Strategie rozvoje NK ČR v letech 2011‐2016
Strategická priorita 1: Otevřít NK ČR široké veřejnosti
Cíle
Otevřít volně dostupné fondy a další zdroje v
digitální podobě široké veřejnosti

Otevřít Klementinum široké veřejnosti

Přiblížit NK ČR široké veřejnosti prostřednictvím
webové prezentace, sociálních sítí a mediálních
vstupů

Akce
• Digitalizovat novodobé fondy v rámci
projektu Národní digitální knihovna
• Digitalizovat historické a hudební fondy ve
spolupráci s Google a v rámci programu VISK
• Digitalizovat fondy Slovanské knihovny ve
spolupráci s Google
• Pokračovat v archivaci a zpřístupnění
českého webu
• Rozvíjet archivaci a zpřístupnění dalších
born‐digital dokumentů
• Revitalizovat historický areál Klementina
způsobem, který umožní jeho otevření široké
veřejnosti
• Vytvořit z Klementina klidnou „oázu“
uprostřed města, místo setkávání a kulturní
centrum
• Zlepšit marketing služeb NK ČR
• Vytvořit novou podobu webu NK
• Zlepšit prezentaci NK prostřednictvím
sociálních sítí
• Zvýšit frekvenci mediálních vstupů
zaměřených na aktivity NK ČR

Strategická priorita 2: Uchovat národní kulturní dědictví pro příští generace
Vybudovat nové skladovací kapacity pro uložení •
analogových dokumentů

Zkvalitnění a zefektivnění péče o fyzický stav
knihovních fondů

•

Vybudovat důvěryhodné, mezinárodně
certifikované úložiště digitálních dokumentů

•

Získat a uchovat další elektronické zdroje

•
•

•

V rámci revitalizace Klementina a dostavby
depozitáře v Hostivaři vytvořit adekvátně
vybavené i zabezpečené skladovací kapacity
pro analogové dokumenty
Vyvinout nové technologie pro konzervaci a
restaurování knižního dědictví, jako např.
odkyselovací metody, speciální postupy
hromadné konzervace, restaurátorské
postupy
V rámci projektu Národní digitální knihovna
vybudovat a zprovoznit národní
důvěryhodné, mezinárodně certifikované
úložiště pro dlouhodobé uchování digitálních
dokumentů
Řešit problematiku born‐digital dokumentů
v rámci úpravy legislativy o povinném výtisku
Zabránit nevratné ztrátě born‐digital
dokumentů prostřednictvím provizorního
uzavírání smluv o jejich dobrovolném
odevzdávání a uložení v datovém úložišti NK
ČR
Usilovat o získání a uchování digitálních

předloh analogových dokumentů

Strategická priorita 3: Zlepšit služby pro odbornou veřejnost
Zvýšit počet studijních míst a vytvořit lepší
studijní podmínky pro uživatele NK ČR

•

•

•

Zvýšit dostupnost autorsky chráněných
dokumentů v prostorách NK ČR i dalších
českých knihoven

•

Zlepšit doplňování fondů

•

•

•
•
Zlepšit uživatelské rozhraní

•

V rámci revitalizace Klementina zvýšit počet i
komfort studijních míst, vytvořit soustavu
diferencovaných studoven a navazujících
volných výběrů a poskytovaných služeb
V rámci revitalizace Klementina vytvořit
soustavu individuálních studijních míst a
prostor pro týmovou práci
V rámci dostavby depozitáře NK ČR
v Hostivaři zlepšit parametry studovny
konzervačních fondů
Zvýšit dostupnost autorsky chráněných
dokumentů v prostorách NK ČR
Zajistit dostupnost digitalizovaných
dokumentů i v dalších českých knihovnách
Revidovat akviziční politiku v návaznosti na
rostoucí podíl elektronických zdrojů
Rozšířit spolupráci se zástupci odborné
veřejnosti při doplňování fondů
Koordinovat doplňování fondů s dalšími
českými knihovnami obdobného profilu
Nabídnout jednotné, uživatelsky vlídné
rozhraní s vysokou mírou personalizace pro
zpřístupnění volně dostupných i
licencovaných zdrojů včetně jejich plných
textů navazující na jednotnou informační
bránu a Souborný katalog ČR

Strategická priorita 4: Zlepšit specializované služby
Zvýšit počet studijních míst a vytvořit lepší
studijní podmínky pro uživatele
specializovaných služeb NK ČR (historické
fondy, Slovanská knihovna, obory hudba a
knihovnictví a informační věda)

•

•

Zajistit rozvoj elektronických specializovaných
služeb

•

Rozšířit služby, koordinační, metodickou a
vzdělávací činnost pro české knihovny

•

V rámci revitalizace Klementina zvýšit počet i
komfort studijních míst pro specialisty
využívající historické fondy, fondy a služby
Slovanské knihovny a dále pro specialisty
z oborů hudba a knihovnictví a informační
věda
Vytvořit soustavu speciálních studoven
zaměřených na zpřístupnění speciálních
druhů dokumentů vyžadujících zvláštní režim
skladování a zacházení (mapy, grafika atd.)
Zajistit rozvoj elektronických
specializovaných služeb a portálů
(Manuscriptorium pro historické dokumenty,
oborová informační brána KIV pro obor
Knihovnictví a informační věda a oborová
brána MUS pro obor hudba)
V rámci Knihovnického institutu i na úrovni
jednotlivých odborných útvarů NK ČR dle
jejich gesce rozšířit služby, koordinační,
metodickou a vzdělávací činnost pro české
knihovny

Strategická priorita 5: Posílit a rozšířit kooperaci s externími subjekty
Posílit kooperaci s knihovnami a dalšími
paměťovými institucemi

•

Uzavřít strategické partnerství a smlouvy
s novými subjekty

•

•

Rozvíjet oblast public‐private partnership

•

Posílit kooperaci s českými i zahraničními
knihovnami a paměťovými institucemi
v rámci rozvoje stávajících společných
projektů i nových projektů a aktivit
plynoucích zejména z realizace Koncepce
rozvoje knihoven ČR
Uzavřít strategické partnerství a smlouvy
s vydavateli, ochrannými organizacemi a
dalšími subjekty zejména s ohledem na
zpřístupnění digitálních dokumentů
Uzavřít/rozvíjet partnerství se subjekty
zabývajícími se tvorbou, archivací a
zpřístupněním digitálních dat
Rozvíjet PPP zejména v oblasti digitalizace,
přístupu k digitálnímu obsahu,
technologického rozvoje, kulturních aktivit
atd.

Strategická priorita 6: Zvýšit kvalifikaci a motivaci pracovníků
Zvýšit kvalifikaci a zajistit rekvalifikaci
pracovníků

•

Vytvořit novu personální politiku a zvýšit
motivaci pracovníků

•

•
•
•
Snížit věkový průměr zaměstnanců

•
•

•

Pořádat pravidelné vzdělávací akce ke
zvyšování kvalifikace, resp. rekvalifikaci
pracovníků, zejména v oblasti poskytování
nových druhů služeb a práce s novými
technologiemi. Zpracovat a uvést v život
koncepci celoživotního odborného
vzdělávání pracovníků NK
Vytvořit popisy pracovních míst a
v návaznosti na ně specifikovat kvalifikační i
další požadavky; zajistit naplňování těchto
požadavků na všech úrovních
Zpracovat kariérní řád (principy kariérního
postupu) s využitím dobrých příkladů z jiných
knihoven
Hledat další cesty ke zvýšení motivace
pracovníků k práci pro NK ČR
Zásadně zlepšit podnikovou kulturu NK a
principy interních PR
Omezit riziko postupného personálního
vyprázdnění jednotlivých pracovišť
Prověřit možnosti a budovat nabídku
benefitů perspektivním mladým
zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání
v NK (zahraniční stáže, možnosti kariérního
postupu, nabídka průběžného zvyšování
kvalifikace za výhodných podmínek ad.)
Trvale usilovat o zlepšování mzdových
podmínek pracovníků NK

