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Knihovna Akademie věd České republiky (dále jen Knihovna příp. KNAV) byla zřízena
usnesením 5. plenární schůze Vládní komise pro zřízení Československé akademie věd ze
dne 26. května 1952, a to s účinností od 1. ledna 1953 (v původním názvu Základní
knihovna ČSAV, později Ústředí vědeckých informací). Knihovna se stala ve smyslu § 18
odst. 2 zákona ČNR č. 283/1992 Sb., pracovištěm Akademie věd ČR ke dni 31. prosince
1992.
Zřizovatelem je Akademie věd ČR.

Organizační struktura
Organizační struktura Knihovny je podřízena základním úkolům a poslání Knihovny.
Celá struktura tvůrčí a servisní oblasti je vzájemně provázána a koordinovaně spolupracuje za účelem plnění úkolů Knihovny.
Orgány KNAV jsou ředitel, Ústavní rada KNAV a Vědecká rada KNAV. Ředitel
je statutárním orgánem KNAV a je oprávněný jednat jménem Knihovny.
Základními organizačními jednotkami Knihovny jsou vědecká oddělení, jejichž
úkolem je výzkum a vývoj, a servisní oddělení, jejichž úkolem je zajišťování infrastruktury.
Podrobné organizační uspořádání KNAV upravuje její organizační řád.
Základní výzkumnou či pracovní jednotku tvoří oddělení.
Knihovědné oddělení
Předmětem výzkumu jsou především knihovědná témata k dějinám knihy, knihtisku
a knihoven v Čechách a na Moravě v 16. až 18. století, opírající se o výsledky bibliografického průzkumu, dlouhodobě prováděného v Knihovně. Jde o unikátní materiál
k cizojazyčné produkci českých a moravských tiskáren, k cizojazyčné literární tvorbě
autorů pocházejících z Čech a Moravy a o spisy původem nečeské, avšak vykazující
obsahový či jiný vztah k českému prostředí.
Oddělení informačních technologií
Implementuje knihovní software s cílem vytvořit podmínky pro vznik souborného
katalogu AV ČR. Podílí se na vývoji a realizaci retrokonverze katalogů. Zabývá se průběž2

nými úpravami a výběrem nových programů a nových prostředků výpočetní techniky pro
knihovnickou praxi.
Oddělení informačních technologií pečuje o výchovu a další vzdělávání pracovníků
Knihovny a knihoven ústavů AV ČR v oblasti výpočetní techniky. Stará se o hardwarové
i softwarové vybavení všech oddělení Knihovny.
Oddělení akvizice
Aktualizace a doplňování fondů KNAV nákupem, získáváním publikační činnosti ústavů
Akademie věd ČR a mezinárodní výměnou, která na základě sjednaných dohod se zahraničními partnery získává pro KNAV a knihovny pracovišť AV ČR literaturu periodickou
i monografickou. Oddělení akvizice pořádá výstavy a propagační akce odborných nakladatelství. Doplňuje kartotéku encyklopedických informací. V rámci referenčních služeb
jsou jednak poskytovány informace o katalozích, bázích a fondech, jednak zpracovávány
rešerše bibliografického, biografického, věcného a encyklopedického charakteru.
Oddělení zajišťuje styk knihovny s veřejností a sdělovacími prostředky, prohlídky
a exkurze v prostorách KNAV.
Oddělení zpracování fondů
Zabývá se zpracováním knižního fondu získaného nákupem, výměnou, darem a povinným výtiskem interních tisků ústavů AV ČR. Neperiodickou literaturu katalogizuje
jmenně a věcně (deskriptory, MDT) v knihovnickém systému Aleph 500. Současně
rekatalogizuje fond umístěný v depozitářích. Záznamy KNAV pořízené od roku 1993
v elektronické databázi lze vyhledávat ve znalostním vyhledávacím systému Convera
Retrieval Ware. Publikace, které získala knihovna do konce roku 1992, lze prohlížet
v naskenovaném lístkovém katalogu jmenném i předmětovém. Klasické lístkové katalogy
(jmenný, věcný, sbírkový a periodik) byly zachovány.
Úsek zpracování časopisů eviduje periodickou literaturu získanou koupí, výměnou,
povinným výtiskem, popř. darem. Kompletuje došlé ročníky a jmenně je zpracovává.
V souvislosti s přechodem na automatizované zpracování od roku 1993 probíhá postupná
rekatalogizace všech docházejících periodik.
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Oddělení výpůjčních a informačních služeb
Činnost oddělení zahrnuje výpůjční služby interní a externí, meziknihovní a mezinárodní
meziknihovní služby. Spravuje hlavní sklad knih a depozitáře.
Oddělení rešeršních služeb
Poskytuje poradenské služby o databázích, rešerše z domácích i světových databází
přístupných na lokálních počítačích rešeršního oddělení. O vypracování rešerše lze žádat
prostřednictvím on-line formuláře.
Revizní oddělení
Systematicky reviduje fondy, podílí se na dislokaci a delimitaci fondů.
Oddělení technických služeb
Zabezpečuje reprografické a knihařské služby pro Knihovnu a dle požadavků pro
Kancelář a ústavy AV ČR. Zajišťuje technickou stránku dislokací (stěhování), zabezpečuje
běžnou údržbu.
Hospodářská správa
Vede v souladu s platnými předpisy všechny ekonomické agendy a správu majetku
Knihovny.
Sekretariát ředitele
Sekretariát, kromě své základní funkce, tj. zabezpečování organizačních a administrativních podmínek pro činnost ředitele, je též útvarem, který je samostatnou odbornou
pracovní skupinou ředitele (poradci, asistentka).
Do organizační struktury Knihovny náleží AC Linca (Library Information Network in
Czech Academy). Působnost AC Linca přesahuje rámec Knihovny, cílem je automatizace
knihoven ústavů AV ČR a vytvoření virtuální akademické knihovny. AC Linca spadá do
oddělení informačních technologií a na realizaci se podílejí další specialisté z Knihovny.
Členy realizačního týmu jmenuje a odvolává ředitel Knihovny.
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Předmětem hlavní činnosti KNAV je výzkum v oblasti vědeckých informací a knihovědy
a poskytování služeb specializované knihovny dle § 13 zákona č. 257/2001 Sb., ze dne
29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon).
Svou činností KNAV přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití
výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Ve vztahu k uživatelům působí KNAV jako univerzální vědecká knihovna, která svými fondy účelně doplňuje sbírky odborných knihoven
jednotlivých pracovišť AV ČR a spravuje Záložní knižní fond AV ČR. KNAV pro uživatele získává, zpracovává a zpřístupňuje vědeckou literaturu v klasické i elektronické formě
a zajišťuje pro ně i další služby, zejména předávání údajů do informačního systému výzkumu a vývoje (RIV), rešerše, mezinárodní výpůjčky, tisk a kopírování, zpracovávání
hromadných dat, převod na jiná média (zejména digitalizace) a expertní činnost pro uchovávání dat. Zajišťuje ošetřování knižních fondů (zejména dezinfekci a vazby). KNAV dále
poskytuje pracovištím AV ČR poradenskou a konzultační pomoc a je střediskem pro
výuku a zvyšování odborné kvalifikace knihovnických a informačních pracovníků AV ČR.
Vydává odborné publikace a bibliografie, zpracovává retrospektivní bibliografie bohemikálních tisků 16. a 18. století a analytické soupisy starých tisků z vlastních fondů. Vypracovává projekty automatizace malých a středních odborných knihoven a automatizace zpracovávání historických knižních fondů. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní
spolupráci včetně mezinárodní výměny publikací a pořádá odborná setkání, konference,
semináře a workshopy. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami
a dalšími vědeckými a odbornými institucemi; v rámci této spolupráce jim při volné
kapacitě může poskytovat služby zajišťované pro pracoviště AV ČR.
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Základní personální údaje
(stav k 31. 12. 2005)

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby)
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,0

21–30 let

9

16

25

25,8

31–40 let

4

8

12

12,4

41–50 let

3

13

16

16,5

51–60 let

3

24

27

27,8

61 let a více

3

14

17

17,5

celkem

22

75

97

100,0

22,7

77,3

100,0

x

%

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní

1

4

5

5,2

vyučen

3

6

9

9,3

střední odborné

1

4

5

5,2

úplné střední

3

12

15

15,5

úplné střední odborné

9

14

23

23,7

vyšší odborné

0

4

4

4,1

vysokoškolské

5

31

36

37,1

celkem

22

75

97

100,0
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3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2005 (Kč)
celkem
průměrný hrubý měsíční plat

15 562

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005
Počet
nástupy

10

odchody
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5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2005
Doba trvání

Počet

%

do 5 let

39

40,2

do 10 let

37

38,1

do 15 let

11

11,3

do 20 let

2

2,1

nad 20 let

8

8,2

celkem

97

100,0
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Údaje o majetku
ve vlastnictví státu, ke kterým má Knihovna právo hospodaření

1. Objekty a pozemky v Praze 6 – ulice Papírenská 114
Jedná se o provizorní dřevěné stavby z roku 1937 o celkové zastavěné ploše 1 110 m2 na
konci doby ekonomické životnosti. Objekt slouží pouze jako dočasné skladiště knih a je
spoluužíván s Etnologickým ústavem AV ČR. Pozemky – komunikace a nádvoří o celkové ploše 928 m2 – jsou částečně zpevněné, leží v zátopovém území Vltavy.

2. Objekty a pozemky v Jenštejně u Prahy č.p. 25 a 27 – Náměstí 9. května
Dva hlavní objekty, zrekonstruované a nově technologicky vybavené o celkové zastavěné
ploše 1 614 m2, slouží jako depozitáře knižních fondů KNAV a ústavů AV ČR, ostatní
objekty slouží k uskladnění stavebních a provozních materiálů, jako pracoviště vysoušení
a dezinfekce knih a jako technické zázemí údržby objektu.
Seznam budov ve vlastnictví státu, s nimiž je Knihovna AV ČR příslušná hospodařit:
kat. území Jenštejn, obec Jenštejn, zapsáno u Katastrálního úřadu Praha-východ
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 19/1, č. popisné 27
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/5, č. popisné 25
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/1
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/2
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/3
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/4
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/7
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/8
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/9
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/10
jiná stavba stojící na pozemku st. parc. č. 22/11
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kat. území Bubeneč, zapsáno u Katastrálního úřadu Praha-město
jiná stavba stojící na pozemku parc. č. 1707/3
jiná stavba stojící na pozemku parc. č. 1707/4
Seznam pozemků ve vlastnictví státu, s nimiž je Knihovna AV ČR příslušná hospodařit:
kat. území Jenštejn, obec Jenštejn, zapsáno u Katastrálního úřadu Praha-východ
parc. č.

druh pozemku

st. 19/1

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/1

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/2

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/3

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/4

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/5

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/7

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/8

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/9

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/10

zastavěná plocha, nádvoří

st. 22/11

zastavěná plocha, nádvoří

25

ostatní plocha, manipulační plocha

26

ostatní plocha, manipulační plocha

27

ostatní plocha, manipulační plocha

29/2

ostatní plocha, jiná plocha

358

ostatní plocha, manipulační plocha

kat. území Bubeneč, zapsáno u Katastrálního úřadu Praha-město
parc. č.

druh pozemku

1707/2

zastavěná plocha, nádvoří – společný dvůr

1707/3

zastavěná plocha, nádvoří

1707/4

zastavěná plocha, nádvoří
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Účetní metoda odpisování
Majetek je odpisován dle odpisového plánu rovnoměrně.
Věcná břemena spojená s nemovitosti nejsou, v rámci restitučního sporu byla vydána
1/20 pozemku p. č. 1707/2 v katastrálním území Bubeneč – ul. Papírenská 114 restituentovi Miroslavu Holanovi, který je v uvedeném poměru spoluvlastníkem nemovitosti

Údaje o hospodaření
Celkové pohledávky a závazky k 31. 12. 2005:
Pohledávky
z toho po lhůtě splatnosti:

362,73 tis. Kč
9,52 tis. Kč, splaceno během ledna 2006

Závazky (krátkodobé)

4 455,80 tis. Kč

Závazky po lhůtě splatnosti

0,06 tis. Kč

Vyhodnocení údajů o výnosech
Náklady za rok 2005 činily

74 702,68 tis. Kč

Výnosy za stejné období činily

75 031,11 tis. Kč

Zisk ve výši 328,43 tis. Kč byl použit k úhradě ztráty v předchozím roce.
Podíl státního rozpočtu na financování činností zpracovatele činil 100 %.
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Rozbor čerpání mzdových prostředků
1. Porovnání závazného ukazatele (limitu) mzdových prostředků a skutečného
čerpání za rok 2005
Prostředky na platy

Ostatní osobní náklady

Ukazatel

tis. Kč

(OON) tis. Kč

závazný ukazatel (limit)

15 075

1 257

skutečnost za rok 2005

15 074

1 256

z toho mimorozpočtové prostředky

0

0

z toho fond odměn

0

0

2. Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2005
Platy

OON

tis. Kč

tis. Kč

0 – Dary a ostat. prostředky rezervního fondu – mimorozpočtové

0

0

1 – Granty Grantové agentury AV ČR – účelové

90

157

2 – Zahraniční granty – mimorozpočtové

0

0

3 – Granty GA ČR – mimorozpočtové

0

0

4 – Projekty ost. poskytovatelů – mimorozpočtové

0

0

5 – Tématický program NPV Informační společnost – účelové

0

0

0

0

0

0

Institucionální prostředky

14 984

1 099

Celkem

15 074

1 256

Článek – zdroj prostředků

6 – Program podp.cíl.výzk.a vývoje a Program podp. projektů cíl.
výzk. – účelové
7 – Zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové
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3. Členění mzdové prostředky podle zdrojů za rok 2005
Mzdové prostředky

tis. Kč

%

institucionální

16 083

98,5

247

1,5

mimorozpočtové (čl. 3 a 4)

0

0

ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7)

0

0

z toho jiná činnost

0

0

16 330

100,0

účelové (kapitola AV– čl.1, 5 a 6)

Mzdové prostředky celkem

4. Vyplacené platy celkem za rok 2005 v členění podle složek platu
Složka platu

tis. Kč

%

platové tarify

11 294

74,9

309

2,0

zvláštní příplatky

0

0,0

ostatní složky platu

0

0,0

náhrady platu

1 523

10,1

osobní příplatky

1 732

11,5

216

1,4

15 074

100,0

příplatky za vedení

odměny
Platy celkem

5. Vyplacené OON celkem za rok 2005
tis. Kč %
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

1 256 100,0

autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepš. návrhy

0

0

odstupné

0

0

náležitosti osob vykon. základní (náhradní) vojenskou službu

0

0

OON celkem

1 256 100,0
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6. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r. 2005
Průměrný přepočt.

Průměr. měsíční

počet zaměstnanců

výdělek v Kč

vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)

1

32 047

odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)

1

22 000

odborný pracovník s VŠ (kat. 3)

25

19 150

odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)

34

14 625

odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)

0

0

technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)

5

17 186

dělník (kat. 8)

13

10 678

provozní pracovník (kat. 9)

0

0

Celkem

79

15 883

Kategorie zaměstnanců

Náklady na výzkum a vývoj
V roce 2005 byl řešen 1 výzkumný záměr a 11 projektů:
1.

Výzkumný záměr AV0Z80770509 (2005–2009)
Výzkum a ochrana pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích,
moderní způsoby zpracování a zpřístupňování jejich informační hodnoty, výhledová
strategie práce s elektronickými dokumenty

2.

Projekt programu MŠMT 1N04144
Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal
Citation Reports)

3.

Projekt programu MK ČR – VISK 7
„Ochranné reformátování Rozprav Československé akademie věd a časopisu Vesmír
a jejich zpřístupnění na Internetu“
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4.

Projekt programu Informační společnost – TP2, 1ET200830526
„Digitální knihovna Akademie věd ČR“

5.

Projekt programu Informační společnost – TP2, 1ET200190513
„DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna“

6.

Projekt programu MŠMT 1N04057
Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce (nositel Masarykova
univerzita v Brně)

7.

Projekt programu MŠMT 1N04129
Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory
(nositel Národní knihovna ČR)

8.

Projekt programu MŠMT 1N04124
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum – Science Direct, Kluwer, Link (nositel Státní technická
knihovna)

9.

Projekt programu MŠMT 1N04186
Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním
zdrojům – GeoRef, GeoBase (nositel Univerzita Karlova)

10. Projekt programu MŠMT 1N04164
Konsorciální nákup biologických databází II – Biological Abstracts, Zoological
Record (nositel Univerzita Palackého)
11. Projekt programu MŠMT 1N04170
Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu – Encyklopedia of Library
and Information Science, Informational Science and Technology Abstracts Plus,
LISA, Library Literature and Information Science Fulltext (nositel Národní knihovna
ČR)
12. Projekt programu MŠMT 1N04167
OCLC FirstSearch Service (nositel Národní knihovna ČR)
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Výsledky řešených projektů lze shrnout následovně:
•

Vytvoření pramenné základny k historickým knižním fondům pro badatele

• Vytvoření maximální dávky digitalizovaných dokumentů z historických fondů
a materiálů poškozených povodněmi při zajištění vysoké kvality
• Vytvoření uživatelsky pohodlného a zpracovatelsky maximálně výhodného prostředí pro ASEP/RIV
• Zpřístupnění širokého spektra vědeckých informačních zdrojů s využitím účelových programů a konsorciálních projektů
• Zajištění plného provozu knihovního systému Aleph všem připojeným ústavním
knihovnám a převedení souborného katalogu AV ČR do tohoto systému
Systematickým vedením průzkumu a analýz historických knižních fondů se výzkum pro
dějiny našeho knihtisku prováděný v KNAV obohatil o důležité objevy nových pramenů.
Poměr cca 22 000 desiderat, jak jsou v bibliografii cizojazyčných bohemik označovány
záznamy o vydáních nepodložených žádným ověřeným exemplářem vůči cca 24 000 vydáním identifikovaným na základě rozboru většího množství výtisků, by se měl výrazně
snížit ve prospěch vydání identifikovaných. Vzhledem k tomu, že každý analytický popis
cizojazyčného tištěného bohemika obsahuje i soupis nalezených exemplářů, rozšířil pokračující výzkum naše znalosti o vzácnosti některých vydání – tato zjištění velmi napomáhají
správcům historických knihovních fondů při vytváření koncepcí ochrany sbírek, naopak
z četnosti dochovaných výtisků lze usuzovat alespoň na minimální výši původního nákladu či dále pátrat po důvodech pravděpodobného značného rozšíření daného spisu, včetně
opakovaných vydání, jejichž výčet rovněž patří k významným výsledkům analytické retrospektivní bibliografie.
Zcela nové poznatky o skladbě domácí tiskařské produkce, specifické pro tento
způsob základního výzkumu, se stanou inspirativními podklady pro studie nejen z dějin
knihtisku, ale též k tématům z dějin literatury, umění, vědních disciplín, mediální komunikace, vzdělanosti, mentality, atd., to vše v nejširších sociálních, kulturních, ekonomických
i politických souvislostech. Například již dnes je v databázi podchyceno na 10 200 jmen,
jež jsou v tiscích zmiňovány a přinášejí tedy data k biografiím konkrétních osobností žijících před rokem 1801 (nejen autorů, překladatelů, editorů, tiskařů a nakladatelů, ale též
umělců, mecenášů, učitelů, studentů, církevních činitelů, panovníků i mnohých dnes již
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zapomenutých osob). Jsou a budou rovněž cenným informačním zdrojem pro odborníky
pečující o svěřené historické knižní sbírky.
Druhý rok provozu digitalizačního pracoviště v Jenštejně se vyznačoval optimalizací pracovních postupů. Špičkové vybavení umožňuje rychlé skenování černobílých materiálů
i velmi kvalitní barevné skenování barevných nebo vzácných materiálů až do formátu A1.
Pracoviště je vybaveno specializovanými softwary pro práci s naskenovaným materiálem
od pořizování a úprav elektronických obrázků, vytváření metadat, archivaci až po zpřístupňování, vše s ohledem na kvalitu a strukturu metadat dle metodiky Národní knihovny
ČR a s ohledem na praxi na obdobných zahraničních pracovištích.
Účelem Digitální knihovny AV ČR je zpřístupnění vědeckých publikací, které
odrážejí výsledky výzkumu v Akademii věd ČR a jejích předchůdkyních, co nejširšímu
okruhu vědeckých a odborných pracovníků. Vzhledem k rozvoji informačních technologií
je možné stále zvyšovat množství, kvalitu a rychlost zpřístupnění dat koncovým uživatelům. Výsledky projektu budou využitelné při realizaci digitálních knihoven a archivů
nejen v AV ČR, ale i ostatní odborné veřejnosti.

Náklady na zahraniční služební cesty
činily v roce 2005 celkem 530 tis. Kč. Jednalo se převážně o účast na konferencích nebo
seminářích pořádaných organizacemi, jichž je knihovna kolektivním členem nebo její pracovníci jsou členy individuálními. Pracovníci též navštívili několik center pro získání
nových zkušeností k realizaci programu (zejména digitalizace) nebo k navázání další spolupráce v zahraničí. Zprávy z těchto cest jsou zveřejňovány v časopise INFORMACE,
který vydává Knihovna.

Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku
Ke zlepšení hospodářského výsledku vedla vnitřní opatření, která byla zavedena za
účelem snížení hospodářské ztráty v předchozím roce.
Podrobnější text Výroční zprávy je k dispozici na:
http://www.lib.cas.cz/informace/Informace-1-2006.pdf
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