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úvod

rok	2013	byl	pro	pracovníky	Památníku	národního	písemnictví	ohlédnutím	za	jeho	šedesátiletou	historií.	tento	rok	se	
vyznačoval	také	pokračováním	v	řadě	projektů,	které	směřují	do	dalších	let.	Především	to	bylo	dokončení	prací	spoje-
ných	s		centrálním	depozitářem	v	litoměřicích	a	vyhlášení	výběrového	řízení	na	stavební	práce	tohoto	depozitáře.	 
V	souvislosti	s	tímto	depozitářem	se	podařilo	získat	doplňující	menší	třetí	budovu,	která	uzavírá	celý	areál.	dále	pro-
běhlo	výběrové	řízení	na	zhotovitele	projektu	rekonstrukce	nového	sídla	naší	instituce	v	Praze	–	bubenči.	na	podzim	
byla	zahájena	částečná	rekonstrukce	letohrádku	hvězda.	realizace	těchto	záležitostí	umožní	v	budoucnu	vytvoření	
kvalitních	podmínek	pro	pracovníky	a	pro	uložení	sbírek.

u	příležitosti	výročí	instituce	byla	zrealizována	výstava	k	jejím	dějinám	pod	názvem	Šedesát	let	Památníku	národní-
ho	písemnictví,	která	je	umístěna	před	vstupem	do	knihovny	a	studovny	a	prezentována	na	webových	stránkách.	
zároveň	PnP	vydal	publikaci	pod	názvem	Památník	národního	písemnictví	1953–2013.	autorkou	výstavy	a	publikace	
je	růžena	hamanová,	která	v	letech	1992–2011	působila	v	PnP	jako	vědecká	tajemnice.	symbolická	60	tak	provázela	
všechny	další	akce	muzea	a	byla	jak	reflexí	jeho	vývoje,	tak	jeho	směřováním	do	budoucnosti.

na	základě	zajištění	oponentur	dílčích	interních	výzkumných	projektů	došlo	v	roce	2013	k	dokončení	edičního	zpraco-
vání	druhého	svazku	vědecké	edice	depozitář	z	deníku	anny	lauermannové-mikschové	editorek	terezy	riedlbauchové	
a	evy	Farkové.	dále	PnP	vydal	vědeckou	monografii	bronislavy	rokytové	dost	tichého	šepotu.	exilová	výtvarná	scéna	 
v	československu	(1933–1939).	byly	podány	dva	projekty	do	agentury	gačr,	z	nichž	grant	modernismus	–	machar	–	ma-
saryk:	myšlení,	tvorba	a	jednání	byl	od	roku	2014	přijat.	V	sále	boženy	němcové	proběhlo	rovněž	sympozium	Štorchův	
memoriál	ve	spolupráci	s	katedrou	didaktiky	a	dějin	dějepisu	Pedagogické	fakulty	univerzity	karlovy	v	Praze.

Ve	všech	odborných	odděleních	PnP	se	pokročilo	ve	zpřístupnění	fondů	digitální	formou	v	souvislosti	s	celkovým	vý-
vojem	v	oblasti	muzejnictví,	správy	a	zpracování	sbírky.	zároveň	se	pokračovalo	v	řešení	koncepce	celkové	digitaliza-
ce	a	hledání	nových	možností	v	rámci	PnP.	Formou	daru	byl	získán	plošný	skener	formátu	a2	a	profesionální	digitální	
studiový	fotoaparát.	Prostřednictvím	poskytnuté	dotace	iso	b	z	mk	čr	se	podařilo	vytvořit	nové	bezpečné	datové	
úložiště.	došlo	také	k		úpravě	webových	stránek	PnP	a	zpřístupnění	administrace	webu.	na	základě	výběrového	říze-
ní	dojde	v	roce	2014	k	celkové	grafické	úpravě	webu.

instituce	byla	v	roce	2013	úspěšná	také	po	akviziční	a	prezentační	stránce,	přičemž	množství	významných	přírůstků	
pro	fondy	sbírkových	oddělení	bylo	získáno	darem.	řada	odborných	výstupů	se	promítla	do	uskutečněných	výstav	
pořádaných	PnP	či	ve	spolupráci	s	dalšími	institucemi.	Jedná	se	především	o	tři	velké	výstavy	v	letohrádku	hvězda.	
Po	výstavě	michala	singra	pod	názvem	argonauti	následovala	hlavní	výstava	roku	zdeněk	dvořák	(1897–1943):	zapo-
menutý	abstrakcionista,	připravená	hanou	rousovou	ve	spolupráci	s	bronislavou	rokytovou	(ous).	Výstava	vychá-
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zela	nejen	ze	sbírek	PnP,	ale	také	ze	sbírek	dalších	institucí.	Připomněla	osobnost	sochaře	a	designéra	působícího	
zejména	v	meziválečném	období.	Poslední	výstava	v	letohrádku	hvězda	netušený	prostor	na	pomezí	duše	a	krajiny	
představila	práce	studentů	aVu,	kteří	se	inspirovali	knihou	Václava	cílka	krajiny	vnitřní	a	vnější.	

V	malé	výstavní	síni	byla	uspořádána	výstava	Freud	–	Psychoanalysis	–	surrealism	v	rámci	světového	kongresu	Facing	
the	Pain	mezinárodní	psychoanalytické	asociace.	Velmi	důležité	bylo	zrealizování	výstav	ve	spolupráci	s	národním	
muzeem,	národní	galerií	a	národní	knihovnou:	Jiří	kolář	&	béatrice	bizot:	korespondáž	ve	Veletržním	paláci	ng,	Po	
stopách	karla	maye	v	náprstkově	muzeu	národního	muzea	a	místo	pro	imaginaci	v	národní	knihovně.	dalšími	důleži-
tými	výstavními	projekty	v	zahraničí	byl	cyklus	výstav	nejkrásnější/najkrajšie	české	a	slovenské	dětské/detské	knihy,	
připravený	ve	spolupráci	s	bratislavskou	bibianou	a	navazující	na	projekt	realizovaný	v	předchozích	letech.	 
V	českém	domě	v	bruselu	se	konala	výstava	a	Place	for	imagination.	instituce	se	také	zúčastnila	Pražské	muzejní	
noci.	V	rámci	tohoto	projektu	se	potvrdila	vysoká	účast	zájemců	o	konané	výstavy	a	doprovodné	pořady.	k	připravo-
vané	stálé	expozici	v	nových	prostorách	v	Petschkově	vile	bylo	uspořádáno	kolokvium	Proměny	ne/stálé	expozice.	

nezanedbatelnou	součástí	práce	muzea	jsou	literární	pořady	určené	všem	generacím.	Pokračoval	cyklus	Večerů	
evropské	literatury,	který	byl	věnován	národním	literaturám	dvanácti	evropských	jazykových	oblastí,	a	vznikl	za	
spolupráce	s	institutem	umění	–	divadelním	ústavem	a	zastoupením	evropské	komise	v	čr.	Proběhla	řada	worksho-
pů	pro	děti	a	studenty	se	zaměřením	na	literární	osobnosti.	tradičně	již	to	byl	také	festival	„děti,	čtete?“	a	vyhlášení	
ceny	zlaté	stuhy.	Pochopitelně	nelze	zapomenout	ani	na	soutěž	nejkrásnější	české	knihy	roku,	která	se	koná	ve	spo-
lupráci	s	mk	čr,	a	kolekce	vítězných	knih	je	následně	prezentována	v	partnerských	institucích	jako	moravská	galerie	
apod.,	ale	i	na	zahraničních	knižních	veletrzích.

uplynulý	rok	byl	vzhledem	k	daným	úkolům	velmi	náročný,	a	tak	bych	rád	poděkoval	všem	zaměstnancům	za	jejich	
práci.	Věřím,	že	součinnost	všech	může	i	přes	potíže	vytvořit	dobrý	výsledek.	V	době	změn,	kterými	naše	instituce	
prochází,	je	právě	vzájemná	spolupráce	velmi	důležitá.	

mgr.	zdeněk	Freisleben
ředitel

Památníku	národního	písemnictví

1. sbÍRKA PNP

Památník národního písemnictví (PNP) – státní příspěvková výzkumná organizace, je paměťovou institucí	specializova-
nou	na	shromažďování,	odborné	zpracování,	uchování,	výzkum	a	prezentování	pramenů	–	dokumentů	listinné,	knižní	 
i	výtvarné	povahy	–,	vztahujících	se	k	dějinám	literatury,	knižní	kultury	a	kulturní	historie	na	území	čr	od	poslední	třetiny	
18.	století	po	současnost.

PnP	je	v	rámci	ostatních	státních	muzeí	do	jisté	míry	jedinečný.	na	rozdíl	od	muzeí,	jejichž	sbírkotvorný	program	je	často	
značně	široký	a	zasahuje	tak	řadu	různých	oborů,	je	muzeem	v	podstatě	monotematickým.

sbírku PNP	tvoří	z	podstatné	části	archiválie,	uložené	v	oddělení	literárního	archivu,	který	je	podle	§	80	 
a	násl.	zák.	č.	499/2004	sb.	o	archivnictví	a	spisové	službě	veřejným	specializovaným	archivem.	od	roku	2000	jsou	fondy	
literárního	archivu	PnP	povinně	zapisovány	do	Programu	pro	evidence	archivů	(Peva)	archivní	správy	mV	čr.	Jedná	se	 
o	nejucelenější	soubor	pramenů	ke	studiu	české	literární	historie	(od	konce	18.	století	do	současnosti)	v	čr	a	řadí	se	 
k	nejvýznamnějším	evropským	sbírkám.

kromě	archiválií	se	sbírka	dále	člení	do	pěti	podsbírek	(15,	18,	19,	24,	25)	zapsaných	dne	25.	9.	2002	ve	smyslu	§	3	odst.	2	a	§	17	odst.	2	
zákona	č.	122/2000	sb.	o	ochraně	sbírek	v	platném	znění	do	centrální	evidence	sbírek	(ces)	vedené	na	mk	čr.	

Fondy literárního archivu PNP	(osobní	archivy	spisovatelů,	nakladatelství,	spolků	apod.	výše	zmíněného	období,	celkem	cca	
7	milionů	archivních	jednotek	v	2	262	fondech)	jsou	obsahově	provázány	s fondem veřejně přístupné knihovny PNP	(staré	
tisky,	knižní	produkce	výše	zmíněného	období,	bibliofilie	a	profilované	osobní	knihovny	autorů	obsahující	knihy	s	řadou 
autorských	rukopisných	vpisků	a	poznámek	–	celkem	431	089	svazků,	z	toho	77	osobních	a	institucionálních	knihoven)	 
i	s výtvarnými fondy	PnP	(ilustrační	tvorba	k	literárním	dílům,	vlastní	tvorba	osobností,	jejichž	archivní	fondy	či	osobní	
knihovny	jsou	uloženy	ve	výše	uvedených	sb.	odděleních,	obrazy	a	další	sbírkové	předměty	z	pozůstalostí	autorů,	ex	libris,	
celkem	cca	272	100	sb.	předmětů	z	toho	cca	70	významných	sběratelských	souborů	–	např.	karáskova	galerie).	

Veřejnosti PNP poskytuje služby jednak ve studovnách PNP	(lístkové	katalogy	všech	sbírkových	oddělení,	prohlížeč	zpraco-
vaných	materiálů	uměleckých	sbírek,	příruční	odborná	knihovna,	vystavená	periodika,	reprodukční	služby),	jednak přístupem 
přes internet	(Průvodce	po	fondech	literárního	archivu,	prohlížeč	archivní	databáze	Janus,	elektronické	databáze	knihovny,	
naskenovaný	lístkový	katalog	knihovny	pořízený	v	rámci	nris,	elektronický	katalog	knihovny	od	roku	1992).

sbírka PNP jako celek	–	zejména	její,	veřejnosti	přístupná,	odborně	zpracovaná	část	–	je	jedinečným,	cenným	zdrojem	pro	
základní	i	aplikovaný	literárněvědný	i	mezioborový	výzkum.	Výzkumně	je	využívána	tuzemskými	a	zahraničními	odborný-
mi	badateli	oborově	příbuzných	institucí	(nejen	bohemisty),	vysokoškolskými	studenty,	doktorandy,	masmédii,	zájemci	 
z	širší	veřejnosti	a	samozřejmě	i	odbornými	pracovníky	PnP.	
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2. VÝZKumNÁ ČiNNOst 

Výzkumná činnost patří mezi základní statutární činnosti PNP.

Výzkumná činnost pracovníků PNP	není	záležitostí	posledních	let;	promítá	se	nejen	do	řešení	grantů	veřejné	
soutěže	vyhlašované	gačr	či	mk	čr	(viz	mj.	soupis	ukončených	grantů	v	is	VaVai	od	roku	1993	či	na	webových	
stránkách	PnP	http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz	(soubor	Věda	a	výzkum	–	archiv	dokončených	pro-
jektů),	ale	i	do	nově	přihlášených	dílčích	projektů	PnP	pro	rok	2013,	do	tvorby	scénářů	literárních	výstav,	v	nichž	
jsou	prezentovány	nově	uplatněné	poznatky	ze	studia	materiálů	sbírky,	či	do	pedagogické	činnosti	některých	
odborných	pracovníků	a	dále	do	edukačních	pořadů	PnP	určených	dospělým	a	mládeži.	

Projekty	řešené	v	rámci	grantů	vycházejí	převážně	z	vytěžení	a	zpřístupnění	významných	materiálů	rozsáhlé	
sbírky	PnP.	V	roce	2013	pracovníci	ola	pokračovali	v	práci	na	projektu	univerzity	J.	e.	Purkyně	v	Ústí	nad	labem	
Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi,	který	byl	přijat	v	rámci	operačního	programu	Vzdělávání	pro	kon-
kurenceschopnost	a	bude	řešen	do	poloviny	roku	2014.	V	jeho	rámci	byly	vyhotoveny	příručky	Pokyny pro zpraco-
vání archivního materiálu v Literárním archivu PNP a manuál k vyplňování programu Janus archiv v Literárním 
archivu PNP.	ola	rovněž	zahájilo	spolupráci	na	grantu	Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví,	
jehož	řešitelem	je	univerzita	loránda	eötvöse	v	budapešti.	byly	podány	dva	projekty	do	agentury	gačr,	grant	
modernismus – machar – masaryk: myšlení, tvorba a jednání	je	od	roku	2014	přijat.	

Pracovníci	ola	se	společně	s	Pedagogickou	fakultou	univerzity	karlovy	podíleli	na	přípravě	prvního	sympozia	 
z	cyklu	konferencí	věnovaných	kulturněhistorickým	tématům.	Ve	dnech	11.	–	12.	dubna	2013	se	uskutečnil	Štorchův 
memoriál v	sále	boženy	němcové.	dále	pracovníci	ola	začali	připravovat	druhé	sympozium	na	rok	2014	Knihovny, 
knihovníci a čtenáři. mezinárodní sympozium na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě 
Jana thona	a	především	mezinárodní	konferenci	„Obrazy, ze kterých žiji“. Dílo bohumila Hrabala v proměnách,	
kterou	PnP	pořádá	ve	spolupráci	s	Ústavem	pro	českou	literaturu	aV	čr.

na	základě	zajištění	oponentur	dílčích interních výzkumných projektů	pracovníci	všech	tří	odborných	oddělení	
pokračovali	na	přípravě	projektů,	které	směřují	k	vydání	odborných	publikací	či	studií.	V	roce	2013	v	PnP	vyšla	
vědecká	monografie	bronislavy	rokytové	(ous)	Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Českosloven-
sku (1933–1939).	došlo	rovněž	k	dokončení	edičního	zpracování	druhého	svazku	edice Depozitář Z deníků Anny 
Lauermannové-mikschové	(eds.	tereza	riedlbauchová	a	eva	Farková),	která	vyjde	v	roce	2014.	

k	novému	vývoji	došlo	rovněž	v	souvislosti	s	periodikem Literární archiv.	od	čísla	45/2013	Vilém mrštík –  
od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora)	jsou	uváděna	klíčová	slova	v	češtině	a	angličtině,	obsah	
v	angličtině	a	pokyny	pro	autory.	zároveň	byly	zahájeny	přípravné	práce	na	sborníku	literární	archiv	číslo	46/2014	

bohumil Hrabal – Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla,	který	bude	obsahovat	část	příspěvků	
z	mezinárodní	vědecké	konference	„Obrazy, ze kterých žiji“. Dílo bohumila Hrabala v proměnách.	rovněž	bylo	
vybráno	téma	sborníku	pro	číslo	47/2015,	jímž	je	obraz	druhé	světové	války	v	literatuře.

odborní	pracovníci	PnP	se	nadále	aktivně	podíleli	na	vědeckých	konferencích	a	odborně	publikovali	(kritické	edi-
ce	a	studie	ve	vědeckých	časopisech,	příspěvky	ve	sbornících	z	vědeckých	konferencí	či	v	katalozích	 
a	publikacích	k	výstavám	oborově	příbuzných	institucí).	
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3. KANCELÁŘ ŘEDitELE (OKŘ)

Centrální depozitář v Litoměřicích a nové sídlo PNP v Praze 6 
byly	dokončeny	práce	spojené	s		centrálním	depozitářem	v	litoměřicích	včetně	vybavení	jednotlivých	částí.	 
bylo	vyhlášeno	výběrového	řízení	na	stavební	práce	centrálního	depozitáře.	Podařilo	se	získat	doplňující	menší	
třetí	budovu,	která	bude	používána	jako	záložní	depozitář	a	pracoviště.	na	základě	předběžné	dohody	s	národ-
ním	muzeem	se	počítá	s	malou	výstavní	síní	a	přednáškovým	sálem	v	souvislosti	s	nově	budovaným	depozitářem	
muzea	hudby	nm	v	sousedství	centrálního	depozitáře	PnP.	dále	proběhlo	výběrové	řízení	na	zhotovitele	projektu	
rekonstrukce	nového	sídla	PnP	v	Praze	–	bubenči.	na	podzim	byly	zahájeny	částečné	opravy	omítek,	dlažby	 
a	okenic	letohrádku	hvězda.	

Pokračování na přípravě scénáře pro expozici v novém sídle PNP  
17.	dubna	2013	proběhlo	kolokvium	Proměny	ne/stálé	expozice,	na	němž	vystoupili	externí	odborníci	z	příbuzných	
institucí	z	celé	české	republiky.	kolokvium	zahájil	s	tématem	příspěvku	ne/stálá	expozice	muzea	písemnictví?	
zdeněk	Freisleben.			

60. výročí PNP 
byla	zrealizována	výstava	k	dějinám	instituce	Šedesát	let	Památníku	národního	písemnictví,	která	byla	trvale	umís-
těna	na	chodbě	před	vstupem	do	knihovny	a	studovny,	PnP	vydal	také	publikaci	Památník	národního	písemnictví	
1953–2013.	Pro	bývalé	i	současné	pracovníky	PnP	bylo	uspořádáno	slavnostní	setkání	v	sále	boženy	němcové.

Profilace PNP jako výzkumné organizace  
byla	dokončena	ediční	příprava	2.	svazku	vědecké	edice	depozitář	z	deníků	anny	lauermannové-mikschové,	který	
vyjde	v	první	třetině	roku	2014.	byly	rozjednány	svazky	na	další	roky.	odborně	byla	zaštítěna	publikace	bronislavy	
rokytové	dost	tichého	šepotu.	exilová	výtvarná	scéna	v	československu	(1933–1939),	která	z	důvodu	výpravného	
výtvarného	doprovodu	vyšla	mimo	edici	depozitář.	byly	podány	2	granty	do	agentury	gačr.	

Zahájení výběrové digitalizace sbírky  
V	roce	2013	se	podařilo	získat	sponzora	canon	business	services,	který	PnP	pořídil	profesionální	plošný	skener	
formátu	a2	a	profesionální	digitální	studiový	fotoaparát.	Prostřednictvím	poskytnuté	dotace	iso	b	z	prostředků	
ministerstva	kultury	čr	se	podařilo	vytvořit	elementární	bezpečné	datové	úložiště	–	proběhl	upgrade	dvou	stáva-
jících	serverů	instituce,	přičemž	jeden	z	nich	byl	umístěn	do	prostor	digitalizačního	pracoviště.	

Zvyšování dostupnosti informací o sbírce PNP 
byla	zrealizována	kompletní	úprava	administrační	vrstvy	webu	PnP	a	zajištěna	komplexní	přímá	administrace	
webu.	Proběhla	částečná	obsahová	úprava	webových	stránek	PnP;	grafická	úprava	proběhne	v	roce	2014.	

Řešení ekonomické, personální a mzdové problematiky 
V	rámci	pokračující	personální	reorganizace	bylo	vypsáno	výběrové	řízení	na	místo	asistentky	okř,	odborných	
pracovníků	ola	a	ous,	jakož	i	oPs.

Členství v komisích, radách, spolupráce s ostatními institucemi 
Freisleben Zdeněk:	akademie	designu	čr,	grantová	komise	mk	čr,	icom,	poradní	sbor	pro	sbírkotvornou	činnost		
	 nm,	redakční	rada	amg,	senát	amg,	ediční	rada	PnP,	výstavní	rada	PnP,	redakční	rada	sborníku		
	 literární	archiv	PnP	

Riedlbauchová tereza:	ediční	rada	nm,	porota	drážďanské	ceny	lyriky,	ediční	rada	PnP,	výstavní	rada	PnP,		
	 	 redakční	rada	sborníku	literární	archiv	PnP

Publikační činnost 
Freisleben Zdeněk:	cosi	jako	kniha.	in:	hledání	ztraceného	místa	(cd	nosič),	Jihočeská	univerzita	v	českých		
	 budějovicích,	české	budějovice,	2013,	s.	48–55;	isbn	978-80-7394-424-7	 
Freisleben Zdeněk:	rozhovor	s	ředitelem	oblastního	muzea	v	litoměřicích	mgr.	tomášem	Wiesnerem.	Věstník		
	 amg	čr,	r.	13,	č.	4,	2013,	s.	28–29 
Riedlbauchová tereza – Farková Eva (eds.):	z	deníků	anny	lauermannové-mikschové	(příprava	svazku	pro	edici		
	 depozitář,	vyjde	2014)		 
Riedlbauchová tereza:	nejkrásnější	české	knihy	roku	2012	a	nové	podněty.	 
	 in:	nejkrásnější	české	knihy	roku	2012.	ministerstvo	kultury	čr	a	Památník	národního	písemnictví,		
	 Praha	2013,	s.	3–4;	isbn	978-80-87546-08-6	(mk	čr),	isbn	978-80-87376-06-5	(PnP) 
Riedlbauchová tereza:	holanovská	monografie,	Plav	3,	2013,	s.	50–52;	issn	1802-4734 
Riedlbauchová tereza:	holanovský	sborník	ve	francouzštině,	česká	literatura	4,	2013,	s.	625–634;	 
	 issn	0009-0468

Konference 
Freisleben Zdeněk:	cosi	jako	kniha,	konference	autorská	kniha	–	hranice	a	přesahy,	mezinárodní	konferenční		
	 setkání	hledání	ztraceného	místa,	národní	knihovna,	Praha,	15.	5.	2013 
Freisleben Zdeněk:	ne/stálá	expozice,	mezinárodní	konference	muzeum	a	změna	iV,	amg,	 
	 nová	budova	národního	muzea,	Praha,	12.11.	–	14.	11.	2014 
Freisleben Zdeněk:	ne/stálá	expozice	muzea	písemnictví?,	sympozium	Proměny	ne/stálé	expozice,	Památník		
	 národního	písemnictví	(sál	bn),	17.	4.	2013 
Riedlbauchová tereza:	Julius	zeyer:	médiateur	de	la	culture	française,	konference	médiateurs	et	lieux	de		 	
	 médiation	culturelle	entre	la	France	et	l’europe	centrale,	fakulta	Paříž	1,	sorbonna,	 
	 institut	slovanských	studií,	Paříž,	24.	10.	–	25.	10.	2013
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dopis	t.	g.	masaryka	J.	s.	macharovi	z	20.	12.	1893dopis	Jana	zahradníčka	Janu	Franzovi	ze	17.	7.	1933

4. sbÍRKOVÁ ODDĚLENÍ PNP

A) Literární archiv (OLA)
činnost	ola	probíhala	dle	plánu	hlavních	úkolů	organizace	na	rok	2013.	zaměstnancům	akvizice,	která	se	systema-
ticky	věnuje	kompletaci	stávajících	a	vytváření	nových	osobních	a	korporačních	fondů	především	od	2.	poloviny	 
20.	století,	se	podařilo	získat	(především	darem,	výjimečně	pak	koupí	s	významným	příspěvkem	z	programu	iso)	 
131	642	archivních	jednotek	přírůstků.	k	cenným	nově	získaným	celkům	patří	dodatky	k	fondům,	fondy	či	nové	archivní	
celky	československá	biografie,	český	literární	fond,	Pavel	eisner,	Vilém	hejl,	Josef	hiršal	–	bohumila	grögerová,	Jiří	
kantůrek,	eva	kantůrková,	František	kautman,	Jiří	klobouk,	Jan	Franz,	Josef	svatopluk	machar,	georg	Jiří	morava,	
ladislav	novomeský,	olga	scheinpflugová,	otto	albert	tichý,	Jan	marius	tomeš,	torst,	Jan	zahradníček	a	další.	Jed-
nání	poradního	sboru/sekce	poradní	sbor	pro	archiválie	proběhlo	29.	5.	2013.

V	průběhu	roku	pak	bylo	dokončeno	mj.	zpracování	fondů	J.	červinky,	V.	Fischla,	z.	havlíčka,	a.	m.	Píši	a	dalších.	z	pro-
gramu	iso	mk	čr	se	na	rok	2013	podařilo	získat	finanční	dotaci	z	programu	iso	mk	čr	na	nákup	kartonů	a	nekyselých	
papírových	desek	s	chlopněmi	pro	kvalitnější	a	šetrnější	uložení	archiválií.	ola	i	nadále	zajišťovalo	výpůjčky	pro	bada-
tele	a	spolupracovalo	s	dalšími	institucemi	v	rámci	publikační	i	výstavní	činnosti.	Průběžně	probíhala	práce	s	veřejnos-
tí;	ola	zajišťovalo	exkurze	a	praxe	pro	studenty,	odborní	pracovníci	se	aktivně	účastnili	pořádání	výstav,	vykazovali	
přednáškovou	a	publikační	činnost.

trvajícím	problémem	ola	je	vážný	nedostatek	finančních	prostředků;	až	na	vzácné	výjimky	se	již	delší	dobu	mimo	
možnosti	akvizice	ocitají	nákupy	z	aktuální	nabídky	antikvariátů	a	aukčních	domů.	závažným	problémem	pro	badatele	
i	vlastní	provoz	pracoviště	je	situace	v	mimopražském	depozitáři	ve	starých	hradech	(komplikovaný	vjezd	do	areálu	
pro	ola,	exkurze	a	rušný	turistický	provoz	spojený	s	podnikatelskými	aktivitami	majitele).	

Akvizice 
do	knihy	přírůstků	bylo	zapsáno	celkem	72 přír. č.,	z	toho: 
 nákupy:	9	přír.	č.	celkem	za	650	000	kč;	z toho z programu isO 600 000 Kč 
 dary: 50	přír.	č.	v	odhadu	za	cca	5	662	000	kč 
 ostatní:	(nálezy	při	revizi	fondů):	13	přír.	č.

Celkem bylo získáno a evidováno: 131 642 arch. j.

Zpracování 
Evidence i. stupně: 
do	evidenčního	programu	PeVa	bylo	vyplněno	27	nových	karet	nad.	V	lednu	2013	byla	odevzdána	poslední	verze	databá-
ze	PeVa	archivní	správě	mV	čr	a	národnímu	archivu	Praha	(celkový	počet	ke	konci	roku	2013	je	2	262	karet).	
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Evidence ii. stupně: 
do	počítače	v	programu	Janus	bylo	v	roce	2013	zpracováno	a	uloženo	24 850 arch. j. 
Celkový počet uložených archivních jednotek v programu Janus na konci roku 2013 činil 2 338 057 arch. j.

Pro	fotoarchiv	bylo	zkatalogizováno	410	pozitivů	z	fondu	b.	a.	kvapilové.	 
mikrofilmem	bylo	pořízeno	969	snímků	(fond	b.	bolzana).	

uložení, ochrana, inventarizace sbírky 
Žádost na program isO na konzervaci a ochranu archiválií	nebyla	v	roce	2013	úspěšná,	byla	připravena	žádost	pro	násle-
dující	rok	v	celkové	výši	371 870 Kč.

Dohled nad provozem depozitářů v Praze, Duchcově a ve starých Hradech: 
-	kontrola	zabezpečovacího	zařízení,	rekonstrukce	systému	firmou	Fides	(duchcov) 
-	kontrola	hasicích	přístrojů	požárním	technikem,	aktualizace	požární	dokumentace 
-	školení	požární	ochrany	a	přezkoušení	znalostním	testem	 
-	pravidelná	kontrola	teploty	a	vlhkosti 
-	revize	regálů

inventarizace fondů v	depozitářích	ola	(včetně	fotoarchivu)	probíhala	současně	se	zápůjčkami	a	reprodukcemi.	 
Celkem bylo zrevidováno 545 096 listů a 26 668 kusů.

služby 
Prezenční	výpůjčky	ve	studovnách	ve	starých	hradech	a	PnP	na	strahově: 
Počet badatelů:	1	132	z	toho	66	zahraničních 
Počet návštěv:	1	801	z	toho	131	zahraničních 
Počet výpůjček celkem:	545	096	listů	a	26	668	kusů 
Reprografické služby:	1	020	xerokopií,	1	866	skenů,	260	digitálních	fotografií,	vypáleno	50	ks	cd	rom,	841	kopií	(již	naske-
novaného	materiálu) 
Výpůjčky pro výstavní účely v tuzemsku:	uzavřeno	8	výpůjčních	smluv;	zapůjčeno	549	listů	a	53	kusů 
smlouvy o uveřejnění kopií archivních materiálů:	uzavřeno	83	smluv,	z	toho	6	smluv	se	zahraničními	institucemi	a	badateli. 
byla	dokončena	generální	inventura	lístkového	katalogu	la	ve	studovně	PnP:	revidováno	a	přetříděno	15	kartotéčních	
zásuvek	(Vi-ž).

Příspěvek	Friederike	mayröckerové	 
ze	sborníku	k	šedesátinám	Josefa	hiršala

z	korespondence	adolfa	Weniga	emě	destinnové	
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kresba	kamila	lhotáka	ze	sborníku	k	šedesátinám	Josefa	hiršala	 korespondenční	lístek	egona	bondyho	milanu	balabánovi 
	ze	září	1985

Účast OLA na prezentaci sbírky

1. Výstavy 
Po	stopách	karla	maye,	náprstkovo	muzeum	asijských,	afrických	a	amerických	kultur,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	25.	10.	2012	–	13.	10.	2013	(tomáš	Pavlíček) 
Pojedu	jednou	na	dalekou	Jávu,	galerie	městské	knihovny	v	lounech,	kurátor	výstavy	michala	tomanová, 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	4.	2.	–	30.	3.	2013 
Ve	stínu	svého	manžela?	zdeňka	hlávková-havelková,	žena	architekta	a	mecenáše	Josefa	hlávky,	 
	 dům	historie	Přešticka	–	Přeštice,	smlouva	o	výstavní	spolupráci,	2.	3.	–	19.	5.	2013 
návrat	Františka	langera	na	Vinohrady,	divadlo	na	Vinohradech,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	4.	3.	–	31.	10.	2013 
alexander	stich	(1934–2003),	Filozofická	fakulta	uk,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	7.	3.	–	15.	4.	2013	(miloš	sládek);	 
	 tatáž	výstava	proběhla	též	24.	4.	–	18.	5.	v	okresním	muzeu	v	chomutově, 
	 29.	6.	–	6.	7.	v	sobotce	a	10.	10.	–	31.	10.	v	hradci	králové 
divadelní	vlak	do	Prahy/Pozorišni	voz	do	Praga,	Pedagogické	muzeum	bělehrad,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	16.	4.	–	30.	4.	2013 
život	a	dílo	Václava	hanky,	smlouva	o	výstavní	spolupráci,	 
	 od	8.	6.	2013	–	stálá	expozice	rodného	domu	V.	hanky 
Jiří	kolář	&	béatrice	bizot.	korespondáž,	muzeum	architektury,	Wroclaw,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	vyhotovení	faksimilií	archivních	dokumentů	 
	 Jana	Štursová,	blanka	kropáčková,	5.	7.	–	8.	9.	2013	(tomáš	Pavlíček) 
svět	ladislava	Fukse,	městské	kulturní	zařízení	bělá	pod	bezdězem,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	30.	9.	–	23.	11.	2013	(Jarmila	schreiberová) 
muzeum	brněnska,	Vítězslav	nezval	–	život	a	dílo,	Památník	písemnictví	na	moravě,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	1.	11.	2013	–	30.	3.	2014 
lidé,	místa,	osudy,	iV.	část	stálé	expozice	muzea	Vysočiny,	muzeum	Vysočiny	třebíč,	 
	 smlouva	o	výstavní	spolupráci,	od	23.	11.	2013

2. Publikační činnost 
Vydání	sborníku	literární	archiv	č.	45	Vilém mrštík – od realismu k moderně  
 (ke 150. výročí narození autora) 
Přípravné	redakční	práce	pro	literární	archiv	č.	46	bohumil Hrabal – Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života  
 a díla (ke 100. výročí narození autorů) 
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V	rámci	edice	soupisy	osobních,	nakladatelských	a	korporačních	fondů	ola	byly	nově	vytištěny	soupisy	fondů	Viktor	
Fischl,	František	hrubín,	božena	němcová,	zbyněk	havlíček,	Jaroslav	červinka,	antonín	matěj	Píša,	Václav	Prokůpek	 
(2.	část),	Franz-Xaver	Wimmer,	Pedagogická	knihovna	berlin,	robert	nostitz-rieneck,	bund	der	deutschen	in	böhmen

3. Práce s veřejností 
Exkurze:  
1	exkurze	do	ola,	pracoviště	staré	hrady	pro	studenty	Pedf	uhk	(Jan	bílek),	 
2	exkurze	po	ola	–	1	pro	studenty	hamburské	univerzity	a	1	pro	studenty	(germanisty)	uJeP	Ústí	nad	labem	(naděžda	
macurová),	 
8	exkurzí	v	PnP	(1	pro	kazašské	studenty	historie,	1	pro	studenty	FF	uPol	v	olomouci,	1	pro	PedF	uk,	1	pro	ktF	uk,	 
1	pro	FF	Jihočeské	univerzity,	1	pro	studenty	etnologie	FF	masarykovy	univerzity	v	brně,	1	pro	FF	uk,	1	pro	překladatele	 
z	češtiny	–	miloš	sládek)

Praxe:  
vedení	1	studentky	FF	uk,	14	dní	v	prosinci	(dorota	lábusová)

Odborné konzultace:  
v	rámci	grantu	communitas	pro	praxis	vedení	bakalářské	práce	andrei	ryšavé 
germánská	mytologie	v	českém	a	německém	pravicovém	extremismu	(rudolf	Pannwitz)	–	příprava	materiálů	pro	prakti-
kantku,	2x	konzultace	nad	materiálem	(naděžda	macurová)

Přednášky, konference, semináře, publikační činnost zaměstnanců OLA

1. Publikační činnost 
bílek Jan:	dva	dopisy	Jarmily	čapkové	tomáši	g.	masarykovi.	in:	Panu	profesorovi	s	úctou:	 
	 pocta	aleši	Fettersovi,	ed.	eva	koudelkova,	nakladatelství	bor	(balvín	sv.	7),	liberec	2013,	s.	22–27;	 
	 isbn	978-80-87607-13-8 
bílek Jan: literární	kritik	Jaroslav	červinka.	tvar	24,	2013,	č.	18,	s.	20;	issn	0862-657X	 
bílek Jan:	zpráva	o	osobním	archivním	fondu	Jaroslava	červinky.	literární	archiv	45,	2013,	s.	353–357;	issn	0231-5904 
Dörflová Yvetta:	božena	němcová	ve	fondech	literárního	archivu	Památníku	národního	písemnictví.	 
	 literární	archiv	45,	2013,	s.	326–	352;	issn	0231-5904 
Ferklová Renata: takhle	to	nejde,	abys	nic	nedělal,	básničky	–	to	je	málo:	střípky	z	životního	příběhu	básníka	Františka		
	 hrubína,	tvar	24,	2013,	č.	16,	s.	19;	issn	0862-657X 
Hamanová Růžena:	Památník	národního	písemnictví	1953–2013.	Památník	národního	písemnictví,	 
	 Praha	2013,	173	s.;	isbn	978-80-87376-09-6 
Klínková, Hana: antonína	koniáše	druhý	život	v	životě	a	díle	Josefa	Váchala.	in:	Valentová,	 

	 kateřina	–	sládek,	miloš	–	svatoš,	martin	(eds.):	krátké	věčného	spasení	upamatování:	 
	 k	životu	a	době	jezuity	antonína	koniáše.	Ústav	pro	českou	literaturu	aV	čr,	Praha	 
	 2013,	s.	107–133;	isbn	978-80-85778-91-5 
Koten Jan – Pavlíček tomáš (eds.): Šest	feniků	za	exemplář?	ne!	nemožné!	=	sechs	Pfennige	pro	exemplar?	nein!	 
	 unmöglich!:	karl	may,	Josef	richard	Vilímek.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013,	63	s.;	 
	 isbn	978-80-87376-05-8 
Kotyk Petr: Přírůstky	la	PnP	v	roce	2012.	literární	archiv	45,	2013,	s.	325;	issn	0231-5904 
Kuthanová michaela – boháčová Veronika: literáti	z	naší	čtvrti.	Porte	–	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013.	 
	 literární	archiv	45,	2013,	s.	189–254;	issn	0231-5904 
Kuthanová michaela – Dandová marta: korespondence	Jaroslava	kvapila	s	Vilémem	mrštíkem,	aloisem	mrštíkem	a	bože	
	 nou	mrštíkovou.	literární	archiv	45,	2013,	s.	189–254;	issn	0231-5904 
Kuthanová michaela – Lábusová Dorota – macurová Naděžda – Šebestová Helena – Vaníčková Hana: Pokyny	pro	 
	 zpracování	archivního	materiálu	v	literárním	archivu	PnP.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013,	40	s. 
Lábusová Dorota: manuál	k	vyplňování	programu	Janus	archiv	v	literárním	archivu	PnP.	 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013,	30	s. 
schreiberová Jarmila:	a	žil	jsem	vlastně	dva	životy...:	nad	deníky	Viktora	Fischla,	tvar	24,	2013,	č.	19,	s.	13;	issn	0862-657X 
schreiberová Jarmila: Viktor	Fischl,	hebrejským	jménem	avigdor	dagan.	literární	archiv	45,	2013,	s.	358–364;	issn	0231-5904 
Valentová Kateřina – sládek miloš – svatoš martin (eds.): krátké	věčného	spasení	upamatování:	k	životu	a	době	jezuity		
	 antonína	koniáše.	Ústav	pro	českou	literaturu	aV	čr,	Praha	2013,	193	s.;	isbn	978-80-85778-91-5 
sládek miloš: Proměny	obrazu	dítěte	a	výchovy	v	českých	pobělohorských	postilách,	 
	 documenta	Pragensia	31,	2012,	s.	417–439;	issn	0231-7443	 
taudyová Hana: kamarádi	zlatí	–	milá	kamarádečko…	korespondence	gabriely	Preissové	s	bratry	aloisem	a	Vilémem		
	 mrštíky.	literární	archiv	45,	2013,	s.	171–187;	issn	0231-5904 
taudyová Hana:	rádi	bychom	umírali	jako	čeští	občané...:	méně	známé	kapitoly	ze	života	gabriely	Preissové. 
	 tvar	24,	2013,	č.	14,	s.	17;	issn	0862-657X	

2. Konference a přednášky 
Klínková Hana:	Jindřich	Šimon	baar	(1869–1925).	ein	tschechischer	schriftsteller	und	Patriot	des	chodenlandes,		 
	 böhmerwaldseminar	(popularizační	přednáška	pro	adalbert	stifter	Verein	münchen	v	rámci	akce),	 
	 klenčí	pod	čerchovem,	8.	7.	–	9.	7.	2013 
Pavlíček tomáš:	cenzura	v	literatuře	a	umění	střední	evropy,	konference	cenzura	cizojazyčných	tisků	za	první	republiky,		
	 FF	uP,	olomouc,	26.	3.	–	27.	3.	2013 
Pavlíček tomáš: od	cenzora	úředníka	k	národnímu	hrdinovi,	přednáška	v	rámci	cyklu	cenzura	v	českých	zemích,	 
	 Praha,	matice	česká,	12.	4.	2013	 



20 21

sládek miloš: literární	a	kulturní	tradice	spjaté	s	působením	františkánů	v	čechách,	klášterní	kostel	v	zásmukách,	9.	2.	2013 
sládek miloš:	na	okraj	písemné	pozůstalosti	alexandra	sticha,	konference	Pelicanus	vivificans.	 
	 Pocta	žáků	alexandru	stichovi,	FF	uk,	Praha,	7.	3.	–	8.	3.	2013		 
sládek miloš:	biblické	citace	v	českých	postilách	konce	17.	a	první	poloviny	18.	století	aneb	o	pečlivosti	kazatelů	 
	 a	potřebách	posluchačů/čtenářů,	konference	česká	bible. 
	 kulturní,	ideový	a	politický	fenomén	v	proměnách	staletí,	FF	uk	Praha	–	historický	ústav	aV	čr,	 
	 25.	4.	–	26.	4.	2013 
sládek miloš: o	literárním	archivu	PnP	a	o	české	barokní	literatuře,	daruvar,	chorvatsko,	2.	4.	2013 
sládek miloš:	česká	barokní	literatura,	kostel	sv.	Jakuba	v	letařovicích	u	českého	dubu,	22.	6.	2013 
sládek miloš:	barokní	komponovaná	krajina	na	Jičínsku	a	vztah	literárních	a	výtvarných	památek,	Jičínsko,	3.	9.	2013 
sládek miloš:	několik	poznámek	k	písemné	pozůstalosti	karla	krejčího,	konference	Proměny	polonistiky.	 
	 tradice	a	výzvy	polonistických	studií,	FF	uk,	Praha,	6.	11.	–	7.	11.	2013 
sládek miloš:	diference	mezi	kronikou	českou	Václava	hájka	z	libočan	a	Poselkyní	starých	příběhů	českých	Jana	 
	 Františka	beckovského,	na	okraj	hájkovy	kroniky	české,	Účl	aV	čr,	Praha,	listopad	2013

3. Kulturní pořady a práce s médii  
Kotyk Petr – Lábusová Dorota:	pořad	Večerní	host	radiožurnálu,	čro,	25.	1.	2013 
 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2815835#.uQo6rkgjbwm.facebook 
Kotyk Petr – Lábusová Dorota: pořad	Jak	to	vidíte?,	k	75.	výročí	rychlých	šípů,	17.	12.	2013 
 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3026612 
Kotyk Petr – Pavlíček tomáš: k	připravované	dokumentární	publikaci	věnované	100.	výročí	narození	bohumila	hrabala,	 
	 31.	12.	2013 
Pavlíček tomáš:	pořad	nezveřejněná	korespondence	karla	maye,	studio	čt	24,	27.	2.	2013 
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058270227/ 
Pavlíček tomáš:	čro	–	zahraniční	vysílání,	v	rámci	pořadu	o	korespondenci	karla	maye	uveřejněny	ukázky	z	rozhovoru		
	 redaktorky	čro	markéty	kachlíkové	s	tomášem	Pavlíčkem	na	dané	téma,	28.	2.	2013 
 http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/sechs-pfennige-pro-exemplar-nein-unmoeglich-originalbriefe-karl-mays-in-prag 
sládek miloš: nahé	jsou	národy	bez	knih,	tvorba	scénáře,	uvedení	pořadu,	četba	společně	se	zuzanou	Špůrovou,	září	2013 
sládek miloš: chorvatský	rozhlas	uvedl	rozhovor	s	milošem	sládkem	v	rámci	svého	krajanského	vysílání,	3.	4.	2013		

4. Pedagogická činnost 
bílek Jan:	výuka	předmětu	literární	archivnictví	na	PdF	uhk	 
sládek miloš: přednášky	o	literatuře	a	kultuře,	PedF	uk,	katolická	teologická	fakulta,	Praha

 

Členství v komisích, radách, spolupráce s ostatními institucemi 
bílek Jan:	vědecká	rada	PnP 
Dörflová Yvetta: výbor	matice	české	 
Kotyk Petr: výbor	literárního	odboru	umělecké	besedy,	člen	Pen	klubu	 
Klínková Hana:	nákupní	komise	archivu	ng	 
Kuthanová michaela: výstavní	komise	PnP 
macurová Naděžda: nákupní	komise	archivu	nm,	redakční	rada	sborníku	literární	archiv,	výstavní	rada	PnP 
Pavlíček tomáš: redakční	rada	časopisu	česká	literatura,	redakční	rada	časopisu	marginalia	historica,	 
	 redakční	rada	sborníku	literární	archiv	PnP,	ediční	rada	PnP,	výstavní	komise	PnP 
sládek miloš:	vědecká	rada	PnP

Výzkumná činnost

Granty 
1)	Práce	na	grantovém	projektu	communitas	pro	praxis	(projekt	mŠmt	čr	č.	cz	1.07/2.4.00/17.0133)	ve	spolupráci	 
s	univerzitou	J.	e.	Purkyně	v	Ústí	nad	labem	–	příprava	inovované	verze	pokynů	pro	zpracování	fondů	v	ola,	založení	 
a	příprava	fondů	pro	zápis	v	Janusu	a	spolupráce	se	studenty	při	zápisu	a	generování	tiskových	výstupů.	Fondy	Franz	Xaver	
Wimmer,	robert	nostitz-rieneck,	bund	der	deutschen,	Pedagogická	knihovna	berlín.	definitivní	revize	inventářů	a	přípra-
va	pro	tisk	(dorota	lábusová,	naděžda	macurová,	miloš	sládek,	hana	Šebestová,	hana	Vaníčková). 
2)	spolupráce	na	grantovém	úkolu	interPi	–	interoperabilita	v	paměťových	institucích,	který	byl	pod	identifikačním	
kódem	dF11P01oVV023	schválen	v	rámci	Programu	aplikovaného	výzkumu	a	vývoje	národní	a	kulturní	identity	(naki)	
vyhlášeném	a	financovaném	ministerstvem	kultury	české	republiky	(dorota	lábusová).	 
3)	zahájeny	práce	na	projektu	soupisu	hungarik	(ve	spolupráci	s	maďarskými	kolegy	bohemisty),	realizace	u	maďarské	
grantové	agentury	otka	(univerzita	loránda	eötvöse	v	budapešti).	excerpce	inventářů	fondů,	vyhledávání	hungarik	 
v	nezpracovaných	fondech,	zejména	ve	fondu	arno	kraus	a	svaz	československých	spisovatelů	(m.	sládek). 
4)	Podány	2	nové	granty	do	agentury	gačr,	z	toho	byl	první	z	nich	od	roku	2014	přijat: 
a)	modernismus	–	machar	–	masaryk:	myšlení,	tvorba	a	jednání	–	masarykův	ústav	a	archiv	aV	čr	(helena	kokešová)	 
ve	spolupráci	s	PnP	(Petr	kotyk),	doba	řešení	2014–2016.	Projekt	přispěje	k	poznání	stěžejní	etapy	polemického	utváření	
rané	české	moderny	v	komparaci	s	okolními	modernistickými	proudy,	a	to	prostřednictvím	analýzy	vztahu	J.	s.	machara	 
a	t.	g.	masaryka	v	literárních,	kulturních	a	politických	kontextech. 
b)	korespondence	Fráni	Šrámka	–	uhk	(nela	mlsová)	ve	spolupráci	s	PnP	(Jan	bílek),	doba	řešení	2014–2016.  
interní výzkumné úkoly na leta 2012–2016 
macurová Naděžda:	a.	m.	Píša	–	nakladatelský	lektor.	Výbor	lektorských	posudků	z	let	1954	–	1965,	vyjde	v	roce	2015 
sládek miloš:	české	pobělohorské	postily,	vyjde	v	roce	2016
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činnosti	v	knihovně	PnP	byly	zaměřeny	především	na	plnění	hlavních	úkolů	–	zpracování	a	zpřístupnění	podsbírky	18	a	19.	 
z	uvedených	statistik	je	patrné,	že	podíl	knihovny	na	spolupráci	se	souborným	katalogem	nk	čr	se	zvětšil,	vzrostlo	rovněž	
zpracování	knihovního	fondu.	byly	zahájeny	analytické	práce	systematickým	mapováním	proveniencí	podsbírky	18	v	de-
pozitáři	P.	doplňování	prvních	knižních	vydání	české	literatury	z	období	1940–1989,	české	exilové	a	samizdatové	literatury	
20.	století	a	knižních	celků	probíhalo	ve	spolupráci	s	ola.	zasedání	poradního	sboru	pro	podsbírku	18	a	19	se	ve	stanoveném	
termínu	11.	prosince	neuskutečnilo	z	důvodu	nemoci	kurátorky	podsbírky	18,	náhradní	termín	byl	stanoven	na	leden	2014.

s	přípravami	rekonstrukce	centrálního	depozitáře	v	litoměřicích	byly	spjaty	další	činnosti	knihovny	–	příprava	podkladů	pro-
jektu	rekonstrukce	a	stěhování	podsbírky	19	v	rámci	litoměřického	areálu,	které	realizovala	firma	hrubý.

Podobně	jako	v	uplynulých	letech	se	projevil	nedostatek	finančních	prostředků	zejména	v	oblasti	konzervace	a	restau-
rování	sbírkových	předmětů.	tyto	činnosti	nejsou	dlouhodobě	realizovány.	z	důvodu	nedostatku	finančních	prostředků	
stagnuje	i	hardwarové	a	softwarové	vybavení	knihovny.	do	budoucna	je	třeba	uvažovat	o	obnově	sítě	i	počítačového	
vybavení.	absence	it	specialisty	se	projevuje	zejména	v	oblasti	systematické	digitalizace	a	v	oblasti	zpřístupňování	kom-
plexních	informací	badatelům	z	databází	jednotlivých	sbírkových	oddělení.

Akvizice  
do	přírůstkové	knihy	bylo	zapsáno	celkem 3 360 přír. č.,	z	toho 
 nákupy:	565	sb.	př.	per	rollam	pro	podsbírku	(18		34	270	kč,	ehÚ	podle	č.	122) 
	 73	sv.	pro	odbornou	knihovnu	(109	280	kč,	ehÚ	podle	č.	257) 
 dary: bylo	získáno	1	970	darů	(v	hodnotě	200	000	kč) 
 významné akvizice:	část	knihovny	hiršal-grögerová	(soupis	k	dispozici),	 
	 část	knihovny	Viléma	hejla	(soupis	k	dispozici),	část	knihovny	Jaromíra	loužila, 
	 knihovna	libuše	moníkové	část	knihovny	topič-bleakstadová

Do CEs bylo v roce 2013 zapsáno 5 770 inv. č. (podsbírky 15, 18, 19), celkem 6 073 změn.

Celkem v CEs: 433 427 inv. č.

V	roce	2013	bylo	k	18.	12.	zakoupeno	60 titulů	periodik	v	celkové	hodnotě	37 146 Kč.	na	rok	2014	bylo	zrušeno	předplatné	
následujících	titulů:	ateliér	(pro	kabinet	ex	libris	chrudim),	Přehled	kulturních	pořadů	v	Praze	a	týdeník	knihy	(dopravné)	
–	celkem	za	2	553	kč.

b) Knihovna (OK)

dílo	Jeana	effela	v	knihovně	adolfa	hoffmeistera	 dedikace	J.	effela	a.	hoffmeisterovi
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Zpracování 
Evidence i. stupně: 
V	roce	2013	bylo	zapsáno	celkem 4 460 přír. č.	(z	toho	Píša	1	100	přír.	č.)

Evidence ii. stupně:  
zkatalogizováno	bylo 6 351 inv. č. 

Katalogizace periodik	–	celkem	bylo	vytvořeno	290	souborných	záznamů,	které	byly	rovněž	vloženy	do	sk	čr	jako	lokální	
záznam	k	přímému	vstupu	do	databáze	ok.	na	základě	průzkumu	probíhala	katalogizace	časopiseckého	fondu	karáskovy	
galerie	a	katalogizace	vybraných	časopiseckých	celků	ve	fondu	(Freie	bühne,	das	buch	für	alle).

souborný katalog a Národní autority 
V	roce	2013	bylo	v	ok	vytvořeno,	v	nk	čr	prověřeno	a	do	databáze	národních	autorit	nk	čr	vloženo	3 430 autorit.  
Probíhala	pravidelná	kontrola	importovaných	záznamů	do	souborného	katalogu,	celkem	za	rok	2013	bylo	do	sk	čr	přija-
to	4 188 záznamů.

Knihovní celky 
kromě	standardní	katalogizace	pokračovalo	zpracování knihovních celků a.	hoffmeistera,	e.	Juliše,	nakl.	družstva	máJ,	
nakladatelství	evropského	literárního	klubu,	k.	teigeho	a	nakladatele	synka.	Pokračovala	tematická	katalogizace	kni-
hovního	fondu	karáskovy	galerie	(autorské	celky:	arthur	breisky,	emanuel	z	lešehradu,	clemens	brentano,	karel	mašek,	
lothar	brieger,	Josef	holý,	Vratislav	hugo	brunner,	Josef	müldner,	Pavel	z	budče,	Ferdinand	brunetière,	edward	bulwer-
-lytton,	edice	umělecké	památky	F.	topič	a	english	theatre	a	uměleckohistorická	literatura).

Katalogizace knihovního fondu Hellmuth-brauner: 
a)	knihovna	Františka	augustina	braunera:	 
	 identifikace	a	katalogizace	knih	pocházejících	z	knihovny	českého	právníka	a	politika	Františka	augustina		
	 braunera	(1810–1880) 
b)	knihovna	sity	bourgesové:	 
	 identifikace	a	katalogizace	knih	pocházejících	z	knihovny	dcery	anny	bourgesové-braunerové	a	élémira		
	 bourgese	(1887–1915) 
c)	knihovna	Věry	hellmuthové-braunerové:	 
	 identifikace	a	katalogizace	knih	pocházejících	z	knihovny	Věry	hellmuthové-braunerové,	matky	Vladimíra		
	 hellmutha-braunera 
d)	knihy	zabavené	z	„bytu	marty	hellmuthové“:	 
	 katalogizace	první	stovky	knih	pocházejících	–	dle	konfiskačního	seznamu	–	z	bytu	marty	hellmuthové	 
	 a	obsahující	řadu	knih	s	jejími	provenienčními	znaky 

e)	knihy	pocházející	z	knihovny	Josefa	huttera:	 
	 identifikace	a	katalogizace	knih	pocházejících	z	knihovny	muzikologa	Josefa	huttera	(1894–1959) 
f)	průběžná	katalogizace	fondu	(hb	1–100	a	další	tematické	sondy) 
g/	identifikace	dalších	knih	z	knihoven	již	dříve	zkatalogizovaných,	především	odlišení	některých	knih	Vladimíra	braunera		
	 (1853–1924)	a	jeho	syna	Vladimíra	(nar.	1887) 
depozitář Kladruby	–	pokračování	soupisu	svozových	knihoven	(3 500 titulů) 
depozitář Cerhovice –	pokračování	soupisu	knihovny A. m. Píši (1 100 titulů)

Databáze ARL 
k	20.	12.	2012	je	v	elektronické	databázi	arl	celkem	77 066 záznamů, 128 708 záznamů z retrokonverze a 52 532 autorit-
ních záznamů.

Digitalizace 
VisK 5 
Digitalizace Jmenného katalogu knihovny PNP 
na	základě	smlouvy	mezi	Památníkem	národního	písemnictví	a	společností	comdat	s.r.o.	bylo	v	roce	2013	převedeno	
40	000	naskenovaných	lístků	Jmenného	katalogu	PnP	do	strukturované	podoby.	zpracování	bylo	provedeno	metodou	
lokalizace	a	stahování	záznamů	v	kombinaci	s	metodou	retrokon	ve	formátu	unimarc/marc21.	zpracování	probíhalo	 
v	systému	zris		průběžně	od	července	do	listopadu	2013	(dotace	mk	čr	ve	výši	525	000	kč,	podíl	PnP	225	000	kč,	celková	
výše	grantu	750	000	kč).

VisK 7 
Ochranné reformátování periodik, databáze Kramerius 
V	roce	2013	knihovna	PnP	navázala	na	projekt	digitalizace	periodik	podle	nových	standardů	(již	bez	mikrofilmu).	celkový	
rozpočet	pro	digitalizaci	činil	235 000 Kč (164 000 Kč	představovala	dotace	z	mk	čr	a	71 000 Kč	spoluúčast	PnP).	digitali-
zaci	provedla,	stejně	jako	v	minulých	letech,	firma	elsyst.	Proběhla	digitalizace	6	titulů	periodik	o	celkovém	rozsahu	 
30	470	stran.	

skenování – dokumentace 
Jako	součást	odborné	katalogizace	byly	vytvářeny,	dále	tříděny	a	archivovány	skeny	knih	(obálky,	titulní	listy,	ilustrace,	
výzdoba,	tiráž).	do	databáze	bylo	přidáno	10 355 skenů.
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uložení, ochrana, inventarizace podsbírek a knihovního fondu 
inventarizace: 
 podsbírka 18 
	 depozitář	kladno	–	inventarizace	sign.	Q1	a1–Q15	F40:	3	000	inv.	č.	 
	 depozitář	P	–	inventarizace	sign.	P1–P	50:	27	000		inv.	č. 
 podsbírka 19 
	 depozitář	kladruby	–	inventarizace	starých	tisků	signatura	sF:	758	inv.	č.	

inventarizace celkem: 30 758 inv. č.

Restaurátorské a konzervátorské práce:  
neproběhly	z	důvodu	nedostatku	finančních	prostředků	

služby 
zpřístupňování	knihovního	fondu	a	sbírkových	předmětů	ok	ve	studovně	fondů	PnP:	 
badatelé: 218,	z	toho	4	zahraničních 
návštěvy: 291,	z	toho	5	zahraničních 
knihy a časopisy studovna: 952 sv. 
knihy a časopisy mimo studovnu: 932 sv.

bibliograficko-informační služba: zprostředkování	přístupu	do	báze	záznamů	na	internetu,	rešerše,	685	elektronických	 
a	telefonických	dotazů	týkajících	se	sbírek	PnP,	literárních	osob	a	děl,	meziknihovní	výpůjční	služba	5 mVs

Reproslužby	(xerox):	3 649 listů

obálky	akad.	malíře	miloše	nováka	z	fondu	autoraobálky	akad.	malíře	miloše	nováka	z	fondu	autora
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Účast OK na prezentaci sbírky

1. Výstavy 
sigmund	Freud	a	psychoanalýza,	malá	výstavní	síň,	v	rámci	světového	kongresu	Facing	the	Pain	mezinárodní	psychoana	
	 lytické	asociace	Praha,	31.	7.	–	2.	8.	2013	(alena	Petruželková)	

2. Publikační činnost 
a)	katalog	nčkr	2012	 
b)	soupis	vydaných	publikací	a	tisků	za	rok	2013	 
c)	soupisy	v	rámci	edice	soupisy	fondů	ok	(Juliš,	Vladislav)

3. Práce s veřejností 
komentované	prohlídky	výstavy	anatomie	knihovny	(studenti	Úisk,	Jiráskova	společnost,	v	rámci	noci	muzeí)

Přednášky, konference, semináře, publikační činnost zaměstnanců OK

1. Publikační činnost 
publikace 
bílek Karol: malé	dějiny	sobotecka.	2.	díl.	město	sobotka,	sobotka	2013,	200	s.;	isbn	978-80-260-5391-0 
bílek Karol: cestička	k	domovu	známě	se	vine...	sborník	k	ii.	sjezdu	rodáků	a	přátel	libošovicka.	red.	karol	bílek	a	alena		
	 Pospíšilová.	obec	libošovice,	libošovice	2013,	144	s.;	isbn	978-80-260-4609-7

články ve sborníku 
bílek Karol: Perem	(a	počítačem)	kronikářů.	Úvodem	–	nad	kronikami	libošovicka.	in:	cestička	k	domovu	známě	se	vine...		
	 sborník	k	ii.	sjezdu	rodáků	a	přátel	libošovicka.	obec	libošovice,	libošovice	2013,	s.	68–125;	 
	 isbn	978-80-260-4609-7 
bílek Karol: alešovi	je	prý	osmdesát.	in:	Panu	profesorovi	s	úctou.	Pocta	aleši	Fettersovi.	usp.	eva	koudelková,	bor,	 
	 liberec	2013,	s.	210–212;	isbn	978-80-87607-13-8 
bílek Karol:	Přátelství	karla	kazbundy	a	soboteckého	vlastivědného	pracovníka	miroslava	Vlacha.	in:	karel	kazbunda,		
	 kulturní	dědictví	a	mezinárodní	právo.	referáty	z	vědecké	konference	konané	ve	dnech	19.	–	20.	dubna	2013	 
	 v	Jičíně.	z	českého	ráje	a	Podkrkonoší	–	supplementum	16.	státní	oblastní	archiv	v	litoměřicích	–	státní			
	 okresní	archiv	semily	pro	Pekařovu	společnost	českého	ráje,	turnov	2013,	s.	95–102;	 
	 isbn	978-80-86254-28-9,	issn	1211-975X 
bílek Karol:	osobní	vzpomínky	na	marjánku	Vojtíškovou.	in:	čas	v	roce	2012.	ročenka	české	archivní	společnosti.	česká		
	 archivní	společnost,	2013,	s.	196–197;	isbn	978-80-904688-3-2 
bílek Karol:	k	životu	básníka	Václava	Šolce.	in:	z	českého	ráje	a	Podkrkonoší	26.	Vlastivědná	ročenka.	státní	oblastní	 

	 archiv	v	litoměřicích	–	státní	okresní	archiv	semily,	muzeum	českého	ráje	v	turnově,	regionální	muzeum  
	 a	galerie,	Jičín	2013,	s.	242–246;	isbn	978-80-86254-29-6 
bílek Karol: křesťan	Jiří.	zdeněk	nejedlý:	politik	a	vědec	v	osamění	(recenze).	tamtéž	s.	298–300. 
bílek Karol:	než	došlo	ke	vzniku	čsr.	od	Ještěda	k	troskám.	Vlastivědný	sborník	českého	ráje	a	Podještědí	20,	2013,	 
	 s.	170–172;	issn	1214-1798	
články a příspěvky v časopisech  
bílek Karol: zpravodaj	Šrámkovy	sobotky,	bousovák	–	asi	30	drobných	i	větších	článků	a	příspěvků. 
Kašpar Jan: exempláře	z	knihovny	zdeňka	kalisty	(1900–1982)	ve	sbírce	starých	tisků	knihovny	Památníku	národního		
	 písemnictví.	literární	archiv	45,	2013,	s.	285–321;	issn	0231-5904 
Kolařík Karel:	„co	teď	žiji,	tmou	jest	jako	noc“:	Jinošství	jako	model	cizinectví	v	díle	Jiřího	karáska	ze	lvovic.	bohemica		
	 olomucensia	č.	4,	2012,	s.	193–203;	issn	1803-876X 
Kolařík Karel: JrV:	Provenienční	skladba	knihovního	fondu	J.	r.	Vilímek	v	Památníku	národního	písemnictví.	 
	 sborník	národního	muzea	v	Praze,	řada	c	–	literární	historie,	2013,	r.	58,	č.	3–4,	s.	87–93;	issn	0036-5351

2. Konference a přednášky 
bílek Karol:	Přátelství	karla	kazbundy	a	soboteckého	vlastivědného	pracovníka	miroslava	Vlacha,	vědecká	konference	 
	 k	125.	výročí	narození	karla	kazbundy,	Jičín,	19.	4.	2013 
bílek Karol: sobotecký	hřbitov,	festival	Šrámkova	sobotka,	4.	7.	2013 
Kašpar Jan:	staré	a	vzácné	tisky.	Úvod	do	problematiky,	v	rámci	cyklu	přednášek	pro	gymnaziální	studenty,	Vlastivědné		
	 muzeum	ve	slaném	a	gymnázium	Václava	beneše	třebízského	ve	slaném,	slaný,	13.	3.	2013	 
Kašpar Jan: kramerius	v	knihovně	PnP,	seminář	muzejních	knihovníků,	asociace	muzeí	a	galerií	české	republiky,	 
	 Ústí	nad	labem,	4.	9.	2013 
Kašpar Jan: Vavřinec	leander	rvačovský	z	rvačova	–	masopust,	konference	slánské	rozhovory	2013,	 
	 Vlastivědné	muzeum	ve	slaném	a	konvent	karmelitánů	ve	slaném,	slaný,	8.	10.	2013 
Kašpar Jan: staré	tisky	z	knihovny	olomouckého	biskupa	stanislava	ii.	Pavlovského,	konference	bibliotheca	antiqua	2013,		
	 Vědecká	knihovna	v	olomouci	a	arcidiecézní	muzeum	v	olomouci,	olomouc,	31.	10.	2013 
Kolařík Karel: karáskova	galerie	a	knihovna	karáskovy	galerie,	PnP,	studovna	depozitáře	hájenka,	Praha,	23.	4.	2013		
	 (pro	studenty	literární	akademie	–	soukromé	vysoké	školy	Josefa	Škvoreckého) 
Petruželková Alena:	knihy	jako	součást	kulturního	dědictví,	seminář	muzejních	knihovníků,	asociace	muzeí	a	galerií	české		
	 republiky,	Ústí	nad	labem,	3.	9.	2013 
Petruželková Alena:	collecting	ideas	–	the	idea	of	collecting,	sympozium	dla	marbach,	německo,	16.	5.	–	18.	5.	2013 
Petruželková Alena – Kolařík Karel.: spolupráce	při	pořádání	kolokvia	Proměny	ne/stálé	expozice,	koncept	úvodního		
	 příspěvku
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3. Pedagogická činnost 
Petruželková Alena: přednášky	a	semináře	(kniha	19.	století,	osobnosti	knižní	kultury,	Vzhled	knihy	20.	století),	Praha,		
	 Úisk	FF	uk,	obor	knihověda 
bílek Karol:	vedení	bakalářské	práce	magdalény	Šrůtové	na	katedře	čJl	FF	univerzity	hradec	králové

Členství v komisích, radách, spolupráce s ostatními institucemi 
bílek Karol: vědecká	rada	PnP,	předseda	revizní	komise	sdružení	historiků	čr	–	historický	klub	1872,	 
	 redakční	rada	sborníků	z	českého	ráje	a	Podkrkonoší,	zpravodaj	historického	klubu,	zpravodaj	Šrámkovy		
	 sobotky 
Petruželková Alena: skiP,	sdruk,	výbor	komise	knihovníků	amg	(místopředsedkyně),	komise	pro	profesionální	výtvarné		
	 umění	mk	čr	(okruh	5–7,	vydávání	periodik	a	monografií),	poradní	sbor	pro	sbírkotvornou	činnost	nm,	 
	 poradní	sbor	collegia	bohemica,	příloha	literárních	novin	(biblio),	ediční	rada	PnP,	výstavní	komise	PnP	
Kolařík Karel: vědecká	rada	PnP,	ediční	rada	PnP,	výstavní	komise	PnP 
Kašpar Jan: pracovní	skupina	pro	ochranné	reformátování	dokumentů	Visk	7	mk	čr

Výzkumná činnost

Provenio, metodika výzkumu knižních provencií 2012–2015,	naki	mk	čr,	v	grantu	knihovny	národního	muzea	PnP	part-
nerskou	institucí	(karol	bílek,	alena	Petruželková) 
interní výzkumné úkoly na léta 2012–2016 
Kašpar Jan: Významné	osobnosti	české	vědy	a	kultury	od	dob	starších	po	moderní	epochu,	provenience	sbírky	starých		
	 tisků	(sign.	s	a	sF)	–	zpracování	provenienčních	celků	(Jan	bartoš	aj.),	zpracovaný	celek	zdeněk	kalista		
	 vyšel	ve	sborníku	la	č.	45 
Kašpar Jan: novodobé	opisy	předbělohorských	protestantských	tisků	(sign.	rkP)	–	dokončení	studie	do	sborníku	 
	 literární	archiv,	odevzdání	v	roce	2014 
Petruželková Alena: předložení	projektu	na	zřízení	výzkumného	centra	v	PnP	pod	názvem	centrum	pro	mezioborová		
	 zkoumání	knižní	kultury

studovna	Památníku	národního	písemnictví
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k	prioritám	činnosti	oddělení	uměleckých	sbírek	PnP	patří	akviziční	činnost	(doplňování	podsbírek	15	a	24).	V	roce	2013	
byl	z	prostředků	získaných	v	programu	iso	zakoupen	soubor	grafických	listů	a	autorská	kniha	labyrinty	Jiřího	balcara.	
z	rozpočtu	PnP	byl	zakoupen	soubor	autorských	časopisů	heleny	Wernischové	melancholie,	kolekce	fotografií	daniela	
reynka	a	ilustrace	dany	Puchnarové	k	dílům	Františka	halase,	k.	h.	máchy	a	r.	m.	rilkeho.	darem	se	podařilo	získat	cyk-
lus	grafických	listů	davida	cajthamla	k	bibliofilii	lesní	kresby.	

nevyřešené	zatím	stále	zůstává	on-line	propojení	počítačově	zpracovaných	sbírkových	fondů	ous	s	programy	používa-
nými	v	oddělení	literárního	archivu	a	knihovny.	Program	demus,	v	němž	probíhá,	není	s	těmito	programy	kompatibilní.	
řešení	tohoto	problému	i	problému	digitalizace	sbírky	PnP	zůstává	prioritou	koncepce	dlouhodobého	rozvoje	PnP.

Pracovníci	oddělení	uměleckých	sbírek	PnP	se	jako	kurátoři	podíleli	na	přípravě	zahraničních	a	domácích	výstav.	bohaté	
fondy	ous	jsou	také	trvalým	významným	zdrojem	mnoha	zápůjček	pro	výstavy	pořádané	v	jiných	tuzemských	i	zahranič-
ních	galerijních	i	muzejních	institucích.	

Akvizice 
do	knihy	přírůstků	ous	bylo	zapsáno	celkem	7 přír. č.,	z	toho: 
 Podsbírka 15:  
 nákup: 4 přír. č. 
	 celkem	za	188	000	kč,	z	toho	z	programu	iso	bylo	proplaceno	100	000	kč,	z	rozpočtu	PnP	bylo	proplaceno		
	 50	000	kč	v	roce	2013	a	38	000	kč	už	v	roce	2012	 
 dary: 1 přír. č.  
 celkem	za	10	000	kč	ostatní	(převody,	nálezy):	2 přír. č. 
 Podsbírka č. 24 (KEL Chrudim): 0 přír. č.  
Celkem zapsáno 7 přír. č., celkem získáno 144 inv. č.

Významné:  
autorská	kniha	a	soubor	grafických	listů	Jiřího	balcara	z	60.	let	20.	století.

Poradní	sbor	pro	sbírkotvornou	činnost	ous	zasedal	19.	11.	2013.	

Zpracování podsbírek 
Evidence i. stupně: 
do	přírůstkové	knihy	ous	zapsáno	celkem	7	přír.	č. 
do	přírůstkové	knihy	kel	chrudim	zapsáno	0	přír.	č.

C) umělecké sbírky (Ous)

helena	Wernischová,	autorský	časopis	melancholie,	č.	1,	1974dana	Puchnarová,	ilustrace	k	veršům	r.	m.	rilka,	1976,	litografie
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Evidence ii. stupně:  
v	programu	demus	bylo	zpracováno	v	roce	2013: 
Podsbírka	15:	 
fond	Vilímek	–	3	061	inv.	č.,	 
starší	a	nové	přírůstky	–	1	095	inv.	č.,	 
přepis	karet	(fond	holub,	teige)	–	1	208	inv	.	č.		 
celkem:		5	364	inv.	č.	 
Podsbírka	24:	5	496	inv.	č.

Celkem zpracováno v programu DEmus: 10 860 inv. č. 
Celkem v databázích obou pracovišť za celou dobu zpracování DEmus: 100 703 inv. č.  
Celkem má Ous v CEs zapsáno: 272 100 inv. č.

uložení, ochrana a inventarizace podsbírek 
sbírky	byly	průběžně	ukládány	v	depozitářích	ous	a	kel.	z	mimopražských	depozitářů	bylo	dovezeno	5	678	sbírkových	
předmětů.		

inventarizace: 
revize	sbírek	15	a	24:	20 139 inv.č.

skenování – dokumentace: 
Fotografování,	skenování:	2	409	sb.	př.	 
digitalizace	–	různé	fondy:	2	409	sb.	př.

služby 
zpřístupňování	výtvarných	fondů	ve	studovně	ous: 
	 badatelé: 28,	z	toho	5	ze	zahraničí 
	 návštěvy:	47	badatelských	návštěv,	z	toho	7	ze	zahraničí 
	 konzultace	a	rešerše:	86,	z	toho	17	ze	zahraničí	

bylo	uzavřeno	26	výpůjčních	smluv,	bylo	zapůjčeno	celkem	1 292  sb. př.	(z	toho	22	smluv	domácích,	počet	zápůjček:	 
534	sb.	př.	a	4	smlouvy	zahraniční,	počet	zápůjček:	758).	

zpřístupňování	výtvarných	fondů	v	kabinetu	ex	libris:	 
	 badatelé:	2  
	 návštěvy:	5  
	 rešerše:	56

Jiří	balcar,	autoportrét,	1959,	 
kombinovaná	technika

daniel	reynek,	Fotomontáž	č.	177,	2013,	fotomontáž
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Účast Ous na prezentaci sbírky

1. Výstavní činnost 
a	Place	for	imagination,	Prague	house,	brussel,	 
	 31.	1.	2013	–	2.	4.	2013	(Vilma	hubáčková) 
místo	pro	imaginaci,	galerie	klementinum	–	Výstavní	sál,	Praha,	 
	 16.	5.	–	23.	6.	2013	(Vilma	hubáčková) 
michal	singer:	argonauti,	letohrádek	hvězda,	Praha,	 
	 3.	4.	2013	–	19.	5.	2013	(Vilma	hubáčková) 
zdeněk	dvořák	(1897–1943).	zapomenutý	abstrakcionista,	letohrádek	hvězda,	Praha,	 
	 6.	6.	–	15.	9.	2013,	(hana	rousová,	bronislava	rokytová)

2. Publikační činnost 
Rokytová bronislava:	dost	tichého	šepotu.	exilová	výtvarná	scéna	v	československu	(1933–1939).	Památník	národního		
	 písemnictví,	Praha	2013,	216	s.;	isbn	978-80-87376-10-2.

3. Práce s veřejností 
účast	odborných	pracovníků	ous	na	systematické	přípravě	projektu	literárních	aktivizačních	programů	pro	středoškolá-
ky,	ve	spolupráci	s	oPs

Přednášky, konference, semináře, publikační činnost zaměstnanců Ous

1. Publikační činnost  
Hubáčková Vilma:	autorská	kniha	–	hranice	a	přesahy.	in:	hledání	ztraceného	místa.	sborník	konferenčního	setkání,	 
	 Jihočeská	univerzita,	české	budějovice	2013,	s.	5–10;	isbn	978-80-7394-424-7 
Hubáčková Vilma:	místo	pro	imaginaci	(autorská	kniha	a	bibliofilie).	in:	sborník	pro	ex	libris	a	drobnou	grafiku,	ssPe	2013,		
	 s.	53–56;	isbn	978-80-904444-6-1 
Rokytová bronislava:	na	periferii	umění.	motiv	sudet	z	pohledu	ikonografické	interpretace.	in:	ztracená	generace?	 
	 německočeští	výtvarní	umělci	1.	poloviny	20.	století	mezi	Prahou,	Vídní,	mnichovem	a	drážďany.	 
	 sborník	k	mezinárodní	konferenci,	liberec	2013,	s.	86-97;	isbn	978-80-7494-025-5 
Rousová Hana: zdeněk	dvořák	1897–1943,	sochař	abstrakcionista.	arbor	vitae	a	Památník	národního	písemnictví,	 
	 řevnice	–	Praha	2013,	s.	184;	isbn	978-80-7467-035-0,	isbn	978-80-87376-07-2	(spolupráce	b.	rokytová)	

2. Konference a přednášky 
Hubáčková Vilma:	autorská	kniha	–	hranice	a	přesahy,	mezinárodní	konferenční	setkání	hledání	ztraceného	místa,	 
	 národní	knihovna,	Praha,	15.	5.	2013	 

Rokytová bronislava: sudety	jako	ikonografický	typ	umělecké	tvorby,	fórum	Věda	bez	hranic	–	zaostřeno	na	přeshraniční		
	 studie,	centrum	bavaria	bohemia	(cebb),	schönsee,	12.	4.	2013	 
Rokytová bronislava: na	periferii	umění.	motiv	sudet	z	pohledu	ikonografické	interpretace,	mezinárodní	konference	 
	 ztracená	generace?	německočeští	výtvarní	umělci	1.	poloviny	20.	století	mezi	Prahou,	Vídní,	mnichovem	 
	 a	drážďany,	krajská	vědecká	knihovna,	liberec,	22.	10.	–	23.	10.	2013

Členství v komisích, radách, spolupráce s ostatními institucemi 
Hubáčková Vilma: porota	grafika	roku	–	členství	v	porotě	autorská	kniha,	poradní	sbor	nm	–	sekce	knihovna,	odborná		
	 spolupráce	na	projektu	artlist	–	centrum	pro	současné	umění,	ediční	rada	PnP,	výstavní	komise	PnP 
Rokytová bronislava: vědecká	rada	PnP,	výstavní	komise	PnP

Výzkumná činnost

interní výzkumné úkoly na leta 2012–2016 
Rokytová bronislava: dost	tichého	šepotu.	exilová	výtvarná	scéna	v	československu	(1933–1939).	Památník	národního		
	 písemnictví,	Praha	2013,	216	s.;	isbn	978-80-87376-10-2
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rekonstrukce	centrálního	depozitáře	v	litoměřicích

V	roce	2013	měl	PnP	z	koncepčních	a	ekonomických	důvodů	10	pracovišť	na	území	čr:

klášter	premonstrátů	na	strahově	(sídlo	PnP,	odborná	pracoviště,	depozitáře	ok	a	ola),	z	toho	depozitáře	1	991,80	m²

hájenka	(depozitář	ok)	155	m²

dvě	pracoviště	v	chrudimi	(zpracování	sbírky,	výstavní	síň	ous	a	depozitáře)	75,6	m²,	z	toho	depozitář	420	m²

Pracoviště	ve	starých	hradech	(zpracování	archiválií,	studovna,	archiv	PnP,	expozice	interiérů,	depozitáře	ola	a	ous,	
ubytovna)	cca	1	000	m²,	z	toho	depozitáře	749	m²	(prostory	ve	starých	hradech	budou	postupně	vyklizeny	do	ukončení	
nájemní	smlouvy	v	r.	2015)

depozitář	v	cerhovicích	(ok)	217	m²

depozitář	v	kladně	i.	(ok)	978	m²

depozitář	v	kladně	ii.	(ous)	256	m²

depozitář	v	kladrubech	(ok)	443	m²	(v	roce	2008	byla	uzavřena	smlouva	na	dobu	určitou	do	roku	2013,	poté	se	počítá	 
s	vyklizením)

depozitář	duchcov	(ola)	860	m²

depozitář	v	opočně	(ok)	65	m²

současná	koncepce	uložení	sbírky	PnP	počítá	s	vybudováním	centrálního	depozitáře	se	zázemím	odborných	dílen	a	stu-
dovnou.	V	roce	2010	získal	PnP	bezúplatným	převodem	od	mo	čr	dvě	budovy	bývalých	kasáren	v	litoměřicích	a	v	roce	
2013	menší	třetí	budovu,	která	bude	používána	jako	záložní	depozitář	a	pracoviště.	Po	jejich	stavebních	úpravách,	váza-
ných	na	získání	finančních	prostředků,	bude	sbírka	postupně	přemístěna	do	těchto	prostor.

D) Depozitáře
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5. PREZENtACE sbÍRKY (OPs)

Pracovníci	oddělení	oPs	v	roce	2013	zajišťovali	a	realizovali	výstavní	tuzemské	a	mezinárodní	projekty	(výstavy,	před-
nášky,	workshopy,	kolokvia).	Připravovali	autorskou	produkci	pořadů	ve	spolupráci	s	odbornými	pracovníky	z	jednotli-
vých	oddělení	PnP	pro	děti,	studenty	a	dospělé,	které	podléhají	celoroční	dramaturgii	zohledňující	literární	výročí	 
i	svátky	a	reflektující	dobový	kontext.	dále	zajišťovali	převzaté	pořady,	jakými	byly	např.	křty	knih	či	ekumeny	manželů	
brikciusových	aj.	Ve	spolupráci	s	ostatními	literárními	institucemi	a	dalšími	partnery	se	podíleli	na	produkci	společných	
projektů,	jakými	jsou	např.	Večery	evropské	literatury.

nezbytnou	součástí	realizace	těchto	činností	byla	spolupráce	na	scénářích	a	obrazových	prezentacích,	vytváření	smluv	
s	účinkujícími,	grafické	návrhy	a	zpracování	pozvánek,	plakátů,	bannerů	a	dalších	potřebných	propagačních	materiálů	
nezbytných	k	prezentaci	výstav	a	pořadů.	k	těmto	účelům	propagace	vycházel	každé	dva	měsíce	zpravodaj	o	činnosti	
PnP	(skládačka	o	formátu	a4,	dále	jako	e-verze	volně	ke	stažení	na	webových	stránkách	PnP).	Pravidelná	aktualizace	
webové	prezentace	PnP	zajišťovala	efektivní	on-line	komunikaci	s	médii,	laickou	a	odbornou	veřejností.	Jako	každý	
rok	produkovalo	oPs	soutěž	nčkr	2012,	kterou	pořádá	PnP	ve	spolupráci	s	mk	čr.	oPs	přijímalo	a	evidovalo	přihlá-
šené	knihy,	kontaktovalo	porotu	a	organizovalo	její	zasedání.	zajišťovalo	slavnostní	vyhlášení,	které	proběhlo	v	letním	
refektáři	strahovského	kláštera	a	vydání	katalogu.	Vítězné	publikace	spolu	s	katalogem	byly	představeny	v	čr	a	na	me-
zinárodních	soutěžích	po	celém	světě.	oPs	se	výtvarně	a	technicky	podílelo	na	propagaci	PnP	na	květnovém	veletrhu	
svět	knihy,	kde	byly	představeny	výsledky	soutěže	nčkr	2012	a	za	aktivní	spolupráce	s	jednotlivými	odděleními	PnP	
zde	byla	prezentována	aktuální	činnost	instituce.

Produkčně	bylo	zajištěno	vydání	vědeckých	a	popularizačních	publikací	PnP:	sborník	literární	archiv;	dost	tichého	še-
potu.	exilová	výtvarná	scéna	v	československu	(1933–1939);	Šest	feniků	za	exemplář?	ne!	nemožné!	=	sechs	Pfennige	
pro	exemplar?	nein!	unmöglich!:	karl	may,	Josef	richard	Vilímek;	Památník	národního	písemnictví	1853–2013.

V	roce	2013	se	podařilo	PnP	získat	významného	partnera	–	sponzora	firmu	canon	business	services,	který	podpořil	ak-
tivity	digitalizačního	pracoviště	PnP	(součást	oPs)	pořízením	profesionálního	plošného	skeneru	formátu	a2	a	profesio-
nálního	digitálního	studiového	fotoaparátu.	tento	počin	umožnil	profesionálně	dle	koncepce	digitalizace	PnP	a	vnitřní	
směrnice	k	provádění	digitalizace	dále	rozvíjet	plynulou	činnost	pracoviště.	dalším	partnerem	se	stala	společnost	neta-
dmin	s.r.o.,	která	sponzorsky	zapůjčila	hW	a	sW	do	pokladny	v	letohrádku	hvězda.	Prostřednictvím	poskytnuté	dotace	
iso	b	z	prostředků	mk	čr	byl	realizován	upgrade	dvou	stávajících	serverů	instituce.	Podařilo	se	též	vytvořit	elementár-
ní	bezpečné	datové	úložiště,	které	je	umístěno	v	prostorách	digitalizačního	pracoviště.	tím	byla	zajištěna	optimalizace	
bezpečného	a	dlouhodobého	ukládání,	zálohování	digitalizovaných	dat	PnP,	jakož	i	kvalitní	archivace	 
a	posílení	bezpečnosti	digitalizovaných	dokumentů	sbírky	PnP.

zdeněk	dvořák	(1897–1943)	–	zapomenutý	abstrakcionista	(letohrádek	hvězda)

michal	singer	–	argonauti	(letohrádek	hvězda)
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A) Výstavní činnost

1. stálé expozice

Letohrádek Hvězda 
minulost	a	přítomnost	(1.	4.	–	31.	10.	2011)

staré Hrady  
Pracovny	a.	Jiráska,	J.	Vrchlického	a	e.	krásnohorské		

Pelléova 20/70 
Pracovna	ladislava	mňačka					

2. Výstavy

Letohrádek Hvězda  
michal	singer:	argonauti	(3.	4.	2013	–	19.	5.	2013) 
zdeněk	dvořák	(1897–1943):	zapomenutý	abstrakcionista	(6.	6.	2013	–	15.	9.	2013) 
netušený	prostor	na	pomezí	duše	a	krajiny,	na	motivy	knihy	Václava	cílka	(aVu)	(20.	9.	2013	–	31.	10.	2013)

malá výstavní síň strahov  
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012	(25.	4.	2013	–	12.	5.	2013) 
Freud	–	Psychoanalysis	–	surrealism	(31.	7.	2013	–	2.	8.	2013)

strahov, chodba knihovny 
Výstava	Šedesát	let	Památníku	národního	písemnictví	(od	9.	7.	2013	–	stálá	expozice)

Pelléova 20/70 
libuše	moníková:	meine	bücher	sind	teuer/moje	knihy	jsou	drahé	(1.	1.	2013	–	15.	2.	2013) 
Výběr	z	ročníků	nejkrásnější	české	knihy	roku	2009–2012	(1.	1.	2013	–	31.	12.	2013) 
zdeněk	burian	(14.	9.	2013	–	31.	12.	2013)

Výstavy PNP či ve spolupráci na území ČR 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2011,	moravská	galerie,	brno	(1.	1.	2013	–	10.	1.	2013) 
Jiří	kolář	&	béatrice	bizot:	korespondáž,	národní	galerie	v	Praze,	Veletržní	palác,	Praha	(1.	1.	2013	–	17.	3.	2013) 
Po	stopě	karla	maye,	národní	muzeum	–	náprstkovo	muzeum	(1.	1.	2013	–	27.	10.	2013)		 
Pojedu	jednou	na	dalekou	Jávu;		výstava	fotografií	konstantina	biebla,	galerie	městské	knihovny,	louny	 
	 (4.	2.	2013	–	30.	3.	2013) 
Pavel	nešleha	–	možnosti	zobrazení,	galerie	VŠuP,	Praha	1	(1.	3.	2013	–	6.	4.	2013)

„Ve	stínu	svého	manžela?“	–	zdeňka	hlávková-havelková,	žena	stavitele,	architekta	a	mecenáše	Josefa	hlávky,	 
	 dům	historie	Přešticka,	Přešticko	(2.	3.	2013	–19.	5.	2013) 
návrat	Františka	langera	na	Vinohrady,	divadlo	na	Vinohradech,	Praha	(5.	3.	2013	–	31.	10.	2013) 
karel	hynek	mácha	1810–2010:	dvě	století	kultury	s	máchou,	Vědecká	knihovna,	olomouc	(7.	3.	2013	–	29.	3.	2013) 
libuše	moníková:	meine	bücher	sind	teuer/moje	knihy	jsou	drahé,	Vědecká	knihovna,	olomouc	(2.	4.	2013	–	30.	4.	2013) 
alexandr	stich	(1934–2003),	oblastní	muzeum,	chomutov	(24.	4.	2013	–	18.	5.	2013) 
místo	pro	imaginaci	(autorská	kniha	–	bibliofilie	–	ilustrace),	galerie	klementinum	v	nk	čr,	Praha	(15.	5.	2013	–	23.	6.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	svět	knihy,	Výstaviště	holešovice,	Praha	(16.	5.	2013	–	19.	5.	2013) 
život	a	dílo	Václava	hanky,	muzeum	–	rodný	dům	V.	hanky,	hořiněves	(8.	6.	2013	–	stálá	expozice) 
Výstava	alexandr	stich	(1934–2003),	v	prostorách	spořitelny	v	sobotce	v	rámci	57.	ročníku	festivalu	Šrámkova	sobotka,		
	 sobotka	(29.	6.	2013	–	6.	7.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	Polabský	knižní	veletrh	2013,	lysá	nad	labem	(6.	9.	2013	–	8.	9.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	studijní	a	vědecká	knihovna,	liberec,	ve	spolupráci	s	mk	čr	(16.	9.	2013	–	30.	9.	2013) 
svět	ladislava	Fukse,	městské	kulturní	zařízení,	bělá	pod	bezdězem	(30.	9.	2013	–	23.	11.	2013)	 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	univerzitní	knihovna,	Plzeň,	ve	spolupráci	s	mk	čr	(10.	10.	2013	–	30.	10.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	moravská	galerie,	brno	(10.	10.	2013	–	31.	12.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012	/	nejkrásnější	české	knihy	let	2009–2011,	národní	technické	muzeum,	výstavní	sál	 
	 expozice	tiskařství,	Praha	(27.	11.	2013	–	31.	12.	2013)

Výstavy PNP či ve spolupráci mimo území ČR 
najkrajšie	české	a	slovenské	detské	knihy,	zemplínska	knižnica,	gorazda	zvonického	v	michalovciach,	slovensko	 
	 (1.	1.	2013	–	31.	1.	2013) 
místo	pro	imaginaci	(autorská	kniha	a	ilustrace),	Pražský	dům	v	bruselu,	brusel,	belgie		(31.	1.	2013	–	2.	4.	2013) 
najkrajšie	české	a	slovenské	detské	knihy,	hornozemplínska	knižnica,	Vranov	nad	topľou,	slovensko	 
	 (6.	2.	2013	–	22.	2.	2013) 
najkrajšie	české	a	slovenské	detské	knihy,	miestna	knižnica	Petržalka,	bratislava,	slovensko	(6.	3.	2013	–	28.	3.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2011,	mezinárodní	knižní	veletrh	v	lipsku,	německo	(13.	3.	2013	–	17.	3.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2011,	mezinárodní	knižní	veletrh	v	londýně,	Velká	británie	(27.	3.	2013	–	31.	3.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy,	výběr,	mezinárodní	knižní	veletrh	v	boloni,	itálie	(10.	4.	2013	–	14.	4.	2013) 
divadelní	vlak	do	Prahy,	Pedagogické	muzeum,	bělehrad,	srbsko	(16.	4.	2013	–	30.	4.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	univerzitní	knihovna,	budyšín	/	zhořelec,	německo	(6.	5.	2013	–	20.	5.	2013) 
Josef	Váchal	–	alexej	remizov:	umění	jako	hra,	Ústav	ruské	literatury,	Puškinův	dům,	Petrohrad,	rusko	 
	 (18.	5.	2013	–	16.	6.	2013) 
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místo	pro	imaginaci	(galerie	klementinum)

a	Place	for	imagination,	Pražský	dům,	brusel

nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	univerzitní	knihovna,	chemnitz,	německo	(6.	6.	2013	–	23.	6.	2013) 
Jiří	kolář	&	béatrice	bizot:	korespondáž,	ve	spolupráci	s	městským	muzeem	ve	Vratislavi,	muzeem	architektury	ve	 
	 Vratislavi	a	národní	galerií	v	Praze,	sál	muzea	architektury,	Vratislav,	Polsko	(4.	7.	2013	–	8.	9.	2013) 
najkrajšie	české	knihy	2010–2012,	bibiana,	bratislava,	slovensko	(11.	7.	2013	–	25.	8.	2013) 
najkrajšie	české	knihy	2010–2012,	mestská	knižnica	mesta	Piešťany,	slovensko	(5.	9.	2013	–	30.	9.	2013) 
nejkrásnější	české	knihy	2012,	mezinárodní	knižní	veletrh	ve	Frankfurtu	nad	mohanem,	německo	(9.	10.	2013	–	13.	10.	2013)

Virtuální 
Výstava	k	60.	výročí	PnP,	webové	stránky	PnP

Návštěvnost při výstavách PNP 8 346 osob z toho 1 854 seniorů, 1588 studentů, dětí a mládeže, 2 620 os. zdarma  
a 2 284 os. za plné vstupné.

výstava	 celkem	 základní	 senioři	 studenti,		 zdarma	 vernisáž 
	 	 vstupné	 	 děti	a	mládež

3.	4.	2013	-	19.	5.	2013	 
michal singer – Argonauti 1 891 569 545 355 304 118

6.	6.	2013	–	15.	9.	2013	 
Zdeněk Dvořák 3 795 1 119 923 688 960 105

20.	9.	2013	–	31.	10.	2013	 
Netušený prostor  1 580 524 386 439 118 113

Celkem LH 7 266 2 212 1 854 1 482 1 382 336

NČKR/mVs 378 72  106  200

Pelléova při pořadech  
(moníková, Z. burian, NČKR) 702     702

    z toho

Návštěvnost výstav v PNP 8 346 2 284 1 854 1 588  2 620
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b) Programová činnost

1. Pořady pro děti a mládež

Literární salónek Pelléova 20/70

31.	1.	studené	nosy,	teplé	šály	ii	(7–10	let) 
zúčastnilo	se:	19	dětí

19.	2.	o	zemi	tam	i	jinde 
zúčastnilo	se:	32	dětí

21.	3.	Velikonoční	hrábky,	drápky,	odpadky	 
zúčastnilo	se:	43	dětí

5.	4.	noc	s	andersenem 
zúčastnilo	se:	15	dětí

15.	4.	kultura	knihy	–	k.	J.	erben 
zúčastnilo	se:	12	dětí

16.	5.	ota	Pavel 
zúčastnilo	se:	27	dětí

13.	6.	nejkrásnější	v	lese	je	les	 
zúčastnilo	se:	14	dětí

25.	6.	kultura	knihy	 
zúčastnilo	se:	22	dětí

Počet dětí  184 
Počet pořadů pro děti 8

sál boženy Němcové

8.	1.	zima	v	pohádkách	(4–6	let) 
zúčastnilo	se:	38	dětí

3.	5.	divadlo	dno	 
zúčastnilo	se:	89	dětí

3.	5.	divadlo	dno	(2.	představení) 

zúčastnilo	se:	35	dětí

7.	6.	cyrilometodějský	workshop	 
zúčastnilo	se:	7	dětí

7.	6.	cyrilometodějský	workshop	(2.	workshop) 
zúčastnilo	se:	8	dětí

1.	10.	Vidět	Prahu 
zúčastnilo	se:	13	dětí

18.	10.	Je	to	dobré?	co	to	znamená?	 
zúčastnilo	se:	10	dětí

Počet dětí   200 
Počet pořadů pro děti 7

Letohrádek Hvězda 
4.	5.	Workshop	živé	město	 
zúčastnilo	se:	72	dětí

9.	10.	doprovodný	program	k	výstavě	netušený	prostor	
na	pomezí	krajiny	a	duše	 
zúčastnilo	se:	22	dětí

Počet dětí   94 
Počet pořadů pro děti 2

Celkový počet dětí  478 
Celkový počet pořadů pro děti  17

najkrajšie	české	knihy	2010–2012	(bibiana,	bratislava)

netušený	prostor	na	pomezí	duše	a	krajiny	(letohrádek	hvězda)
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2. Pořady pro studenty

Literární salónek Pelléova 20/70 
25.	4.	Prokletí	básníci 
zúčastnilo	se:	17	studentů	

6.	9.	ota	Pavel 
zúčastnilo	se:	13	studentů

3.	12.	Franz	kafka	tak	blízko	našeho	vnímání	světa 
zúčastnilo	se:	23	studentů

Počet studentů 53 
Počet pořadů pro studenty 3

sál boženy Němcové 
15.	2.	ota	Pavel 
zúčastnilo	se:	21	studentů

2.	10.	nahé	jsou	národy	bez	knih	 
zúčastnilo	se:	28	studentů

18.	10.	Je	to	dobré?	co	to	znamená?	 
zúčastnil	se:	1	student

23.	10.	Psáno	na	pohlednice	 
zúčastnilo	se:	46	studentů

Počet studentů 96 
Počet pořadů pro studenty 4

Celkový počet studentů 149 
Celkový počet pořadů pro studenty 7

3. Pořady pro dospělé

Literární salónek Pelléova 20/70 
7.	3.	„Popularita	není	poznání“	aneb	„teď	už	půjdu	přes	
berounku	s	dopisem	do	Paříže“ 
zúčastnilo	se:	3	dospělí	

15.	5.	takový	byl	ladislav	mňačko	 
zúčastnilo	se:	32	dospělých

19.	6.	ladislav	mňačko	 
zúčastnilo	se:	22	dospělých

20.	6.	Přítomní	nepřítomní	přítomní	 
zúčastnilo	se:	14	dospělých

11.	12.	Pocty	mým	současníkům 
zúčastnilo	se:	23	dospělých

Celkový počet dospělých 94 
Celkový počet pořadů pro dospělé 5

4. Pořady ve spolupráci

8.	2.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	18	dětí

20.	2.	Je	to	dobré?	co	to	znamená?,	muzeum	hl.	m.	Prahy 
zúčastnilo	se:	35	dospělých

22.	2.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	14	dětí

8.	3.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	16	dětí

22.	3.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	17	dětí

5.	4.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	12	dětí

19.	4.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	15	dětí

10.	5.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	13	dětí

24.	5.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	13	dětí

26.	6.	cílené	čtení	(7–15	let),	zŠ	J.	Ježka 
zúčastnilo	se:	62	dětí

Počet dětí  180 
Počet pořadů pro děti  9 
Počet dospělých 35 
Počet pořadů pro dospělé 1

Večery evropské literatury 
12.	2.	Večer	evropské	literatury	–	německo,	rakousko 
zúčastnilo	se:	48	dospělých

19.	3.	Večer	evropské	literatury	–	Španělsko,	Portugalsko 
zúčastnilo	se:	56	dospělých

9.	4.	Večer	evropské	literatury	–	maďarsko 
zúčastnilo	se:	52	dospělých

14.	5.	Večer	evropské	literatury	–	benelux 
zúčastnilo	se:	48	dospělých

24.	9.	Večer	evropské	literatury	–	bulharsko,	rumunsko,	
makedonie 
zúčastnilo	se:	46	dospělých

22.	10.	Večer	evropské	literatury	–	Polsko 
zúčastnilo	se:	51	dospělých

19.	11.	Večer	evropské	literatury	–	turecko 
zúčastnilo	se:	46	dospělých

3.	12.	Večer	evropské	literatury	–	romská	literatura	 
zúčastnilo	se:	52	dospělých

Počet návštěvníků pořadů 399 
Počet pořadů  8

Kulturní ekumena Eugena a Zuzany brikciusových 
14.	10.	ekumena	eugena	brikciuse	 
zúčastnilo	se:	122	dospělých

Počet návštěvníků pořadů 122 
Počet pořadů  1

Zlatá stuha 
29.	5.	zlatá	stuha	 
zúčastnilo	se:	123	dětí

Počet dětí  123 
Počet pořadů pro děti  1
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Děti, čtete? 
1.	6.	děti,	čtete?	 
zúčastnilo	se:	147	dětí

Počet dětí   147 
Počet pořadů pro děti (4-14 let) 1

Pražská muzejní noc 
14.	9.	Pražská	muzejní	noc,	literární	salónek	Pelléova	20/70 
zúčastnilo	se:	243	dospělých

14.	9.	Pražská	muzejní	noc,	letohrádek	hvězda 
zúčastnilo	se:	812	dospělých 
Počet návštěvníků pořadů 1 055 
Počet pořadů  2

Celkový počet návštěvníků pořadů ve spolupráci  2 061 
Celkový počet pořadů ve spolupráci   23 
Počet návštěvníků pořadů CELKEm   2 782 
Počet pořadů CELKEm   52

Celkem navštívilo pořady 2 782 návštěvníků  z toho 928 dětí. 
Celkem navštívilo výstavy a pořady 11 134 návštěvníků.

Večer	z	cyklu	Večery	evropské	literatury	(PnP,	Pelléova	20/70)

PnP	60	(PnP,	oddělení	knihovny)
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nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	katalog	soutěže

6. NEJKRÁsNĚJŠÍ ČEsKÉ KNiHY ROKu 2012

do	48.	ročníku	soutěže	nejkrásnější	české	knihy	roku,	v	němž	odborná	porota	hodnotila	produkci	českých	nakladatelů	
roku	2012,	byl	zaslán	dosud	nejvyšší	počet	titulů,	a	to	270,	z	toho	40	prací	bylo	od	studentů	výtvarných	a	polygrafických	
škol.	soutěže	se	zúčastnilo	125	vydavatelských	subjektů.	studentské	práce	pocházely	ze	šesti	škol	z	Prahy,	Plzně,	ostravy	
a	zlína.	technická	komise,	která	klasifikovala	knihy	po	polygrafické	stránce,	vyřadila	čtyři	tituly,	jejichž	vročení	neodpoví-
dalo	stanovám	soutěže;	pro	technickou	nezpůsobilost	nevyřadila	ani	jeden	titul.	V	kategorii	Vědecká	a	odborná	literatura	
soutěžilo	52	titulů,	v	kategorii	krásná	literatura	51	publikací,	v	kategorii	literatura	pro	děti	a	mládež	46	titulů.	Porota	pozi-
tivně	hodnotila,	že	oproti	11	titulům	v	minulém	ročníku	bylo	do	kategorie	učebnice	přihlášeno	20	titulů.	obrazových	 
a	fotografických	publikací	soutěžilo	40,	kategorie	katalogy	byla	obsazena	21	položkami.	z	kategorie	Vědecká	literatura	 
do	kategorie	knihy	o	výtvarném	umění	se	porota	rozhodla	převést	jednu	publikaci.	

Porota zasedala ve dnech 21. 1. – 24. 1. 2013 v tomto složení: 

 Direktorium soutěže: 
bohumil	Fišer 
zdeněk	Freisleben 
tereza	riedlbauchová 
blanka	skučková

 Porota soutěže: 
Petr	krejzek	(předseda)

 Výtvarná komise: 
Petr	babák 
Vladimír	kolenský 
alena	laufrová 
zuzana	lednická 
roman	musil 
Jiří	thýn 
lucie	Vlčková

 technická komise: 
Pavla	čížková	(předsedkyně) 
milan	beran 
Jiří	klíma 
Jiří	kreuz

Čestný host: 
Viera	anoškinová		(slovenská	republika)
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 Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 24. 4. 2013:

 1. Odborná a vědecká literatura  
1.	neobyčejné	přirozenosti	/zuzana	brychtová,	irena	hradecká;	univerzita	Palackého	olomouc/ 
2.	bam	/kolektiv	autorů;	dům	umění	města	brna/ 
3.	Přednášky	pro	studenty	architektury	/herman	hertzberger;	moX	noX/ 
užší výběr 
naprej!	/rostislav	Švácha	a	kolektiv;	Prostor	–	architektura	a	design/ 
Škoda	nevařit.	kuchařka	/martin	Škoda;	smart	Press/ 
lesná	–	50	let	sídliště	/martin	maleček;	obzor	lesná,	občanské	sdružení/

 2. Krásná literatura 
1.		black	book	/tomáš	roubal,	autorská	kniha;	galerie	Ferdinanda	baumanna/ 
2.		hejno	bez	ptáků	/Filip	doušek;	toito/ 
3.		slečny	/barbora	baronová,	dita	Pepe;	lukáš	hvozdecký	–	wo-men/ 
užší výběr 
indiánská	knížka	/alberto	Vojtěch	Frič	–	rodolfo	Ferreira	Fric;	titanic/ 
čas	utopie	/karel	steigerwald;	ing.	tomáš	zerzaň/ 
union	–	ideální	stát	/Jan	čumlivski;	revolver	revue/ 
Poesialita	–	aneb	aby	řeč	nestála	/Pavel	beneš;	Fakulta	umění	a	designu	uJeP,	Ústí	nad	labem/ 
hovory	k	sobě	/marcus	aurelius;	aulos/

 3. Literatura pro děti a mládež 
1.	12	hodin	s	oskarem	/eva	maceková;	baobab/ 
2.	říkání	na	přání	/	Pavlína	lörinczová;	bylo	nebylo/ 
3.	cirkus	ulice	/dagmar	urbánková;	baobab/ 
užší výběr 
nereptej	a	breptej	/lucie	raškovová,	autorská	kniha;	lucie	raškovová/ 
čertovo	kopyto	/kolektiv	autorů;	meander/ 
Plechová	mína	/Pavel	hrnčíř;	meander/ 
Jura	a	lama	/markéta	Pilátová,	dora	dutková;	le	Press/ 
životní	příběh	mimina	s	velkou	hlavou	/tereza	Šedivá;	argo/ 
Velikonoční	knížka	/tereza	říčanová;	baobab/

 4. učebnice  
1.	rostlinopis	/Jiří	dvořák;	baobab/ 
2.	deník	Jakuba	s	/monika	sybolová;	národní	galerie	v	Praze/ 
3.	galerijní	a	muzejní	edukace	/m.	Fulková,	lucie	hajdušková,	Vladimíra	sehnalíková;	Vydavatelství	uk	PedF,	umělecko-
průmyslové	museum	v	Praze/ 
užší výběr 
Vzkazy	domů	/lucie	Wittlichová	(ed.);	labyrint	ve	spolupráci	s	dny	české	státnosti/ 
Putujeme	za	písmem	/radana	lencová;	nakladatelství	svět/ 
Jak	milovat	dítě	/Janusz	korczak;	eliška	kosová;	make*detail/

 5. Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace 
1.	město	=	médium	/Jan	matoušek,	Vladimir	518,	markéta	Vinglerová;	bigg	boss/ 
2.	zdeněk	ziegler	For	eyes	only	/	V.	hudečková,	zuzana	lednická;	terra	cultura/ 
3.	rytmus	+Pohyb+světlo	/alena	Pomajzlová;	arbor	vitae/ 
užší výběr 
milan	grygar	light	sound	movement	/galerie	zdeněk	sklenář/ 
brno	art	open	2011	–	sochy	v	ulicích	/karel	císař;	dům	umění	města	brna/ 
obrazy	z	dějin	českého	loutkářství	/kolektiv	autorů;	muzeum	loutkářských	kultur	v	chrudimi/ 
Podzemní	práce	/Viktor	karlík;	revolver	revue/

 6. Katalogy 
1.	karel	Štědrý	tutu	/karel	Štědrý,	martin	dostál,	Jiří	Přibáň;	arbor	vitae	ve	spolupráci	s	galerií	1.	patro,	Praha/ 
2.	1912	–	100	let	od	otevření	obecního	domu	v	Praze	/kolektiv	autorů;	arbor	vitae	ve	spolupráci	s	obecním	domem/ 
3.	zlínský	salon	mladých	2012	/krajská	galerie	výtvarného	umění	ve	zlíně/ 
užší výběr 
Plzeň	2015	–	manuál	loga	/P.	bosák,	a.	macháček,	r.	Jansa;	s.	bohner/ 
husák	trávu	nekouřil	/karel	haloun,	Jan	čumlivski;	moravská	galerie	v	brně/ 
černá	slunce.	odvrácená	strana	modernity	/karel	srp	(ed.);	arbor	vitae/	 
F.	kupka.	cesta	k	amorfě	/helena	musilová	(ed.);	národní	galerie	v	Praze/

 Cena Arna sáňky 
1.	aha	/tomáš	kompaník;	univerzita	tomáše	bati	ve	zlíně/		 
2.	J.	h.	krchovský	/renata	hovorková;	VŠuP	v	Praze/		 
3.	7.zmen.se.	kniha	–	tom	garcy	/tomáš	nečas	(tom	garcy);	VŠuP	v	Praze/ 
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užší výběr 
Vladislav	Vančura	–	kosmas	/Petr	mazoch;	VŠuP	v	Praze/			 
mýty	lakotů	/alžběta	Panochová;	VoŠg/	 
dům	o	tisíci	patrech	/elmar	tausinger;	VoŠg/ 
louže	/Jakub	spurný;	VŠuP/		 
egon	bondy	(Petr	čajánek;	ostravská	univerzita	v	ostravě/	

 Cena sČuG Hollar za ilustraci 
chrudoš	Valoušek 
za	ilustraci	knihy	hrábky	drábky	odpadky	/albatros	media/	

 Cena typoDesignClubu za grafické zpracování 
tomáš	kompaník	 
za	knihu	aha	/univerzita	tomáše	bati	ve	zlíně/,	tento	titul	oceněn	rovněž	v	kategorii	studentských	prací		

 Cena Vojtěcha Preissiga 
daniela	renčová 
za	knihu	oči	vážky,	krůpěj	rosy	/západočeská	univerzita	v	Plzni/	

 Cena svazu polygrafických podnikatelů 
tiskárna	t.	a.	Print 
za	knihu	ivan	Pinkava.	remains.	/ivan	Pinkava,	Petr	Vaňous;	arbor	vitae/ 
tiskárna	havlíčkův	brod 
za	knihu	Jaroslav	Foglar	–	Jestřáb	kronikářem	/Petr	kotyk,	dorota	lábusová	(eds.);	labyrint	v	edici	gutenberg	(ve	spolu-
práci	s	PnP)/ 
cPi	moravia	Pohořelice 
za	knihu	knihy	a	typografie	/martin	Pecina;	host/ 
Čestné uznání 
tiskárna	t.	a.	Print	 
za	největší	počet	přihlášených	publikací	vyrobených	v	nadstandardní	kvalitě

nčkr	2012
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Sechs Pfennige für Exemplar?  
Nein! Unmöglich!

Šest feniků za exemplář?
Ne! Nemožné!

Šest	feniků	za	exemplář?	ne!	nemožné!	=	sechs	Pfennige	pro	

exemplar?	nein!	unmöglich!:	karl	may,	Josef	richard	Vilímek.	

rokytová	bronislava:	dost	tichého	šepotu.	 

exilová	výtvarná	scéna	v	československu	(1933–1939)

7. PubLiKAČNÍ ČiNNOst PNP

Publikační	činnost	je	nedílnou	součástí	odborné	činnosti	PnP.	Představuje	především	periodické	vydávání	sborníku	
literární	archiv	(od	roku	1966),	katalogů	k	výstavám,	pozvánek	na	výstavy	a	literární	pořady,	plakátů	k	výstavám,	dvou-
měsíčního	informačního	letáku	akcí,	příležitostných	tisků,	průvodců	po	fondech	la,	soupisů	knižních	fondů	významných	
osobností	a	každoročních	soupisů	publikací	a	výstav	PnP.

Periodikum 
Literární archiv č. 45: Vilém mrštík – od realismu k moderně (k 150. výročí narození) 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013 
	 isbn	978-80-87376-08-9

Vědecká monografie 
Rokytová bronislava: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939).  
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013 
	 isbn	978-80-87376-10-2

Knižní publikace 
Šest feniků za exemplář? Ne! Nemožné! = sechs Pfennige pro Exemplar? Nein! unmöglich!:  
Karl may, Josef Richard Vilímek.  
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013 
	 isbn	978-80-87376-05-8 
Památník národního písemnictví 1953–2013 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013 
	 isbn	978-80-87376-09-6

Katalogy výstav 
Nejkrásnější české knihy roku 2012 / the most beautiful Czech books of the Year 2012 
	 katalog	soutěže 
	 ministerstvo	kultury	čr	a	Památník	národního	písemnictví	2013 
	 isbn	978-80-87546-08-6	(mk	čr) 
	 isbn	978-80-87376-06-5	(PnP) 
Rousová Hana: Zdeněk Dvořák 1897–1943	–	sochař abstrakcionista 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013 
	 isbn	978-80-7467-035-20	(arbor	Vitae) 
	 isbn	978-80-87376-07-2	(Památník	národního	Písemnictví)
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nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	katalog	soutěže

Památník 
národního písemnictví 
1953 – 2013 

Památník	národního	písemnictví	1953–2013

Další publikace ve strojem čitelné podobě 
informace o výstavách, soutěžích a pořadech v PNP 
	 leden/únor,	březen/duben,	květen/červen,	září/říjen,	listopad/prosinec 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013

Edice Orientační průvodce po fondech a činnostech PNP 
Publikace vydané PNP za rok 2013 
bibliografický	soupis,	dodatek	č.	13,	zpracovala	helena	Šulcová 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013 
seznam výstav PNP za rok 2013 
 zpracovala	V.	truncová 
	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2013

soupisy osobních, nakladatelských a korporačních fondů OK 
Ladislav Fuchs (1923–1994) 
	 soupis	sbírkového	fondu,	zpracovala	slávka	romportlová,	PnP,	Praha	2013,	121	s. 
Adolf Hoffmeister (1902–1973)  
	 soupis	sbírkového	fondu,	zpracovala	alena	Pertlová,	PnP,	Praha	2013,	101	s. 
Karel synek (1896–1943)  
	 soupis	sbírkového	fondu,	zpracovala	eva	studničková,	PnP,	Praha	2013,	24	s.	

soupisy osobních, nakladatelských a korporačních fondů OLA 
bund der Deutschen in böhmen (1934–1997)  
	 inventář	fondu,	zpracovala	adéla	Petková,	PnP,	Praha	2013,	7	s.	(číslo	nad:	146,	aP:	1300) 
Jaroslav Červinka (1918–1998)  
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovali	Jan	bílek	a	dorota	lábusová,	PnP,	Praha	2013,	45	s.	(číslo	nad:	215,	aP:	1294)	
Karel Frič (1834–1915) 
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovala	yvetta	dörflová,	PnP,	Praha	2013,	62	s.	(nad:	1966,	aP:	1298) 
Zbyněk Havlíček (1922–1969) 
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovala	hana	taudyová,	PnP,	Praha	2013,	41	s.	(nad:	477,	aP:	1295) 
Robert Rieneck-Nostitz (1856–1929) 
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovala	barbora	smutná,	PnP,	Praha	2013,	8	s.	(nad:	1194,	aP:	1299)	 
Pedagogická knihovna berlín (1908–1945) 
	 inventář	fondu,	zpracoval	zbyněk	Ďurovec,	PnP,	Praha	2013,	10	s.	(nad:	1266,	aP:	1298) 
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Antonín matěj Píša (1902–1966)  
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovala	naděžda	macurová,	PnP,	Praha	2013,	252	s.	(nad:	1308,	aP:	1293) 
Václav Prokůpek (1902–1974) – 2. část 
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovala	liběna	Šolcová,	PnP,	Praha	2013,	17	s.	(nad:	1372,	aP:	1296) 
Franz Xaver Wimmer (1737–1799)  
	 inventář	osobního	fondu,	zpracovala	lenka	brabcová,	PnP,	Praha	2013,	7	s.	(nad:	1967,	aP:	1297)

literární	archiv	č.	45:	Vilém	mrštík	–	od	realismu	k	moderně	

(k	150.	výročí	narození)

rousová	hana:	zdeněk	dvořák	1897–1943	–	sochař	abstrakcionista 
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Památník národního písemnictví	je	členem	sekce	literárních	muzeí	(icom/iclm)	a	jeho	zástupci	se	pravidelně	zúčast-
ňují	ročních	mezinárodních	zasedání	sekce.	PnP	je	v	kontaktu	s	Pracovním	sdružením	literárních	společností	a	památní-
ků	(arbeitsgemeinschaft	literarischer	gesellschaften	und	gedenkstätten	e.	v.	–	alg)	v	berlíně,	které	pracuje	na	projektu	
podchycujícím	literární	muzea	a	společnosti	v	evropě.	zúčastňuje	se	mezinárodních	konferencí,	které	sdružení	pořádá,	
přispívá	informacemi	o	své	činnosti	do	bulletinu	alg.	

Nejkrásnější české knihy roku 2012,	které	z	výsledků	každoročně	pořádané	soutěže	připravuje	PnP	ve	spolupráci	s	mk	čr,	
putovaly	po	evropských	knižních	veletrzích	(viz	oddíl	Výstavní	činnost).	ředitel	PnP	se	spolu	s	pracovníky	prezentačního	oddě-
lení	PnP	zúčastnil	pravidelného	zasedání	poroty	soutěže	nejkrásnější	knihy	slovenska	v	bratislavě.	byla	přijata	rovněž	dele-
gace	ze	slovenska	na	porotě	nejkrásnější	české	knihy	roku	2012.	na	základě	dohody	s	mezinárodním	domem	umění	pro	děti	
(bibiana)	z	roku	2010	proběhla	v	roce	2013	společná	výstava	Nejkrásnější/Najkrajšie české a slovenské dětské/detské knihy.

V	Pražském	domě	v	bruselu	proběhla	výstava	místo pro imaginaci (autorská kniha, bibliofilie, ilustrace) / Place for 
imagination (31.	1.	–	15.	3.	2013),	jejíž	byl	PnP	spolupořadatelem.	archivní	dokumenty,	knihy	i	výtvarná	díla	ze	sbírky	
PnP	byly	v	roce	2013	představeny	na	řadě	výstav	v	německu,	itálii,	Velké	británii	a	rusku.

Zahraniční cesty 
1) mezinárodní konference či semináře  
Das Deutsche Literaturarchiv marbach v Německu  
	 (a.	Petruželková	–	sympozium	collecting	ideas	–	the	idea	of	collecting) 
bayerisch-böhmisches Kulturzentrum, schönsee v Německu  
	 (b.	rokytová	–	konference	Věda	bez	hranic	–	zaostřeno	na	přeshraniční	studie) 
Paris 1 – sorbonne et institut des Études slaves v Paříži  
	 (t.	riedlbauchová	–	konference	les	médiateurs	et	les	lieux	de	médition	entre	la	France	et	l´europe	centrale) 
2) služební cesty v rámci přípravy výstav PNP v zahraničí 
Pražský dům brusel, belgie  
	 (z.	Freisleben,	V.	hubáčková	–	vernisáž	výstavy) 
bibiANA, bratislava, slovensko  
	 (účast	v	porotě	na	nskr,	účast	na	slavnostním	ceremoniálu	nskr	2012,	zahájení	putovní	výstavy	nejkrás-	
	 nějších	českých	a	slovenských	dětských	knih,	zahájení	výstavy	oceněných	dětských	českých	knih	v	bibianě) 
berlín  
	 (t.	Pavlíček	–	realizace	výstavy	na	rok	2014	ve	spolupráci	s	literaturhaus	berlin)	

8. KONtAKtY sE ZAHRANiČÍm 

bibiana,	bratislava
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9. ORGANiZAČNÍ sCHÉmA

Ředitel

Rada PNP 

Vědecká rada PNP

Poradní sbory pro sbírkovou 
činnost OLA, OK, Ous

Ediční rada

Výstavní komise

Redakční rada sborníku LA

Vědecká tajemnice 
statutární zástupkyně

staré Hrady, Duchcov 
(Litoměřice)

Čáslav, Kladno, Kladruby 
(Litoměřice) 

Chrudim  
(Litoměřice)

Kancelář  
ředitele

Ekonomické

technická správa  
a ostraha

Literární archiv

Hájenka

Letohrádek Hvězda

PNP – malá vila  
v Pelléově ulici

Knihovna

umělecké sbírky

Prezentace sbírky

oddělení

detašovaná	pracoviště

Poradní	orgány

10. ORGANiZAČNÍ stRuKtuRA

1. Oddělení – Kancelář ředitele 
vedoucí	organizace	 1,00 
výzk.	a	vývoj.	pracovník	 1,00 
správce	informač.	a	komunikačních	technologií		 1,00 
referent	zahraničních	vztahů	 1,00 
archivář,	administrativní	a	spisový	pracovník	 1,00 
interní	audit	 0,50 
 5,50
2. Oddělení ekonomické 
koordinační,	projektový	a	programový	pracovník	 1,00 
účetní	 1,00 
personalista	 2,00 
finanční	referent	 1,00 
referent	majetkové	správy	 0,58 
 5,58
3. Oddělení – technická správa a ostraha 
koordinační,	projektový	a	programový	pracovník	 1,00 
pracovník	vztahů	k	veřejnosti	 1,00 
instalatér,	topenář	 1,00 
domovník,	údržbář	 2,50 
pokladník	 2,53 
zřízenec	v	kulturních	zařízeních	 4,93 
uklízeč	 3,38 
vrátný		 2,25 
investiční	referent	 1,00 
správce	památkových	objektů	 1,00 
propagační	referent	 1,00 
technický	pracovník	 1,00 
 22,59

4. Oddělení – Literární archiv 
výzkumný	a	vývojový	pracovník	 1,00 
archivář	 5,50 
kurátor	sbírkových	a	mobiliárních	fondů	 14,78 
správce	depozitáře	 2,00 
uklízeč	 0,75 
topič	 0,50 
dokumentátor	 1,00 
 25,53
5. Oddělení – Knihovna 
knihovník		 13,50 
správce	depozitáře		 1,00 
uklízeč		 0,25 
 14,75
6. Oddělení – umělecké sbírky 
kurátor	sbírkových	a	mobiliárních	fondů	 7,50 
správce	depozitáře	 1,00 
dokumentátor	 1,00 
pokladník			 0,80 
uklízeč	 0,25 
 10,55
7. Oddělení – Prezentace sbírky 
výstavář	 1,00 
dokumentátor	 1,00 
produkční,	program.	a	kult.	vých.	pracovník	 1,50 
tiskový	mluvčí	 1,00 
propagační	referent	 1,00 
 5,50 
Celkem 90,00



68 69

11. HOsPODAŘENÍ PNP, ROZVAHA sestavená k 31. 12. 2013
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VÝKAZ ZisKu A ZtRÁtY sestavený k 31. 12. 2013
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	 upravený	rozpočet	 skutečnost 
Visk	7	 164	000,00	 235	000,00 
Visk	5	 525	000,00	 750	000,00 
iso/d	 346	000,00	 346	000,00 
iso/c	 600	000,00	 600	000,00 
iso/b – investiční	 100	000,00	 100	000,00 
kulturní	aktivity	 445	000,00	 445	000,00 
oprava	letohrádku	hvězda	 2	546	237,00	 2	435	885,00 
nnV	stěhování	sbírkových	fondů	 2	994	000,00	 120	577,00 
institucionální	podpora	drkVo	 179	000,00	 179	000,00 
nnV	investiční	rekonstrukce	cd	litoměřice	 3	412	000,00	 2	571	602,00 
investiční	prostředky	rekonstrukce	bubeneč	 3	401	000,00	 96	800,00

Čerpání účelových neinvestičních prostředků od cizích poskytovatelů 
státní	fond	kultury	 0,00	 203	770,00 
communitas	pro	praxis	 0,00	 450	677,00 
česko-německý	fond	budoucnosti	 0,00	 130	000,00

V	průběhu	roku	bylo	provedeno	celkem	16	rozpočtových	úprav.	

Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech  
Příspěvek	na	provoz	od	zřizovatele	v	roce	2013	činil	42	395	000	kč. 
PnP	dosáhl	vyrovnaného	hospodářského	výsledku.	rezervní	fond	PnP	byl	použit	ve	výši	100	000,00	kč. 
byl	použit	Frm	ve	výši	1	284	000,20	kč	jako	doplňkový	zdroj	pro	financování	oprav	a	udržování	a	na	pořízení	a	technické	
zhodnocení	majetku.

Příspěvek na provoz od zřizovatele 	 	 v	tis.	kč 
rok	 příspěvek	na	provoz	 vl.výnosy	 zisk	(+),	ztráta(-) 
2011	 42	834	000,00	 2	385,40	 0,00 
2012	 42	276	000,00	 1	813,20	 0,00 
2013	 42	395	000,00	 2	287,92	 0,00

Čerpání účelových neinvestičních a investičních prostředků od zřizovatele v roce 2013 Rozbor čerpání mzdových prostředků 

Výdaje a náklady na výzkum a vývoj 	 v	tis.	kč 
výzkum	a	vývoj	institucionální	prostředky	 179,00 
communitas	pro	praxis		 450,68

spolupráce se zahraničím 
PnP	spolupracuje	s	řadou	zahraničních	oborově	příbuzných	institucí,	především	organizovaných	mezinárodní	nevládní	
organizací	icom	i	mimo	ni	a	dále	s	archivy	prostřednictvím	ica. 
PnP	je	členem	icom	(international	council	of	museum),	sekce	iclm.	členství	je	přínosem	pro	odbornou	a	vědeckou	
práci,	umožňuje	účast	na	mezinárodních	konferencích	a	jejich	prostřednictvím	navazování	přínosných	kontaktů,	výměnu	
zkušeností,	možnost	stáží	a	spolupráce	na	společných	projektech,	jakož	i	zvýhodněný	vstup	do	světových	muzeí	organi-
zovaných	icom.

icom,	výše	ročního	příspěvku	14	200	kč. 
ica	–	neplatí	se	příspěvky. 
Jedná	se	o	členství	na	dobu	neurčitou.

Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční služební cesty  
celkové	náklady	na	tyto	zahraniční	cesty	činily	35	100	kč.	

mzdové	prostředky	byly	čerpány	v	souladu	s	platnými	zákony	a	vyhláškami.	k	překročení	stanoveného	limitu	nedošlo.
Prostředky	oon	byly	využívány	na	činnosti	a	práce,	jejichž	výkon	v	pracovním	poměru	by	byl	z	hlediska	zájmů	organizace	
nehospodárný. 
Počty	zaměstnanců	se	pohybují	v	rámci	povoleného	limitu.	Plán	=	90	přepočtených	zaměstnanců,	skutečnost	=	75	
přepočtených	zaměstnanců		(roční	průměr). 
Průměrný	hrubý	měsíční	plat	v	roce	2013	činil	20	255	kč.

Čerpání mzdových prostředků – skutečnost k 31. 12. 2013 v Kč 
	 	 	 rozpočet	po	úpravách	mk	 skutečnost	 Úspora	celkem	 kryto	z	Fo
mzdové	prostředky	 20	362	000	 20	365	187	 -3	187	 0
z	toho:			 platy		 20	139	000	 20	138	862	 138	 0
	 	oon	 223	000	 226	325	 -3	325	 0
comunitas	pro	praxis	 242	800	 242	800  
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Připravil	kolektiv	vedoucích	a	odborných	pracovníků	PnP 
redakční	zpracování:	tereza	riedlbauchová 
grafická	úprava:	milan	kuzica 
Fotografie	a	propagační	materiály:	archiv	PnP
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