění příslušným pracovníkům ve službách. 
V  roce 2012 zpracovali pracovníci revizního oddě-
lení: 2 seznamy vyřazených duplicitních časopisů 
z fondu TK uloženého v depozitáři v H1, z fondu UK 
1 seznam duplicitních jednotek. Vyřazeny byly jed-
notky z fondu TK, které byly i po superrevizi nadále 
nezvěstné. Další velkou položkou bylo vyřazování 
aktualizovaných jednotek ze zahraničních knihoven.

RETROKONVERZE

Retrokonverze pokračovala postupem RetroS 
i  RetroR. Ve skladišti a  půjčovně bylo zkráceným 
postupem RetroS zapsáno 779 nových záznamů. 
Pracovnice revizního oddělení zapsaly postupem 
RetroR 5 326 záznamů.  Zpracované záznamy ode-
sílalo oddělení automatizace MZK do Souborného 
katalogu CASLIN.

V souladu s  trendem údržby SK ČR byla prová-
děna deduplikace záznamů se siglami BOA001, 
BOA002 a BOA003 v databázi MZK. Při retrokonverzi 
byla prováděna kontrola a více výskytů téhož titulu 
bylo stahováno na jedno systémové číslo. Takto bylo 
sloučeno pracovníky revizního oddělení 2 059 zázna-
mů. 

SJEDNOCOVÁNÍ A OPRAVY V DATABÁZÍCH

V databázi bylo průběžně opraveno 12 963 polo-
žek. Jedná se o  opravy polí, opravy tvaru používa-
ných signatur a sjednocení jejich tvaru v katalogizaci 
a  exemplářích, odmazávání duplicitních záznamů, 
správné umístění signatur v patrech skladiště MZK. 
Na množství oprav měly vliv také organizační změ-
ny struktury příruček a  volného výběru. Měnilo se 
umístění svazků v příručkách a skladišti.

SPRÁVA A AKTUALIZACE REVIZNÍCH KATALOGŮ, 
PŘÍRŮSTKOVÝCH A ÚBYTKOVÝCH SEZNAMŮ

Do revizních katalogů bylo zařazeno 459 lístků. 
Dále bylo připsáno 3 228 adů u docházejících perio-
dik a dalších výtisků monografií. 

Při práci s  fondy bylo zlikvidováno 26 titulů (38 
svazků) duplikátů. 

Změna lokace byla provedena u 984 titulů (1 202 
sv.). Opravy byly provedeny v Alephu, revizních kata-
lozích a v přírůstkových seznamech.

Do fondu bylo vráceno 47 náhrad za nezvěstné 
výtisky, které byly získány z  nabídkových seznamů 
jiných institucí.

Průběžně byly tištěny přírůstkové a  úbytkové 
seznamy. 

Pokračovalo se v  opravách katalogů bývalé Pe-
dagogické knihovny (dříve užívané označení indexů 
písmeny malé abecedy se nahrazuje indexem roku) 
a následně se přelepovaly příslušné jednotky správ-
ným identifikačním štítkem ve skladišti.

3.6 ODDĚLENÍ SPRÁVY KNIHOVNÍCH FONDŮ

ADJUSTACE

Celkový počet adjustovaných svazků za rok 2012 
byl 65 094 svazků.

Bylo naskenováno 6 709 obálek, 8 335 svazků 
bylo opatřeno na hřbetech štítkem s 2. signaturou 
pro studovny a volný výběr. 1 819 svazků bylo zaba-
leno do ochranné fólie. Pracovnice vytiskly 46 000 
čárových kódů na nový přírůstek a 94 000 čárových 
kódů pro potřeby retrokonverze.

Současně byly doplňovány čárové kódy na zadní 
stranu knih ze zahraničních knihoven. Byly opraveny 
signatury z příruček INF (Informace) + MET (Odděle-
ní knihovnictví), štítky knih z depozitáře a další štítky 
a čárové kódy dle potřeby.

Nově se začaly lepit na hřbet knih určených pouze 
k prezenčnímu studiu oranžové proužky. 
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SKLAD

Pracovníci ve skladišti v  MZK vyhledali 282 376 
a zařadili 319 492 svazků.

V  depozitáři v  Nesovicích bylo vyhledáno 6 859 
a zařazeno 8 521 svazků.

Na konci roku byl zahájen přesun knih s lokací 2 
z depozitáře do budovy MZK.

Provádělo se plošné polepování knih určených 
pouze k  prezenčnímu studiu oranžovými štítky 
a ochrannými magnetickými proužky. Průběžně se 
doplňoval nový přírůstek a  v  souvislosti s  tím byly 
popisovány další regály.
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MZK se v  roce 2012 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 čes-
kých knihoven.

MZK také připravila projektovou žádost na zatep-
lení pláště depozitáře v Roštoutkách na Vyškovsku, 
se kterou se obrátila na Státní fond kultury, tato 
žádost byla ale zamítnuta. Následně byla připravena 
projektová dokumentace, aby bylo možné tuto opra-
vu ve vhodném termínu realizovat jako další krok 
k zajištění vyhovujícího uložení sbírek MZK.

Významnou událostí bylo zahrnutí mapové sbírky 
MZK do celosvětového vyhledávače starých map, 
který byl spuštěn na adrese www.oldmapsonline.
org. Díky publicitě spojené s  jeho spuštěním se 
návštěvnost webového portálu mapy.mzk.cz trvale 
zvýšila na přibližně trojnásobek, přičemž téměř 
polovina návštěvníků přišla v roce 2012 právě pro-
střednictvím tohoto vyhledávače.

Zaznamenáníhodných výsledků dosáhla MZK 
i  na poli softwaru a  provozovaných online služeb. 
Za zmínku stojí zejména vyvinutí image serveru 
IIPImage pro různé verze Windows, což významným 
způsobem usnadnilo nasazení image serveru na 
platformě Windows. Dalším významným počinem 
bylo vytvoření aplikace MARC scanner pro rychlé 
prohledávání a analýzy bibliografických záznamů. 

Podrobný přehled odborných aktivit MZK včetně 
seznamů výzkumných a  rozvojových projektů, vý-
sledků předložených do RIVu, ediční, přednáškové 
a  publikační činnosti, vedení akademických prací 
a  členství v  mezinárodních organizacích je uveden 
v příloze této výroční zprávy.

AKCE

11. – 13. 9. / Konference Knihovny současnosti 
2012, Pardubice

Přednášející: Mgr. Václav Rosecký, Ing. Petr 
Žabička

Sdílení uživatelských identit; Zabezpečení počítačů 
pro přístup do autorsky chráněných plných textů.

Publikováno ve sborníku Knihovny současnosti 
2012.

14. – 15. 11. / Seminář SDRUK – IT k digitalizaci 
v  krajských knihovnách, Moravská zemská 
knihovna v Brně

Přednášející: Mgr. Tomáš Gec, Ing. Petr Žabička, 
Mgr. Václav Rosecký, Martin Řehánek, Mgr. Pavla 
Švástová

Program na goo.gl/bnk5S

28. – 29. 11. / 13. konference Archivy, knihovny, 
muzea v  digitálním světě 2012, Národní archiv 
v Praze

Přednášející: Ing. Petr Žabička

Zpřístupnění obrazových a  zvukových dokumentů 
v Krameriu

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním 
světě

4. SEKCE VÝVOJE, VÝZKUMU  
A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

http://www.oldmapsonline.org
http://www.oldmapsonline.org
http://goo.gl/bnk5S
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ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, RADÁCH A POD.

Ing. Petr Žabička je členem vědecké rady Národní 
knihovny ČR, členem komisí VISK3 a VISK9.

PhDr. Jindra Pavelková – členka komise Knihov-
na 21. století – ochrana knihovního fondu před 
nepříznivými vlivy prostředí a pracovní skupiny pro 
Historické fondy.

Mgr. Jitka Machová - členka komise VISK6 – Ná-
rodní program digitálního zpřístupnění vzácných 
dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica 
a pracovní skupiny pro Historické fondy.

4.1. ODDĚLENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

4.1.1 ÚSEK SPRÁVY DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ 
(SDK)

4.1.2 ÚSEK VAV PROJEKTŮ (VAV)

V  rámci interní výzkumné a  vývojové činnosti 
vyřešila MZK několik projektů, jejichž výsledky jsou 
viditelné i pro veřejnost. Nejvýznamnějším z nich je 
vylepšování volně dostupného webového knihovního 
katalogu nové generace VuFind tak, aby mohl zcela 
nahradit webové rozhraní Alephu. Došlo mimo jiné 
k doplnění funkcionality výběru data vydání prostřed-
nictvím zadání intervalu na časové ose, zprovoznění 
rejstříků a zpřístupnění historie výpůjček. V průběhu 
roku probíhalo testování centrálních indexů Sum-
mon, EDS a Primo central z hlediska možností jejich 
zapojení do VuFindu prostřednictvím API. V  rámci 
těchto testů došlo na základě našich připomínek 
i  k  některým opravám, resp. úpravám vlastností 
těchto systémů. V  prosinci byl veřejnosti ve Vu-
Findu zpřístupněn index Primo Central, testování 
však bude dále pokračovat. Systém je provozován 
na adrese http://vufind.mzk.cz.

V rámci prací na Koncepci rozvoje knihoven bylo 
v ostrém provozu spuštěno přebírání identit ze služ-
by MojeID.

Digitální knihovna Kramerius byla průběžně 
aktualizována na současné verze a testována funk-
cionalita v  beta verzích. Byl otestován a  upraven 
konvertor SPS balíčků ve formátu NDK do formátu 
FOXML Krameria. Dále byla dokončeno progra-

mování funkcionality pro přehrávání zvukových 
nahrávek, včetně úpravy metadatového editoru, 
který umožňuje vytvářet metadata k digitalizovaným 
gramofonovým deskám.

MZK připravila ve spolupráci s  partnerskými 
institucemi také projekty do programu aplikovaného 
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 
který však v hodnocení neuspěl.

PROJEKTY

VISK3 – INFORMAČNÍ CENTRA VEŘEJNÝCH 
KNIHOVEN ICEKNI

Cílem projektu bylo zahájení aktivit Moravské 
zemské knihovny v  oblasti digitalizace zvukových 
nahrávek a  příprava metodiky pro digitalizaci, 
zpřístupnění a  dlouhodobé uchovávání zvukových 
nahrávek se zaměřením na gramodesky. Přestože 
v  této oblasti existují v  našich paměťových 
institucích izolované aktivity, citelně zde chybí 
konkrétní doporučení (metodiky), které by umožnily 
koordinovat digitalizaci tohoto typu dokumentů na 
národní úrovni, a podpora pro práci se zvukovými, 
resp. multimediálními soubory v  softwarových 
aplikacích používaných v  knihovnách pro 
digitalizaci, resp. pro zpřístupnění digitalizovaných 
dokumentů.

V  rámci projektu bylo v  Moravské zemské 
knihovně vytvořeno pracoviště umožňující 
digitalizaci gramofonových desek. Na tomto 
pracovišti mohou vznikat digitalizované zvukové 
nahrávky a  skeny přebalů gramofonových desek, 
které jsou popsány metadaty, archivovány 
a  zpřístupněny v  digitální knihovně Kramerius 
verze 4. K  tomu byla nutná úprava Krameria 
4 pro podporu importu a  možnosti přehrávání 
multimediálních nahrávek. V  rámci projektu 
došlo ke zpracování a  digitalizaci nejstarší části 
fondu. Pracoviště, vzniklé díky tomuto projektu, je 
k dispozici i dalším organizacím, které mají zájem 
digitalizovat své sbírky gramodesek.

http://vufind.mzk.cz/
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Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI) TEMAP –  
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: 
metodika a software pro ochranu a využití  
kartografických děl národního kartografického 
dědictví 2011-2015

V roce 2012 bylo dosaženo několika významných 
výsledků, které ve svém souhrnu umožní lepší 
zpřístupnění kartografických dokumentů a  dalších 
relevantních informací. Mimo řady článků a vystou-
pení členů řešitelského týmu na tuzemských a za-
hraničních konferencích je z výsledků aplikovaného 
výzkumu třeba upozornit zejména na dvě softwarové 
aplikace vyvinuté T. Bayerem z PřF UK, které jsou 
významné i v mezinárodním měřítku. Tyto aplikace 
jsou zaměřené na stanovení pravděpodobné mapo-
vé projekce na základě dat získaných georeferenco-
váním staré mapy. Tým MZK se zaměřil především 
na přepracovávání aplikace Georeferencer, která je 
nyní výrazně stabilnější, udržovatelnější a  škálo-
vatelnější, jak bylo v  praxi ověřeno. Georeferencer 
byl optimalizován také pro nasazení na georefe-
rencovací projekty sbírek paměťových institucí. Při 
programování uživatelského rozhraní byly použity 
Closure Tools, usnadňující tvorbu rozsáhlých webo-
vých aplikací. Díky iniciativě MZK dochází pomocí 
Closure Tools také k postupnému přepsání knihov-
ny OpenLayers v.3. Nemalé úsilí bylo věnováno 
i  optimalizaci hledání zeměpisných míst s  pomocí 
nástroje Nominatim. Uživatelsky atraktivní je pak 
zejména výzkum a vývoj v oblasti využití výpočetního 
výkonu koncových stanic pro transformace zobra-
zovaných map ve webovém prohlížeči. Mezinárodní 
význam má i vývoj instalační verze image serveru II-
PImage s podporou formátu jpeg2000 pro platformu 
Windows. Dále se tým MZK zabýval problematikou 
detekce duplicit na základě podobnosti obrázků 
s cílem automaticky georeferencovat některé mapy. 
V průběhu celého roku pokračovalo také zpracování 
a digitalizace mapových sbírek účastníků projektu.

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

Vytvoření kooperativního systému pro budování 
a správu novodobých konzervačních knižních sbírek 
v  České republice a  vývoj potřebných nástrojů je 
projekt z programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a  kulturní identity (NAKI). Hlavním řešite-
lem je Národní knihovna České republiky, Moravská 
zemská knihovna v Brně je partnerem. V roce 2012 
byla zahájena první etapa projektu, která končí 31. 
prosince 2013. Jako největší pozitivní hodnoty dosa-
žené v  roce 2012 lze považovat zpracování vstupní 
analýzy pro programátorské práce na aplikaci Vir-
tuální depozitní knihovna, která bude představovat 
jeden z  hlavních pilířů celého řešení a  zahájení 
technologických procesů směřujících k jejímu bez-
problémovému chodu (harvesty dat, zpracování 
dat získaných harvesty, vyhledávací a  indexační 
mechanismy apod.). Velký význam má i plnění ap-
likace informacemi o  fyzickém stavu fondů a první 
výsledky směřující k  sestavení matice pro výpočet 
optimálního počtu dokumentů v konzervačních fon-
dech českých knihoven. 

V  rámci projektu je vytvářena databázová apli-
kace, která má pomoci konzervačním knihovnám 
zjednodušit a zautomatizovat některé procesy v nich 
probíhající. Díky této aplikaci bude možné zjistit 
např. počet dochovaných exemplářů, automatizovat 
proces nabízení vyřazovaných knih jiným knihovnám, 
doplňování vlastního fondu apod. V  roce 2012 tedy 
byla provedena vstupní analýza, na jejímž základě 
byly definovány jednotlivé agendy aplikace a pořadí 
nároků knihoven na daný exemplář. 

V  roce 2012 se Moravská zemská knihovna 
v  Brně zapojila v  rámci projektu do průzkumu 
fyzického stavu knihovních fondů. V  první polovině 
roku bylo zařízeno pracoviště pro průzkum a  byli 
zaškoleni pracovníci. Od prázdnin se začalo inten-
zivně s  průzkumem, který sestává z  měření pH 
papíru zkoumaných knih a popisu jejich skutečného 
stavu. Od července 2012 prováděly průzkum dvě 
pracovnice. Do konce roku se podařilo shromáždit 
1 404 záznamů do databáze průzkumu fondů. Pro 
průzkum byla vybrána moravika (monografie s mís-
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tem vydání na Moravě) vydaná v letech 1801 – 1900. 
Součástí vývojových prací byla i  aplikace, která na 
základě fyzikálních parametrů prostředí, ve kterém 
jsou knihy uloženy (teplota, relativní vlhkost), stano-
ví pravděpodobnou životnost dokumentů a  umožní 
určit, jaký vliv bude mít změna podmínek uložení na 
další uchování dané knihy.

NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

V roce 2012 byly všechny priority původního od-
dělení 4.3. (Oddělení digitalizace) postupně přesmě-
rovány na projekt Národní digitální knihovna, jehož 
je MZK partnerem.

V  lednu 2012 Národní knihovna ČR akceptova-
la prováděcí projekt NDK a  na to bezprostředně 
navázaly dodávky a  připojení skenovacích strojů, 
montáž klimatizace serverovny, skenovacího praco-
viště a pracoviště postprocessingu a tvorby metadat 
a rovněž připojení pracovišť do sítě NK. Následovala 
školení v obsluze jednotlivých skenovacích automa-
tů, které s výjimkou DL 3003 proběhlo v centrálním 
depozitáři NK v  Praze Hostivaři. Těchto školení se 
zúčastnili vybraní pracovníci brněnské části týmu 
NDK a ti nabyté zkušenosti předávali ostatním pra-
covníkům na pracovišti v MZK. O všech provedených 
školeních je vedena dokumentace v jednotném stylu 
zavedeném systémovým integrátorem projektu 
– Logica s.r.o. V období do 1. 7. 2012 byl prováděn 
trénink na všech dodaných zařízeních a  školení 
úloh WF a LSA. Pracovníci úseku tvorby metadat se 
přeškolili na práci v metadatovém editoru dodaném 
systémovým integrátorem a  nově si osvojili práci 
s programem pro zpracování obrazu ScanTailor. 

V průběhu celého roku se pracovníci podíleli na 
zlepšování modulů systému, a to jak svými návrhy, 
tak i testováním nových verzí. Následně v období do 
15. 10. probíhal zkušební provoz celé digitalizační 
linky, na který navázala fáze pilotního provozu, trva-
jící do konce roku 2012.

Již v  průběhu pilotního provozu se potvrdilo, že 
klíčovým pro úspěšné splnění indikátorů projektu 
bude destruktivní digitalizace, tedy skenování knih 
po odříznutí jejich hřbetu na dokumentovém skene-
ru s automatickým podáváním volných listů. K tomu 
však není možné použít svazky z fondu knihovny, jen 
nepotřebné (tj. duplicitní) svazky pocházející z darů 
nebo knih vyřazených z jiných knihoven. V průběhu 
pilotního provozu bylo zdigitalizováno celkem 3 491 
svazků.

Díky podpoře MK ČR, kterou získala Národní 
knihovna ČR, bylo možné zajistit personální posílení 
digitalizační linky osmi úvazky i v MZK.

Pracovníci oddělení přispěli k propagaci projektu 
NDK předváděcími akcemi v  rámci Festivalu vědy 
v měsíci září.

4.2. ODDĚLENÍ RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ

Těžištěm odborné práce oddělení byla oblast 
knihovědného historického výzkumu, zpřístupnění 
a ochrana historického fondu. V roce 2012 intenziv-
ně pokračovaly práce na harmonizaci jednotlivých 
přístupových rejstříků a  opravy bibliografických 
záznamů v elektronickém katalogu knihovny Aleph 
- báze MZK03 (18 284). Nově bylo zpracováno 89 
bibliografických záznamů starých tisků, map a gra-
fik a  78 svazků odborné literatury bylo zařazeno 
do specializované příručky ve Studovně rukopisů 
a starých tisků. V rámci ochrany historických fondů 
bylo provedeno 173 plánovaných restaurátorských 
a konzervátorských zásahů v  různé míře poškoze-
ných vazeb starých tisků, na 34 svazcích napadených 
plísní byly provedeny akutní konzervátorské zásahy 
nutné k  ochraně sbírky. Pokračovala spolupráce 
na projektu VISK 9 (CASLIN - Rozvoj Souborného 
katalogu CASLIN a souboru národních autorit), kde 
bylo zpracováno a zkontrolováno 607 návrhů autorit 
z historických fondů. Byl vypracován a podán projekt 
na GAČR „Vytvoření katalogu a databáze exlibris his-
torického fondu MZK“, bohužel nebyl podpořen. Byly 
zahájeny práce na projektu NAKI „Benediktinský 
klášter Rajhrad jako kulturní fenomén“.

PROJEKTY

VISK 6 - NÁRODNÍ PROGRAM DIGITÁLNÍHO  
ZPŘÍSTUPNĚNÍ VZÁCNÝCH DOKUMENTŮ  
MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2012 
řešilo oddělení projekt VISK 6 - Národní program 
digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Me-
moriae Mundi Series Bohemica, v  rámci kterého 
byly zdigitalizovány 3 dokumenty z  vlastního kme-
nového rukopisného fondu. [Liber litaniaraum et 
psalmorum] - latinský a částečně německý liturgic-
ký rukopis z 1. poloviny 15. století, psaný gotickou 
polokurzívou a  texturou, latinský novověký graduál 
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psaný humanistickým kresleným písmem [Liber 
choralis] a latinský rukopis z 1. poloviny 17. století lé-
kařského a farmakologického obsahu [Manuscripta 
bohemica medicinalia]. Vzniklé digitalizované kopie, 
které nahrazují originál a ve vysoké kvalitě umožňují 
studium dokumentů pro výzkumnou a badatelskou 
práci, se staly součástí databáze Manuscriptorium. 

VISK 5 - NÁRODNÍ PROGRAM RETROSPEKTIVNÍ 
KONVERZE KATALOGŮ KNIHOVEN ČR - RETROKON

V projektu VISK 5 – Národní program retrospek-
tivní konverze katalogů knihoven ČR RETROKON 
bylo v rámci pokračovacího projektu Retrospektivní 
konverze jihomoravských historických sbírek v roce 
2012 vytvořeno 2 556 exemplářových záznamů 
převážně starých tisků z  klášterní knihovny zno-
jemských dominikánů. Podařilo se tak dokončit 
retrokonverzní zpracování jedné ucelené historické 
knihovní sbírky. Knihovna obsahuje bohatou a cen-
nou sbírku prvotisků (60) a  tisků 16. století (386). 
Asi dvě třetiny sbírky tvoří literatura teologického 
obsahu, v níž jsou zastoupeny také drobné a často 
unikátní spisy členů dominikánského řádu. Knihov-
na obsahuje rovněž knihy světské z oblasti lékařství, 
botaniky, práva, filozofie, jazykovědy, matematiky, 
chemie, alchymie a  dalších oborů. Provenienčně 
knihovna zahrnuje více než 1 100 starých bohemik, 
z nichž je téměř 100 českých. Prostřednictvím Sou-
borného katalogu jihomoravských historických sbí-
rek Moravské zemské knihovny v Brně a Souborné-
ho katalogu ČR je nyní badatelům i laické veřejnosti 
elektronicky zpřístupněna dochovaná historická 
klášterní knihovna ve Znojmě.

STUDOVNA

•   počet návštěvníků: 379 badatelů,

• počet prezenčních výpůjček: 1 712 svazků 
z historického fondu MZK,

• počet exkurzí: 21, s  ukázkami rukopisů, pr-
votisků, starých tisků, map a grafik (pro veřejnost, 
studenty brněnských vysokých škol, zahraniční 
návštěvy),

• počet odborných konzultací: 8.

KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ HISTORICKÉHO  
FONDU 

Zhotoveno:

• 110 digitálních fotokopií tištěných,

• 4 698 digitálních fotokopií elektronických,

• 9 330 stran bylo vyhotoveno v  rámci služby 
EOD.

SPOLUPRÁCE

2 dokumenty z  historického fondu MZK byly 
v průběhu roku zapůjčeny na 2 výstavy. 

VZDĚLÁVÁNÍ

16.–27. 1. Fakulta restaurování Univerzity Pardu-
bice v Litomyšli, rekvalifikační kurz „Konzervátor 
knih a tisků“ v rámci projektu Unie zaměstnavatel-
ských svazů ČR „Zvýšení adaptability zaměstnanců 
organizací působících v  sekci kultura“ (účastnice 
– Mgr. Lucie Heilandová, Mgr. Jitka Machová, PhDr. 
Jindra Pavelková)

16. 10.  Aktuality ve věcném popise – standardy 
a aktuální změny (Mgr. Jitka Machová)

Rekvalifikační knihovnický kurz MZK

Historie knih, knihtisku a knihoven – lektor Mgr. 
Jitka Machová

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

28. 3. seminář Františkánský klášter v Morav-
ské Třebové (PhDr. Jindra Pavelková, Mgr. Jitka 
Machová a Mgr. Lucie Heilandová)

7. 11. konference Bibliotheca Antiqua – 21. 
ročník konference s tematikou historických fondů 
(Mgr. Jitka Machová); přednesen příspěvek: „Re-
trospektivní konverze jihomoravských historických 
sbírek“

29. 11. konference Archivy, knihovny, muzea 
v digitálním světě (Mgr. Jitka Machová)
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4.2.1. HUDEBNÍ KNIHOVNA

Hudební knihovna v  roce 2012 pokračovala 
v  katalogizaci hudebnin a  zvukových dokumentů 
v  rámci povinného výtisku. Věcně bylo zkatalogi-
zováno 21 hudebnin (sdílená katalogizace) a v bázi 
MZK 448 zvukových dokumentů a  hudebnin, věcně 
bylo ověřeno 128 dokumentů a  364 hudebnin bylo 
rekatalogizováno. Na základě doporučení garanta 
byla prováděna akvizice zahraniční odborné mu-
zikologické literatury do specializované příručky 
v  Hudebním koutku a  výběr vhodných notových 
materiálů v  rámci povinného výtisku, ale i  z  na-
bídnutých pozůstalostí a  darů do hudebního fon-
du. Ve spolupráci s  oddělením automatizace byly 
opraveny chybné hudební incipity a následně došlo 
k provázání a  zobrazení všech incipitů s  jejich bi-
bliografickými záznamy v  elektronickém katalogu 
Aleph. V roce 2012 bylo poskytnuto 58 ústních porad 
a 49 konzultací, 8 písemných zahraničních informací 
a 66 v rámci ČR.

Pracovníci Hudební knihovny se v  roce 2012 
významně podíleli na zajištění úkolů VaV, v  rámci 
retrokonverze hudebnin 19. a první poloviny 20 sto-
letí bylo převedeno do elektronické podoby ca 40 000 
záznamů notových materiálů (z toho ca 1 500 reka-
talogizací přímo s hudebninou v ruce). Bylo zkont-
rolováno 10 565 záznamů. Ve spolupráci s revizním 
oddělením byla zahájena revize a  lepení čárových 
kódů (ca 3 500 jednotek). Při revizi byly nově objeve-
ny rukopisy a staré hudební tisky do roku 1850, které 
byly po ověření datace (podle čísla ploten) následně 
postupně rekatalogizovány a přelokovány do Histo-
rického fondu MZK (ca 800 rukopisů a starých tisků). 
Bylo naskenováno 95 titulních listů nově přelokova-
ných rukopisů a zhotoveno 765 hudebních incipitů.

Hudební knihovna pokračovala ve spolupráci 
na projektu VISK9 (CASLIN - Rozvoj Souborného 
katalogu CASLIN a souboru národních autorit), bylo 
vypracováno 818 návrhů autorit z hudebního fondu 
MZK a projektu VISK3 (Informační centra veřejných 
knihoven – ICEKNI), pro který odborně roztřídila 
a zpracovala seznam 341 jednotek starých gramo-
desek. Spolupodílela se rovněž na vypracování no-
vého projektu do programu aplikovaného výzkumu 
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – Vytvoření 
virtuální Národní fonotéky.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

18. 9. / přednáška a  exkurze PhDr. Štěpánky 
Studeníkové pro posluchače Ústavu hudební vědy 
FFMU v Brně

17. 10. / přednáška a  exkurze PhDr. Štěpánky 
Studeníkové pro účastníky rekvalifikačního knihov-
nického kurzu – Historie Hudební knihovny, její fond 
a zpracování, hudební databáze

24. 10. / přednáška a  exkurze PhDr. Štěpánky 
Studeníkové pro posluchače JAMU v Brně

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST: 

13. 3. „František Vincenc Kramář – ohlédnutí 
za mistrem českého klasicismu“, přednášel Mgr. 
Karel Plocek

15. 5. „Česká hudba s  Filharmonií Brno v  Ja-
ponsku“, přednášel Mgr. Leoš Zavadilík, zástupce 
koncertního mistra Filharmonie Brno

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (MIMO RIV)

Studeníková, Štěpánka: Vzpomínka na prof. 
Zdeňka Zouhara. Zprávy Společnosti Bohuslava 
Martinů. Č. 34, 2012, s. 71-72.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

15.–16. 5. / seminář Račte poslúchati, co vám 
chci zpievati“ aneb Středověké světská píseň 
(PhDr. Štěpánka Studeníková)

19.–20. 9. / konference Bohemikální prameny 
ve fondech a sbírkách hudebních knihoven, archi-
vů, muzeí a dokument. center a jejich zpřístupnění. 
Konference byla zároveň výročním zasedáním České 
národní skupiny IAML. Jako člen pracovní skupiny 
pro katalogizaci hudebnin a  zvukových dokumentů 
upozornila kolegy na změny v  metodě Konspektu. 
(PhDr. Štěpánka Studeníková)

4.2.2. ARCHIV MZK (ARCH)

Činnost byla zaměřena především na přípravu 
dokumentů spisovny ke skartačnímu řízení. Práce 
navazovaly na uspořádání archivního fondu MZK 
v předchozím roce.
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4.2.3. ÚSEK VAV PROJEKTŮ (NAKI)

Úsek samostatně vyčleněn od 1. 9. 2012.

PROJEKTY

PROJEKT PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 
A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI)
BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER RAJHRAD JAKO  
KULTURNÍ FENOMÉN 2012-2015

Hlavním řešitelem je MZK, spoluřešiteli Filo-
zofická a  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 
a Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v  Ústí nad Labem. Cílem projektu 
je zpřístupnit v  co největší komplexnosti jednak 
rozsáhlé sbírky rajhradského kláštera, které před-
stavují důležitou součást kulturního dědictví, a také 
historii tohoto kláštera. Projekt se vzhledem k za-
pojení Lékařské fakulty MU zabývá rovněž ochranou 
sbírek, především těch knihovní povahy. Informace 
o  projektu jsou zpřístupňovány na adrese: www.
rajhradskyklaster.cz.

V  prvním roce řešení projektu bylo zpracováno 
2  578 starých tisků, 23 rukopisů, 1 035 grafických 
listů 10 kartonů archivního materiálu (92 jednotek), 
292 plánů, map, litografií a fotografií z archivu Be-
nediktinského opatství Rajhrad.

SPOLUPRÁCE

V rámci projektu byly podniknuty zahraniční slu-
žební cesty do benediktinských klášterů v Rakousku 
– Göttweig (18.-19. 7.), Melk (27.-28. 8.) a v Maďar-
sku – Pannonhalma (17.-18. 9.). V těchto klášterech 
byly PhDr. Jindra Pavelková, Mgr. Lucie Heilandová 
a  Mgr. Eva Richtrová seznámeny s  katalogizační 
praxí a  byly domluveny možnosti další spolupráce 
v  rámci zpracovávání kulturního dědictví benedik-
tinského řádu.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

7.11. / konference Bibliotheca Antiqua – 21. 
ročník konference s tematikou historických fondů 
(PhDr. Jindra Pavelková, Mgr. Lucie Heilandová); 
předneseny příspěvky: „Benediktinský klášter Raj-
hrad jako kulturní fenomén“, „Homo Ludens“.

22.–23. 11. / konference „Digitale Bibliothek“ 
Kultureinrichtungen im digitalen Zeitalter (PhDr. 
Jindra Pavelková)

VZDĚLÁVÁNÍ

16. 10.  / Aktuality ve věcném popise – standardy 
a aktuální změny (účastnice – Mgr. Lucie Heilando-
vá, Mgr. Petra Křivová, PhDr. Jindra Pavelková, Mgr. 
Martina Smolová)
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Oddělení zajišťovalo především správu knihov-
ního systému Aleph a péči o provozní záležitosti IT, 
dále běžnou podporu uživatelů a  čtenářů v  oblas-
tech pracovních stanic a přístupů na servery, provoz 
a  běžnou údržbu HW (servery, osobní počítače, 
tiskárny, čtečky čárových kódů, čtečky karet, síťovou 
infrastrukturu a  připojení na internet včetně bez-
pečnostní politiky MZK). Oddělení dále zajišťovalo 
provoz a údržbu aplikací pro účetnictví, docházkový 
systém, intranet, weby, tisková řešení, Wi-Fi sítě 
a  realizovalo nákupy HW/SW pro potřeby knihovny 
v  oblasti IT. Rovněž mělo na starosti metodickou 
podporu pro veškeré nákupy prostřednictvím elek-
tronického tržiště.

Celé oddělení úzce spolupracovalo na řešení 
mnoha projektů, zejména projektu Národní digitální 
knihovny.

DATABÁZE NOREM

Na základě potřeby knihovníků mít lokální da-
tabázi norem pro vyhledávání, nákup a  evidenci 
nových přírůstků byla v  Alephu nadefinována nová 
bibliografická databáze norem. Pro účely konverze 
dat poskytovaných ÚNMZ byly vyvinuty konverz-
ní utility, které konvertují tato data do formátu 
MARC21. Měsíční aktualizace dat ze serveru ÚNMZ 
byly pravidelně pomocí tohoto software konvertová-
ny a importovány do lokální databáze.

NOVÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OBÁLEK KNIH

Z  důvodu dlouhodobé nedostupnosti serveru 
toc.nkp.cz, který sloužil pro zpracovávání na-
skenovaných obálek knih a  obsahů, bylo třeba 
zajistit nové řešení. Nově naskenované obálky byly 
ukládány na lokálním síťovém disku a do systému 

www.obalkyknih.cz, který je využíván mnoha dalšími 
knihovnami v ČR, byla tato data pravidelně importo-
vána.

NOVÉ STATUSY A HROMADNÉ ZMĚNY V ZÁZNA-
MECH JEDNOTEK PRO PREZENČNÍ PŮJČOVÁNÍ

Z  důvodu změn v  organizaci prezenčních výpůj-
ček (přeložení výdejního místa ze studovny HSS do 
výpůjčního oddělení v  přízemí) bylo třeba upravit 
nastavení databáze a  vytvořit nový status pro bi-
bliografické jednotky půjčované prezenčně tímto 
novým způsobem. Dále bylo třeba upravit oprávnění 
pro jednotlivé typy čtenářů. Na základě jednoznač-
ně stanovených kritérií ze strany knihovníků byly 
následně v  databázi provedeny hromadné změny 
statusů pro již existující jednotky. 

ELEKTRONICKÉ TRŽIŠTĚ TENDERMARKET.CZ

Od 1. července bylo všem příspěvkovým or-
ganizacím Ministerstva kultury ČR nařízeno 
používat pro nákupy vyjmenovaných komo-
dit nové elektronické tržiště Tendermarket,  
www.tendermarket.cz. Pro IT to znamenalo přechod 
z  elektronického tržiště Allytrade. Jelikož IT již 
jako jediné oddělení rutinně používalo elektronic-
ké tržiště, dostalo za úkol provádět do konce roku 
metodickou podporu a garantovat nákupy veškerých 
komodit povinných pro elektronické tržiště. V sou-
časné době jsou prostřednictvím elektronického tr-
žiště Tendermarket zadávány veškeré nákupy IT nad 
5.000 Kč. U běžně dostupných předmětů tak dochází 
k významným úsporám v pořizovací ceně.

5. ODDĚLENÍ AUTOMATIZACE  
A IT PODPORY

http://www.obalkyknih.cz
http://www.tendermarket.cz
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INTERNETOVÉ PROPOJENÍ MZK – NK A NAVÝŠENÍ 
PŘENOSOVÉ KAPACITY 

Byla realizována přípojka k páteřní síti CESNETu 
o přenosové kapacitě 10 Gb/s ve spojení se záložní 
linkou o  rychlosti 1 Gb/s, která je vedena po jiné 
trase a  v  případě problémů na primární lince se 
aktivuje automaticky. Přenosová kapacita je urče-
na především pro provoz související s  projektem 
Národní digitální knihovny, část linky je využita pro 
připojení Moravské zemské knihovny k internetu.

ANALÝZA POKRYTÍ BUDOVY WIFI SIGNÁLEM

Proběhlo detailní měření pokrytí budovy MZK Wi-
-Fi signálem a zhodnocení celkové kvality připojení 
pro uživatele. Na základě zjištěných výsledků byla 
navržena změna řešení Wi-Fi sítě, která by měla 
přinést podstatné zlepšení kvality signálu, podporu 
nového standardu 802.11n s  rozšířením na 5Ghz 
pásmo, eliminaci výpadků jednotlivých přístupových 
bodů a zvýšení síťové bezpečnosti.

ZAVEDENÍ SYSTÉMU LTSP NA ČTENÁŘSKÝCH PC

Na čtenářských stanicích došlo k  postupnému 
nahrazení dosluhujících Windows XP systémem 
LTSP (Linux Terminal Server Project). Čtenářská 
PC běží v  režimu   tzv. tlustých klientů, což umož-
ňuje využít jejich stále ještě dostačující hardwarový 
výkon se zachováním největší výhody terminálového 
provozu – centrální správou a monitoringem všech 
stanic. Výhody nasazení terminálového provozu 
na čtenářských stanicích se projevily rovněž při 
provedení plánované obnovy zastaralých PC. Místo 
drahých klasických desktopů bylo pořízeno 10 ks 
bezdiskových stanic typu Zotac ZBOX doplněných 
o LCD full-HD monitory. Uvedené řešení umožňuje 
komfortní práci s  PC bez omezení, je levné, tiché, 
prostorově nenáročné a v neposlední řadě výrazně 
šetří elektrickou energii. 

PŘECHOD NA ACTIVE DIRECTORY A  NOVÝ ANTI-
VIR

V roce 2012 byla správa zaměstnanecké části IT 
infrastruktury převedena pod MS Active Directory 
(AD). Výhodou je lepší centrální správa, zavedení 
systémových politik, zvýšení bezpečnosti i lepší pod-

pora koncových stanic s Windows 7. Do systému byly 
postupně začleněny také subsystémy uživatelských 
služeb jako je sdílení dokumentů, e-mail, přihlašo-
vání k intranetu apod. 

V  rámci přechodu na doménu AD bylo rovněž 
nahrazeno nevyhovující antivirové řešení systémem 
ESET Endpoint Antivirus.

UPGRADE SERVEROVÉ INFRASTRUKTURY

V  průběhu roku 2012 proběhla plánovaná ob-
měna dvou ESX serverů a rozšíření úložné kapacity 
stávajících diskových polí. Vše bylo dimenzováno na 
očekávanou potřebu vyššího výpočetního výkonu 
a většího úložiště v souvislosti s pokračující digita-
lizací MZK a částečně i s projektem NDK. Byl pro-
veden upgrade virtualizační platformy na VMWare 
vSphere 5.0. 

Pro zajištění větší stability, dostupnosti a ochrany 
serverové infrastruktury proběhla rekonstrukce 
elektroinstalace. Systém nepřerušitelného napájení 
byl doplněn o dvě nové rackové UPS.

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU NDK

Oddělení IT spolupracuje na řešení projektu NDK. 
V uplynulém roce to kromě již zmíněného interne-
tového propojení digitalizačních pracovišť bylo také 
navržení a naprogramování vstupního workflow (au-
tomatický import dat do Registru digitalizace, který 
využívá projekt NDK), a naprogramování automatic-
kého importu odkazů na digitalizované dokumenty 
do knihovního katalogu.
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6. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
(STAV K  1. 9. 2012)

ŘEDITEL

1. Sekce ředitele
(ŘED)

3. Odbor fondů 
(OF)

4. Sekce vývoje, 
výzkumu a stra-
tegického rozvoje 
(SVaV)

2. Sekce  
knihovních  
služeb (SKS)

1.1. Kancelář 
ředitele (KŘ)

1.1.1 Sekretariát 
(SEK)

1.1.2 Personální 
referát (PERS)

1.1.3 Právní 
referát (PR)

1.2 Úsek údržby, 
podatelny a jídelny 
(UDR)

1.3 Referát  
interního auditu

1.4 Ekonomické 
oddělení (EO)

1.4.1 Úsek 
účtárny 

1.4.2 Úsek správy 
domu

1.4.3 Správce 
rozpočtu

2.1 Odbor 
výpůjčních služeb 
(OS)

2.1.1 Oddělení 
základních služeb 
(OZS)

2.1.1.1 Úsek
meziknihovních
služeb (MVS)

2.1.1.2 Úsek úklidu
(UKL)

2.2 Oddělení 
informačních 
služeb (OIS)

2.2.1 Úsek 
zahraničních 
knihoven (ZK)

2.2.2 Úsek hu-
manitní studovny 
(HST)

2.2.3 Úsek firem-
ních a obchodních 
informací (FOI)

2.3 Oddělení kni-
hovnictví (MET)

2.3.1 Úsek výkonu 
regionálních 
funkcí (RF)

2.3.2 Česká 
knihovna (ČK)

3.1 Oddělení doplňování
a zpracování fondů 
(ODZF)

3.1.1 Úsek 
doplňování fondů 
(AKV)

3.1.2 Úsek jmen-
ného popisu (JMP)

3.1.3 Úsek věcného 
popisu a národních 
autorit (VPA)

3.1.4 Úsek retros-
pektivní konverze 
(RETRO)

3.1.5 Úsek revize 
fondu (OR)

3.2 Oddělení periodik 
(OP)

3.2.1 Úsek 
knihařské dílny

4.1 Oddělení 
výzkumu a vývoje 
(OVV)

4.1.1 Úsek správy 
digitálních 
dokumentů (SDK)

4.1.2 Úsek VaV 
projektů (VaV)

4.2 Oddělení rukopisů a 
starých tisků (ST)

4.2.1 Hudební 
knihovna (HUD)

4.2.2 Archiv MZK 
(ARCH)

4.2.3 Úsek VaV 
projektů (NAKI)

Koordinátor projektu 
NDK

5. Oddělení IOP 
MZK

5.1 Úsek 
skenování (SCAN)

5.2 Úsek tvorby 
metadat (TM)

5.3 Úsek technické 
podpory

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

1.5 Oddělení 
automatizace a IT 
podpory (IT)
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ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU  
A POHLAVÍ

věk muži ženy celkem %
do 2O let 1 1 2 1
21–30 let 17 13 30 18
31–40 let 18 27 45 27
41–50 let 7 34 41 25
51–60 let 4 27 31 19
61 let a více 1 15 16 10
celkem 48 117 152 100 %
% 29 71 100 %

ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ  
A POHLAVÍ

dosažené vzdělání muži ženy celkem % z toho knihovnické
základní - 4 4 2 -
vyučen 4 13 17 10 -
střední odborné 3 6 9 6 -
úplné střední 5 8 13 8 -
úplné střední odborné 7 43 50 30 34
vyšší odborné - 3 3 2 3
vysokoškolské 29 40 69 42 19
celkem 48 117 165 100 56

CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH

celkem
průměrný hrubý měsíční plat 20.398 Kč

CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ  
PRACOVNÍCH A SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ

počet
nástupy 62
odchody 47

TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO  
POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ

doba trvání počet %
do 5 let 46 28
do 10 let 22 13
do 15 let 18 11
do 20 let 26 16
nad 20 let 53 32
celkem 165 100
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Balounová Marta, DiS.

Bartáková Martina, Mgr.

Bartošová Kateřina

Bašistová Ilona

Brázdová Eva

Bruzlová Alexandra

Bugnerová Marcela

Burešová Jitka

Cáp Michal, Bc.

Cupák Vlastimil

Čížkovská Iveta

Dilhofová Adéla, Mgr.

Dostoupilová Martina

Dresslerová Soňa, JUDr.

Dudík Miroslav

Dufka Jiří, Mgr.

Erhartová Olga, Mgr.

Fajfera Michael

Farmačková Šárka

Fialová Svatava

Florián Jiří (UNISTAV)

Francírková Lucie, DiS.

Fukarová Eva

Gebauer Karel, Ing.

Gec Tomáš, Mgr.

Glombová Hana, Bc.

Goldová Marcela

Gritzová Zdenka

Hájková Olga

Heilandová Lucie, Mgr.

Helánová Alena

Hodaňová Marie

Horáková Hana

Horáková Iva

Horáková Jana

Horalíková Romana

Hovězáková Kateřina

Hutař Jan, Mgr.

Chlupová Radka, Mgr.

Cholava Aleš

Chytková Anna

Jančár Rostislav, Ing.

Jandourková Petra, Bc.

Jelínková Věra, PhDr.

Jiránová Olga

Jobánek Matouš (NDK)

Juda Michal

Kadlec Martin

Kachlík Přemysl

Kachlíková Kristýna

Kalčíková Renata

Kamencová Ludmila

Kaplan Vilém

Kašpárková Lenka

Klapalová Lenka, DiS.

Klos Jan, Bc.

Klusák Václav, Mgr.

Kmoníčková Eva, PhDr.

Kociánová Radomíra

Kotyzová Kateřina

Krátká Ludmila

Kratochvílová Monika, Mgr. et Mgr.

Kremser Jiří, Mgr. (NDK)

Kremserová Viola, Mgr. (NDK)

Krištof Tomáš

Kryčerová Hana

Křivová Petra, Mgr.

Lexmaul Jiří, Ing.

Lidmila Jan, Mgr.

Lipovský Tomáš

Litschmannová Soušková Jana

Macháčková Lenka

Machátová Martina, PhDr.

Machková Zdenka

Machová Jitka, Mgr.

Malíková Marie

Manoušková Mária

Matonoha Jaroslav, Ing.

Matoulková Marie, Ing.

Mazálková Jana

Melichar Marek, Mgr.

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
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Mendezová Adriana

Mikulášek Josef, Mgr.

Müllerová Dagmar

Müllerová Lenka

Mynářová Věra, Ing.

Myslivcová Marta

Nedělková Martina

Němec Pavel, Bc.

Ondračka Tomáš

Ondráčková Ludmila, Mgr.

Orlová Martina, Mgr.

Otrubová Anna

Palánová Milena

Pavelková Jindra, PhDr.

Perstická Dagmar

Pešta Pavel, Mgr.

Pitrocha Tomáš (UNISTAV)

Pohanková Ludmila, Mgr.

Pospíšilíková Věra, Mgr. et Ing.

Prachař Tomáš, Bc.

Primová Dagmar

Přidal Petr, Mgr.

Přikrylová Eva

Přikrylová Pavla

Rančáková Michaela

Ratajová Dana, Mgr.

Richtrová Eva, Mgr.

Rosecký Václav, Mgr.

Rumánek Martin

Růžičková Ivana, PhDr.

Rybnikář Jan, Mgr.

Rychtář Jan, Bc.

Ryška Pavel

Ryška Svatopluk, Mgr.

Řehánek Martin

Sapáková Blanka, RNDr.

Sečík Daniel

Sedláček Petr, Bc.

Schmidtová Eva

Skácelová Marta, PhDr.

Sládková Anna

Smékalová Kateřina, Mgr.

Smolová Kateřina, Mgr.

Soldánová Daniela, Ing.

Stachová Alena

Stránská Jitka

Studeníková Štěpánka, PhDr.

Svobodová Alena

Svobodová Michaela

Svobodová Zdenka

Szabová Marcela

Szémanová Kateřina

Šerá Monika

Šerý Petr

Ševčíková Božena

Šimková Jana, Mgr.

Škop, Michal Mgr.

Šrámková Ivana

Šrámková Zlata

Štemberková Miluše

Štencl Jiří, Bc.

Štěpánková Milena

Švástová Pavla, Mgr.

Tauwinklová Eva, Mgr.

Tichá Anna

Tichý Vlastimil, Bc.

Trčka Tomáš

Trojanová Martina

Trusíková Vladimíra

Turek Radovan

Urban Petr

Urbanová Miluše

Vagner Pavel (NDK)

Válečková Lenka

Vaníček Petr, Ing., Ph.D.

Vašíček David, Mgr.

Vašíková Iveta, Bc.

Velebová Jana, Mgr. et Mgr.

Veselá Hana

Veterníková Helena

Vlček Pavel

Vokřínková Lucie, Mgr.

Vraspírová Jaromíra

Vrbková Iva

Vrbová Eliška, Mgr.

Vřeská Helena

Vykoupilová Irena, Mgr.

Walterová Marcela

Zdražílek Vít (NDK)

Žabička Petr, Ing.

Žůrek Pavel, Mgr.
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VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

1. VNITŘNÍ KONTROLA

V Moravské zemské knihovně v Brně je ve smyslu 
zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky mini-
sterstva financí k tomuto zákonu číslo 416/2004 Sb., 
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. 
Provedené interní audity byly zaměřeny především 
na systém vynakládání finančních prostředků po-
skytnutých na vědeckou a výzkumnou činnost v Mo-
ravské zemské knihovně v  Brně a dále na systém 
pořizování knižních titulů v  rámci projektu Česká 
knihovna. Kromě toho audit svou činnost směřoval 
ke zkvalitnění systému přidělování dotací k  plnění 
regionálních funkcí pověřenými knihovnami v Jiho-
moravském kraji. Součástí auditů byla i doporučení 
ke zkvalitnění řídících systémů v oblastech, na které 
byl audit směřován. 

V Moravské zemské knihovně je zaveden a pro-
pracován systém vnitřní finanční kontroly ve smyslu 
zákona č. 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.

2. VNĚJŠÍ KONTROLA

V  roce 2012 proběhly v  Moravské zemské 
knihovně v Brně celkem 3 vnější kontroly. Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna provedla v měsíci říjnu 2012 
kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a na dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné 
nedostatky.

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a 
Zlínský kraj vykonal v měsíci červnu 2012 v Morav-
ské zemské knihovně v Brně kontrolu zaměřenou na 
dodržování povinností zaměstnavatele plynoucích 
z právních předpisů na úseku bezpečnosti práce a 
bezpečnosti provozu. Drobné nedostatky zjištěné při 
této kontrole byly odstraněny na místě.

Orgány Odborového svazu pracovníků knihoven 
provedly v  souladu se Zákoníkem práce v  měsíci 
červenci 2012 kontrolu bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci, kontrola nezjistila v  této oblasti žádné 
nedostatky.

7. KONTROLNÍ 
ČINNOST
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8.1 ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMU A VÝDAJŮ

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 obdržela 
Moravská zemská knihovna v Brně příspěvek 
na provoz ve výši 66 795 tis. Kč. V průběhu roku 
2012 bylo provedeno 16 rozpočtových úprav a 2 
oznámení o uvolnění či změně struktury finančních 
prostředků. 

DOTACE (V TIS. KČ)

Dotace od zřizovatele na provoz pro rok 2012 66 795

Dotace na projekty MK ČR 16 312
Dotace na investice MK ČR 350
Dotace celkem 83 457

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE (V TIS. KČ)

ÚSC - regionální funkce 1 297

CULTURE - eBook on Demand 203
Dar velvyslanectví USA 169
Ostatní dary 31
Zdroje celkem 1 700

8. EKONOMIKCÉ 
ODDĚLENÍ
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ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost

k 31.12.2012

% plnění

Výnosy celkem 91 785 101 298 110,36
v tom: výnosy z vlastní činnosti 5 037 5 216 103,55
aktivace 0 0
zúčtování fondů 1 810 0
ostatní výnosy 1 737 8 041 462,92
finanční výnosy 10 3 234 32340
dotace od zřizovatele 83 191 83 107 99,90
mimorozpočtové

zdroje

0 1 700

Náklady celkem 91 785 101 229 110,29
v tom: spotřebované nákupy 18 175 18 061 99,37
opravy 3 305 2 647 80,09
cestovné 306 367 119,93
reprezentace 20 30 150
služby 10 257 8 747 85,28

z toho: databáze 1 260 1 254 99,52
osobní náklady 49 420 50 733 102,66

z toho: mzdy 34 262 35 084 102,40
daně a poplatky 41 44 107,32
ostatní náklady  3 226 6 436 199,50
odpisy 7 000 7 122 101,74
ZC prodaného majetku 30 7 023 23410
finanční náklady 5 19 380
daň z příjmů 0 0
Hospodářský výsledek 0 69

8.2 HODNOCENÍ A ANALÝZY

8.3 ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

V roce 2012 bylo provedeno 16 rozpočtových 
úprav a 2 oznámení o uvolnění či změně struktury 
finančních prostředků s celkovými rozpočtovými 
náklady ve výši 91 785 tis. Kč. Úpravy schváleného 
rozpočtu převážně spočívaly v poskytnutí příspěvku 
na provoz a účelových prostředků na programové 
projekty.
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8. 4 VYHODNOCENÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Vyhodnocení výnosů v tis. Kč

Položka Skutečnost % z celkového objemu 
výnosů

Výnosy z vlastní činnosti 5 216 5,15

Aktivace 0
Zúčtování fondů 0

Ostatní výnosy 8 041 7,94

Finanční výnosy 3 234 3,20
Dotace od zřizovatele 83 107 82,04

Mimorozpočtové zdroje 1 700 1,67

Celkem 101 298 100,00

Výnosy z vlastní činnosti v tis. Kč

Položka Skutečnost % z celkového objemu výnosů

z vlastní činnosti
Publikace 4 0,08

Knihovnické fotoslužby, tisk, 
vazby

207 3,97

Samoobslužný tisk a kopie 461 8,84
Knihovnický rekvalifikační kurz 67 1,28
Vložné na kulturní akce 13 0,25
Registrační poplatky 2 254 43,21
Rešerše 34 0,65
EOD 52 1,0
MMVS 346 6,63
Pronájmy 1 778 34,09
Celkem 5 216 100
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Ostatní výnosy v tis. Kč

Položka Skutečnost % z celkového objemu 
ostatních výnosů

Ostatní pokuty a penále 1 740 21,64
Výnosy z prodeje DHM 5 810 72,25
Jiné ostatní výnosy 491 6,11
náhrady za energie 293
náhrady za služby 165
Celkem 8 041 100

Vyhodnocení nákladů v tis. Kč

Položka skutečnost % z celkového objemu 
nákladů

Nákupy celkem 18 061 17,84
   z toho: Knihovní fond 8 553
                 Materiál 2 937

                Energie 6 500

                Změna stavu zásob / 
               Aktivace

1

               PHM 70
Oprava a údržba 2 647 2,61

Cestovné 367 0,36

Náklady na reprezentaci 30 0,03

Služby celkem 8 747 8,64

   Poštovné, telefony, internet 1 429

   Nájemné 224

   Ostatní služby 7 094

Osobní náklady 50 733 50,12

   z toho: mzdy 35 084

Daně a poplatky 44 0,04

Ostatní náklady 6 436 6,36

   z toho: odpisy DDHM/DDNM 3 519

                Tvorba fondů 2 014

Odpisy 7 122 7,04

ZC prodaného majetku 7 023 6,94

Finanční náklady 19 0,02

Daň z příjmu 0

Celkem 101 229 100,00%
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ÚDAJE O PODÍLU STÁTNÍHO ROZPOČTU  
NA FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI MZK

Mimo schválený rozpočet byly v průběhu roku 
uvolněny neinvestiční účelové prostředky na 
projekty ve výši 16 312 tis. Kč, investiční účelové 
dotace na projekty v objemu 350 tis. Kč.

Přehled poskytnutých dotací v Kč

Příspěvek Neinvestiční Investiční

Provoz celkem 66 795 0
Projekty celkem 16 312 350

Česká knihovna 6 500 0

Kulturní aktivity – EOD 55 0
Institucionální podpora VaV 2 164 0
VaV NAKI TEMAP 2 263  0
VaV NAKI Rajhrad 2 595 350
VaV NAKI Kooperativní systém 840 0

VISK 2 21
VISK 3 824
VISK 5 Historické fondy 380 0

VISK 5 Historické sbírky 60 0
VISK 6 38 0
VISK 7 268 0
VISK 9 234 0
PAP 70 0

Celkem 83 107 350

ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Plán čerpání mzdových prostředků na 
přepočtený stav 144 osob nebyl překročen. 
Závazný ukazatel čerpání mzdových prostředků 
byl dodržen. Vykazované překročení mezd bylo 
kryto podílem mimorozpočtových zdrojů. Počet 
zaměstnanců k 31. 12. 2012 činil 165. Průměrný 
roční plat činil 20 398 Kč.

 
FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU  
V ISPROFIN

V roce 2012 nebyla prostřednictvím dotačního 
programu ISPROFIN hrazena reprodukce 
investičního majetku.
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DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI  
POSKYTOVANÉ MZK

V roce 2012 neposkytovala Moravská zemská 
knihovna v Brně žádné finanční prostředky.

PROGRAMY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Mezinárodní projekty Moravské zemské 
knihovny v Brně jsou následující:

Název Ebooks on Demand –  
A European Library 
Network (EOD)

Období 
projektu

5/2009-4/2014

Finance 
celkem

celkové náklady projektu: 3 
630 452 EUR

celkové náklady projektu 
– partner MZK: 121 063,62 
EUR

příspěvek EU – partner 
MZK: 60 531,81 EUR 
(neinvestiční)

REZERVNÍ FOND

V roce 2012 byla celková tvorba rezervního 
fondu ve výši 545  401,88 Kč a celkové čerpání 
fondu ve výši 402 703,73 Kč. Počáteční stav fondu 
byl 1 027 452,50 Kč a konečný stav k 31. 12.2012 byl 
ve výši 1 170 150,65 Kč.

PŘEHLED HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ 

Moravská zemská knihovna v Brně nevykonávala 
žádnou hospodářskou činnost.

8. 5 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Moravská zemská knihovna v Brně v roce 2012 
realizovala svoji činnost s celkovými náklady 101 229 
216,45 Kč a s celkovými výnosy 101 297 677,38 Kč. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
organizace skončil ziskem v částce 68.460,93 Kč. 

Celková aktiva organizace byla k rozvahovému dni, 
tj. k 31. 12. 2012, ve výši 540 147 395,35 Kč oproti 
539  945 902,92 Kč v  loňském roce. Celkově lze 
zhodnotit, že organizace hospodařila se svěřeným 
majetkem řádně, hospodaření organizace je pod 
kontrolou a za rok 2012 skončil hospodářský 
výsledek v mírném zisku. 

Z  pohledu finančního hospodaření lze dále 
shrnout, že po celou dobu roku 2012 byla organizace 
likvidní a své závazky hradila v  termínu a v  plné 
výši. Stav krátkodobého finančního majetku k 31. 
12. 2012 byl ve výši 14 617 528,02 Kč (oproti 9 830 
500,95 Kč v loňském roce). Z pohledu cizích zdrojů 
organizace eviduje pouze krátkodobé závazky a 
to ve výši 9 049 147,06 Kč (oproti 6 012 363,61 Kč 
v loňském roce), z toho závazky vůči dodavatelům 
byly ve výši 1  570 739,07 (oproti 1  719 353,13 Kč 
v loňském roce). 

Za nejvýznamnější nákladové položky podle 
syntetických účtů lze považovat účet 521-Mzdové 
náklady, účet 524-Zákonné sociální náklady, účet 
501-Spotřeba materiálu, účet 518-Ostatní služby a 
účet 551-Odpisy. 

 → účet 521-Mzdové náklady – ve skutečnosti 
bylo celkově čerpáno 37 814 310,00 Kč.

 → účet 524-Zákonné sociální náklady – ve 
skutečnosti bylo čerpáno 12 566 433,00 Kč

 → účet 501-Spotřeba materiálu – ve skutečnosti 
bylo čerpáno 11 560 058,22 Kč 

 → účet 518-Ostatní služby – ve skutečnosti bylo 
čerpáno 8 746 762,45 Kč 

 → účet 551-Odpisy – ve skutečnosti bylo čerpáno 
7 122 446,00 Kč. 

Z pohledu nákladů a výnosů je nutné uvést, že 
v  roce 2012 došlo k  mimořádné účetní operaci 
spojené s prodejem budovy a pozemku, se kterým 
byla naše organizace příslušná hospodařit, kterou 
naše organizace nabyla darem a která pro naši 
organizaci představovala trvale nepotřebný 
majetek. Dražba se realizovala 22. května 2012 a 
po zaplacení byl předmět dražby předán novému 
majiteli dne 1. 8. 2012. Tato účetní operace 
z pohledu hospodářského výsledku byla zaúčtována 
jako neutrální. Na výnosových účtech 646-Výnosy 
z prodeje majetku, 647-Výnosy z prodeje pozemků 
a 664-Výnosy z  přecenění reálnou hodnotou bylo 
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v  této záležitosti celkově zaúčtováno 9  007 560,- 
Kč. Na nákladových účtech 553-ZC prodaného 
majetku, 554-Prodané pozemky a 548-Tvorba 
fondů bylo celkově zaúčtováno 9 007 560,- Kč.

Za nejvýznamnější výnosové položky podle 
syntetických účtů a bez vlivu mimořádných účetních 
operací (viz předchozí odstavec) lze považovat účet 
671-Výnosy vybraných ústředních vlád. institucí 
z transferů, účet 602-Výnosy z prodeje tržeb, účet 
603-Výnosy z pronájmu a účet 641-Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení.

 → účet 671-Výnosy vybraných ústředních 
vlád. institucí z  transferů – ve skutečnosti bylo 
celkově na tomto syntetickém účtu zaúčtováno 
84 807 457,73 Kč

 → účet 602-Výnosy z  prodeje tržeb – ve 
skutečnosti bylo zaúčtováno 3 434 424,45 Kč

 → účet 603-Výnosy z pronájmu – ve skutečnosti 
bylo zaúčtováno 1 777 704,48 Kč 

 → účet 641-Smluvní pokuty a úroky – ve 
skutečnosti bylo zaúčtováno 1 739 344,- Kč. 

V  níže uvedené tabulce přikládáme rozpis 
položek majetku a pohledávek, ke kterým byly 
vytvořeny opravné položky. Tabulka zobrazuje 
dokladovou inventuru účtu 194-Opravné položky 
k  odběratelům k  31. 12. 2012. Celkově lze 
shrnout, že na syntetickém účtu 556-Tvorba a 
zúčtování opravných položek bylo k  rozhodnému 
dni zaúčtováno 181 888,36 Kč (oproti 123 023,88 
v loňském roce).

Dokladová inventarizace účtu 194 ke dni 31. 12. 2012

Datum UD
Číslo 
FAV Odběratel Kč

1.interval        
31.12.2012 500 1200243 Muzeum Brněnska 22,27
2.interval        
31.12.2012 501 1200104 HYL s.r.o. 400,00
6.interval        
31.12.2012 502 1100099 CAFE09 s.r.o. 28 938,60
31.12.2012 503 1100039 CAFE09 s.r.o. 13 865,99
7.interval        
31.12.2012 504 1000027 CAFE09 s.r.o. 33 761,70
31.12.2012 505 1000013 CAFE09 s.r.o. 33 761,70
31.12.2012 506 1000487 CAFE09 s.r.o. 33 761,70
31.12.2012 507 1000482 Voda-topení 2 730,00
8.interval        
31.12.2012 508 1000410 CAFE09 s.r.o. 38 584,80
31.12.2012 509 1000409 CAFE09 s.r.o. 38 584,80
31.12.2012 510 1000305 Voda-topení 1 440,00
31.12.2012 511 1000282 CAFE09 s.r.o. 38 584,80
31.12.2012 512 1000346 Lelková Iva 80,00
CELKEM       264 516,36
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U odběratele CAFE09 s.r.o. vznikla pohledávka 
z  titulu uzavřené nájemní smlouvy na kavárnu, 
kdy společnost obdržela výpověď a následně 
neuhradila smluvní nájemné za dobu, kdy byla 
ve výpovědi. Snaha o mimosoudní vyřešení této 
pohledávky za nájem a energie z naší strany byla 
neúspěšná. V  současné době je tato pohledávka 
řešena podáním žaloby. 

U ostatních odběratelů, u kterých tvoříme 
opravné položky, v  současnosti vyvíjíme aktivity 
směřující k  nastavení nového splátkového 
kalendáře. 

Na syntetickém účtu 671-výnosy ústředních 
rozpočtů z  transferů jsou zaúčtovány kromě 
příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 66 795 
000,- Kč také příspěvky ze zahraniční ve výši 202 
763,52 Kč a dar od U.S. Department of State ve výši 
168 879,21 Kč. U příspěvků ze zahraničí se jedná 
o projekt EOD, z  něhož jsou propláceny osobní  
náklady a cestovné z projektu eBooks on Demand 
– A European Library Network. 

V roce 2012 jsme zúčtovali na účtu 671 
poskytnuté dary v hodnotě 31 061,-- Kč.

V roce 2012 jsme obdrželi příspěvek na projekt 
ČNFB ve výši 70 000,- Kč. Tento příjem jsme 
zaúčtovali na účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy. 
Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku 
od Česko-německého fondu budoucnosti na 
realizaci projektu Odlišné jazyky – společné dějiny, 
očekáváme v příštím roce doplatek ve výši 57 000,-
- Kč. Tento nárok byl zachycen na podrozvahovém 
účtu. 

 → MZK v  roce 2012 nevyčerpala v  plné výši 
poskytnuté dotace následujících projektu:

 → VaV institucionální podpora ve výši  60 000,-- 
Kč

 → VISK 3 Digitalizace gramofonových desek ve 
výši  9 646,-- Kč

 → NAKI TEMAP ve výši 2 000,-- Kč

 → NAKI Rajhrad ve výši 12 000,-- Kč
Celkem částka za nedočerpané dotace činí  83 

646,-- Kč.
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KNIHOVNÍ FOND

CELKEM
Stav knihovního fondu celkem k 31.12.2011 4.041.368
Knihovní jednotky celkem k 31.12.2012 4.071.928

v 
to

m

naučná literatura 2.233.277
krásná literatura 987.272
rukopisy 1.105
mikrografické dokumenty 10.875
kartografické dokumenty 1.684
tištěné hudebniny 82.769
zvukové dokumenty 29.050
audiovizuální dokumenty 10.174
elektronické dokumenty 9.633
jiné 706.089

v 
to

m

normy 176.463
patenty 396.512
firemní literatura 65.852
ostatní 67.262

Počet exemplářů titulů docházejících periodik 4.862

v tom
ČR 4.761
zahraniční 101

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 104.000

Přírůstky knihovního fondu 35.958

v 
to

m

povinný výtisk 19.556
nákup 5.875
dar 1.914
výměna 287

Úbytky knihovního fondu 5.875

Revize knihovního fondu 311.942
Číselná revize knihovního fondu 0

PŘÍLOHA 1 
PLNĚNÍ VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ
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ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU

CELKEM
Katalogizace jmenná celkem 27.304 

v 
to

m

knihy 15.101
periodika 6.964 
mikrografické dokumenty 70
kartografické dokumenty 410 
tištěné hudebniny 360 
zvukové dokumenty 748 
audiovizuální dokumenty 11 
elektronické dokumenty 780 
firemní literatura 2.860

Převzato z Clusteru 2.553

Katalogizace věcná 18.462
z toho převzato z Clusteru 5.148
Vytvořené záznamy národních autorit 7.105
Opravené záznamy národních autorit 738
Retrokonverze 44.425
z toho Nově napsaných záznamů do PC 10.628

sloučených z databáze MZK 01 5.002

kontrola po retrokonverzi (včetně 
Hudební knihovny)

28.795 

(HK-7.232)
Kontrola po retrokonverzi 28.795
Analytický popis článků 970
Adjustace 65.094
Knihařské práce 2.319
Restaurátorské práce 173
Digitalizace 1.526
Revize knihovního fondu 311.942
Číselná revize knihovního fondu 0
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UŽIVATELÉ

CELKEM
Registrovaní uživatelé 20.456

z toho nově registrovaní ve sledovaném 
období 9.121

Návštěvníci celkem 377.457

z toho
půjčovny 190.729

studoven 186.728
Návštěvníci vzdělávacích akcí 1.125
Návštěvníci kulturních akcí 7.439
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SLUŽBY

CELKEM
Výpůjčky celkem 795.057

v 
to

m

naučná literatura 643.883
periodika 41.549
rukopisy a staré tisky 946
mikrografické dokumenty 1.076
kartografické dokumenty 521
tištěné hudebniny 2.675
zvukové dokumenty 9.152
audiovizuální dokumenty 1.007
elektronické dokumenty 5.380
jiné 88.868

v 
to

m

normy 2.023
patenty 1
firemní literatura 39
z fondů zahraničních knihoven 86.688
ostatní 117

Výpůjčky
absenční 594.610
prezenční 200.447

Prolongace 202.175

MVS                                                         (celkem kladně vyřízených) 8.899

v tom knihy, periodika 5.633
kopie poskytnuté náhradou 3.259
ostatní 7

požadavky z jiných knihoven ČR počet požadavků 5.290
počet kladně vyřízených požadavků 4.882

požadavky jiným knihovnám ČR počet požadavků 2.084
počet kladně vyřízených požadavků 1.890

požadavky z jiných zemí počet požadavků 250
počet kladně vyřízených požadavků 221

požadavky do jiných zemí počet požadavků 2.089
počet kladně vyřízených požadavků 1.906

Informace (písemné, telefonické, konzultace, on-line) 1.144
z toho rešerše 174
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DALŠÍ ÚDAJE

CELKEM
Poradenská a konzultační činnost 156

Počet vzdělávacích akcí
pro knihovníky 18

pro veřejnost 148
Počet kulturních akcí pro veřejnost (besedy, výstavy, přednášky aj.) 77
Počet titulů vydaných publikací 3
Počet zodpovězených on-line dotazů 246
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů 42.465
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PROJEKT INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO  
PROGRAMU „ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJ-
NÉ SPRÁVY“, PRIORITNÍ OSA 1: MODERNIZACE 
VEŘEJNÉ SPRÁVY, OBLAST INTERVENCE 1.1 
ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VE VEŘEJNÉ 
SPRÁVĚ

Název Vytvoření Národní digitální knihovny
Nositel projektu / 
partner projektu

Nositelem projektu je Národní knihovna ČR, partnerem je Moravská zemská 
knihovna v Brně. Koordinátorem za MZK je Ing Petr Žabička.

Finance celkem / 
MZK

Projekt je financován částkou 255 mil. Kč a spolufinancován z rozpočtu MK 
ČR částkou 45 mil. Kč., MZK je partnerem bez finanční účasti.

Popis projektu V lednu 2012 Národní knihovna ČR akceptovala prováděcí projekt NDK 
a na to bezprostředně navázaly dodávky a připojení skenovacích strojů, 
montáž klimatizace serverovny, skenovacího pracoviště a pracoviště 
postprocessingu a tvorby metadat a rovněž připojení pracovišť do sítě NK. 
Následovala školení v obsluze jednotlivých skenovacích automatů, které s 
výjimkou DL 3003 proběhlo v centrálním depozitáři NK v Praze Hostivaři. 
Těchto školení se zúčastnili vybraní pracovníci brněnské části týmu NDK a 
ti nabyté zkušenosti předávali ostatním pracovníkům na pracovišti v MZK. 
O všech provedených školeních je vedena dokumentace v jednotném stylu 
zavedeném systémovým integrátorem projektu – Logica s.r.o. V období 
do 1.7. 2012 byl prováděn trénink na všech dodaných zařízeních a školení 
úloh WF a LSA. Pracovníci úseku tvorby metadat se přeškolili na práci v 
metadatovém editoru dodaném systémovým integrátorem a nově si osvojili 
práci s programem pro zpracování obrazu ScanTailor.

V průběhu celého roku se pracovníci podíleli na zlepšování modulů systému 
a to jak svými návrhy, tak i testováním nových verzí. Následně v období do 
15.10. probíhal zkušební provoz celé digitalizační linky, na který navázala 
fáze pilotního provozu, trvající do konce roku 2012.

PŘÍLOHA 2.1 
POPIS VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ MZK
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INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ 
KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Popis projektu Již v průběhu pilotního provozu se potvrdilo, že klíčovým pro úspěšné 
splnění indikátorů projektu bude destruktivní digitalizace, tedy skenování 
knih po odříznutí jejich hřbetu na dokumentovém skeneru s automatickým 
podáváním volných listů. K tomu však není možné použít svazky z fondu 
knihovny, jen nepotřebné (tj. duplicitní) svazky pocházející z darů nebo 
knih vyřazených z jiných knihoven. V průběhu pilotního provozu bylo 
zdigitalizováno celkem 3 491 svazků.

Díky podpoře MK ČR, kterou získala Národní knihovna ČR, bylo možné 
zajistit personální posílení digitalizační linky osmi úvazky i v MZK.

Pracovníci oddělení přispěli k propagaci projektu NDK předváděcími akcemi 
v rámci Festivalu vědy, které proběhly v měsíci září.

Název Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných 
organizací

Řešitel projektu Ing. Petr Žabička, PhDr. Jindra Pavelková
Finance celkem Institucionální podpora 2 224 tis. Kč 
Popis projektu A)

3.3.1 Knihověda a studia nových médií – studium a zpřístupnění nejstarších 
materiálů – rukopisů, prvotisků, starých tisků, starých grafik a map nejen ze 
svého fondu, ale i dalších moravských klášterních knihoven.

V roce 2012 byla dokončena retrokonverze klášterní knihovny dominikánů 
ve Znojmě. Fond této unikátní historické knihovny je zpřístupněn badatelům 
prostřednictvím Souborného katalogu jihomoravských historických sbírek 
MZK v Brně a také Souborným katalogem ČR.

Výsledky uplatněné v RIV:

Kubík Zdeněk – Pavelková, Jindra: Erbovní listina pro Karla Bedřicha 
Kübecka (1780–1855) ve fondu rukopisů a starých tisků Moravské zemské 
knihovny v Brně. Archivní časopis, ročník 62, číslo 1, str. 60-68.

Pavelková, Jindra: Donátoři v rodě pánů z Kunštátu. Vlastivědný věstník 
moravský, ročník 64, číslo 4, str. 333-341.

B)

3.3.4. Ochrana fondu – zahájení výzkumu ochrany dokumentů postižených 
degradací
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PROJEKTY PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKU-
MU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY 
(NAKI) 2011-2015

Popis projektu Výsledky uplatněné v RIV:

Vávrová, Petra – Polišenský, Jiří – Kocourek, Pavel – Součková, Magda – 
Sedliská, Hana – Palánková, Lucie – Pospíšilíková, Věra: Nový nástroj pro 
monitorování fyzického stavu knihovních fondů. KNIHOVNA – knihovnická 
revue, ročník 23, číslo 2, str. 66-76.

C)

3.3.5. Informační infrastruktura, vývoje a inovací – elektronické zpřístupnění 
bohatého hudebního fondu MZK

V rámci elektronického metadatového katalogu MZK bylo v roce 2012 nově 
zpřístupněno více než 38 000 nových záznamů notových materiálů z 19. a 20. 
století a přes 850 rukopisů a starých tisků hudebnin. Rukopisy a staré tisky 
hudebnin byly též doplněny o hudební incipity.

Výsledky uplatněné v RIV:

Karafiátová, Silvana: Vítězslav Nezval a hudba.Opus musicum : hudební 
revue, ročník 44, číslo 6.

Název TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a 
software pro ochranu a využití kartografických děl národního artografického 
dědictví

Řešitel projektu Ing. Petr Žabička
Finance celkem / 
čerpáno v roce 2012

Celkové uznatelné náklady 24 769 tis. Kč 
MZK v roce 2012 čerpala 2 263 tis. Kč.

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V roce 2012 bylo dosaženo několika významných výsledků, které ve svém 
souhrnu přispějí k lepšímu zpřístupnění kartografických dokumentů 
a dalších relevantních informací. Mimo řady článků a vystoupení 
členů řešitelského týmu na tuzemských a zahraničních konferencích 
je nutné z výsledků aplikovaného výzkumu třeba upozornit zejména 
na dvě softwarové aplikace vyvinuté T. Bayerem z PřF UK, které jsou 
významné i v mezinárodním měřítku. Tyto aplikace jsou zaměřené na 
stanovení pravděpodobné mapové projekce na základě dat získaných 
georeferencováním staré mapy. Tým MZK se zaměřill především na 
přepracovávání aplikace Georeferencer, která je nyní výrazně stabilnější, 
udržovatelnější a škálovatelnější, jak bylo v praxi ověřeno. Georeferencer byl 
optimalizován také pro nasazení na georeferencovací projekty nad sbírkami 
paměťových institucí. Při programování uživatelského rozhraní byly použity 
Closeure Tools, usnadňující tvorbu rozsáhlých webových aplikací. Díky 
iniciativě MZK dochází pomocí Closure Tools také k postupnému přepsání 
knihovny OpenLayers v.3. Nemalé úsilí bylo věnováno i optimalizaci hledání 
zeměpisných míst s pomocí nástroje Nominatim. 
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Popis projektu Výsledky uplatněné v RIV:

Vávrová, Petra – Polišenský, Jiří – Kocourek, Pavel – Součková, Magda – 
Sedliská, Hana – Palánková, Lucie – Pospíšilíková, Věra: Nový nástroj pro 
monitorování fyzického stavu knihovních fondů. KNIHOVNA – knihovnická 
revue, ročník 23, číslo 2, str. 66-76.

C)

3.3.5. Informační infrastruktura, vývoje a inovací – elektronické zpřístupnění 
bohatého hudebního fondu MZK

V rámci elektronického metadatového katalogu MZK bylo v roce 2012 nově 
zpřístupněno více než 38 000 nových záznamů notových materiálů z 19. a 20. 
století a přes 850 rukopisů a starých tisků hudebnin. Rukopisy a staré tisky 
hudebnin byly též doplněny o hudební incipity.

Výsledky uplatněné v RIV:

Karafiátová, Silvana: Vítězslav Nezval a hudba.Opus musicum : hudební 
revue, ročník 44, číslo 6.

Název TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a 
software pro ochranu a využití kartografických děl národního artografického 
dědictví

Řešitel projektu Ing. Petr Žabička
Finance celkem / 
čerpáno v roce 2012

Celkové uznatelné náklady 24 769 tis. Kč 
MZK v roce 2012 čerpala 2 263 tis. Kč.

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V roce 2012 bylo dosaženo několika významných výsledků, které ve svém 
souhrnu přispějí k lepšímu zpřístupnění kartografických dokumentů 
a dalších relevantních informací. Mimo řady článků a vystoupení 
členů řešitelského týmu na tuzemských a zahraničních konferencích 
je nutné z výsledků aplikovaného výzkumu třeba upozornit zejména 
na dvě softwarové aplikace vyvinuté T. Bayerem z PřF UK, které jsou 
významné i v mezinárodním měřítku. Tyto aplikace jsou zaměřené na 
stanovení pravděpodobné mapové projekce na základě dat získaných 
georeferencováním staré mapy. Tým MZK se zaměřill především na 
přepracovávání aplikace Georeferencer, která je nyní výrazně stabilnější, 
udržovatelnější a škálovatelnější, jak bylo v praxi ověřeno. Georeferencer byl 
optimalizován také pro nasazení na georeferencovací projekty nad sbírkami 
paměťových institucí. Při programování uživatelského rozhraní byly použity 
Closeure Tools, usnadňující tvorbu rozsáhlých webových aplikací. Díky 
iniciativě MZK dochází pomocí Closure Tools také k postupnému přepsání 
knihovny OpenLayers v.3. Nemalé úsilí bylo věnováno i optimalizaci hledání 
zeměpisných míst s pomocí nástroje Nominatim. 

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

Uživatelsky atraktivní je pak zejména výzkum a vývoj v oblasti využití 
výpočetního výkonu koncových stanic pro transformace zobrazovaných 
map ve webovém prohlížeči. Mezinárodní význam má i vývoj instalační 
verze image serveru IIPImage s podporou formátu jpeg2000 pro platformu 
Windows. Dále se tým MZK zabýval problematikou detekce duplicit na 
základě podobnosti obrázků s cílem automaticky georeferencovat některé 
mapy. V průběhu celého roku pokračovalo také zpracování a digitalizace 
mapových sbírek účastníků projektu.

Název Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých 
konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů

Řešitel projektu Nositelem projektu je Národní knihovna ČR, partnerem je Moravská zemská 
knihovna v Brně. Koordinátorem za MZK je Ing. Petr Žabička

Finance celkem / 
čerpáno v roce 2012

Celkové uznatelné náklady 19 388 tis. Kč. 
MZK v roce 2012 čerpala 840 tis. Kč.

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V roce 2012 se Moravská zemská knihovna v Brně zapojila v rámci projektu 
do průzkumu fyzického stavu knihovních fondů. V první polovině roku bylo 
zařízeno pracoviště pro průzkum a byli zaškoleni pracovníci. Od prázdnin 
se začalo intenzivně s průzkumem, který sestává z měření pH papíru 
zkoumaných knih a popisu jejich skutečného stavu. Od července 2012 
prováděly průzkum dvě pracovnice. Do konce roku se podařilo nasbírat 
1 404 záznamů do databáze průzkumu fondů. Pro průzkum byla vybrána 
moravika (monografie s místem vydání na Moravě) vydaná v letech 1801 – 
1900). Součástí vývojových prací byla i aplikace, která na základě fyzikálních 
parametrů prostředí ve kterém jsou knihy uloženy (teplota, relativní vlhkost) 
stanoví pravděpodobnou životnost dokumentů v letech a umožní tak stanovit, 
jaký vliv bude mít změna podmínek uložení na další uchování dané knihy.

Název Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén
Řešitel projektu PhDr. Jindra Pavelková
Finance celkem / 
čerpáno v roce 2012

Celkové uznatelné náklady 19 992 tis. Kč. 
MZK v roce 2012 čerpala 2 957 tis. Kč.

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

Hlavním řešitelem je MZK, spoluřešiteli Filozofická a Lékařská fakulta 
Masarykovy univerzity a Fakulta životního prostředí Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem projektu je zpřístupnit v co 
největší komplexnosti jednak rozsáhlé sbírky rajhradského kláštera, které 
představují důležitou součást kulturního dědictví a také historii tohoto 
kláštera. Projekt se vzhledem k zapojení Lékařské fakulty MU zabývá rovněž 
ochranou sbírek, především těch knihovní povahy. Informace o projektu jsou 
zpřístupňovány na adrese: www.rajhradskyklaster.cz

V prvním roce řešení projektu bylo zpracováno 2 578 starých tisků, 23 
rukopisů, 1 035 grafických listů 10 kartonů archivního materiálu (92 
jednotek), 292 plánů, map, litografií a fotografií z archivu Benediktinského 
opatství Rajhrad.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

PROGRAM CULTURE

KULTURNÍ AKTIVITY

 
VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SÍTĚ KNIHOVEN (VISK)

VISK3

Název eBooks on Demand – A European Library Network (EOD), 5/2009-4/2014
Řešitelé Žadatel a koordinátor: University of Innsbruck  

Partner projektu: Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Ing. Petr 
Žabička

Finance celkem Celkové náklady projektu: 3 630 452 EUR. 
Celkové náklady projektu – partner MZK: 121063,62 EUR. 
Příspěvek EU – partner MZK: 60 531,81 EUR (neinvestiční).

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

Díky službě EOD si uživatelé objednají elektronickou verzi autorsky volných 
děl prostřednictvím knihovního katalogu, knihovna poté požadovanou 
knihu zdigitalizuje a zašle ji uživateli pomocí servisní sítě EOD. Projektu 
se účastní 20 knihoven z deseti evropských zemí. Projekt má stanoveny 
tři hlavní cíle: rozšířit síť EOD o nové evropské členy, ukázat službu EOD 
jako praktický model spolupráce v celoevropské šíři a vyškolit zúčastněné 
strany ve fungování tohoto typu mezinárodní kulturní služby, založené na 
nejmodernějších technologiích, a podpořit kulturní dialog mezi čtenáři a 
uživateli historických knih pomocí technologie web 2.0.

Název eBooks on Demand – A European Library Network (EOD)
Řešitel Ing. Petr Žabička
Finance – dotace na 
rok 2012

55 000 Kč

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

Tento program slouží ke krytí části nákladů na spoluúčast v programu 
Culture.

Název Digitalizace gramofonových desek a úprava Krameria 4 pro jejich 
zpřístupnění

Řešitel Ing. Petr Žabička
Finance celkové 
náklady / dotace

824 354 Kč / 374 683 Kč
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VISK 5

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

Cílem projektu bylo zahájení aktivit Moravské zemské knihovny v oblasti 
digitalizace zvukových nahrávek a příprava metodiky pro digitalizaci, 
zpřístupnění a dlouhodobé uchovávání zvukových nahrávek se zaměřením na 
gramodesky. Přestože v této oblasti existují v našich paměťových institucích 
izolované aktivity, citelně zde chybí konkrétní doporučení (metodiky), které 
by umožnily koordinovat digitalizaci tohoto typu dokumentů na národní 
úrovni a podpora pro práci se zvukovými, resp. multimediálními soubory v 
softwarových aplikacích používaných v knihovnách pro digitalizaci, resp. pro 
zpřístupnění digitalizovaných dokumentů.

V rámci projektu bylo v Moravské zemské knihovně vytvořeno pracoviště 
umožňující digitalizaci gramofonových desek. Na tomto pracovišti mohou 
vznikat digitalizované zvukové nahrávky a skeny přebalů gramofonových 
desek, které jsou popsány metadaty, archivovány a zpřístupněny v digitální 
knihovně Kramerius verze 4. K tomu byla nutná úprava Krameria 4 pro 
podporu importu a možnosti přehrávání multimediálních nahrávek. V rámci 
projektu došlo ke zpracování a digitalizaci nejstarší části fondu. Pracoviště, 
vzniklé díky tomuto projektu, je k dispozici i dalším organizacím, které mají 
zájem digitalizovat své sbírky gramodesek.

Název Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny (pokračování)
Řešitel Mgr. Eva Tauwinklová
Finance celkem 380 000 Kč / 165 080 Kč
Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V  rámci řešení pokračovacího projektu bylo v roce 2012 vytvořeno 28.730 
bibliografických záznamů, z toho 8 366 záznamů hudebnin. V retrokonverzi 
běžného fondu jsme postupovali obvyklou metodou, zpracováním 
nejžádanějších lokací sestupně k nižším ročníkům v katalogu Z2 do roku 
1951, ve zpracovávané lokaci 2 jsme se dostali k roku 1973. Důraz na 
přednostní zpracování děl chystaných k digitalizaci. Všechny záznamy jsme 
průběžně odesílali do Souborného katalogu ČR. Údaje z lístkového lokačního 
katalogu MZK byly převáděny do strukturované podoby ve formátu MARC 
21 za využití dostupných databází ke stahování dříve vytvořených záznamů 
prostřednictvím protokolu Z39.50. Zde jsme věnovali velkou pozornost 
výskytu a odstraňování duplicitních čísel čnb v Souborném katalogu ČR. Při 
přepisu záhlaví byla využívána báze Národních autorit AUT10 k přenosu a 
propojování jmenných autorit.  K titulu byly evidovány i všechny exempláře, 
včetně poznámek o jejích dostupnosti. Pokud byl zjištěn současný výskyt 
identického titulu monografie ve fondech tří dříve samostatných knihoven 
tvořících dnes MZK  (UK-BOA001, PK-BOA002, TK-BOA003), byly tyto 
záznamy staženy na jedno systémové číslo s evidencí všech dostupných 
exemplářů. Toto slučování – deduplikace – probíhá v souladu s postupy 
prováděnými pracovníky Národní knihovny při údržbě Souborného katalogu. 
Od ledna do listopadu  2012 bylo tímto způsobem sloučeno 6 310  záznamů. 

Cíle stanovené pro rok 2012 se podařilo splnit, báze MZK01 byla rozšířena 
o další část záznamů zpřístupňujících národní kulturní dědictví. Došlo ke 
zlepšení přehlednosti elektronického katalogu MZK a ke zvýšení dostupnosti 
dokumentů z fondu MZK prostřednictvím Jednotné informační brány a 
Souborného katalogu ČR.
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VISK 6

Název Retrospektivní konverze jihomoravských historických sbírek
Řešitel Mgr. Jitka Machová
Finance celkem 60 000 Kč / 29 644 Kč
Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V projektu VISK 5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů 
knihoven ČR RETROKON bylo v rámci pokračovacího projektu Retrospektivní 
konverze jihomoravských historických sbírek v roce 2012 vytvořeno 2 
556 exemplářových záznamů převážně starých tisků z klášterní knihovny 
znojemských dominikánů. Podařilo se tak dokončit retrokonverzní 
zpracování jedné ucelené historické knihovní sbírky. Knihovna obsahuje 
bohatou a cennou sbírku prvotisků (60) a tisků 16. století (386). Asi dvě 
třetiny sbírky tvoří literatura teologického obsahu, v níž jsou zastoupeny 
také drobné a často unikátní spisy členů dominikánského řádu. Knihovna 
obsahuje rovněž knihy světské z oblasti lékařství, botaniky, práva, filozofie, 
jazykovědy, matematiky, chemie, alchymie a dalších oborů. Provenienčně 
knihovna zahrnuje více než 1 100 starých bohemik, z nichž je téměř 100 
českých. Prostřednictvím Souborného katalogu jihomoravských historických 
sbírek Moravské zemské knihovny v Brně a Souborného katalogu ČR je 
nyní badatelům i laické veřejnosti elektronicky zpřístupněna dochovaná 
historická klášterní knihovna ve Znojmě.

Název Digitalizace rukopisů knihovny kláštera františkánů v Moravské Třebové a 
digitalizace středověkého rukopisu MZK

Řešitel Mgr. Jitka Machová
Finance celkové 
náklady / dotace

38 000 Kč / 17 023 Kč

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2012 řešilo oddělení projekt 
VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů 
Memoriae Mundi Series Bohemica, v rámci kterého byly zdigitalizovány 3 
dokumenty z vlastního kmenového rukopisného fondu. [Liber litaniaraum et 
psalmorum] - latinský a částečně německý liturgický rukopis z 1. poloviny 
15. století, psaný gotickou polokurzívou a texturou, latinský novověký graduál 
psaný humanistickým kresleným písmem [Liber choralis] a latinský rukopis 
z 1. poloviny 17. století lékařského a farmakologického obsahu [Manuscripta 
bohemica medicinalia]. Vzniklé digitalizované kopie, které nahrazují 
originál a ve vysoké kvalitě umožňují studium dokumentů pro výzkumnou a 
badatelskou práci, se staly součástí databáze Manuscriptorium.



69

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ  /  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

POPIS VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ MZK //

VISK 7

Název Regionální moravský tisk
Řešitel Mgr. Radka Chlupová
Finance celkové 
náklady / dotace

268 000 Kč / 120 558 Kč

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V roce 2012 byla cílem v projektu VISK 7 digitalizovat regionální moravský 
tisk. V prvním kole schvalování dotace byla MZK částka dotace snížena na 
112 000 Kč, žádáno bylo o 170 000 Kč. V prosinci 2012 MZK žádala o navýšení 
dotace na projekt o dalších 156 000 Kč. Žádost byla projednána a schválena 
MK i komisí pro VISK 7. Celkem MZK tedy v projektu získala na rok 2012 
dotaci ve výši 268 000 Kč. 

V projektu se MZK zavázala zdigitalizovat vybrané tituly tištěných moravských 
novin. První část projektu MZK zadala firmě Microna, která se společně 
s firmami Elsyst Engineering a Ampaco zúčastnila poptávkového řízení a 
nabídla nejnižší cenovou nabídku. Firma Microna dokumenty digitalizovala 
a upravovala data. Metadata k digitalizovaným dokumentům zpracovávala v 
rámci finanční spoluúčasti pracovnice MZK. 

Výběrové řízení na druhou část projektu – navýšení v prosinci – proběhlo 
formou uzavřené výzvy přes elektronické tržiště Tendermarket. Ze třech 
oslovených firem se výběrového řízení zúčastnila pouze firma Elsyst 
Engineering, které byla zakázka zadána. Zakázka se týkala digitalizace a 
ořezů tištěných novin a mikrofilmů. Finanční spoluúčast MZK v této části 
spočívala v úhradě části faktury za digitalizaci a ořezy. V této části projektu 
knihovna dokončila zpracování novin, které se nezvládly zpracovat v první 
části projektu a mikrofilmy nejžádanějších novin a časopisů.

Z tištěné do digitální podoby bylo převedeno18 titulů regionálních novin, 
převážně roky 1945-48, ale vždy ucelené řady od jednotlivých titulů. 
Celkem se jedná asi o 35 000 stran. V rámci projektu byla mimo digitalizaci 
provedena také úprava dat - ořezy digitalizovaných snímků a u první 
části byla také zpracovaná metadata. V rámci navýšení dotace MZK ještě 
zpracovala digitalizaci a úpravu dat nejžádanějších deníků. Jedná se o tituly 
již převedené do mikrofilmové podoby. Digitalizace proběhla z mikrofilmu 
nikoli z originálů z důvodů ochrany fondu. Celkem se jedná asi o 100 000 
stran. Za částku, která byla ušetřena výběrovým řízením, byl ještě dofocen 
titul Hlídka, též z mikrofilmu. Metadata budou zpracována dodatečně mimo 
projekt vlastními silami.

Všechny zdigitalizované tituly jsou vystaveny na internetové adrese 
kramerius.mzk.cz, kde jsou přístupné široké veřejnosti a do roků nevázaných 
autorskými právy je možný i vzdálený přístup pro registrované čtenáře MZK.
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VISK 9

Název Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit
Řešitel Mgr. Eva Tauwinklová
Finance celkové 
náklady / dotace

234 000 Kč / 102 905 Kč

Popis projektu / 
postupu v roce 2012

V roce 2012 bylo v rámci projektu vytvořeno a zrevidováno celkem 4 320 
záhlaví osobních jmen a korporací. Kromě vlastní tvorby záhlaví jsme se 
podíleli i na doplňování a opravách údajů. V bázi AUT10 bylo vytvořeno 569 
návrhů na doplnění chybějících údajů u stávajících autorit. 

Kromě tvorby nových autoritních návrhů a oprav jsme průběžně 
harmonizovali přístupové soubory dosud nepropojených autorit, odstraňovali 
duplicity, rozlišovali autory, doplňovali stávající autority o nově získané 
biografické údaje (data, profesní informace). Nové autoritní návrhy jsme 
vytvářeli a rejstříky jsme harmonizovali rovněž v návaznosti na bibliografické 
záznamy, vytvořené v retrokonverzi v rámci projektu VISK5.

Po roční přestávce jsme se vrátili k vytváření autoritních návrhů z databáze 
starých tisků.

Autoritní návrhy byly vytvářeny také v návaznosti na záznamy pořízené 
v rámci institucionální podpory vědy a výzkumu. Tato činnost byla velmi 
náročná vzhledem k tomu, že se  jednalo v mnoha případech o osobnosti 
regionálního významu, dobové amatérské hudebníky, kopisty, kantory 
apod., což vyžadovalo rešerše ve velkém množství literatury. Průběžně 
jsme spolupracovali s různými paměťovými a vědeckými institucemi, např. 
oddělením dějin hudby Moravského zemského muzea, Ústavem hudební vědy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, katedrou germanistiky Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity atd.
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE  
A ZAHRANIČNÍ CESTY

V  roce 2012 pracovníci Moravské zemské 
knihovny absolvovali 17 zahraničních služebních 
cest.

21. – 23. 2. Kolín nad Rýnem, Německo

Návštěva firmy GSK k  problematice 
odkyselování. Zkušenosti a  získané odkyselené 
vzorky knih a archivních materiálů budou pro české 
knihovny a archivy důležitým zdrojem informací.

23. – 28. 2 New York, USA

Na konferenci Asociace amerických geografů 
AAG 2012 v  New Yorku byla oznámeno spuštění 
portálu http://www.oldmapsonline.org/, kde 
mohou zájemci vyhledávat v  naskenovaných 
mapách z  různých institucí po celém světě. 
Moravská zemská knihovna se zařadila vedle 
British Library, Národní knihovny Skotska, projektu 
Vision of Britain a známé soukromé mapové sbírky 
Davida Rumseyho mezi první přispěvatele do 
tohoto portálu.

15. – 21. 4. Barcelona, Španělsko

Barcelona se stala místem setkání dvou velkých 
komunit knihovníků a  výzkumníků pracujících se 
starými mapami: pracovní skupiny LIBER Groupe 
des Cartothécaires a  v  navazujícím workshopu 
následně ICA komise o  digitálních technologiích 
v kartografickém dědictví. Na obou těchto akcích 
byly prezentovány zahraničními odborníky výsledky 
národních projektů a  probíhajícího výzkumu 
v různých zemích Evropy i světa - zástupce na těchto 
workshopech mělo přes 24 zemí. Za český národní 
projekt TEMAP.cz, jehož je MZK koordinátorem, 
byly prezentovány výsledky všech partnerů.

4. 6. 6. Stuttgart, Erlangen, Tübingen, Německo

Studijní cesta do knihoven v  Německu: 
Univerzitní knihovna Erlangen, Městská knihovna 
Erlangen, Městská knihovna Stuttgart, Zemská 
knihovna Stuttgart a Univerzitní knihovna Tübingen.

18. – 22. 6. Chambéry, Francie

OpenLayers coding sprint – setkání sedmi 
vývojářů z  USA, Kanady, Francie, Švýcarska, 
Rakouska a České republiky (za MZK), aby společně 
připravili základy pro novou verzi OpenLayers. Díky 
této aktivitě budou moci čtenáři a návštěvníci webu 
http://mapy.mzk.cz/ využívat prohlížeč pro obrazy 
a  mapy, který poběží na všech počítačích díky 
AJAX (tedy i bez podpory Adobe Flash) a také bude 
podporovat doteková rozhraní a  mobilní zařízení 
jako je iPad, iPhone nebo přístroje využívající 
operační systém Android.

26. 6. – 3. 7. San Francisco, USA

Konference Google I  / O  - Google již od roku 
2008 pořádá konference pro vývojáře softwarových 
aplikací, které využívají platformu a služby nabízené 
touto společností. Seznámení s  novinkami 
a plánovanými změnami.

18. – 19. 7. Göttweig, Rakousko

Badatelská cesta do benediktinského kláštera 
v Göttweigu.

21. 8. Bratislava, Slovensko

Jednání o centrálním řešení LTP na Slovensku, 
projekt Centrálny dátový archív Univerzitnej 
knižnice v Bratislavě.

28. – 30. 8. Leeds, Velká Británie

Workshop kurátorů mapových sbírek, tématem 

PŘÍLOHA 2.2 
AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
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byl vztah uživatelů a mapových knihoven. 

27. – 28. 8. Melk, Rakousko

Badatelská cesta do kláštera v Melku.

17. – 18. 9. Pannonhalma, Rakousko

Badatelská cesta do kláštera v Pannonhalmě.

19. – 22. 9. Berlín, Německo

Setkání účastníků projektu EOD.

25. – 29. 9. Rostock, Německo

Konference Symposium - corpora ethnographica 
online, o průběhu digitalizačních a inventarizačních 
prací v německém prostředí a o trendech.

2. – 6. 10. Vídeň, Rakousko

Školení pro koordinátory American Corner 
/ InfoUSA v  knihovnách a  dalších paměťových 
institucích, bylo zaměřeno na používání nových 
informačních technologií, vedení programů 
v  angličtině, podporu studijních pobytů studentů 
VŠ i administrativní potřeby.

21. – 25. 10. Bologna, Itálie

Studijní cesta se Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků za vybranými veřejnými 
i  vysokoškolskými knihovnami v  Itálii. Poznání 
jejich služeb, metodiky práce s  uživateli, způsob 
propagace a vybavení knihoven.

22. – 23. 11. Graz, Rakousko

Konference Kultureinrichtungen im digitalen 
Zeitalter. Navázán kontakt s pracovníky kulturních 
institucí z  Rakouska, Německa a  Švýcarska, 
seznámení se způsoby digitalizace a prezentace.

9. – 13. 12. Florencie, Itálie

Konference Cultural Heritage Online: Trusted 
Digital Repositories and Trusted Professionals. 
Problematika dlouhodobého uchování digitálních 
dat a  vzdělávání pracovníků, kteří se starají 
o  digitální repozitáře v  kulturních institucích 
jako jsou knihovny, muzea a  archivy. Konferenci 
předcházel seminář Data Seal of Approval, na 
kterém byla představena možnost základního 
auditu digitálních repozitářů s  následnou 
návazností na certifikace DIN 31644 a ISO 16363.

Detailnější zprávy ze služebních cest jsou 
k dispozici: duha.mzk.cz/blog.  

PŘEDNÁŠKY

15. – 16. 8. / Installfest a seminář VuFind, 
Moravská zemská knihovna v Brně

Přednášející: Mgr. Václav Rosecký 
Workshop o  využívání vyhledávače  Vufind. 
www.ikaros.cz/node/7647

11. – 13. 9. / Konference Knihovny současnosti 
2012, Pardubice

Přednášející: Mgr. Václav Rosecký, Ing. Petr Žabička 
Sdílení uživatelských identit; Zabezpečení počítačů 
pro přístup do autorsky chráněných plných textů. 
Publikováno ve sborníku Knihovny současnosti 
2012.

7. 11. / Konference Bibliotheca Antiqua – 21. 
ročník konference s tematikou historických 
fondů

Přednášející: Mgr. Jitka Machová 
Příspěvek: Retrospektivní konverze 
Jihomoravských historických sbírek.

7. 11. / Konference Bibliotheca Antiqua – 21. 
ročník konference s tematikou historických 
fondů Přednášející: PhDr. Jindra Pavelková, 
Mgr. Lucie Heilandová

Příspěvky: Benediktinský klášter Rajhrad jako 
kulturní fenomén a Homo Ludens.

14. – 15. 11. / Seminář SDRUK – IT k digitalizaci 
v krajských knihovnách, Moravská zemská 
knihovna v Brně

Přednášející: Mgr. Tomáš Gec, Ing. 
Petr Žabička, Mgr. Václav Rosecký, 
Martin Řehánek, Mgr. Pavla Švástová 
Program na http://goo.gl/bnk5S

28. – 29. 11. / 13. konference Archivy, knihovny, 
muzea v digitálním světě 2012, Národní archiv 
v Praze

Přednášející: Ing. Petr Žabička

Zpřístupnění obrazových a  zvukových dokumentů 
v Krameriu.

http://duha.mzk.cz/blog
http://www.ikaros.cz/node/7647
http://goo.gl/bnk5S
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ČLENSTVÍ V RADÁCH, KOMISÍCH, PROFESNÍCH 
A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

eBooks on Demand (EOD) je sdružení knihoven 
a  paměťových institucí nabízejících digitalizaci 
autorsky volných publikací na požádání zákazníka. 
Takto vzniklé elektronické knihy jsou zpřístupněny 
i dalším zájemcům o studium.

books2ebooks.eu/cs

EUNIS-CZ je nezávislým zájmovým sdružením 
právnických osob, je politicky neutrální a  nevyvíjí 
žádnou politickou činnost. Členem sdružení může 
být každá právnická osoba, která je činná v zavádění, 
rozvoji, řízení nebo používání informačních 
systémů na českých vysokých školách.

www.eunis.cz

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

IGELU (International Group of Exlibris Users), 
Itálie. Organizace sdružuje knihovny používající 
produkty firmy ExLibris (v našem případě systém 
Aleph) a  zastupuje je při jednání o  dalším vývoji 
produktu s firmou ExLibris.

igelu.org

LIBER (The Ligue des Bibliothèques 
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 organizací 
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  činností 
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 
v neděli dne 4. března 1888, k podpoře české vědy 
a kultury v tehdejším německém Brně.

www.mvs-brno.cz

SDRUK (Sdružení knihoven ČR) je zájmovým 
sdružením právnických osob − knihoven působí 
na celém území České republiky. V  současnosti 
sdružuje 45 členů. http://www.sdruk.cz/

www.sdruk.cz/

SKIP (Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků České republiky) sdružuje téměř 500 
knihoven z celé České republiky. http://skip.nkp.cz

www.skipcr.cz/

SUAleph (Sdružení uživatelů Alephu), Česká 
republika a  Slovensko. 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.

www.sualeph.cz

TEI (Text Encoding Initiative) je sdružení, 
které dohromady vytváří a  udržuje standard pro 
přepis textů do digitální podoby. Vytváří metody 
pro kódování strojově čitelných textů, zejména 
v humanitních a sociálních vědách a pro jazykovědu.

www.tei-c.org

http://books2ebooks.eu/cs
http://www.eunis.cz
http://www.iaml.info/en
http://igelu.org/
http://www.libereurope.eu/
http://www.mvs-brno.cz/
http://www.sdruk.cz/
http://www.sdruk.cz/
http://skip.nkp.cz/
http://www.skipcr.cz/
http://www.sualeph.cz/
http://www.tei-c.org/index.xml
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Mgr. Tomáš Gec je členem programového 
výboru konference CASLIN a  komise k  VaV 
projektům MK ČR.

Ing. Petr Žabička je členem vědecké rady 
Národní knihovny ČR, členem komisí VISK3 
a VISK9.

PhDr. Jindra Pavelková – členka komise 
Knihovna 21. století – ochrana knihovního fondu 
před nepříznivými vlivy prostředí a  pracovní 
skupiny pro Historické fondy.

Mgr. Jitka Machová - členka komise VISK6 – 
Národní program digitálního zpřístupnění vzácných 
dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica 
a pracovní skupiny pro Historické fondy.

Pracovníci MZK jsou členové hodnotících komisí 
většiny podprogramů Veřejné informační služby 
knihoven Ministerstva kultury ČR (VISK).

VZDĚLÁVACÍ AKCE, KONFERENCE,  
SEMINÁŘE

ŠKOLENÍ – DATABÁZE

Školení zajišťoval úsek firemních a obchodních 
informací MZK, případně ve spolupráci 
s  databázovými firmami nebo Úřadem 
průmyslového vlastnictví v Praze.

23. 2. Volně přístupné bibliografické databáze 
technických norem a standardů 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 25

14. 3. Volně přístupné databáze Úřadu 
průmyslového vlastnictví 
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Mgr. Karla 
Paulová, Úřad průmyslového vlastnictví 
Počet účastníků: 22

29. 3. Volně přístupné elektronické informační 
zdroje 1 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 22

16.4. Elektronické informační zdroje 
Přednášejí: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 13

18. 4. Volně přístupné zahraniční patentové 
databáze 

Přednášející: Ing. Zuzana Čapková a Mgr. Eva 
Pokorná, Úřad průmyslového vlastnictví 
Počet účastníků: 25

25. 4. Den se SciVerse – databáze Scopus, 
Science Direct a další služby od Elsevier 
Přednášející: Mgr. Lucie Vavříková, Elsevier, B.V. 
Počet účastníků: 26

26. 4. Licencované elektronické informační 
zdroje přístupné v MZK 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 12

3. 5. Volně přístupné elektronické informační 
zdroje 1 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 17

17. 5. Volně přístupné zdroje odborných 
informací 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 18

6. 6. Bezplatné zdroje odborných informací 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 29

20. 9. S patenty vážně i nevážně 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 13

Školení se konalo v rámci Festivalu vědy s RWE 
2012 
11. 10. Kde a jak hledat odbornou literaturu? 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 25

18. 10. Rešerše v zahraničních patentových 
databázích 
Přednášející: Ing. Jarmila Avratová a Ing. Zuzana 
Čapková, Úřad průmyslového vlastnictví  
Počet účastníků: 15

8. 11. Volně přístupné informační zdroje z oblasti 
techniky 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZ 
Počet účastníků: 18 
Školení se konalo v rámci Týdne vědy a techniky 
2012.

14. 11. Volně přístupné databáze patentů USA 
Přednášející: Ing. Zuzana Čapková, Ing. Jarmila 
Avratová, Úřad průmyslového vlastnictví  
Počet účastníků: 17
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29. 11. Databáze s licencovaným přístupem 
v MZK 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 10

6. 12. Zdroje odborných informací pro vědu 
a vzdělávání 
Přednášející: PhDr. Martina Machátová, MZK 
Počet účastníků: 16

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

1. 3. / Blok expertů, KISK FF MU

Přednášející: Mgr. Pavla Švástová 
Digitalizace a digitalizační projekty

http://kisk.phil.muni.cz/blok-expertu

15.–16. 8. / Installfest a seminář VuFind, 
Moravská zemská knihovna v Brně

Přednášející: Mgr. Václav Rosecký 
Workshop o využívání vyhledávače Vufind

http://www.ikaros.cz/node/7647.

11. – 13. 9. / Konference Knihovny současnosti 
2012, Pardubice

Přednášející: Mgr. Václav Rosecký, Ing. Petr Žabička 
Sdílení uživatelských identit; Zabezpečení počítačů 
pro přístup do autorsky chráněných plných textů. 
Publikováno ve sborníku Knihovny současnosti 
2012.

14. – 15. 11. / Seminář SDRUK – IT k digitalizaci 
v krajských knihovnách, Moravská zemská 
knihovna v Brně

Přednášející: Mgr. Tomáš Gec, Ing. Petr Žabička, 
Mgr. Václav Rosecký, Martin Řehánek, Mgr. Pavla 
Švástová

Program na http://goo.gl/bnk5S

28. – 29. 11. / 13. konference Archivy, knihovny, 
muzea v digitálním světě 2012, Národní archiv 
v Praze

Přednášející: Ing. Petr Žabička 
Zpřístupnění obrazových a zvukových dokumentů 
v Krameriu 
Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním 
světě

ANGLICKÁ KNIHOVNA – SEMINÁŘE PRO UČITELE 
ANGLICKÉHO JAZYKA

Série workshopů pro učitele anglického 
jazyka Teaching English – In-Service – Teacher 
Development, ve spolupráci s  British Council 
v Praze, akreditace MŠMT:

17. 2. – 1. Komunikativní výuka gramatiky 
lektorka Mgr. Simona Geňatová 
Počet účastníků: 19

10. 3. – 2. Metodika v praxi a styly učení 
lektorka Mgr. Simona Geňatová 
Počet účastníků: 13

14. 2. Oxford methodology Day 
pro učitele jazykových škol, akreditace MŠMT, 
ve spolupráci s Oxford University Press, lektor 
Gareth Davies 
Počet účastníků: 53

8. 6. The wonderful world of word associations 
ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan, lektor 
Philip Kerr, autor učebnice Straightforward 
Počet účastníků: 40

13. 6. Chalk and Cheese – Preparing a mixed 
ability class for the Maturita exam 
ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan, lektor 
Daniela Clarke 
Počet účastníků: 20

14. 6. Solutions Day for secondary school 
teachers 
práce s učebnicí angličtiny Maturita Solutins 2nd 
edition, ve spolupráci s Oxford University Press, 
lektoři Jeremy Bowell a Adam Parma 
Počet účastníků: 68

29. 8. MyLab, konec tištěných sešitů aneb jak 
nadchnout studenty a sobě ušetřit práci i čas 
ve spolupráci se společností Bohemian Ventures, 
lektor Mgr. Drahoslav Levý 
Počet účastníků: 45

29. 8. Chalk and Cheese: Preparing a mixed 
ability class for the Matura exam 
ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan, lektor 
Daniela Clarke 
Počet účastníků: 48

13. 9. New Academic Year, New Editions, New 
Ideas 

http://kisk.phil.muni.cz/blok-expertu
http://www.ikaros.cz/node/7647
http://goo.gl/bnk5S
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ve spolupráci s Oxford University Press, lektoři 
Gareth Davies, Chris Jory 
Počet účastníků: 70

23. 10. Oxford Professional Development for 
Primary Teachers 
ve spolupráci s Oxford University Press 
Počet účastníků: 60 
Nové semináře pro vyučující anglického jazyka na 
základních školách

5. 11. Oxford Professional Development for 
Secondary Teachers 
ve spolupráci s Oxford University Press 
Počet účastníků: 80 
Semináře pro vyučující anglického jazyka na 
středních školách

29. 11. Learning and Teaching English Through 
Drama 
ve spolupráci s British Council 
Počet účastníků: 30 
Seminář pro vyučující anglického jazyka

6. 12. Santa Claus is coming to Town 
vánoční seminář pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, ve 
spolupráci s Oxford University Press, vedl Gareth 
Davies. 
Počet účastníků: 80 
Vánoční seminář pro učitele angličtiny – 2. stupeň 
ZŠ, SŠ

READING GROUP

Schůzky čtenářů - zájemců o četbu anglické 
literatury v originále. 

24. 1. Anne Enright: The Gathering 
6. 3. Michael Faber: Under the Skin

OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

30. 11. Projekt Europeana Newspapers – online 
brána k evropským historickým novinám, vedl 
Aleš Pekárek, LIBER.

VEDENÍ AKADEMICKÝCH PRACÍ  
VČETNĚ POSUDKŮ

BĚČÁK, Michal. Automatická detekce dpi doku-
mentu snímaného digitálním fotoaparátem. Brno: 
Masarykova univerzita. Fakulta informatiky, 2012. 
Vedoucí práce: Ing. Petr Žabička.

BABIRÁDOVÁ, Markéta. Testování uživatelského 
rozhraní Krameria 4. Brno: Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta, Ústav české literatury 
a knihovnictví, 2012. 93 s. Vedoucí práce Mgr. Pavla 
Švástová.

KRIŠPIN, Jiří. Podpora dětského čtenářství pomo-
cí tematických kufříků. Brno, 2012. Bakalářská 
diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická 
fakulta, Ústav české literatury a  knihovnictví, 
Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí 
práce Mgr. Jan Lidmila.

MACHÁČKOVÁ, Pavla. Problematika artoték ve 
veřejných knihovnách. Brno, 2012. Bakalářská 
práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 
Ustav české literatury a  knihovnictví, Kabinet 
informačních studií a  knihovnictví. Vedoucí práce 
Mgr. Jan Lidmila.

EDIČNÍ ČINNOST

Duha: informace o knihách a knihovnách z Mora-
vy. Vedoucí redaktorka: Mgr. Jana Nejezchlebová. 
Brno: Moravská zemská knihovna, 2012. 1987- 
ISSN 0862-1985 (Print). ISSN 1804-4255 (Online).

KUBÍČEK, Jaromír. Moravské kulturní revue. 
Měsíc, Brno 1932-1941 = Der Monat, Brno 1932-
1941. Jaromír Kubíček, Miloš Papírník. Brno: 
Moravská zemská knihovna, 2012. 190 s. ISBN 
978-80-7051-194-7.

KUBÍČEK, Jaromír. Papežská knihtiskárna 
benediktinů rajhradských v  Brně 1881-1918. 
Jaromír Kubíček, Miloš Papírník. Brno: Moravská 
zemská knihovna, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7051-
195-4.
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Moravská zemská knihovna: Výroční zpráva 
o  činnosti a  hospodaření za rok 2011 [online]. 
Brno: Moravská zemská knihovna, 2011. 100 s. 
[cit. 27.04.2013]. Dostupný z WWW: http://www.mzk.
cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mzk_vyrocni_
zprava_2011-final_v.pdf

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

DILHOFOVÁ, Adéla. Rekvalifikační knihovnický 
kurz a e-learningový Knihovnický kurz v Moravské 
zemské knihovně ve 2. polovině roku 2012. Duha 
[online]. 2012-09-17 (All day) [cit. 27.04.2013]. 
Dostupný z  WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/
rekvalifikacni-knihovnicky-kurz-e-learningovy-
knihovnicky-kurz-v-moravske-zemske-knihovne-
ve->. ISSN 1804-4255.

DILHOFOVÁ, Adéla. Vzdělávání knihovníků 
Jihomoravského kraje v  Moravské zemské 
knihovně. Duha [online]. 2012-03-21 (All day) 
[cit. 27.04.2013]. Dostupný z  WWW: <http://
duha.mzk.cz/clanky/vzdelavani-knihovniku-
jihomoravskeho-kraje-v-moravske-zemske-
knihovne>. ISSN 1804-4255.

DUFKA, Jiří. Staré mapy online. Duha [online]. 
2012-03-21 (All day) [cit. 27.04.2013]. Dostupný 
z  WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/stare-mapy-
online>. ISSN 1804-4255.

FLEET, Christopher, KOWAL, Kimberley C., 
PŘIDAL, Petr. Georeferencer: crowdsourced 
georeferencing for map library collections. 
D-Lib Magazine. The Magazine of Digital Library 
Research, roč. 18, 2012, číslo 11, nestr. ISSN 1082-
9873.

FLEET, Christopher, PŘIDAL, Petr. Opening 
historical maps for community mashups - 
a  case study of the NLS Historical Maps API. 
In: Proceedings of the 7th Workshop Digital 
Approaches to Cartographic Heritage [CD-ROM]. 
Vienna: ICA Commission on Digital Technologies 
in Cartographic Heritage, 2012, p. 1-11. ISBN 960-
7999-18- 5.

GEC, Tomáš. Rozhovor s  Martinem Lhotákem. 
Duha [online]. 2012-03-21 (All day) [cit. 27.04.2013]. 
Dostupný z  WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/

rozhovor-s-martinem-lhotakem>. ISSN 1804-
4255.

HEILANDOVÁ, Lucie. Homo ludens. In Biblio-
theca Antiqua 2012. Sborník z 21. konference 7.-
8. listopadu 2012 Olomouc. Olomouc: Vědecká 
knihovna v  Olomouci; Brno: Sdružení knihoven 
České republiky, 2012, s. 99-106. ISBN:978-80-
7053-298-0(vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-
86249-66-7 (Sdružení knihoven České republiky).

HEILANDOVÁ, Lucie. Roztomilé maličkosti aneb 
zrcadlo bláznovství ve sbírkách historického fondu 
MZK. In Problematika historických a vzácných kniž-
ních fondů 2011. Sborník z 20. odborné konference 
Olomouc 20.-21. září 2011. Olomouc: Vědecká 
knihovna v  Olomouci; Brno: Sdružení knihoven 
České republiky, 2012, s. 5-22. ISBN:978-80-7053-
296-6(vědecká knihovna v  Olomouci), 978-80-
86249-63-6 (Sdružení knihoven České republiky).

KARAFIÁTOVÁ, Silvána. Vítězslav Nezval a hudba. 
Opus musicum, roč. 44, 2012, číslo 6, s. 47-57. 
ISSN 0862-8505.

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Koordinační porada 
profesionálních knihoven v  Moravské zemské 
knihovně v  Brně. Duha [online]. 2012-03-21 (All 
day) [cit. 27.04.2013]. Dostupný z  WWW: <http://
duha.mzk.cz/clanky/koordinacni-porada-
profesionalnich-knihoven-v-moravske-zemske-
knihovne-v-brne>. ISSN 1804-4255.

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Neprofesionální 
knihovny z  pohledu Koncepce rozvoje ČR na léta 
2011–2015 a Koncepce rozvoje regionálních funkcí 
v  Jihomoravském kraji – výhledy a  rozvoj. Duha 
[online]. 2012-09-17 (All day) [cit. 27.04.2013]. 
Dostupný z  WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/
neprofesionalni-knihovny-z-pohledu-koncepce-
rozvoje-cr-na-leta-2011-2015-koncepce-rozvoje-
reg>. ISSN 1804-4255.

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Neprofesionální 
knihovny Jihomoravského kraje. Duha 
[online]. 2012-09-17 (All day) [cit. 27.04.2013]. 
Dostupný z  WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/
neprofesionalni-knihovny-jihomoravskeho-kraje>. 
ISSN 1804-4255.
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KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Novela standardu VKIS 
v  praxi knihoven. Duha [online]. 2012-05-25 (All 
day) [cit. 27.04.2013]. Dostupný z  WWW: <http://
duha.mzk.cz/clanky/novela-standardu-vkis-v-
praxi-knihoven>. ISSN 1804-4255.

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Pravidelné setkávání 
sekce regionálních funkcí SDRUK. Duha [online]. 
2012-05-25 (All day) [cit. 27.04.2013]. Dostupný 
z  WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/pravidelne-
setkavani-sekce-regionalnich-funkci-sdruk>. 
ISSN 1804-4255.

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Slavnostní setkání 
knihoven Jihomoravského kraje se stává tradicí. 
Čtenář, 2012, roč. 64 (7/8), s. 269-271. ISSN 0011-
2321.

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Slavnostní setkání 
knihoven obcí Jihomoravského kraje – ocenění 
nejlépe pracujících obecních knihoven. Duha 
[online]. 2012-09-17 (All day) [cit. 27.04.2013]. 
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DRUH VÝSLEDKU: J – ČLÁNEK  
V ODBORNÉM PERIODIKU

Autoři Kubík Zdeněk – Pavelková, Jindra
Název Erbovní listina pro Karla Bedřicha Kübecka (1780–1855) ve fondu rukopisů 

a starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně
Zdroj financování Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj  

výzkumné organizace
Další charakteristiky ISSN 0004-0398, Archivní časopis, ročník 62, číslo 1, str. 60-68, 9 stran 

článku

Autoři Silvána Karafiátová
Název Vítězslav Nezval a hudba
Zdroj financování Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj  

výzkumné organizace
Další charakteristiky ISSN 0862-8505, Opus musicum, ročník 44, číslo 6, s. 47-57, 11 stran člán-

ku

Autoři Pavelková, Jindra
Název Donátoři v rodě pánů z Kunštátu
Zdroj financování Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj  

výzkumné organizace
Další charakteristiky ISSN 0323-2581, Vlastivědný věstník moravský, ročník 64, číslo 4, str. 333-

341, 9 stran článku

Autoři Vávrová, Petra – Polišenský, Jiří – Kocourek, Pavel – Součková, Magda – 
Sedliská, Hana –Palánková, Lucie – Pospíšilíková, Věra

Název Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů
Zdroj financování Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj  

výzkumné organizace
Další charakteristiky KNIHOVNA – knihovnická revue, ISSN 1801-3252, ročník 23, číslo 2, str. 66-

76, 11 stran článku

VÝSLEDKY PŘEDLOŽENÉ ZA ROK 2012  
DO REJSTŘÍKU INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH (RIV)
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DRUH VÝSLEDKU: JNEIMP – ČLÁNEK  
V ODBORNÉM PERIODIKU OBSAŽENÝ  
V DATABÁZI SCOCUS:

 
DRUH VÝSLEDKU: B – ODBORNÁ KNIHA

Autoři Žabička, Petr – Rychtář, Jan
Název Zpřístupnění Mollovy mapové sbírky
Zdroj financování Jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky Knihovna – knihovnická revue, ISSN 1801-3252, ročník 23, číslo 1, str. 14-

23, 10 stran článku

Autoři Fleet, Christopher – Kowal, Kimberley C. – Přidal, Petr
Název Georeferencer: crowdsourced georeferencing for map library collections
Zdroj financování DF P01OVV003
Další charakteristiky D-Lib Magazine. The Magazine of Digital Library Research, ISSN 1082-

9873, ročník 18, číslo 11, nestránkováno, 10 stran výsledku

Autoři Přidal, Petr – Kowal, Kimberley C.
Název Online Georeferencing for Libraries: The British Library Implementation 

of Georeferencer for Spatial Metadata Enhancement and Public Engage-
ment

Zdroj financování DF P01OVV003
Další charakteristiky Journal of Map & Geography Libraries. ISSN 1542-0361, Vol. 8, no. 3, s. 

276-289, 19 stran výsledku

Autoři Jaromír Kubíček, Miloš Papírník 
Název Moravské kulturní revue. Měsíc, Brno 1932-1941 = Der Monat, Brno 

1932-1941
Zdroj financování Jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN 978-80-7051-194-7, 190 stran

Autoři Jaromír Kubíček, Miloš Papírník 
Název Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881-1918
Zdroj financování Jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN 978-80-7051-195-4, 135 stran
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DRUH VÝSLEDKU: C – KAPITOLA V KNIZE

DRUH VÝSLEDKU: D– ČLÁNEK VE SBORNÍKU

Autoři Jindra Pavelková
Název Historická knihovna Benediktinského opatství Rajhrad a historie jejího 

zpracování 
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN 978-80-260-1384-6, Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle 

pomocných věd historických a příbuzných oborů (eds. M. Bolom-Kotari, 
V. Němečková). Hradec Králové: Filozofická fakulta UHK, 2011, 369 s, s. 
92-102, 11 stran výsledku

Autoři Eva Richtrová
Název Proměny historiografického pohledu na výtvarné umění na Moravě v 

době vlády Jošta Lucemburského a příkladu piety od sv. Tomáše v Brně
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN 978-80-86488-93-6, Jan, L.: a kol.: Morava v časech makraběte 

Jošta, Brno 2012, 209 s., s. 159-177, 19 stran kapitoly

Autoři Jindra Pavelková
Název Exkurs in die Sphragistik der Benediktinerabtei in Rajhrad bis zu ihre 

Erhöhung zu Abtei
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN 978-80-1260-1383-9, Cogito, scribo, spero. Auxiliary Historical Sci-

ences in central europe at the Outset of the 21st Century (eds. M. Bolom-
-Kotari, J. Zouhar). Hradec Králové : Filozofická fakulta UHK, 2012, 313 
s., s.109-120, 12 stran výsledku

Autoři Lucie Heilandová
Název Homo ludens
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN:978-80-7053-298-0(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-

66-7 (Sdružení knihoven České republiky), Bibliotheca Antiqua 2012. 
Sborník z 21. konference 7.-8. listopadu 2012 Olomouc. Olomouc: Vědec-
ká knihovna v Olomouc; Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2012, 
259 s., s. 99-106, 8 stran výsledku
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Autoři Jitka Machová
Název Retrospektivní konverze JIhomoravských historických sbírek.
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN:978-80-7053-298-0(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-

66-7 (Sdružení knihoven České republiky), Bibliotheca Antiqua 2012. 
Sborník z 21. konference 7.-8. listopadu 2012 Olomouc. Olomouc: Vědec-
ká knihovna v Olomouc; Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2012, 
259 s., s. 95-97, 3 strany výsledku

Autoři Jitka Machová
Název Historické fondy MZK v Brně nejen statisticky
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN:978-80-7053-296-6(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-

63-6 (Sdružení knihoven České republiky), Problematika historických a 
vzácných knižních fondů 2011. Sborník z 20. odborné konference Olo-
mouc 20.-21. září 2011. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouc; Brno: 
Sdružení knihoven České republiky, 2012, 228 s., s. 153-162, 10 stran 
výsledku

Autoři Lucie Heilandová
Název Roztomilé maličkosti aneb zrcadlo bláznovství ve sbírkách historického 

fondu MZK
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN:978-80-7053-296-6(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-

63-6 (Sdružení knihoven České republiky), Problematika historických a 
vzácných knižních fondů 2011. Sborník z 20. odborné konference Olo-
mouc 20.-21. září 2011. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouc; Brno: 
Sdružení knihoven České republiky, 2012, 228 s., s. 5-22, 18 stran výsled-
ku

Autoři Jindra Pavelková
Název Soubor rukopisů knihovny biskupského alumnátu v Brně
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN:978-80-7053-296-6(Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-

63-6 (Sdružení knihoven České republiky), Problematika historických a 
vzácných knižních fondů 2011. Sborník z 20. odborné konference Olo-
mouc 20.-21. září 2011. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouc; Brno: 
Sdružení knihoven České republiky, 2012, 228 s., s. 75-84, 10 stran 
výsledku
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DRUH VÝSLEDKU: R – SOFTWARE

DRUH VÝSLEDKU: O – OSTATNÍ VÝSLEDKY

Autoři Sloup, Petr; Přidal, Petr
Název Software pro zobrazení transformovaných skenů map v prohlížeči pomocí 

HTML5
Zdroj financování DF P01OVV003
Další charakteristiky http://moravianlibrary.github.com/html5trans

Autoři Běčák, Michal
Název IIPImage pro Windows
Zdroj financování DF P01OVV003
Další charakteristiky http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/windows

Autoři Rychtář, Jan
Název Strukturované geografické vyhledávání
Zdroj financování DF P01OVV003
Další charakteristiky http://nominatim.mzk.cz

Autoři Petr Žabička, Václav Rosecký
Název Sdílení uživatelských identit; Zabezpečení počítačů pro přístup do autor-

sky chráněných plných textů
Zdroj financování jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISBN 978-80-86249-65-0, Knihovny současnosti 2012, s. 24-28, 5 stran 

výsledku

Autoři Fleet, Christopher – Přidal, Petr
Název Opening historical maps for community mashups - a case study of the 

NLS Historical Maps API
Zdroj financování DF P01OVV003
Další charakteristiky ISBN 960-7999-18- 5; In: Proceedings of the 7th Workshop Digital App-

roaches to Cartographic Heritage [CD-ROM]. Vienna: ICA Commission 
on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2012, p. 1-11., 12 stran 
výsledku

Autoři Marek Melichar, Jan Hutař
Název OAIS: možnosti a limity aplikace
Zdroj financování Jiné veřejné zdroje
Další charakteristiky ISSN 1336-0779, ITlib číslo 3/2012, nestránkováno

http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/windows
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POPULÁRNĚ NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY

24. 1. 
Ing. Hana Druckmüllerová – Island – přívětivá 

drsná země

29. 1.
prof. RNDr.Petr Kulhánek, CSc - Černé díry 

včera, dnes a zítra (Český klub skeptiků Sysifos)

14. 3.
Kateřina a Miloš Motani – Čile po Čile – pouští 

a pralesem až na konec světa. Multimediální show 
z cesty napříč nejrozmanitější zemí světa.

21. 3.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - Neutrina – jedny 

z nejzáhadnějších částic

18. 4.
RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Alfred kontra Ignác 

Nobel – pompa a kabaret.

3. 5.
prof. RNDr. Miloslav Druckműller, CSc. Kde 

končí vliv našeho slunce? – výprava ze středu 
Slunceaž tam, kde mezihvězdný vítr má své 
království

13. 6.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. – O  Původu 

života na Zemi

26. 9. 
prof. RNDr. Miloslav Druckműller, CSc. – Po 

dvou letech další šance! O úplném zatmění Slunce 
letos v  listopadu v  Austrálii a  zatměních Slunce 
v posledních 25 letech.

3. 10.
RNDr. Jiří Grygar, CSc. – Století kosmického 

záření

17. 10. 
Kateřina a Miloš Motani - Divoký Madagaskar. 

Lemuři i baobaby a domečky z bláta. Multimediální 
show.

PŘÍLOHA 3 
KALENDÁRIUM AKCÍ
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31. 10.
Doc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. – Fraktály 

– kouzla geometrie i přírody

7. 11.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Tak kde je ten 

Higgs? Aneb fyzika těch nejvyšších energií

14. 11. 
Doc. RNDr. Miroslav Kureš, PhD. – Kryptografie 

s veřejným klíčem, v rámci Týdne vědy a techniky

VÝSTAVY

Moravská zemská knihovna nabídla také 
v  roce 2012 zdarma k  využití svoje prostory 
pro pořádání výstav. Vystavující subjekty se 
zavázaly  k  dodržování Podmínek pro výstavní 
činnost v  prostorách MZK a  k  respektování 
všech omezení daných prostorovými možnostmi 
i otevírací dobou knihovny.

27. 1. – 28. 2
Vietnamci v české džungli (skupina Precious za 

finanční podpory Jihomoravského kraje)

1. – 31. 3.
Brontosauřiv Himalájích (Hnutí Brontosuarus)

5. – 31. 3. 
Somálsko, Stanislav Krupař. (v  rámci 

mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět)

6. – 10. 3.
Model londýnského olympijského parku 

(putovní výstava, ve spolupráci s  Britským 
velvyslanectvím v Praze

2. – 30. 4.
Klaus Staeck - Nic není vyřízeno, Německá 

knihovna MZK ve spolupráci s  Goethe Institutem 
v Praze

2. – 31. 5.
Zalidněno, výstava prací žáků a  studentů 

výtvarného oboru Základní umělecké školy 
Jaroslava Kvapila

4. – 30. 6.
Šumava - oficiální výstava Národního parku 

Šumava, zapůjčila Správa NP a  CHKO Šumava, 
pořádají organizátoři projektu 2011: Šumava na 
rozcestí

4. – 29. 6.
Fotografie: Jan Kratochvíl a Pavel Nemeškal

2. – 20. 7.
Je esperanto mrtvý jazyk?

3. 9. – 3. 10. 
Když monarchie zemřela: Pohledy na průmysl 

Brna a a jeho okolí do 1. světové války

17. – 27. 9.

Od nápadu k  podnikání: hi-tech úspěchy 
jižní Moravy, putovní výstava Jihomoravského 
inovačního centra

18. 9. – 31. 10.
Brněnští starostové 1890-1918, výstava byla 

prezentována v  českém i  německém jazyce, 
připravil Německý jazykový a kulturní spolek Brno 
a BRUNA – sdružení z Brna vyhnaných Němců
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5. – 19. 10. 
Evropská územní spolupráce – region 

centrope, společný projekt 16 měst a regionů ČR, 
Slovenska, Rakouska a Maďarska.

1. – 28. 11. 
Pohádkové světy a „Bylo a nebylo..“ – putovní 

knihovnička pohádek bratří Grimmů (Němcká 
knihovna)

1. – 30. 11. 
Vzkaz ke 150. výročí založení Sokola

1. 12. 2012 – 5. 1. 2013 
Výstava Studentské obce fakulty architektury 

(SOFA) VUT v Brně

ART ARMARIUM – MINIGALERIE PRO AUTORSKÉ 
KNIHY

V roce 2012 pokračovala spolupráce s Kabinetem 
papír a  kniha Fakulty výtvarných  umění VUT 
v  Brně V  měsíčních intervalech byly vystavovány 
studentské práce, které spojovalo pojetí knihy jako 
uměleckého média. Výstavní cyklus autorských 
knih a objektů byl prezentován ve vitríně umístěné 
ve 2. poschodí foyeru MZK. Kurátorkou výstav byla 
MgA. Julie Kačerovská.

•	 1. - 31. 1. Tomáš Rybníček – Možnosti 
interpretace

•	 1. – 29. 2. Michaela Mikovčáková – Paper 
biotop

•	 1. - 31. 3. Karel Bařina – Kniha o knihovně

•	 2. -30. 4. Yveta Buchtoá – Instatní štěstí 
a neštěstí

•	 2. 31. 5. Jakub Horský – Pastva pro oči

•	 1. 28. 6. Gabriela Pokorná – Bookcase poetry

•	 29. 6. – 31. 8. Lenka Vomelová – Lorem Ipsum 
I.-V.

•	 1. 10. – 31. 10. Jiří F. Kocman – From Tea to 
Blue Book

•	 1. 11. – 31. 12. Veronika Golianová – Vrh 
kostek v kostce

Úsek norem a patentů připravil výstavy firemní 
literatury (katalogy, brožury a  letáky k  výrobkům 
a  činnosti domácích a  zahraničních firem) 
a  národních patentů, které knihovna získala za 
poslední tři měsíce. Registrovaní čtenáři si mohli 
vystavené materiály půjčit po skončení výstavy na 
týden domů.

VÝSTAVY FIREMNÍ LITERATURY

•	 16.–28. 1

•	 12.–24. 3

•	 28. 5.–9. 6.

•	 3.–15. 12.

VÝSTAVY PATENTOVÝCH SPISŮ

•	 13.–25. 2

•	 10.–21. 4.

•	 3.–27. 9. Patenty k  neuvěření, výstava 
komických, kuriózních a  absurdních 
patentových spisů aneb Co všechno člověk 
nevymyslí

•	 8.–20. 10.

•	 29. 10. – 24. 11. Patenty, které dobyly svět, 
výstava patentových přihlášek a  udělených 
patentů
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HUDEBNÍ KNIHOVNA

13. 3. 
Přednáška František Vincenc Kramář – 

ohlédnutí za mistrem českého hudebního 
klasicismu, přednášel Mgr. Karel Plocek

15. 5. 
Česká hudba s  Filharmonií Brno v  Japonsku 

(ve spolupráci s  Filharmonií Brno), Mgr. Leoš 
Zavadilík

INFOUSA – AMERICKÁ KNIHOVNA

PŘEDNÁŠKY

Americká knihovna Info USA připravila 
v  roce 2012 celkem 14 přednášek ve spolupráci 
s velvyslanectvím USA v Praze.

30. 1. 
Volby prezidenta USA, Jana Sehnálková

13. 2.
Exotický tematický večer Objevte Havaj – slovem, 

obrazem a  hudbou. Reportáže zahraničních 
zpravodajů České televize z Havaje.

16. 2.
Autorské čtení a  beseda s  Theresou Kishkan 

a  Johnem Passem, ve spolupráci s  centrem 
severoamerických studií Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

13. 3. 
Americká vlajka a  americká hymna, Jana 

Sehnálková

19. 3. 
Zrození filmové Afriky aneb odkaz manželů 

Johnsonových, Jacquelyn Borgesonová, kurátorka 
Safari muzea z amerického Kansasu
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27. 3.
Únor 1948 v Československu a krajané v USA, 

František Hanzlík, Univerzita obrany Brno

10. 4.
Fulbrightova stipendia pro studium a výzkum 

v USA

26. 4. 
Dvě pilotky, dva osudy, Michal Plavec, Miroslav 

Břínek

21. 5. 
Ing. Otakar J. Mika, CSc. Pugwashské mírové 

hnutí: mezinárodní úsilí o likvidaci jaderných zbraní 

7. 6.
 Věra Čáslavská: život na Olympu? Autogramiáda 

a diskusní podvečer s Věrou Čáslavskou a Pavlem 
Kosatíkem.

27. 6. 
Seminář psaní esejí pro americké univerzity, 

ve spolupráci s Fulbrigtovou komisí.

14. 9. 
C. D. Payne – Listování novou knihou Neviditelný, 

pod záštitou US Ambassy.

10. 10. 
Face off? Face-to-face to Democrats and 

Republicans, beseda s  americkými kongresmeny 
k  prezidentským volbám, ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Spojených států v Praze.

20. 11. 
Vít Straka, člen astronomické sekce České 

astronautické společnosti – Běžný život 
kosmonautů.

INFOUSA – OSTATNÍ AKCE

2.–30. 4. 

Zážitková keramická dílna – výstava keramických 
výrobků klientů ÚSP Kociánka inspirovaná kolekcí 
z archeologických depozitářů MZM

Křest lodi Dallas
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KŘEST LODI DALLAS

V  sobotu 14. dubna 2012 byla na Brněnské 
přehradě slavnostně spuštěna nová loď se jménem 
partnerského města Dallas. Slavnostního aktu se 
zúčastnil Paul Benes, zástupce města Dallasu 
a  člen výboru Dallas Brno Sister Cities, který 
primátorovi města Brna předal osobní dopis od 
starosty města Dallasu, Michaela S. Rawlingse. 
Americkou ambasádu v ČR zastoupil pan Robert A. 
Zimmerman, Rada pro kulturu a tiskové záležitosti 
a  pan Miroslav Konvalina, ředitel Amerického 
centra v  Praze. Na křtu byly představeny aktivity 
Info USA.

INFO USA - FILMOVÉ PONDĚLKY

Během školního roku mohli zájemci vždy 
první pondělí v měsíci zhlédnout filmy promítané 
v  původním znění s  anglickými titulky. Konalo se 
pod záštitou Americké knihovny – Info USA.

•	 9. 1. Donnie Darko, režie Richard Kelly, 2001

•	 6. 2. Scarface, režie Howard Hawks, Richard 
Rosson, 1932

•	 5. 3. Rescue Down, režie Werner Herzog, 2006

•	 2. 4. The Killing, režie Stanley Kubrick, 1956

•	 14. 5. A  Guide to Recognizing Your Saints, 
režie Dito Montiel, 2006

•	 4. 6. The Naked City, režie Jules Dassin, 1948

•	 1. 10. Little Big Man, režie Arthur Penn, 1970

•	 5. 11. Rushmore, režie Wes Anderson, 1998

•	 3. 12. It happened One Night, režie Frank 
Capra, 1934

Další filmy:

•	 28. 2. Já, moje romská rodina a Woody Allen, 
v  rámci festivalu Jeden svět, po promítání 
diskuse

•	 11. 6. The sixties: The years that Shaped the 
generation, režie David Davis

•	 12. 6. The Doors, režie Oliver Stone

(Promítání obou filmů probíhalo ve spolupráci 
s Americkým centrem při Velvyslanectví Spojených 
států v Praze a mezinárodním festivalem Divadelní 
svět Brno 2012, oba dva dny uváděl Miroslav 
Konvalina, ředitel Amerického centra.)19. 6. Rihla, 
dokumentární film o českých muslimech)

•	 13. 11. Grand Canyon a Yosemite, dokumentární 
filmy

•	 11. 12. Devil and Daniel Johnson, dokumentární 
film, scénář a režie Jeff Feuerzeig

Divadlo Artig z Vídně v MZK
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NĚMECKÁ KNIHOVNA

18. 10. 
Autorské čtení Josef Haslinger: Jáchymov, 

ve spolupráci s  Verein zur Förderung der 
Städtepartnerschaft Leipzig − Brno e.V. Stadt 
Leipzig – Referat internationale Zusammenarbeit 
aMagistrátem města Brna – Odborem zahraničních 
vztahů.

SOUČASNÝ NĚMECKÝ FILM

Cyklus připravila Německá knihovna MZK ve 
spolupráci s Goethe Institutem v Praze. Filmy se 
promítaly v původním znění s německými titulky. 

•	 21. 3. Vier Minuten, scénář a režie Chris 
Kraus, 2006

•	 18. 4. Sehnsuch, scénář a režie Valeska 
Grisbachová, 2004-2006

•	 16. 5. Requiem, režie Hans Christian Schmid, 
2006

•	 16. 6. Alles auf Zucker, režie Dani Levy, 2004

•	 10. 10. Solino, režie Fatih Akin, 2002

•	 14. 11. Lila, Lila, režie Alain Gsponer, 
2008/2009

•	 12. 12. So glücklich war ich noch nie, scénář 
a režie Alexander Adolph, 2009

RAKOUSKÁ KNIHOVNA

3. 5. V  rámci mezinárodního studentského 
festivalu v  německém jazyce „DREHBüHNE“ se 
uskutečnilo před hlavním vchodem MZK divadelní 
představení Oh boy, it´s a girl! Oder: Wie kommt 
der Apfel auf den Kopf? improvizačního divadla 
artig z Vídně v německém jazyce.

ANGLICKÁ KNIHOVNA

AUTORSKÁ ČTENÍ

19. 3. 
Julya Rabinowich, ve spolupráci s  Rakouským 

kulturním fórem v Praze a s Ústavem germanistiky 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

PŘEDNÁŠKY

6. 3. Stavební technologie v  olympijském 
Londýně, ve spolupráci s britským velvyslanectvím 
v Praze

EXKURZE

V roce 2012 se uskutečnily celkem dvě exkurze 
pro veřejnost.

20. 9.
Zájemci navštívili knihařskou a restaurátorskou 

dílnu a seznámili se s digitalizačním pracovištěm, 
kde získali informace o  společném projektu 
s  Národní knihovnou ČR – Národní digitální 
knihovna. (V rámci Festivalu vědy RWE, připravilo 
Turistické informační centrum města Brna na 
popularizaci přírodních věd).

12. 11. 
Všeobecná exkurze v  rámci Týdne vědy 

a techniky – prohlídka knihovny.
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Na některé akce se vyplatí přijít včas...
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AACR 2 – The Anglo-American Cataloguing Ru-
les,  Anglo-americká katalogizační pravidla, 2. 
vydání

FČ – firemní časopisy

GAČR – Grantová agentura České republiky

H1 – depozitní sklad

HSS – Humanities and Social Studies, studovna 
humanitních studií

MARC 21 – Machine-Readable Cataloging, formát 
pro katalogizaci

MMVS – mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

MVS – meziknihovní výpůjční služba

NKP – Národní knihovna Praha

ORF – oddělení revize fondů

OZS – oddělení základních služeb

SK ČR – Souborný katalog ČR

SK NLK – Souborný katalog Národní lékařské 
knihovny

STM – Science, Technology and Medicine, studov-
na přírodních a technických věd

TK-Č – Technická knihovna časopisy

UK – Univerzitní knihovna (dílčí fond)

ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metro-
logii a státní zkušebnictví

VPK – Virtuální polytechnická knihovna

SEZNAM 
ZKRATEK


