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Nová kvalita komunikace NK

Medializace èinnosti Národní knihovny

Intenzivnì jsme pracovali na medializaci èinností Národní knihovny. Rok 2005 byl pro Národní knihovnu rokem mimoøádnì úspìš−
ným.  Národní knihovna se dostala do povìdomí široké veøejnosti zejména v souvislosti s objevením a poté zakoupením zlomku  latin−
ského pøekladu  tzv. Dalimilovy kroniky. Následnou výstavu shlédlo za dva týdny pøes 25.000 návštìvníkù. Prodáno bylo více ne�
10.000 výtiskù faksimile této bohatì iluminované kroniky. 

2. záøí 2005 se Národní knihovna stala historicky první nositelkou presti�ní ceny UNESCO − Jikji  − Pamì� svìta za pøístup k ochra−
nì a zpøístupòování svìtového kulturního dìdictví. Udìlení ceny Jikji potvrdilo výsadní postavení, je� si v této oblasti Národní knihov−
na vydobyla. V soutì�i porazila více ne� tøicet pøedních knihovnických institucí z celého svìta, z nich� sedm postoupilo do neju�šího
finále. Vítìze urèil ètrnáctièlenný Mezinárodní poradní výbor programu UNESCO Pamì� svìta. Ocenìní celosvìtového významu je spo−
jené s èástkou 30.000 USD.

Odstartovali jsme rovnì� projekt "Adoptujte si svùj rukopis". V souèasnosti má Národní knihovna ve svých sbírkách pøes 10.000
rukopisù a 250.000 starých tiskù. Bohu�el nejvzácnìjší z nich nelze vystavovat  bez rizika poškození, a tak jsou pøístupné  pouze malé−
mu okruhu odborníkù. Formou umìleckých kopií pomù�e tento projekt zpøístupnit nejširší veøejnosti cenné písemné památky z naše−
ho fondu. Díky vstøícnosti a spolupráci plzeòského biskupství jsme do fondu Národní knihovny koncem roku získali vzácnou
Gutenbergovu odpustkovou listinu z XV. století − jde o jediný dochovaný exempláø v Èeské republice.

Hlavní cíle roku 2006

Vytvoøení podnikové grafiky a informaèního systému

Na poèátku roku 2006 se podaøilo aplikovat nové logo NK do "�ivota". Souèasnì byla provedena koneèná úprava titulní strany 
webových stránek NK ÈR.
Nepodaøilo se zrealizovat vytvoøení interního a externího komunikaèního systému.
Tento úkol se stává jedním z dùle�itých cílù ÚK pro rok 2007.

Zahájení provozu Galerie Klementinum výstavou k 450. výroèí pøíchodu Jezuitského øádu do Èech
Dne 24. dubna byl zahájen provoz Galerie Klementinum úspìšnou výstavou "Jezuité a Klementinum". Národní knihovna pøi této 
pøíle�itosti vydala sadu pamìtních medailí.

Vyhlášení mezinárodní otevøené architektonické soutì�e na projekt nové budovy Národní knihovny 
Vyhlášení mezinárodní otevøené architektonické soutì�e na projekt nové budovy Národní knihovny bude z hlediska medializace èinnosti
NK patøit k nejdùle�itìjším akcím letošního roku. Informace o soutì�i a jejím prùbìhu bude potøeba patøièným zpùsobem distribuovat
nejenom smìrem k odborné architektonické obci, ale i k vládì, poslancùm, pra�skému magistrátu a aparátu  státní správy
a v neposlední øadì rovnì� k široké veøejnosti.

Adoptujte si svùj rukopis
Národní knihovna úspìšnì pokraèuje v hledání partnerù projektu "Adoptujte si svùj rukopis". 
V loòském roce se díky štìdré finanèní pomoci pana Petra Kršáka podaøilo zhotovit umìleckou kopii Vyšehradského kodexu. 
Projekt podpoøily významné spoleènosti jako: Západoèeská energetika, Transfin, Jihomoravská plynárenská, Komerèní banka, a.s. 
− Nadace Jistota.

001



SSSS TTTT RRRR AAAATTTTEEEE GGGG IIII CCCC KKKK ÉÉÉÉ     PPPP RRRR IIII OOOO RRRR IIIITTTTYYYY     NNNN ÁÁÁÁ RRRR OOOO DDDD NNNN ÍÍÍÍ     KKKK NNNN IIII HHHH OOOO VVVV NNNN YYYY     ČČČČ RRRR
9 / 2006

Zvláštní události roku 2006

Národní knihovna získala unikátní sbírku prvotiskù a starých tiskù z klášterní knihovny premonstrátù v Teplé.

Národní knihovna ÈR podepsala dne 5. 12. 2006 kupní smlouvu na unikátní sbírku prvotiskù a starých tiskù z knihovny kláštera
premonstrátù v Teplé u Mariánských Lázní. Mimoøádný nákup se podaøilo uskuteènit díky vstøícnosti státních orgánù, zejména pak
ministerstva kultury, které vyèlenily ze státního rozpoètu potøebnou èástku 20 milionù korun. Národní knihovnì se tak daøí pokraèovat
v získávání vzácných pøírùstkù do svých historických fondù, jako byl kupøíkladu loni zlomek latinského pøekladu Kroniky tak øeèeného
Dalimila nebo Gutenbergova odpustková listina z XV. století. Tentokrát však jde dokonce o ucelený soubor, který obsahuje celkem
546 prvotiskù a 746 starých tiskù z let 1501 − 1550. Fond tepelských prvotiskù patøí mezi nejvìtší a nejzajímavìjší sbírky starých
tiskù v Èeské republice a je v nìm dokonce i nìkolik svìtových unikátù. Podstatnou èást prvotiskù a starých tiskù získal klášter krátce
po jejich vydání. 

Historické jádro klášterní knihovny premonstrátù v Teplé lze právem pova�ovat za jeden z chybìjících èlánkù, který významnì zaplní
bílé místo v øadì písemných památek ulo�ených v Národní knihovnì. Prvotisky a staré tisky, které Národní knihovna ze sbírek tepelského
kláštera zakoupila, budou samozøejmì i po pøevezení Prahy nadále dostupné odborným zájemcùm. Pøíle�itost seznámit se s touto
mimoøádnì vzácnou kolekcí ovšem dostane i široká veøejnost − na rok 2008 toti� pøipravuje Národní knihovna v Galerii Klementinum
velkou výstavu vìnovanou právì knihovnì z kláštera premonstrátù v Teplé.

Budìjovický Budvar − generální partner Národní knihovny

Národní knihovnì se podaøilo získat významného generálního partnera. Díky této spolupráci jsme obdr�eli finanèní prostøedky na
podporu výstavby Galerie Klementinum a podporu statutární èinnosti NK, prezentaci NK formou dvou putovních výstav v ji�ních
Èechách.

Dalimilova kronika poprvé v ji�ních Èechách

Národní knihovna se za podpory generálního partnera úspìšnì prezentovala v jihoèeském regionu. Díky spolupráci s mìsty
Jindøichùv Hradec a Kaplice v dubnu a kvìtnu t.r. mohlo shlédnout úspìšnou putovní výstavu "Dalimilova kronika v ji�ních Èechách
aneb prezentace národních kulturních památek" cca 6.500 návštìvníkù. 

Vystavení originálu Dalimilovy kroniky v Olomouci

Nadaèní ústav regionální spolupráce, o.p.s., ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Národní kni−
hovnou Èeské republiky a dalšími partnery a pod záštitou poslance Evropského parlamentu realizoval úspìšnou výstavu, na které byl
prezentován originál Dalimilovy kroniky. Výstavu shlédlo 15.000 návštìvníkù. NK získá z této výstavy 24 velkoformátových reprodukcí
Dalimilovy kroniky.

Film o Národní knihovnì − "Procházka Klementinem"

Národní knihovna byla 3x prezentována v poøadu Èeské televize "Toulavá kamera". Vznikl tak velmi zajímavý filmový materiál, který
jsme rozšíøili o další události a dùle�ité akce. DVD s tímto poøadem prodáváme i v anglické verzi. Poøad je rovnì� souèástí instruktá�í
pro školy.

Agentura na provoz historických prostorù

Úspìšnì skonèilo i výbìrové øízení na provozování historických prostor Klementina. NK pøedpokládá zisk 7,5 mil. Kè.

Koncepce výstav − cíle roku 2006

Jedním z hlavních cílù roku bylo dubnové zahájení provozu Galerie Klementinum a to rozsáhlou výstavou k 450. výroèí pøíchodu
Jezuitského øádu do Èech −  "Jezuité a Klementinum".

Od 25. dubna do 15. èervna shlédlo tuto výstavu cca 6.000 návštìvníkù. Druhou úspìšnou akcí, která byla realizována v novì otev−
øené Galerii Klementinum, byla výstava "Paul Flora / Adolf Born".  Od 22. èervna do 24. záøí výstavu shlédlo cca 6.000 návštìvníkù. 
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V rámci mezinárodní výstavy Pra�ského hradu "Karel IV.  Císaø z bo�í milosti − kultura a umìní za vlády posledních Lucemburkù
1347 − 1437"  na jaøe Národní knihovna  poøádala doprovodnou výstavu "Lucemburkové a sv. Václav". Národní knihovna nechybìla
na podzim ani u velkých oslav 250. výroèí narození W. A. Mozarta. V Zrcadlové kapli od 2. do 20. listopadu nabídla návštìvníkùm výstavu
pod názvem "Moji Pra�ané mì uctívají".

Umìlecké poøady v Národní knihovnì

"Host v Klementinu" − nový diskusní  poøad se zajímavými  hosty ka�dé druhé úterý v mìsíci !

Od bøezna 2005 Národní knihovna realizuje nový poøad, který veøejnosti pøedstavuje zajímavé osobnosti z okruhu slovesného
umìní a úspìšné reprezentanty jiných profesních oborù. Prùvodcem poøadu je publicista, spisovatel, textaø a oblíbený rozhlasový
moderátor Èeského rozhlasu František Novotný. Vstup na tento hodinový poøad je bezplatný. 

"Kni�ní ètvrtky" − Národní knihovna ve spolupráci se Svazem èeských knihkupcù a nakladatelù poøádá pravidelnì v Zrcadlové kapli
ve ètvrtek  prezentaci kni�ních novinek. Èeští nakladatelé tak zde od 15. záøí dostávají hodinový prostor pro køest nejnovìjších titulù
a prezentaci svého nakladatelského domu. Vstup pro veøejnost je volný. Poøad bývá doplnìn autorským ètením, autogramiádou,
hudebním doprovodem a prodejem nových knih. Veøejnost si je mù�e zakoupit  ještì mìsíc po prezentaci v prodejnì publikací v hlavní
budovì Národní knihovny za zvýhodnìnou cenu. Nechybí ani pøítomnost zajímavých osobností. 

Hlavní cíle roku 2006

Nadále budeme pokraèovat v oblíbeném poøadu pro veøejnost "Host do domu" a více prezentovat veøejnosti ve spolupráci se
Svazem èeských knihkupcù a nakladatelù "Kni�ní ètvrtky".

Vìnujeme se i nadále vzdìlávání nové generace u�ivatelù formou instruktá�í pro nové dr�itele našich ètenáøských prùkazù, poøá−
dáme exkurze pro studenty a �áky. Dny otevøených dveøí poøádáme ve dnech maturitních písemných zkoušek pro støední školy. V rámci
kni�ního veletrhu "Svìt knihy" poøádáme prohlídku  našich moderních prostor − zázemí slu�eb. V èervnu se svými aktivitami budeme
podíleli na oblíbené "Muzejní noci". Klementinum navštívilo cca 7.500 návštìvníkù. Tradiènì jsme se pøipojili ke "Dnùm evropského
dìdictví", tøetí týden v záøí jsme zpøístupnili Klementinum veøejnosti. 

Vydavatelská èinnost

Souèasná edièní politika i nadále smìøuje k vydávání titulù nejen v tiskové, ale i elektronické podobì. Celkovì lze øíci, �e souèasná
koncepce preferuje vydávání menšího poètu titulù, ale v lepší tiskové a grafické kvalitì. Tato kvalita je podmínìna technickým i per−
sonálním zajištìním v dané oblasti. U preferovaných titulù, napø. Výroèní zpráva, èasopis Knihovna, faksimile Dalimilovy kroniky, byla
výroba zajištìna externími dodavateli. Zamìøili jsme se i na zlepšení grafické úrovnì bì�nì vydávaných propagaèních a informaèních
materiálù pro návštìvníky knihovny. 

Hlavní cíle roku 2006

Tituly vydávané v lepší tiskové i grafické kvalitì budou atraktivní i pro širší veøejnost, co� se ji� potvrdilo  v pøípadì vydání  faksi−
mile Dalimilovy kroniky.  Kvalitnìji graficky zpracované propagaèní a informaèní materiály  budou lépe propagovat poskytované slu�by
u�ivatelùm knihovny. Namísto katalogù úzce vázaných na konkrétní expozice, které mají krátkou �ivotnost, poèítáme u pøíle�itosti
významných akcí s vydáváním výpravnìjších publikací. Èerpáme pøitom zejména z historických fondù NK. 
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Nejzajímavìjší vydané publikace v roce 2006

Pøíbìhy z Dalimila − èeská verze − náklad 2.000 ks 
Geschichten aus der Dalimil−Chronik − nìmecká verze − náklad 1.000 ks
Tales from the Chronicle of Dalimil − anglická verze − náklad 1.000 ks
Jezuité a Klementinum − èeská verze − náklad 1.500 − publikace vydána u pøíle�itosti rozsáhlé výstavy "Jezuité a Klementinum"
The Jesuits and the Clementinum − anglická verze − náklad 1.000 ks
Klementinum prùvodce − èeská verze  − náklad 3.000 ks 
The Klementinum A Guide − anglická verze − náklad 2.000 ks  
Klementinum − Kunstführer − nìmecká verze − náklad 1.000 ks
Klementinum boocklet − popisky − èesky, anglicky, nìmecky − náklad 4.000 ks
Astronomie a Klementinum − èesko−anglická verze − náklad 3.000 ks (2. vydání)
Moji Pra�ané mì uctívají − èeská verze 500 ks + anglická verze 400 ks − publikace vydána u pøíle�itosti výstavy k 250. výroèí W. A. Mozarta
Ryhor Baradulin: �ít  − èesko−bìloruské vydání básní − náklad 600 ks
Soupis pramenù k dìjinám národù Ruska, Ukrajiny…,díl IV. − náklad 300 ks
Ochrana knihovních fondù − náklad 300 ks − ve výrobì
Podpora informaèní gramotnosti ve veøejných knihovnách − ve výrobì
Historické fondy NK ÈR/prùvodce − náklad dosud nestanoven − ve výrobì 
Marina Cvetajeva − letopis − náklad 400 ks

Garant priority: 
øeditelka Úseku komunikace
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