Strategie rozvoje NK ČR v letech 2017 – 2020
konkretizace hlavních úkolů plánovaných na rok 2017

Prioritou pro uvedené období bude příprava prostor a činností pro generální rekonstrukci stávajícího
objektu v Hostivaři (tzv. starý depozitář). V druhém pololetí 2017 bude zahájena rekonstrukce vyklizené
poloviny objektu. Zároveň pokračují přípravné práce (projekční a podklady pro VZ na dodavatele stavby),
po jejichž dokončení bude registrována akce a následně zahájena 3. etapa revitalizace Klementina, která
velmi významně ovlivní většinu standardních činností i strategických priorit Národní knihovně České
republiky (dále jen NK) jak v roce 2017, tak zejména v dalších letech, kdy budou stavební práce pokračovat.
1. Příprava a realizace vystěhování knihovních fondů ze stávajícího objektu v Hostivaři (cca 750 tisíc
svazků) a z Klementina (cca 1,5 milionů svazků včetně nejvzácnějších částí sbírek historických
fondů) do náhradních prostor v objektech NK i mimo prostory NK. Při splnění předpokladu, že
nejdříve proběhne rekonstrukce stávajícího objektu v Hostivaři, vetší část sbírek NK vystěhovaných
z Klementina bude možno využívat.
2. Příprava a realizace vystěhování odborných pracovišť NK z obou objektů připravovaných pro
stavební práce do náhradních prostor v objektech NK a mimo prostory NK – cíl udržet ve
standardním režimu rozvoj a doplňování sbírek a jejich knihovnické zpracování v plném rozsahu.
3. Příprava plánu, včetně návrhu dočasných studijních prostor pro poskytování služeb v rámci
jednotlivých fází 3. etapy s cílem umožnit zpřístupnění maximální části fyzických knihovních fondů.
4. Posílit schopnost knihovny poskytovat maximum elektronických informačních zdrojů a digitálních
knihoven ve vzdáleném přístupu.
5. Připravit dočasná pracoviště po stránce personální (přeškolení pracovníků na nový typ práce) i
materiální, které bude připravovat speciální části sbírek NK na jejich zpřístupnění v NK po
stavebních pracích (zejména příprava rozsáhlých volných výběrů).
6. Projekční práce na investičním záměru nového depozitáře v Hostivaři.

Další úkoly:
V oblasti doplňování a zpracování fondů
7. Pokračovat v revizi akviziční politiky v návaznosti na rostoucí podíl elektronických informačních
zdrojů, posílit vliv uživatelské veřejnosti při akvizici (např. využití PDA – Patron Driven Acquisition).
8. Pokračovat ve vytváření lepších podmínek pro budování volných výběrů fyzických dokumentů.
9. Řešení problematiky born‐digital dokumentů v souvislosti s očekávanou změnou legislativy
povinného výtisku.
10.Podílet se na vzniku jednotného, uživatelsky vlídného rozhraní pro zpřístupnění klasických i
elektronických zdrojů (volně dostupných i licencovaných zdrojů včetně jejich plných textů)
navazujícího na Jednotnou informační bránu a Souborný katalog ČR.
11.Analyzovat a optimalizovat obsah bibliografických a autoritních záznamů v souvislosti s měnícími se
požadavky na jejich využití

V oblasti přímých služeb
12.Optimalizovat podmínky registrace uživatelů NK – zavedení jednotné registrace, vytvořit standardní
podmínky pro vzdálenou registraci uživatelů
13.Pokračovat v integrování lokálních informačních zdrojů do discovery systému a umožnit tím jejich
zpřístupňování prostřednictvím jednotného rozhraní.
14.Zlepšit dostupnost vědeckých a odborných informací pokračováním ve skenování obálek a obsahů
vybraných českých odborných recenzovaných časopisů.
15.Připravit podmínky pro zapojení se do Virtuální polytechnické knihovny s cílem zvýšení efektivity při
poskytování meziknihovních služeb.
V oblasti správy fondů
16.Sestavit aktualizovanou Strategií výběru dokumentů pro digitalizaci novodobých fondů pro rok 2017
a dle jejích parametrů pokračovat v přípravě novodobých dokumentů pro potřeby digitalizace v
rámci linky NDK.
17.Pokračovat v realizaci projektu IN‐PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum,
Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů a dosáhnout všech výsledků
deklarovaných pro rok 2017. Nadále systematicky mapovat a dosud nezpracované fondy uložené v
Rezervních fondech NK ČR v Neratovicích.
18.Zpracovat aktualizovanou verzi Koncepce trvalého uchování tištěných knihovních dokumentů,
jakožto integrální součásti Koncepce rozvoje knihoven 2017‐2020. Sestavit v souladu s plněním
Koncepce rozvoje knihoven 2017‐2020 širší pracovní skupinu, která by se této oblasti systematicky
věnovala a realizovala navržený plán činností.
V oblasti ochrany fondů
19.Zkvalitňování a zefektivňování péče o fyzický stav knihovních fondů – pokračovat v průzkumu
fyzického stavu knihovních fondů ‐ různé úrovně, použití analytických metod, apod.
20.Vývoj a použití nových materiálů a technologií pro konzervaci a restaurování knižního dědictví –
v roce 2017 dokončujeme projekt NAKI, který toto řeší a budou finalizovány výstupy.
21.Nadále aktivně používat systémy pro zkvalitnění správy a ochrany knihovních fondů – Virtuální
depozitní knihovna, Aplikace pro průzkum fondů. Zavést do rutinní praxe Registr odkyselených
dokumentů a předvést toto řešení zainteresovaných veřejným knihovnám. Pokračovat ve
zlepšování fungování výše uvedených systémů.
22.Budou‐li schváleny projekty NAKI II, rozvíjet metody analýzy, průzkumu a konzervace a restaurování
knihovních fondů a spolupracovat s dalšími institucemi v ČR – nebyly schváleny, v roce 2017
žádáme o nové projekty.
23.Poskytovat odborné konzultace a pomoc dalším knihovnám a přispívat tak k ochraně knihovních
fondů na území ČR – tvorba Metodického centra konzervace a restaurování knihovních fondů
V oblasti historických a hudebních fondů
24.Digitalizace historických a hudebních fondů (VISK6 a Google).
25.Provoz a rozvoj digitální knihovny Manuscriptorium.
26.Rekatalogizace zvukových dokumentů a historických fondů (VISK5).
27.Budování Souborného hudebního katalogu (Soupis historických hudebních sbírek na území ČR ve
spojení s RISM).
28.Pokračování v soupisu národní retrospektivní bibliografie jazykově českých tisků – Knihopis.

29.Pokračování v projektu NAKI, jehož cílem je vytvoření knihovědné encyklopedie, integrace
Knihopisu s bází cizojazyčných bohemik KNAV a integrace rukopisných studií.
30.Výzkum knižní kultury středověkých Čech.
V oblasti digitalizace a technologie
31.Pokračovat v rámci udržitelnosti projektu NDK na digitalizaci a standardním zpřístupnění digitální
knihovny (úspěšně dokončit obě probíhající VZ)
32.Zahájit projekt na optimalizaci webů NK s cílem postupovat v souladu s pravidly dobrého hospodáře
a zajistit řádné konkurenční prostředí pro veřejné zakázky v této oblasti
33.Zlepšit přístup k dokumentům v digitálních knihovnách prostřednictvím kontroly podmínek jejich
zpřístupňování s ohledem na zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
34.Finalizace nástrojů pro příjem e‐publikací (PEP) a jejich zpracování (ZEP), bude zahájen pilotní
provoz.
35.Podíl na vývoji vyšší verze Krameria (garantuje KnAV);
36.Jednání s MK ČR o finančním krytí převzetí a rutinního provozu portálu ČDK
Knihovnický institut NKČR
37.Zajistit činnost Koordinačního centra programu VISK – Veřejné informační služby knihoven.
38.Koordinovat práce na realizaci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020.
39.Zajistit koordinaci regionálních funkcí knihoven včetně zpracování zprávy o výkonu regionálních
funkcí za rok 2016.
Slovanská knihovna
40.Zabezpečit pravidelnou valorizaci rozpočtu na akvizici dokumentů Slovanské knihovny tak, aby
kopírovala průběžný růst cen knižních dokumentů a nedocházelo k opětovnému znehodnocování
této činnosti a snižování kvality a kvantity získávaných dokumentů.
41.Pokračovat v realizaci společného projektu NK ČR a společnosti Google. Jde o nejdůležitější
katalogizační a digitalizační projekt, na němž se Slovanská knihovna podílí.
42.Pokračovat v účasti Slovanské knihovny na projektu Národní digitální knihovna (dále NDK). V rámci
tohoto projektu Slovanská knihovna průběžně připravuje pro digitalizaci neperiodické publikace
vydané na území ČSR příslušníky ruské a ukrajinské emigrace.
43.Vkládání údajů v cyrilici do záznamů publikací vydaných cyrilicí v elektronickém katalogu Slovanské
knihovny (báze SLK) je limitováno nedostatečnou personální kapacitou.
44.Připravit Slovanskou knihovnu na průběh 3. etapy revitalizace Klementina.

Investiční akce
Pokračování ve stávajících akcích, registrovaných v rámci Programu péče o národní kulturní poklad. Rovněž
je plánována registrace několik nových investičních akcí.
Probíhající:

134V123000006 Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři
‐ dokončení úpravy projektové dokumentace
‐ vyhlášení VZ na dodavatele stavebních prací – proběhlo 01‐03/2017
‐ zahájení rekonstrukce – předpoklad léto 2017
134V123000007 Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II. etapa
‐ dokončení 2. fáze II. etapy Revitalizace – konec června 2017
134V123000009 – Nové interiéry a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři
‐ platná smlouva, zbývá dodat mobiliář do stávajícího depozitáře, předpoklad až po dokončení
generální rekonstrukce.
134V123000010 – Instalace automatického dopravníku systému distribuce dokumentů v Klementinu –
Národní knihovna
‐ 04/2017 – ve fázi Studie
‐ zahájení projekčních prací
‐ stavební řízení nebo ohlášení stavby
‐ výběrové řízení na dodavatele technologie.
Nové:
Rekonstrukce a revitalizace Klementina – III. etapa
‐ registrace nové akce
‐ projektové práce
‐ územní a stavební řízení
‐ příprava VZ na dodavatele stavby
Stavebně historický a restaurátorský průzkum Klementina – III. etapa (včetně dokumentace a operativního
průzkumu II. etapy)

‐

zadání VZMR a zpracování průzkumů

Architektonická studie interiérů a mobiliáře v Klementinu

‐

zadání VZMR, zpracování studie

Dodávka mobiliáře pro areál Klementinum
‐ registrace nové akce – naváže na studii a projekt interiéru uváděné v předchozí akci
‐ výběr dodavatele nového mobiliáře
‐ dodávka části mobiliáře po dokončení II. etapy Revitalizace Klementina.
II. etapa dostavby depozitáře NK ČR v Hostivaři
‐ zahájení projektových prací
‐ stavební řízení
‐ VZ na dodavatele stavebních prací

