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Prohlášení Národní knihovny České republiky
Národní knihovna České republiky jako ústřední knihovna České republiky a jako centrum 
knihovních služeb v České republice se v souladu se současnými mezinárodními trendy 
rozhodla podřídit databáze Česká národní bibliografie (ČNB), Databáze národních autorit NK 
ČR (AUT) a Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (ADR) licenčnímu 
režimu CCO. Zpřístupnění knihovních metadat pod veřejnou licencí CCO a jejich propojování 
v digitálním prostředí je jedním ze strategických cílů Koncepce rozvoje knihoven v České 
republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030. NK ČR zpřístupněním výše uvedených 
databází pod licencí CCO, tak přispívá k plnění jednoho ze strategických cílů koncepce 
knihoven.

Národní knihovna České republiky, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00023221, tímto podřizuje následující databáze

Česká národní bibliografie (ČNB),
Databáze národních autorit NK ČR (AUT) a

v

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v CR (ADR),

jejichž je pořizovatelem, režimu licenčního ujednání Creative Commons Legal Code -  
CCO 1.0 Universal (rozhodná jazyková verze: anglická), které tvoří nedílnou součást 
tohoto prohlášení.

Toto prohlášení nabývá platnosti dnem schválení 
zřizovatelem Národní knihovny České republiky.

V Praze, dne

Mgr. Ton
generální ředitel Národní knihovny České republiky

kultury České republiky jako

národní knihovna české republiky 
Klementinum 190,110 00 Praha 1 ^|IM| t 11 i . ^

íáš Foltýn

SCHVALOVACÍ d o l o ž k a

Ministerstvo kultury toto prohlášení Národní knihovny České republiky^ s c h v a l u j e  

V Praze, dne ....

Mgr. Blanka Skučková
vedoucí oddělení literatury a knihoven
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