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Dopad na uživatele

Zvýšení mezinárodní spolupráce v programech a projektech přinese zlepšení služeb uživatelům a zlepšení ochrany fondů NK. Dojde
především ke komfortnější orientaci uživatelů v informačním bohatství tzv. paměťových institucí, tj. knihoven, archivů a muzeí, pro-
střednictvím vývoje a využití sofistikovaných nástrojů pro vyhledávání informací a práci s nimi. Charakteristické je spojování různorodých
zdrojů do vyšších uživatelsky přívětivých portálů.

Dopad na zaměstnance (partnery)

Tento trend vyžaduje od zaměstnanců větší aktivitu a větší samostatnost a kreativitu v práci. Lepší zapojení je možné pouze na
základě zvýšení jejich odbornosti, odpovědnosti a komunikačních návyků - jde nejen o naprosto samozřejmou odbornou angličtinu, pří-
padně k tomu další jazyky, ale snad ještě více o umění jednat a rozhodovat se v mezinárodním prostředí. V tomto ohledu není situace
v NK a ani v dalších českých knihovnách dobrá. Mezinárodní projekty a členství v EU umožňují zaměstnávat i cizince. Zaměstnanci si
musí uvědomit, že se dostávají do širší mezinárodní soutěže o práci.

NK rozvíjí s řadou zahraničních institucí spolupráci, která umožňuje reciproční návštěvy expertů. Tento typ spolupráce je velmi výhodný,
neboť za přijatelné náklady urychluje výměnu odborných informací. Jde především o země střední a východní Evropy, z nichž některé
jsou rovněž i novými členy EU.

Nároky na rozpočet

Nároky na rozpočet představují zejména ty projekty a nástroje mezinárodní spolupráce, které vyžadují spoluúčast NK a především
překlenutí plateb a jejich náhrady z mezinárodních zdrojů. Tomu může napomoci pouze silný rezervní fond NK.

Dalším nárokem na rozpočet jsou zahraniční služební cesty, kde dosahuje podíl rozpočtu NK cca 1 milionu Kč s tím, že řada dalších
cest je realizována právě z finančních prostředků jednotlivých projektů úplně nebo jen částečně; celkem lze očekávat v r. 2006 usku-
tečnění nejméně cca 130 zahraničních služebních cest.

Plánovaný rok dokončení

Průběžná aktivita dle mezinárodních programů a jejich zaměření.

Pokrok dosažený do roku 2004

NK se zúčastňuje projektů výzkumu a vývoje (dále jen "VaV") EU již od 4. rámcového programu (1994-1998), tj. od začátku, kdy se
asociované země (tj. nečlenské) mohly evropských projektů účastnit. Ve 4. rámcovém programu šlo o dva projekty, kde jsme byli spolu-
řešiteli: LLIIBBEECCOONN a MMAASSTTEERR; v 5. rámcovém programu (1998-2002) jsme se zúčastnili projektů IIDDAAPP (končí v r. 2005) a VVIICCOODDII (skon-
čil v r. 2004); v nyní probíhajícím 6. rámcovém programu (2002-2006) se účastníme od r. 2003 projektu CCAALLIIMMEERRAA jako hlavní partner.

V programu Eureka! jsme spoluřešiteli projektu EECCHH::TTOOPPIICCCC (říjen 2003 - červenec 2005). Navíc v 5. rámcovém programu byl
A. Knoll členem rady projektu PPUULLMMAANN.

V projektech mimo oblast VaV se NK účastní v letech 2004-2005 jednoletých projektů programu EU Kultura 2000, a to Bibliotheca
Sonans a COTOOMCI, dále společných česko-amerických projektů na vývoji metod pro záchranu zaplavených fondů.
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http://www.libecon.org/
http://www.cordis.lu/libraries/en/projects/master.html
http://www.idap-parchment.dk/portal/DesktopDefault.aspx
http://www.vicodi.org/about.htm
http://www.calimera.org/default.aspx
http://www.eureka.be/inaction/AcShowProject.do?id=2597
http://www.pulmanweb.org/


Koncem 90. let měla NK několik projektů v programu Network Library Program Open Society Institute Budapešť a podílela se na
školení knihovníků v zahraničí z pověření OSI Budapešť a mimo něj (Lotyšsko 1999, Mongolsko 2003, Moldavsko 2003, Ukrajina 2003,
Kazachstán 2003, Srbsko 2004 a Litva 2004). V 90. letech jsme řešili také několik pilotních projektů UNESCO pro program Paměť světa,
kde v r. 1999 bylo naše řešení pro digitalizaci rukopisů přijato jako doporučený přístup. V r. 2003-2004 jsme se podíleli na zpracování
výukového CD-ROM o digitalizaci (dvě kapitoly), vydávané UNESCO spolu s FAO.

Někteří odborníci NK byli/jsou členy stálých komisí IFLA. B. Stoklasová byla v minulém funkčním období předsedkyní stálé komise
IFLA pro bibliografii. A. Knoll byl v letech 1996-1999 členem poradní komise programu UUNNEESSCCOO  PPaamměěťť  ssvvěěttaa, od r. 1996 je též stálým
členem její subkomise pro technologii. NK jako instituce je členkou řady mezinárodních knihovnických asociací a institucí (IIFFLLAA, LLIIBBEERR,
CCEENNLL, CCEERRLL a další), ve specifických oblastech je z pohledu ČR jedním z mála domácích  členů EERROOMMMM (European Register of Micro-
form Masters) a TTEEII  CCoonnssoorrttiiuumm (Text Encoding Initiative).

Skutečné náklady do roku 2004

Náklady na výše uvedené aktivity byly z větší části hrazeny z mezinárodních programů a pohybovaly se ročně kolem jednoho
milionu korun.

Pokrok dosažený v roce  2005

A) Mezinárodní výzkum a vývoj

a) Byly úspěšně obhájeny výsledky řešení mezinárodních projektů:

• CALIMERA, FP6 (skončil v květnu 2005) - odpovídá A. Knoll
• ECH:TOPICC, Eureka! (skončil v červenci 2005) - odpovídá A. Knoll

b) Bylo zahájeno řešení nově přijatých mezinárodních projektů:

• M-CAST, e-Content - odpovídá B. Stoklasová
• TEL-ME-MOR, FP6 - odpovídá A. Knoll

c) V nových projektech byl proveden přechod z AC (Additional Cost) modelu financování na FCF a posléze FC (Full Cost).

d) Vědecké rada Národní knihovny ČR posoudila výsledky průzkumu aktivit ve výzkumu a vývoji, který vznikl za vedení Národní
knihovny ČR v projektu TEL-ME-MOR.

e) Národní knihovna ČR se zapojila do 5. výzvy soutěže o projekty v 6. Rámcovém programu EU dvěma projekty, na jejichž posouzení se
dosud čeká

f) Do programu eContentplus nebyl podán žádný projekt z důvodu odřeknutí řady zahraničních partnerů se do programu zapojit. Tím
došlo ke stornování dvou připravovaných projektů. Důvodem byly nevýhodné finanční podmínky podpory EU, které hrozily silným pod-
financováním činností. Šlo především o zkrácení uznaných nákladů v oblasti Režie/Overheads max. na 30% z osobních nákladů, což
při 50% spoluúčasti znamená velké nároky na vlastní rozpočty institucí a na dobrovolnou práci již tak značně vytížených řešitelů.

B) Ostatní mezinárodní  projekty

a) Úspěšně byly dořešeny v rámci mezinárodního týmu projekty programu Kultura 2000 (Bibliotheca Sonans a COMTOOCI).

b) Byly splněny mezinárodní závazky vyplývající z projektu UNESCO, koordinovaném maďarskou Technickou univerzitou v Budapešti.
Fakticky byla digitální knihovna Manuscriptorium obohacena o data z Maďarska a Litvy.

c) Zúčastnili jsme se soutěže o podávání projektů Kultura 2000. Jednoletý projekt Web Cultural Heritage byl vybrán k financování.

d) NK se zúčastnila třemi projekty o získání dotace v tzv. Finančních mechanismech EHS a Norska. V resortním kole se tyto projekty
umístily na 2. (digitalizace rukopisů), 3. (mikrofilmování a digitalizace sbírek na kyselém papíře), resp. 5. místě (revitalizace Klementi-
na)
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http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ifla.org/
http://www.kb.dk/guests/intl/liber/
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm
http://www.cerl.org/
http://www.eromm.org/
http://www.tei-c.org/
http://www.calimera.org/default.aspx
http://www.eureka.be/home.do
http://www.telmemor.net/
http://www.eeagrants.org/


Mezinárodní projekty - viz http://digit.nkp.cz/CDMK/index.htm

C) Další mezinárodní spolupráce

Kromě běžných rutinních činností mezinárodního charakteru (mezinárodní výměna publikací a mezinárodní meziknihovní výpůjční
služba) je NK jako instituce, stejně jako jmenovitě někteří její pracovníci, ččlleennkkoouu  nněěkkoolliikkaa  mmeezziinnáárrooddnníícchh  iinnssttiittuuccíí resp. komisí nebo
poradních orgánů. NK musí být průběžně v těchto souvislostech zviditelňována, to znamená, že přednost při realizaci služebních cest
mají ti zaměstnanci, kteří se konferencí účastní aktivně. Samozřejmá je též účast akvizičních pracovníků na mezinárodních knižních vele-
trzích.

D) Mezinárodní ocenění

V září 2005 byla udělena Národní knihovně ČR prestižní cena UNESCO Jikji za zásluhy v oblasti ochrany a zpřístupnění knihovních
sbírek. Především byly oceněny práce v oblasti digitalizace a mezinárodní přesah v šíření know-how a znalostí s tím souvisejících.

Cíle na rok 2006

Pokud dojde ještě ke schválení dalších mezinárodních projektů, podaných v r. 2005, bude řešitelská kapacita do značné míry saturo-
vána a bude třeba se soustředit na dobré fungování v rámci mezinárodních řešitelských kolektivů

Od 1. 7. 2006 se stává Národní knihovna ČR oficiálně členem Evropské knihovny TEL (The European Library - http://theeuropeanlibrary.org).
Zapojuje se do ní svým elektronickým katalogem, Souborným katalogem ČR a digitálními knihovnami Manuscriptorium a  Kramerius.
Testování komunikace (protokoly Z39:50 a OAI-PMH) začne v lednu 2006. Tento fakt také znamená, že budeme zapojeni v Radě TEL.

Národní knihovna ČR a její Manuscriptorium byly součástí pilotního projektu CERL MSS (Konsorcium evropských vědeckých knihoven).
V r. 2006 očekáváme ukončení testovací fáze a zveřejnění tohoto portálu, který sdružuje elektronické zdroje o rukopisech v Evropě i
USA.

Programem aktivit spojených s digitální knihovnou Manuscriptorium je rozšířit ji o data z dalších zemí - k tomu bude mj. i uspořádán
mezinárodní seminář v rámci konference Inforum a zpracovány příslušné softwarové nástroje.

Garant priority: ředitel VVZ

Komentáře a názory k této strategické prioritě
Chcete připojit svůj názor? Klikněte zde.
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http://digit.nkp.cz/CDMK/index.htm
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=nkcr_clenstvi.htm
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_strategie.htm

