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úvod

Jednou z přelomových událostí v roce 2015 bylo dokončení i. etapy rekonstrukce Centrálního 
depozitáře v Litoměřicích, díky níž budou zajištěny moderním standardům odpovídající podmínky 
pro uložení archiválií a sbírkových předmětů. V rámci přestavby byly dokončeny práce na jedné ze 
dvou budov, která je určena pro oddělení literárního archivu pnp. V druhé budově byly dohotoveny 
přístavby a v roce 2016 by měla být zrealizována i ii. etapa přestavby. s tím souvisí následné stěhování 
fondů z depozitářů staré hrady a duchcov, kde bude ukončen nájem. i přes zmíněné investiční akce, 
mezi něž lze počítat také přípravu sbírkových předmětů ke stěhování a zhotovení projektu na nové 
sídlo pnp v Petschkově vile, instituce dál pokračovala v odborné a vědecké práci.

Výsledkem zpracovatelské činnosti je dokončení několika náročných a velkých fondů:  Jakuba arbese, 
Jindřicha chalupeckého, Jaroslava kabeše, karla tomana, milady součkové aj. Významnou událostí 
pro instituci byl donátorský počin paní Jiřiny Hořejší, dcery českého básníka Jindřicha hořejšího, který 
zahrnuje obrazy Jindřicha Štyrského, toyen a Josefa čapka. další důležitou akvizicí se stal dar básníka 
Františka Listopada, převezený z lisabonu.

V rámci vědecké činnosti byly v edici depozitář, v řadě dokumenty vydány publikace Lektor A. M. Píša. 
Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 a Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. 
V kontextu celosvětových vzpomínek na konec války v pnp vyšlo tematické číslo sborníku Literární 
archiv č. 47 Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Úspěšně se pnp vedlo zejména 
v grantové oblasti: všechny tři podané granty byly přijaty. Jedná se o projekt Od pramene k edici. 
Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi a projekt Zkušenost exilu. 
Osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu, přijaté v naki ii. 
V gačru uspěl projekt Josef Portman (1893–1968). Regionální osobnost s evropským přesahem  
(z důvodu velkého množství kvalitních grantů přijatý až v únoru roku 2016).

instituce se také výrazně angažovala v konferenční činnosti. třetí mezioborové kulturněhistorické 
sympozium Kantorský odkaz. Škola a hudba (nejen) v době Jakuba Jana Ryby, organizované ve 
spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími institucemi, bylo věnováno vztahu školství a hudby. 
pnp se stal také spoluorganizátorem V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, jehož 
hlavním organizátorem byl Účl aV čr. kromě dvou konferenčních příspěvků byly během kongresu 
prezentovány vědecké publikace pnp a vyšel prezentační text instituce v doprovodném katalogu. 
konference Ľudovit Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte připomněla výročí toho 
slovenského básníka.

netradičním výstavním projektem byla hlavní výstava v letohrádku hvězda věnovaná 50. ročníku 
soutěže Nejkrásnější české knihy roku nazvaná Zpráva o knize. celý projekt byl řešen formou 
digitalizačního pracoviště, přičemž se zpracovaný materiál průběžně přenášel na webové stránky  
a promítal na vnitřní kupoli letohrádku hvězda. Výstavu doprovodily stejnojmenné noviny  
a reprezentativní katalog, které zaznamenaly toto neobvyklé expoziční řešení a reflektovaly 
problematiku knihy obecně včetně vizí její budoucnosti. součástí tohoto výstavního projektu byl  
i soutěžní ročník Nejkrásnější české knihy roku. V roce 2015 byly uspořádány ještě další tři výstavy: 
František Bidlo – Homo politicus, která přiblížila osobnost karikaturisty Františka bidla, V dialogu  
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s Libuší Moníkovou = Im dialog mit Libuše Moníková k nedožitým sedmdesátinám této autorky  
a Miloslav Polcar: Intermundia se zaměřením na skripturální grafiky, objekty a autorské knihy tohoto 
současného výtvarníka.

bohatá byla rovněž programová část. konalo se osm pořadů v rámci cyklu Večery evropské literatury, 
který byl po čtyřech letech ukončen. autorský večer DVA představil formou dialogu básnířku annu 
háblovou a výtvarného umělce patrika hábla. V rámci festivalu Den poezie proběhly dva básnické 
večery. byl zahájen loutkový pořad Staré pověsti české a konala se řada dalších pořadů pro širokou 
veřejnost, studenty a děti. kolekce vítězných knih Nejkrásnější české knihy roku byla vystavena na 
světových knižních veletrzích a podruhé také v rámci designbloku 2015. pnp se také popáté zúčastnil 
Pražské muzejní noci.

založením specializovaného pracoviště Metodického centra pro literární muzea a knižní kulturu se 
pnp podařilo vytvořit vhodné podmínky pro činnost v oblasti knižní kultury. během prvního roku jeho 
činnosti bylo uspořádáno několik odborných seminářů a workshop se zaměřením na ex libris, při 
němž vznikl komiks, který hravou formou představuje vznik a historii tohoto žánru. uskutečnilo se 
také první celostátní setkání knihovědců.

Úvodní slovo zachycuje pouze část činnosti pnp, podrobnější informace jsou nakonec součástí celé 
této výroční zprávy. lze však s potěšením konstatovat, že pnp dále pokračuje v naplňování svých 
záměrů a směřuje k vytvoření moderního muzea evropského typu. Je to dáno zejména obětavou prací 
všech kolegů této instituce. za to jim patří moje velké poděkování.

mgr. zdeněk Freisleben 
ředitel  

památníku národního písemnictví
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1. 
SBíRKA PNP

Památník národního písemnictví (PNP) – státní příspěvková výzkumná organizace – je paměťovou 
institucí specializovanou 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 řadu různých oborů, je muzeem převážně 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 2 288 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 416 382 sbírkových předmětů, z toho přibližně 100 
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 276 851 
sbírkových předmětů z toho přibližně 70 významných sběratelských souborů – např. karáskova galerie). 

Veřejnosti PNP poskytuje služby jednak ve studovnách PNP (lístkové katalogy všech sbírkových 
oddělení, prohlížeč zpracovaných 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 odbornými badateli oborově příbuzných institucí (nejen 
bohemisty), vysokoškolskými studenty, doktorandy, médii, 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 vyhlašovaných ga čr či mk čr (viz mj. soupis ukončených grantů v is VaVai od 
roku 1993 či na webových stránkách pnp http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/archiv-
dokoncenych-projektu/), ale i do nově přihlášených dílčích projektů pnp pro rok 2015, 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.

V roce 2015 pokračovala spolupráce na grantu Hungarika ve fondech Památníku národního 
písemnictví (projekt maďarské grantové agentury otka č. nn 107 667 ve spolupráci s univerzitou 
eötvös loránd tudományegyetem (elte) v budapešti). byla dokončena excerpce ve starých 
hradech a v duchcově. grant, jehož výsledkem bude soupis hungarik v maďarské a české verzi, byl 
prodloužen do konce roku 2017. V rámci grantu Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba 
a jednání (projekt ga čr č. 14-290505) v masarykově ústavu vyšla kolektivní monografie Politici, 
umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. grant ukončí v roce 2016 vydání 
svazku Korespondence. t. G. Masaryk – J. S. Machar 1894–1896. V květnu 2015 byly podány tři 
granty, jejichž hlavními řešiteli je pnp. Všechny byly přijaty (grant podaný do gačru byl hodnocen 
úspěšně a z důvodu množství kvalitních grantů přijat až v únoru 2016) a zahájeny v roce 2016. V rámci 
projektu naki ii Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném 
Československu (i.d. dg16p02r057) se připravuje velká výstava na rok 2017 do letohrádku hvězda, 
dále vydání vědeckého katalogu v roce 2017 a kolektivní monografie v roce 2018. další projekt naki  
ii Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi 
(i. d. dg16p02h033) je zaměřen na výběrovou digitalizaci a zveřejnění devíti významných archivních 
celků české literatury 19. a 1. poloviny 20. století ze sbírek la pnp s výstupy: certifikovaná metoda 
pro třídění a popis archivních celků, nový software pro zpracování digitalizovaných materiálů. Jelikož 
se jedná o grant s dvěma hlavními řešiteli (pnp a Účl aV čr), publikace zpracované na základě takto 
nově připravených podkladů vyjdou v kritické hybridní edici, jejímž vydavatelem je Účl aV čr.  
V projektu gačru Josef Portman (1893–1968). Regionální osobnost s evropským přesahem (ga čr č. 
16-05789s) je připravována velká výstava a vydání kolektivní monografie.

třetí mezioborové kulturněhistorické sympozium Kantorský odkaz. Škola a hudba (nejen) v době 
Jakuba Jana Ryby (1765–1815) organizovala ve dnech 8. – 10. 4. 2015 katedra dějin a didaktiky dějepisu 
a katedra hudební výchovy pedagogické fakulty univerzity karlovy a pnp ve spolupráci s městskou 
knihovnou v praze, národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. a. komenského a národním 
muzeem – českým muzeem hudby. Jeden den sympozia (9. 4.) se konal v sále boženy němcové pnp, 
kde byly vystaveny rukopisy z fondu Jakuba Jana ryby. dalším doprovodným programem byl koncert 
v českém muzeu hudby. pnp se stal také spoluorganizátorem V. kongresu světové literárněvědné 
bohemistiky, jehož hlavním organizátorem byl Účl aV čr a konal se ve dnech  
29. 6. – 4. 7. 2015. kromě dvou konferenčních příspěvků byly během kongresu prezentovány vědecké 
publikace pnp, vyšel prezentační text instituce v doprovodném katalogu a fungoval prodejní stánek.
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konference Ľudovit Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte (pořadatelé slovenský inštitút 
praha, slovenská národná knižnica martin, dokumentačné a múzejné středisko slovenskej menšiny  
v čr a pnp) připomněla 200 let od narození tohoto slovenského romantika a probíhala 19. 11. 2015  
v sále boženy němcové pnp.

sborník Literární archiv č. 47/2015 s názvem Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění 
je zaměřen na výročí konce druhé světové války. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují na fikční i 
dokumentární žánry, na konfrontaci literatury s historiografií, přičemž převažuje problematiku 
holocaustu. byly také zahájeny práce na sborníku č. 48/2016 Dítě – dětství – literatura a vybráno téma 
č. 49/2017: Literatura a moderní hudba. Ke stému výročí narození Josefa Kainara.

pracovníci všech tří odborných oddělení pokračovali na přípravě projektů, které směřují k vydání 
vědeckých publikací či studií. V roce 2015 vyšly v edici Depozitář, v řadě dokumenty svazky Lektor 
A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. naděžda macurová) a Dopisy Bedřicha 
Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická). ke konci roku byly odevzdány další dva 
svazky, které v této řadě vyjdou v roce 2016: « À vous de cœur… » André Spire et Otokar Fischer  
1922–1938 (ed. marie-odile thirouin) a „Ze srdce váš…“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938  
(ed. marie-odile thirouin, př. naděžda macurová). na rok 2016 se chystá také vědecký katalog hany 
klínkové Josef Váchal / Kniha vzpomínek (vydavatelé arbor vitae a pnp jako doprovod k výstavě gaVu 
cheb).

odborní pracovníci pnp se nadále aktivně podíleli na vědeckých konferencích a odborně publikovali 
(kritické edice 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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Jindřich Štyrský – smrt orfeova, 1931 (olej na plátně)lektor a. m. píša, edice depozitář,  
řada dokumenty
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centrální depozitář v litoměřicích

projekt petschkovy vily z pohledu ze zahrady
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3. 
KANCELáŘ ŘEDItELE (OKŘ)

CENtRáLNí DEPOZItáŘ V LItOMĚŘICíCH 
byly dokončeny stavební práce v centrálním depozitáři v litoměřicích, 1. etapa stavby (budova 
021) včetně kolaudace. proběhlo výběrové řízení na stěhování, které vyhrála firma hruby moving. 
stěhování včetně dezinfekce proběhne v prvním čtvrtletí roku 2016.

NOVÉ SíDLO PNP V PRAZE 6 
V souvislosti s novým sídlem pnp v petschkově vile byl dokončen projekt stavby. zároveň byla 
odkoupena zbývající část pozemku od magistrátu hl. m. prahy. V roce 2016 bude následovat výběrové 
řízení na zhotovitele stavby.

StáLá EXPOZICE 
koncem roku 2015 Vít Vlnas vypracoval materiál nové a jediné muzeum literatury v praze (zhodnocení 
dosavadních přípravných prací, vytvoření tabulky – pozitiva a rizika, návrh koncepce).

MEtODICKÉ CENtRuM PRO KNIŽNí KuLtuRu A LItERáRNí MuZEA 
během prvního roku činnosti metodického centra pro literární muzea a knižní kulturu bylo uspořádáno 
několik odborných seminářů, workshop se zaměřením na ex libris a první celostátní setkání 
knihovědců.

EDICE DEPOZItáŘ 
V řadě dokumenty vyšlo: lektor a. m. píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. naděžda 
macurová) a dopisy bedřicha hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická). ke konci roku 
byly odevzdány dva svazky chystané v této řadě k vydání v roce 2016: « À vous de cœur… » andré 
spire et otokar Fischer 1922–1938 (ed. marie-odile thirouin) a „ze srdce váš…“ andré spire a otokar 
Fischer 1922–1938 (ed. marie-odile thirouin, př. naděžda macurová).

DIGItALIZACE SBíRKY 
byl pořízen nový datový server a rackový rozvaděč pro digitalizační pracoviště pnp, čímž došlo 
k rozšíření kapacity zálohovacích zařízení. Je tak zajištěno pokračování systematické ochrany 
digitalizovaných a archivovaných předmětů sbírky pnp v kontextu s plánovaným přesunem 
digitalizačního pracoviště do centrálního depozitáře v litoměřicích. 
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WEBOVÉ StRáNKY PNP 
proběhla jednání mezi zaměstnanci pnp, firmou zajišťující grafickou úpravu Voala a firmou zajišťující 
technickou realizaci moderní historie. Webové stránky budou spuštěny v roce 2016.

PERSONáLNí PROBLEMAtIKA 
na základě uzavření provozu v depozitářích staré hrady a duchcov bylo projednáno ukončení 
pracovních poměrů s příslušnými pracovníky.

ČLENStVí V RADáCH A KOMISíCH 
Freisleben Zdeněk: člen předsednictva českého icomu, národní porota pro výběr nominací pro 
evropské dědictví (european heritage label) eu, akademie designu čr, předseda poroty grafika 
roku – cena Vladimíra boudníka, icom, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost nm, senát a komise 
muzejního managementu amg, redakční rada Věstníku amg, člen umělecké rady nadačního fondu 
galerie smečky, ediční rada pnp, výstavní rada pnp, redakční rada sborníku literární archiv pnp, 
direktorium nčkr 
Riedlbauchová tereza: komise iclm, komise pro muzejní management amg, asociace spisovatelů, 
ediční rada nm, ediční rada pnp, výstavní komise pnp, redakční rada sborníku literární archiv pnp, 
direktorium nčkr

PuBLIKAČNí ČINNOSt  
Freisleben Zdeněk – Petruželková, Alena: metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea. 
Věstník AMG, č. 2, 2015, s. 29; issn 1213-2152 
Freisleben Zdeněk – Hubáčková Vilma: zpráva o knize. nové formy knižní prezentace. Věstník AMG,  
č. 5, 2015, s. 12; issn 1213-2152 
Freisleben Zdeněk: rozhovor „50 let soutěže nčkr“, Font, č. 142 2015, s. 51; issn 1211-4049 
Kohoutová Marie: Vstupte do historie. knihy jako příběhy paměti (historický román a literatura  
s historickými náměty. o Večeru evropské literatury). Veleslavín 39, březen 2015, s. 17; mk čr e 14106 
Kohoutová Marie: dejvice hostí noc literatury 2015. Veleslavín 39, květen 2015, s. 18; mk čr e 14106 
Kohoutová Marie: hora kletá. Vychází nový bedekr „Já hvězda. průvodce renesanční perlou střední 
evropy. Veleslavín 39, červenec 2015, s. 18; mk čr e 14106 
Kohoutová Marie: podstata půvabu zůstává skryta. začíná festival poezie pod proudem. Veleslavín 39, 
listopad 2015, s. 16; mk čr e 14106 
Riedlbauchová tereza: Julius zeyer: médiateur de la culture française. La France et l‘Europe centrale. 
Médiateurs et médiations. Institut d‘études slaves, paris 2015, s. 41–50; issn 0079-0001,  
isbn978-2-7204-0538-9   
Riedlbauchová tereza: „duchovní aristokrat“ aneb tvůrce jako spasitel (Veronika košnarová: ztracen 
v dějinách. spisovatel Jan m. kolár, academia, praha 2013, 254 stran). Česká literatura 3, 2015, s. 459–464; 
issn 0009-0468 
Riedlbauchová tereza: Úvodem. in: Literární archiv 47, 2015, s. 7–8; isbn 978-80-87376-26-3, issn 0231-
5904 
Riedlbauchová tereza: lektorský posudek na publikaci milena lenderová, Jana stráníková a martina 
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borovičková: Důvěrné stránky: obrazy z 19. století v pramenech osobní povahy. univerzita pardubice, 
pardubice 2015, 137 s.; isbn 978-80-7395-935-7

KONFERENCE, PRACOVNí CEStY, POŘADY 
Freisleben Zdeněk: úvodní slovo k sympoziu kantorský odkaz. Škola a hudba (nejen) v době Jakuba 
Jana ryby (1765–1815), kddd a khV pedF uk a pnp ve spolupráci s městskou knihovnou v praze, 
národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. a. komenského a nm – českým muzeem hudby, 
praha, 8. – 10. 4. 2015 
Freisleben Zdeněk: konference Ľudovit Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte,  slovenský 
inštitút praha, slovenská národná knižnica martin, dokumentačné a múzejné středisko slovenskej 
menšiny v čr a pnp, sál bn, praha, 19. 11. 2015  
Freisleben Zdeněk: úvodní slovo pořadu dVa – háblová, hábl, malá vila, pelléova 20, praha, 14. 1. 2015 
Freisleben, Zdeněk – Hubáčková, Vilma – Piekar Pavel: úvodní slovo večera čeští a italští skladatelé 
očima současných grafiků (křest kalendáře, koncert a zahájení výstavy), malá vila, pelléova 20, praha, 
3. 12. 2015  
Freisleben Zdeněk: účast na valné hromadě amg, konferenční a společenské centrum secese, plzeň, 
5. – 6. 11. 2015 
Riedlbauchová tereza: účast na zasedání poroty nejkrásnější české knihy 2014, památník národního 
písemnictví, praha, 2015 
Riedlbauchová tereza: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, aV čr, praha, 29. 6. – 4. 7. 2015 
a) spoluorganizace: prodejní stánek, doprovodné programy, prodej publikací 
b) prezentační text o pnp v katalogu kongresu, s. 24–26 
c) referát první světová válka v denících a vzpomínkách anny lauermannové-mikschové, 30. 6. 2015 
d) prezentace knihy z deníků anny lauermannové- mikschové, 1. 7. 2015  
Riedlbauchová tereza: referát museum of czech literature in prague, konference icom/iclm 
„literature, music, and cultural heritage“, národní muzeum gruzie a státní muzeum gruzínské 
literatury g. leonidze, tbilisi, gruzie, 27. 9. – 1. 10. 2015  
Riedlbauchová tereza: koncepce literárního večera deník za čemeřicovité noci (autorské čtení terezy 
riedlbauchové, lenky Juráčkové a Veroniky riedlbauchové), festival den poezie, malá vila, pelléova 
20, 23. 11. 2015 
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karel teige – stránka z deníku, 1912karel teige – stránka z deníku, 1917

karel teige – dopis marii pospíšilové, 17. 2. 1949

druhý domov otto b. krause v izraeli, dětská 
vesnice s internátní školou hadassim, kde učil i psal.

spisovatel otto b. kraus (1921-2000), jehož osobní 
fond z izraele darovala jeho manželka dita krausová.
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4. 
   SBíRKOVá ODDĚLENí PNP

A)  
   Literární archiv (OLA)

plnění úkolů ola v roce 2015 probíhalo dle plánu hlavních úkolů organizace na tento rok. Vzhledem 
k dokončovacím pracím na objektu centrálního depozitáře v litoměřicích byla i nadále věnována 
prvořadá pozornost přípravě nového pracoviště. byly předloženy přesné specifikace technického 
vybavení restaurátorského pracoviště a prostor pro příjem archiválií. zároveň bylo zahájeno – 
především formou vyklízecích prací a dílčími převozy vybraných archivních a dalších sbírkových celků –  
stěhování mimopražských depozitářů. pracoviště na starých hradech u libáně tak bylo na konci roku 
2015 plně připraveno na vlastní přesun většiny archivních fondů a na úplné vyklizení objektu; přípravné 
práce ke stěhování byly zahájeny rovněž v prostorách duchcovského zámku.

V rámci kompletace stávajících a vytváření nových osobních a korporačních fondů především od 
2. poloviny 20. století se zaměstnancům akvizice ola podařilo získat 87 582 archivních jednotek 
přírůstků. naprostá většina z nich byla získána darem. díky programu iso c na výkup památek  
a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu archiv získal významný dodatek k osobnímu 
fondu karla teigeho. ten zahrnuje jednak autorovu korespondenci, jeho deníky z 20. let a teigovy 
rukopisy. k dalším cenným přírůstkům patří nové celky či dodatky k fondům antonína brouska, Valtra 
Feldsteina, karla Judy, Františka kožíka, karla krause, otto b. krause, anny lauermannové-mikschové, 
Vladimíra macury a dalších.

V průběhu roku bylo dokončeno mj. zpracování archivních fondů Jakuba arbesa, Johanna Franze 
herrmanna z herrmannsdorfu, Jindřicha chalupeckého, Jaroslava kabeše, maurice césara Josepha 
pellého, marie pujmanové, milady součkové či karla tomana. poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 
ola se sešel dne 1. 9. 2015. ola se v roce 2015 i nadále intenzivně podílelo na zajišťování výpůjček 
pro badatele a spolupráci s dalšími institucemi v rámci publikační i výstavní činnosti. pro rok 2015 ola 
získalo finanční dotaci z programu iso mk čr na nákup nekyselých kartonů pro kvalitnější a šetrnější 
uložení archiválií. průběžně probíhala práce s veřejností; ola zajišťovalo exkurze a praxe pro studenty, 
odborní pracovníci se aktivně účastnili pořádání výstav, vykazovali přednáškovou a publikační činnost.

přetrvávajícím problémem ola je nedostatek finančních prostředků limitující provoz pracoviště 
a zasahující rovněž oblast akvizic. i přes příspěvek z programu iso mk čr jsou nadále omezené 
možnosti akvizice nákupů z aktuální nabídky antikvariátů a aukčních domů.

AKVIZICE 
do knihy přírůstků bylo zapsáno celkem 46 přír. č., z toho: 
 nákupy: 4 přír. č. celkem za 1 760 000 kč; z toho z programu iso 1 560 000 kč  
 dary: 42 přír. č. v odhadu za cca 6 210 000 kč 
Celkem bylo získáno a evidováno: 87 582 arch. j.



14

ZPRACOVáNí 
Evidence I. stupně: 
do evidenčního programu peva bylo vyplněno 16 nových karet nad. odboru archivní správy a spisové 
služby mV čr a národnímu archivu praha byla odevzdána poslední verze databáze peva (celkový 
počet karet ke konci roku 2015 činil 2 288).  
Evidence II. stupně: 
do systému Janus bylo v roce 2014 zpracováno a uloženo 29 398 arch. j. 
Celkový počet uložených archivních jednotek v programu Janus na konci roku 2015 činil 2 395 922 arch. j. 
V rámci fotoarchivu byly roztříděny dodatečně nalezené fotografie náležející do již zpracovaných celků 
(fotoarchivy: ottovo nakladatelství, nakladatelství J. r. Vilímek, nakladatelství družstevní práce)  
a další fotografie – celkem 5 kartonů. 

uLOŽENí, OCHRANA, INVENtARIZACE SBíRKY 
Na speciální obalový materiál získalo ola z programu iso finanční dotaci ve výši 100 000 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 441 441 listů a 18 572 kusů.

SLuŽBY 
prezenční výpůjčky ve studovnách ve starých hradech a pnp na strahově: 
Počet badatelů: 857, z toho 83 zahraničních 
Počet návštěv: 1 354, z toho 176 zahraničních 
Počet výpůjček celkem: 441 441 listů a 18 572 kusů 
Reprografické služby: 575 xerokopií, 1 781 skenů, 347 digitálních fotografií, vypáleno 45 ks dVd a cd 
roM 
Výpůjčky pro výstavní účely v tuzemsku: uzavřeno 7 výpůjčních smluv; zapůjčeno 538 listů a 398 kusů 
Smlouvy o uveřejnění kopií archivních materiálů: uzavřeno 74 smluv, z toho 4 smlouvy se zahraničními 
institucemi a badateli 
Smlouvy o výpůjčce (týkající se výpůjček originálních archiválií): 
1) oskar kokoschka a praha, národní galerie, praha, 19. 2. – 28. 6. 2015 
2) zdeněk rossmann (1905–1984), moravská galerie, brno, 14. 5. – 20. 9. 2015 
3) zastihla je noc. čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945, galerie výtvarného umění,  
 cheb, 1. 4. – 14. 6. 2015 
4) maurice pellé – zdenka braunerová, cesty osudů mezi čechami a Francií/  
 maurice pellé – zdenka brauner, chemins des destins entre la bohême et la France 
 středočeské muzeum roztoky, 22. 10. 2015 – 28. 3. 2016 
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5) čapkova lóže národ – setkání se svobodnými zednáři, památník karla čapka,  
 stará huť, 26. 9. – 27. 9. 2015 
6) komu asi patřila?, národní muzeum – české muzeum hudby, praha, 3. 12. 2015 – 6. 3. 2015

ÚČASt OLA NA PREZENtACI SBíRKY

1. Výstavy  
vlastní 
ladislav sýkora: Šumava / příběhy krajiny – böhmerwald / geschichte der landschaft, galerie emauzy,  
 výstavní šál emauzského opatství, 6. 1. 2015 – 6. 2. 2015 (hana klínková) 
Wer ich bin. bohumil hrabal: schriftsteller – tscheche – mitteleuropäer, literaturarchiv sulzbach- 
 rosenberg, 24. 3. 2015 – 12. 4. 2015 (tomáš pavlíček) 
Josef Váchal a praha, galerie smečky, praha, 2. 9. 2015 – 10. 10. 2015 (hana klínková) 
V dialogu s libuší moníkovou / im dialog mit libuše moníková, památník národního písemnictví,  
 malá vila, 16. 10. 2015 – 20. 11. 2015 (michaela kuthanová) 
ladislav sýkora / V krajině, knihkupectví a antikvariát trigon, praha, 14. 11. 2015 – 31. 12. 2015 (hana  
 klínková) 
kdo jsem. bohumil hrabal: spisovatel – čech – středoevropan, slovenská národná knižnica – literárne  
 múzeum, martin, 27. 11. 2015 – 26. 2. 2016 (tomáš pavlíček) 
ty děti mně největší starost dělají, ostravské muzeum, ostrava, 10. 12. 2015 – 28. 2. 2016 (yvetta  
 dörflová) 
výstavní spolupráce 
oskar kokoschka a praha, národní galerie v praze; smlouva o výstavní spolupráci,  
 19. 2. 2015 – 28. 6. 2015 (koordinace za pnp tomáš pavlíček) 
Vítězslav nezval – život a dílo; městská knihovna v třebíči; smlouva o výstavní spolupráci s muzeem  
 brněnska, 23. 3. 2015 – 30. 4. 2013 (koordinace za pnp tomáš pavlíček) 
osa avantgardní prahy, knihovna akademie věd čr; smlouva o výstavní spolupráci,  
 15. 6. 2015 – 9. 7. 2015 (koordinace za pnp danuše hrazdirová) 
Vladimír holan, městská kulturní zařízení v bělé pod bezdězem, smlouva o výstavní spolupráci,  
 6. 9. 2015 – 30. 9. 2015 (koordinace za pnp Jarmila schreiberová) 
pellé – braunerová, zkřížené osudy mezi čechami a Francií/ pellé – brauner,  destins croisés  
 entre la bohême et la France, středočeské muzeum roztoky; smlouva o výstavní spolupráci,  
 22. 10. 2015 – 29. 3. 2016 (koordinace za pnp kateřina kadlčíková) 
panely spisovatelů  
cyklus slavní rodáci, spolupráce s maticí českou 
panel Jaroslav havlíček, panel umístěn v Jilemnici (příprava panelu, účast na slavnostním odhalení  
 hana taudyová), odhalení 11. 9. 2015 
panel karel slavoj amerling, Jindřich Šimon baar, Julius grégr (spolupráce na přípravě jednotlivých  
 pamětních panelů yvetta dörflová)

2. Publikační činnost 
Vydání sborníku literární archiv č. 47 Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – Umění. 
přípravné redakční práce na sborníku literární archiv č. 48 s pracovním názvem Dítě – dětství –  
 literatura. 
V rámci edice soupisy osobních, nakladatelských a korporačních fondů la pnp byly nově vytištěny 
inventáře fondů Jakub arbes, růžena Fričová, Johann Franz herrmann z herrmannsdorfu,  
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Jan nepomuk hromádko, Jindřich chalupecký, Jaroslav kabeš, zdeněk matěj kuděj, melantrich, 
maurice césar Joseph pellé, politik, marie pujmanová, milada součková a karel toman.

3. Práce s veřejností 
exkurze 
1 exkurze do ola, pracoviště staré hrady, pro studenty pedf uhk (Jan bílek) 
2 exkurze do ola, pracoviště strahov, pro studenty new york university in prague (petr kotyk,  
 naděžda macurová) 
1 exkurze do ola, pracoviště strahov, pro studenty FF uk (petr kotyk) 
4 exkurze do ola, pracoviště strahov, pro studenty mu brno, univerzita Vratislav, ktF uk, Fhs uk  
 (miloš sládek) 
komentované prohlídky 
2 komentované prohlídky k výstavě Josef Váchal a praha (hana klínková) 
1 komentovaná prohlídka k výstavě ladislav sýkora: Šumava / příběhy krajiny – böhmerwald / 
geschichte der landschaft (hana klínková) 
1 komentovaná prohlídka k výstavě kdo jsem. bohumil hrabal: spisovatel – čech – středoevropan, 
martin, slovensko (tomáš pavlíček) 
praxe 
vedení 3 studentů uJep, Ústí nad labem, zpracování fondů Johann Franz herrmann z herrmannsdorfu 
a politik, květen – srpen (miloš sládek)  
odborné konzultace 
zpracovatelé a pracovníci akvizice v průběhu roku provedli řadu podrobných rešerší, poskytli 
náročnější odborné konzultace a odpovědi badatelům (celkem cca 320), týkající se mj. fondů  
J. arbes, b. hrabal, F. hrubín, J. chalupecký, z. kalista, a. koller, a. kraus, J. krecar, n. p. kondakov,  
k. h. mácha, J. pacovský, J. seifert, J. stáhlík, V. stárková-secká, a. m. tilschová, J. Váchal, F. Váňa,  
J. Werich, J. zahradníček a rovněž spisů o fondu k vybraným celkům. 

DALŠí ČINNOSt ZAMĚStNANCŮ OLA

1. Publikační činnost 
Bílek, Jan: Výstava bohumil hrabal – 100 let od narození. X – občasník Studijní a vědecké knihovny  
v Hradci Králové 7, 2014, č. 4, s. 12–15; issn 1802-9418 
Bílek, Jan: bílek, karol – Jindra, Josef. sobotecký hřbitov. praha, kab 2012, 64 s. a příloha. Z Českého 
ráje a Podkrkonoší 27, 2014, s. 321–322; isbn 978-80-260-3251-9 
Bílek, Jan – Lachman, tomáš: Výroční zpráva o činnosti odborné skupiny specializovaných archivů čas 
v roce 2014. in: ČAS v roce 2014. Ročenka České archivní společnosti. praha 2015, s. 91–92; isbn 978-80-
904688-6-3 
Bílek, Jan: bonusový Šrámkovský večer na Vinohradech. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 2015, č. 3, s. 8; 
issn 1212-7906 
Билек, Ян: Пиcaтели и сфaбpикoвaнныe пoлитичecкиe пpoцeccы в Чexocлoвaкии 1950-Х гoдoв, 
Славяноведение, 2015, № 3, стр. 29–38; issn 0132-1366 
Bílek, Jan: dočasní generační přátelé. in: Literární archiv 47, 2015, s. 265–287; isbn 978-80-87376-26-3 
Bílek, Jan: literární měsíčník mladých: edice nenaplněného návrhu na časopis pro dobu po druhé 
světové válce. in: Literární archiv 47, 2015, s. 289–524; isbn 978-80-87376-26-3. 
Bílek, Jan: zpráva o archivním fondu melantrich – nakladatelský archiv. in: Literární archiv 47, 2015,  
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s. 329–333; isbn 978-80-87376-26-3 
Boháčová, Veronika: pozůstalost spisovatelky marie pujmanové (1893–1958). zpráva o zpracování 
fondu. in: Literární archiv 47, 2015, s. 318–324; isbn 978-80-87376-26-3 
Brožová, Věra: Jan hus a husitství v česky psané romantické obrozenecké literatuře. in: čornej, petr  
– ledvinka, Václav – hrdina, Jan a kol.: Praha Husova a husitská 1415–2015. scriptorium, praha 2015,  
s. 185–190; isbn 978-80-86852-64-5/ 978-80-88013-14-3 
Brožová, Věra: Jan hus a husitství v české literární tvorbě druhé poloviny 19. století. in: čornej, petr  
– ledvinka, Václav – hrdina, Jan a kol.: Praha Husova a husitská 1415–2015. scriptorium, praha 2015,  
s. 192–201; isbn 978-80-86852-64-5/ 978-80-88013-14-3 
Brožová, Věra: František pravda. in Šormová eva a kol.: Česká činohra 19. a začátku 20. století. 
academia, praha 2015, s. 775–776; isbn 978-80-200-2467-1/978-80-7008-341-3 
Brožová, Věra: „odklizeno bylo vše, co by jen poněkud mohlo zodpovědnost způsobiti.“ regulace 
fondů žákovských knihoven obecného školství v poslední třetině 19. století. in: Wögerbauer, michael  
– píša, petr – Šámal, petr – Janáček, pavel a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury 
v moderní české kultuře: 1749–2014. academia, praha 2015, s. 605-619; isbn 978-80-88069-11-9 
Dörflová, Yvetta: máchův relikviář dnes. několik poznámek k máchovským památkám uloženým ve 
sbírce emanuela lešehrada. Literární archiv 47, 2015, s. 255–263; isbn 978-80-87376-26-3 
Dörflová, Yvetta: osobní fond Vojtěcha Friče v literárním archivu pnp. Literární archiv 47, 2015,  
s. 312–314; isbn 978-80-87376-26-3 
Dörflová, Yvetta: osobní fond ervína Špindlera v literárním archivu pnp. Literární archiv 47, 2015,  
s. 315–317; isbn 978-80-87376-26-3 
Hamanová, Růžena: „básníku  z nejmilovanějších...“. Tvar 26, 2015, č. 17, s. 14; issn 0862-657 X 
Klínková, Hana: Josef Váchal a Praha (text katalogu výstavy). galerie hlavního města prahy, praha 2015, 16 s.  
Kotyk, Petr: František kautman – videozáznamy z devadesátých let 20. století uložené v literárním 
archivu památníku národního písemnictví v praze. in: bubeníková, miluša – hříbková, radka (eds.): 
Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního 
jubilea Františka Kautmana. praha 2015, s. 151–154;  isbn 978-80-7050-645-5 
Kotyk, Petr: životopis kupka z rudých květů (1905) v souvislostech korespondence Františka kupky, 
Josefa svatopluka machara a antonína macka z let 1902–1905. in: kokešová, helena (ed.): Politici, 
umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, praha 2015, s. 151–179; isbn 978-80-
87782-51-4 
Kotyk, Petr: přírůstky la pnp v roce 2014. in: Literární archiv 47, 2015, s. 311; isbn 978-80-87376-26-3 
Macurová, Naděžda (ed.): Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965, pnp, praha 
2015, s. 399; isbn 978-80-87376-20-1 
Macurová, Naděžda: písemná pozůstalost Jindřicha chalupeckého. Literární archiv 47, 2015, s. 336–338; 
isbn 978-80-87376-26-3 
Pavlíček, tomáš: V zájmu republiky. Literární cenzura v době avantgard a obrany liberální demokracie. 
in: Wögerbauer, michael – píša, petr – Šámal, petr – Janáček, pavel a kol.: V obecném zájmu. Cenzura  
a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749–2014. academia, praha 2015, s. 693–756; 
isbn 978-80-88069-11-9 
Pavlíček, tomáš: zákonem proti braku a pornografii. pokus o ochranu naivního čtenáře v cenzurním 
systému liberálního typu. in: Wögerbauer, michael – píša, petr – Šámal, petr – Janáček, pavel a kol.: 
V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. academia, 
praha 2015, s. 759–774; isbn 978-80-88069-11-9 
Pavlíček, tomáš: za jeden národ a jednu říši. německá nacionalistická literatura ve střetu s 
prvorepublikovou cenzurou. in: Wögerbauer, michael – píša, petr – Šámal, petr – Janáček, pavel a kol.: 
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V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749–2014. academia, 
praha 2015, s. 809–825; isbn 978-80-88069-11-9 
Janáček, Pavel; Pavlíček, tomáš; Mohn, Volker: V zájmu národa. literární cenzura v období krize 
liberalismu a eroze modernity. in: Wögerbauer, michael – píša, petr – Šámal, petr – Janáček, pavel  
a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749–2014, 
svazek ii. academia, praha 2015, s. 885–1007; isbn 978-80-88069-11-9 
Schreiberová, Jarmila: tváře básníka ivana blatného. Tvar 26, 2015, č. 1, s. 15; issn 0862-657 X 
Sládek, Miloš: na okraj osobního fondu prof. karla krejčího (1904–1979). in: benešová, michala; rusin-
dybalska, renata; zakopalová, lucie a kol. (eds.): Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických 
studií. karolinum, praha 2014, s. 34–38; isbn 978-80-246-2732-8 
Sládek, Miloš: na okraj písemné pozůstalosti alexandra sticha aneb posmrtné cestování pana 
profesora. Acta Universitatis Carolinae Philologica, 2014, č. 3, s. 21–28; issn 0567-8269 
Sládek, Miloš: nové vydání kroniky nové. Česká literatura 63, 2015, č. 1, s. 85–87; issn 0009-0468 
Sládek, Miloš: několik poznámek ke vztahu hájkovy kroniky české a beckovského poselkyně. in linka, 
Jan (ed.): Na okraj Kroniky české. academia, praha 2015, s. 151–174; isbn 978-80-200-2432-9 
taudyová, Hana: milý příteli, tak rád bych věděl, co děláš, co čteš… z dopisů básníka Jana zahradníčka 
literárnímu kritikovi Janu Franzovi. Tvar 26, 2015, č. 8, s. 17; issn 0862-657X  
Vaníčková, Hana: osobní fond tiskaře a nakladatele Vlastimila Vokolka ve sbírkách la pnp. Literární 
archiv 47, 2015, s. 326–328; isbn 978-80-87376-26-3 
Vaníčková, Hana: „u nás kvetou mimózy, předzvěst peruánského jara…“. Tvar 26, 2015, č. 19, s. 19; 
issn 0862-657X

2. Konference a přednášky 
Bílek, Jan: literární archiv památníku národního písemnictví, přednáška v rámci pedagogických dnů 
2015, pedagogická fakulta, univerzita hradec králové, 24. 3. 2015  
Bílek, Jan: Fráňa Šrámek a sobotka, přednáška pro učitele v rámci festivalu Šrámkova sobotka, 
sobotka, 7. 7. 2015 
Bílek, Jan: Jednání československé exilové vlády v ikonografických pramenech, právnická fakulta, 
univerzita karlova; referát na semináři zápisy ze schůzí československé vlády v londýně 1940−1945 
jako historický pramen, praha, 1. 12. 2015  
Brožová, Věra: Školní hra se zpěvy a její funkce v 19. století, referát, konference kantorský odkaz. 
Škola a hudba (nejen) v době Jakuba Jana ryby, pnp, pedF uk, městská knihovna v praze,  
8. – 10. 4. 2015 
Brožová, Věra: ohlas husitství v díle Václava beneše třebízského, referát, sympozium Xii. slánské 
rozhovory: V červáncích kalicha, slaný, 6. 10. 2015 
Brožová, Věra: „odklizeno bylo vše, co by jen poněkud mohlo zodpovědnost způsobiti“. regulace 
fondů žákovských knihoven v poslední třetině 19. století, přednáška, Ústav pro českou literaturu  
aV čr, praha, 9. 6. 2015  
Brožová, Věra: antipodi v historickém spisování: Václav beneš třebízský a zikmund Winter, přednáška, 
univerzita volného času, slaný, 21. 11. 2015 
Dörflová, Yvetta: českoskalická muzejní noc při příležitosti 160. výročí prvního vydání babičky, beseda 
k uvedenému výročí, česká skalice, 19. − 20. 6. 2015  
Klínková, Hana: Josef aleš–lyžec (1862–1927), učitel, odborný spisovatel a nadšený propagátor hor, 
referát, konference góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie  
XiX i XX wieku, zakopane, 14. – 16. 10. 2015 
Kotyk, Petr: zdena erteltová, přednáška na vzpomínkovém večeru paní zdena a edice petlice, 
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knihovna Václava havla, praha, 4. 5. 2015 
Kuthanová, Michaela: zpráva o archivních fondech spojených s činností ruské emigrace v 
československu mezi světovými válkami, přednáška při udělení ceny rudolfa medka za rok 2015  
dr. martě dandové, slovanská knihovna nk čr, praha, 26. 5. 2015 
Pavlíček, tomáš: literární archiv pnp. ohlédnutí a perspektivy, přednáška pro členy české informační 
společnosti při národním archivu, síň boženy němcové, pnp, praha, 24. 2. 2015 
Pavlíček, tomáš: cenzor národním hrdinou? k dvěma osobnostem literární cenzury protektorátních 
let, referát, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, akademie věd čr, praha, 30. 6. – 3. 7. 2015 
Pavlíček, tomáš: proměny cenzurního systému a cenzurní praxe za druhé republiky, referát, 
konference od mnichova k březnu: 197 obyčejných dní, goethe-institut, praha, 19.  – 20. 10. 2015 
Sládek, Miloš: kostel sv. mikuláše kladno–Švermov, 29. 5. 2015, kladno–Švermov; přednáška  
o dějinách kostela a barokní homiletice v rámci noci kostelů, pro širší veřejnost 
Šebestová, Helena: beseda nad fondem Jakuba arbesa, pořad v rámci přednáškového cyklu spojeného 
s ii. ročníkem slavností Jakuba arbesa, městská knihovna v praze, 8. 6. 2015

3. Kulturní pořady a práce s médii  
Brožová, Věra: britští excentrici, kteří změnili svět: muži robinsonovského ducha, účast v pořadu  
z cyklu pozemský cestopis s Václavem cílkem, vysíláno na čro plus, leonardo, 7. 3. 2015 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/leonardoplus/_zprava/britsti-excentrici-kteri-zmenili-svet--1462474 
Klínková, Hana: očarovaná Šumava (podle Josefa Váchala), uvedení filmu, městská knihovna praha 
(kinosál), 23. 9. 2015 
Klínková, Hana: očarovaná Šumava (podle Josefa Váchala), uvedení německé verze filmu, 
Freilichtmuseum Finsterau (kinosál), 27. 9. 2015 
Klínková, Hana: rozhovor o anně mackové, rozhovor s redaktorem dominikem mačasem, český 
rozhlas plzeň, vysíláno 13. 12. 2015  
Kotyk, Petr: bohumil hrabal, autorský večer s besedou, uváděl karel tománek v rámci cyklu galerie 
knihovny, knihovna k. h. máchy litoměřice, litoměřice, 4. 11. 2015 
Kotyk, Petr – Kotyková, Světlana – Pavlíček, tomáš: Vyhlášení Výroční ceny nakladatelství mladá 
fronta za rok 2014, kategorie ediční počin (za knihu hlučná samota. sto let bohumila hrabala  
1914–2014), veletrh svět knihy, praha, 14. 5. 2015  
Kotyk, Petr – Kotyková, Světlana – Pavlíček, tomáš: Vyhlášení ceny miroslava ivanova za rok 2014  
za díla literatury faktu (za knihu hlučná samota. sto let bohumila hrabala 1914–2014), veletrh svět 
knihy, praha, 14. 5. 2015 
Kuthanová, Michaela: V dialogu s libuší moníkovou/ im dialog mit libuše moníková, beseda  
s autorkou výstavy lucií koutkovou a jejími hosty – filmovou dokumentaristkou Janou hádkovou, 
germanistkou danou pfeiferovou a spisovatelem a překladatelem Josefem moníkem, promítání 
dokumentárního filmu o libuši moníkové, malá vila pnp, praha, 15. 10. 2015 
Kuthanová, Michaela: rozhovor k výstavě o libuši moníkové; pořad mozaika, čro Vltava, vysíláno  
15. 10. 2015 v 16:00 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3492769 
Kuthanová, Michaela: Jan schmid: dialog jako východisko, literární večer v rámci projektu literáti  
z naší čtvrti ii, příprava, organizace a moderování, 12. 11. 2015 
Macurová, Naděžda: rozhovor o korespondenci, moderátor tomáš rozsypal, pořad trendy, čro plus, 
vysíláno 14. 8. 2015 v 16:40 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3450518 
Pavlíček, tomáš: Jak se zakazovaly knihy, vystoupení v pořadu z cyklu historie.cs, čt 24, vysíláno  
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31. 10. 2015, opakované reprízy 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/215452801400031 
Pavlíček, tomáš: m. stingl: indiáni ve městě, indiáni ve mně jste, vystoupení v dokumentárním pořadu, 
čt 2, vysíláno 15. 12. 2015  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10811397336-m-stingl-indiani-ve-meste-indiani-ve-mne-jste/ 
Sládek, Miloš: Vůdce cesty do hájku svatého. rekonstrukce barokní pouti, realizace s cca 150 studenty 
pražských VŠ, spoluautorství scénáře společně se studenty, katolická teologická fakulta univerzity 
karlovy, 25. 4. 2015 
Sládek, Miloš: rakovnická hra vánoční, vedení studentů při zkoušení a realizaci hry, katolická 
teologická fakulta univerzity karlovy, 14. 12. 2015; pedagogická fakulta univerzity karlovy, 17. 12. 2015

4. Pedagogická činnost 
Bílek Jan: výuka předmětu literární archivnictví, pedagogická fakulta univerzity hradec králové 
Brožová Věra: výuka předmětů dějiny české literatury i, dějiny české literatury ii, literatura pro děti 
a mládež, literárněhistorický proseminář, Výběrový literární seminář (interpretační), pedagogická 
fakulta univerzity karlovy 
Sládek Miloš: výuka předmětů starší česká a evropská literatura, Úvod do studia starší české literatury, 
pedagogická fakulta univerzity karlovy; výuka předmětů evropská a česká barokní literatura, pohled 
na starší českou literaturu, celoevropský humanismus a barokní fenomén, křesťanská spiritualita  
v literatuře středověku a řady dalších seminářů, katolická teologická fakulta univerzity karlovy

ČLENStVí V KOMISíCH, RADáCH 
Bílek Jan: redakční rada sborníku historická fotografie, redakční rada masarykova sborníku, jednatel 
výboru tematické sekce sa české archivní společnosti 
Brožová, Věra: vědecká rada pnp 
Dörflová Yvetta: výbor matice české, výbor společnosti boženy němcové 
Klínková Hana: nákupní komise archivu národní galerie 
Kotyk Petr: výbor literárního odboru umělecké besedy, člen pen klubu 
Kuthanová Michaela: výstavní komise pnp, vědecká rada pnp 
Macurová Naděžda: výstavní komise pnp, nákupní komise archivu národního muzea, redakční rada 
sborníku literární archiv,  
Pavlíček tomáš: výstavní komise pnp, ediční rada pnp, redakční rada sborníku literární archiv, 
redakční rada časopisu česká literatura, redakční rada časopisu marginalia historica

VýZKuMNá ČINNOSt

1. Granty 
1) V třetím roce řešení projektu Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví (projekt 
maďarské grantové agentury otka č. nn 107 667 ve spolupráci s eötvös loránd tudományegyetem 
(elte) budapest) byly dokončeny excerpce na starých hradech, pokračovaly excerpce materiálu  
(za ola miloš sládek) ze všech depozitářů ola, soustavně byly probírány rovněž nezpracované 
archivní celky. 
2) druhým rokem pokračovaly práce na projektu Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba  
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a jednání (projekt ga čr č. 14-29050s) ve spolupráci s masarykovým ústavem a archivem aV čr, v. v. i. 
řešitelé (za ola petr kotyk) zpracovávali materiály zejména pro dokumentační část – edici vzájemné 
korespondence J. s. machara a t. g. masaryka. Vyšla kolektivní monografie Politici, umělci a vědci  
ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století (ed. helena kokešová, masarykův ústav a archiv aV 
čr, v. v. i.). 
3) byly podány dva granty do naki ii a oba byly přijaty: Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území 
bývalého ruského impéria v meziválečném Československu (projekt naki ii i.d. dg16p02r057, doba 
řešení 2016–2018, hlavní řešitel m. kuthanová, ola) a Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních 
fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi (projekt naki ii i. d. dg16p02h033, doba řešení 
2016–2020, hlavní řešitel za pnp t. pavlíček a hlavní řešitel za Účl J. Flaišman).

2. Interní výzkumné úkoly  
Sládek Miloš: české pobělohorské postily, vyjde v roce 2017 v edici depozitář, řada studie 
Ferklová, Renata (ed.): zdeněk kalista: divadelní hry psané ve vězení, vyjde v roce 2019 v edici 
depozitář, řada dokumenty 
Vaníčková, Hana (ed.): paměti karla horkého: zápisky věčného žáka (2 díly), vyjde v roce 2019 v edici 
depozitář, řada dokument
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František topič – obálka z roku 1914František topič – vazba z roku 1893

František topič – obálka z roku 1940
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V knihovně pnp nedošlo v roce 2015 k žádným personálním změnám, které by ovlivnily plnění plánu 
hlavních úkolů. Financování činnosti zůstalo na úrovni roku 2014, což znamená, že nebylo prováděno 
restaurování a konzervace podsbírek. získání dotací z programu mk čr Visk umožnilo jednak 
konvertovat záznamy v databázi arl do nového formátu a jednak dokončit digitalizaci periodik 
vhodných pro program kramerius. přechodem na formát marc21 v systému arl byla zahájena nová 
etapa odborného zpracování v knihovně pnp, kterou lze také chápat jako přípravnou fázi pro zavedení 
nových katalogizačních pravidel (rda). 

zaměstnanci knihovny se také významnou měrou podíleli na přípravě materiálů k výstavě 50. výročí 
soutěže nčkr jak formou zápůjčky knih na výstavu, tak ve formě příspěvků mapujících historii 
soutěže. 

knihovna jako jedno z odborných oddělení rovněž zajišťovala přípravu plnění dlouhodobého úkolu 
pnp – stěhování podsbírek do centrálního depozitáře v litoměřicích a podílela se na koncepci dalších 
úkolů pnp (nový web pnp, koncepce digitalizace, metodické centrum pro knižní kulturu a literární 
muzea). knihovna spolupracuje s dalšími institucemi v rámci svého členství v profesních organizacích: 
knihovnická komise amg, skip, sdruk. přispívá do celostátních databází: souborný katalog čr, 
národní autority čr.

AKVIZICE 
do přírůstkové knihy bylo zapsáno 2 842 přír. č., z toho  
 nákupy: 446 sb. př. per rollam pro podsbírku 18 (65 453,10 kč, ehÚ podle č. 122)  
 109 svazků pro odbornou knihovnu (24 862,50 kč, ehÚ podle č. 257)  
 50 titulů periodik (v hodnotě 40 045 kč)  
 dary: bylo získáno 2 321 darů (v hodnotě 232 100 kč) 
 významné akvizice: knihy a časopisy z knihovny Jana Vladislava, nakladatelský archiv Jana  
 laichtera  
Ve spolupráci s la byly získány tyto knižní celky: část osobní knihovny karla krause (sabina 
adamczyková), 163 titulů převážně díla gabriely preissové z knihovny pavla preisse (podpisy, 
dedikace), samizdaty petra příhody, z knihovny milana Jankoviče (část filozofie-estetika, literární 
věda 1), část knihovny ivy košatkové (časopisy, poezie), knihovna romana szpuka, knihy a časopisy 
z knihovny Jana Vladislava, nakladatelský archiv Jana laichtera, z knihovny Václava Jiřiny, z knihovny 
Josefa Štochla, z knihovny marie Šulcové, z knihovny Josefa poláčka (překlady e. e. kische), z knihovny 
ladislava stehlíka. 
Do CES bylo v roce 2015 zapsáno 4 797 inv. č. (z toho 3 446 inv. č. podsbírka 18, 1 351 inv. č. podsbírka 19). 
Celkem v CES: 425 400 inv. č. (z toho 413 817 inv. č. podsbírka 18, 11 583 inv. č. podsbírka 19). 

B) 
   Knihovna (OK)
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ZPRACOVáNí 
Evidence I. stupně: 
V roce 2015 bylo zapsáno celkem 2 842 přír. č.  
Evidence II. stupně: 
zkatalogizováno bylo 4 848 inv. č.  
Katalogizace periodik – celkem bylo vytvořeno 410 souborných záznamů v katalogu sk čr.  
Souborný katalog a národní autority 
V roce 2015 bylo v ok vytvořeno, v nk čr prověřeno a do databáze národních autorit vloženo  
3 259 autoritních záznamů. probíhala pravidelná kontrola importovaných záznamů do sk čr. celkem 
za rok 2015 bylo přijato 4 136 záznamů. 
Knihovní celky 
kromě standardní katalogizace byly v průběhu roku katalogizovány tyto knihovní celky – F. hellmutha-
braunera, F. topiče, r. szpuka, e. kantůrkové; dokončeno bylo zpracování knihovních celků  
V. martínka a b. Volkové. 
depozitář Kladruby – pokračoval soupis svozových knihoven (3 116 záznamů).

DAtABáZE ARL 
Celkem 88 514 záznamů, 60 090 autoritních záznamů, kompletace 1 477 záznamů z retrokonverze.

DIGItALIZACE 
Skenování – dokumentace 
Jako součást odborné katalogizace byly vytvářeny, dále tříděny a archivovány skeny knih (obálky, 
titulní listy, ilustrace, další výzdoba, tiráž). do databáze arl bylo přidáno 10 691 skenů (celkem  
v databázi arl 74 502 skenů). 
Ochranné reformátování periodik (VISK 7) 
V roce 2015 knihovna pnp pokračovala v projektu digitalizace periodik v rámci programu Visk 7. 
byla dokončena digitalizace časopisu literární archiv, niva: časopis belletristický, přehled: týdeník 
věnovaný veřejným otázkám, studentský časopis (celkem 25 232 stran). 
E-sbírky 
V roce 2015 bylo připraveno několik kolekcí skenů knih pro portál e-sbírky (celkem v databázi 436 
skenů).

uLOŽENí, OCHRANA, INVENtARIZACE PODSBíREK A KNIHOVNíHO FONDu 
ISO 
z programu iso zakoupeny 2 odvlhčovače, starší přístroje byly opraveny ve spolupráci s firmou 
perfectum. 
Inventarizace: 
 podsbírka 18 
 depozitář kladno – inventarizace sign. Q: 2 000 inv. č.  
 depozitář praha – inventarizace sign. p: 27 000 inv. č. 
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 podsbírka 19 
 depozitář kladruby – inventarizace starých tisků sign. sF: 1 000 inv. č. 
Inventarizace celkem: 30 000 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: 233, z toho 4 zahraniční  
návštěvy: 359, z toho 15 zahraničních  
knihy a časopisy studovna: 1 774 sv. 
knihy a časopisy mimo studovnu: 1 218 sv. 
Bibliograficko-informační služba: zprostředkování přístupu do báze záznamů na internetu, 
rešerše, 922 elektronických a telefonických dotazů týkajících se sbírek pnp, literárních děl, autorů, 
meziknihovní výpůjční služba (6 mVs) 
Reproslužby (xerox): 2 172 listů 
zpřístupňování knihovního fondu a sbírkových předmětů ok v hájence:  
463 prezenčních výpůjček, 11 badatelů, 21 badatelských návštěv. 
Smlouvy o výpůjčce na výstavy: 
1) karel čapek fotograf, národní technické muzeum, praha, 14. 4. 2015 – 26. 7. 2015 
2) obrazové příběhy milady marešové, městská galerie v litomyšli, litomyšl,  
6. 6. 2015 – 6. 9. 2015 
3) ty děti mně největší starost dělají, ostravské muzeum, ostrava, 10. 12. 2015 – 28. 2. 2016 
4) smysl pro umění, národní galerie v praze, praha, 23. 10. 2015 – 10. 1. 2016

ÚČASt OK NA PREZENtACI SBíRKY

Publikační činnost: 
a) soupis vydaných publikací a tisků za rok 2015 
b) soupisy v rámci edice soupisů fondů ok 
c) zpráva o knize / book report 
knihovna připravila výstavní exponáty – více než 1000 knih na výstavu k 50. výročí soutěže nejkrásnější 
české knihy roku do letohrádku hvězda, dále byly připraveny podklady na web zpráva o knize / book 
report, texty do novin a publikace k výstavě, článek do Věstníku amg a další propagační texty k 
výstavě.

Pořady: 
V rámci týdne knihoven (5. – 9. 10. 2015) uspořádala knihovna pnp společně s českou školou bez 
hranic dva literárně-výtvarné workshopy na téma „generál pellé – zdenka braunerová.“ 
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DALŠí ČINNOSt ZAMĚStNANCŮ OK

1. Publikační činnost 
publikace 
Bílek Karol a kol.: Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska. malé dějiny sobotecka, iii. díl. 
město sobotka, sobotka 2015, 576 s.; isbn 978-80-260-9112-7  
Bílek Karol: Fráňa Šrámek, Václav Šolc, Václav Špála. Album tří grafických listů. město sobotka, sobotka 
2015, s. 3.  
články ve sborníku 
Petruželková Alena: k výročí soutěže nejkrásnější české knihy roku / most beautiful czech books  
of the year – book report. in: Zpráva o knize / Book Report. pnp, praha 2015, s. 2–11; isbn 80+87376-25-6 
Petruželková Alena: metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea. in: Infos 2015. Revolúcia  
v knižnicích a knihovníctve + 25 rokov: bilancia, realita, perspektivy. spolok slovenských knihovníkov  
a knižnic, bratislava 2015, s. 282–288; isbn 978-80-89586-08-0 
Petruželková Alena: systematický průzkum proveniencí knižní sbírky. in: kašparová, Jaroslava – Šípek, 
richard (eds.): Ex libris… Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější 
majitelé. národní muzeum, praha 2015, s. 93–96; isbn 978-80-7036-468-0 
Petruželková Alena: systematic research into the provenances in the book collection of the museum 
of czech literature. in: kasparova, Jaroslava – sipek, richard (eds.): Ex libris…Ex bibliotheca…Book 
Collections in the national Museum Library and Their Previous Owners. national museum, prague 2015,  
s. 91–96; isbn 978-80-7036-467-3

2. Konference a přednášky 
Petruželková Alena: metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea, inFos 2015, mezinárodní 
konference stará lesná-Vysoké tatry, slovensko 14. – 17. 4. 2015 
Petruželková Alena: metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea, seminář knihovnické 
komise amg, brno, 1. – 3. 9. 2015

3. Pedagogická činnost 
Petruželková Alena: přednášky a semináře (osobnosti knižní kultury, dějiny knihy 19. století, dějiny 
knihoven a knihovnictví), praha, Úisk FF uk, obor knihověda

ČLENStVí V KOMISíCH A RADáCH 
Bílek Karol: předseda revizní komise sdružení historiků čr – historický klub 1872, redakční rada 
sborníků z českého ráje a podkrkonoší, zpravodaj historického klubu, zpravodaj Šrámkovy sobotky 
Kolařík Karel: vědecká rada pnp, výstavní komise pnp 
Kašpar Jan: pracovní skupina pro ochranné reformátování dokumentů Visk 7 mk čr 
Petruželková Alena: skip, sdruk, výbor komise knihovníků amg (místopředsedkyně), komise pro 
podporu vydávání české literatury mk čr, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost nm, redakční rada 
přílohy literárních novin (biblio), ediční rada pnp, výstavní komise pnp
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VýZKuMNá ČINNOSt

1. Odborné projekty 
Domanjová Zuzana: v rámci odborného zpracování knižní sbírky pnp pokračuje výzkum edičních  
a nakladatelských značek  
Petruželková Alena: příprava a realizace příspěvku k dějinám knižní kultury k 50. výročí soutěže nčkr 
(zpráva o knize / book report).

2. Interní výzkumné úkoly  
Kašpar Jan: Významné osobnosti české vědy a kultury od dob starších po moderní epochu, 
provenience sbírky starých tisků (sign. s a s F) 
Kašpar Jan: novodobé opisy předbělohorských protestantských tisků (sign. rkp)
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alén diviš – polednice, ilustrace k baladě  
k. J. erbena (50. léta 20. století)

alén diviš – Vodník, ilustrace k baladě  
k. J. erbena (50. léta 20. století)

Josef čapek – hvězdy, 1936 (olej na plátně)

Josef čapek, předměstské zahradnictví ii., 1922 (olej na plátně)
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k prioritám činnosti oddělení uměleckých sbírek pnp patří akviziční činnost (doplňování podsbírek  
15 a 24). V roce 2015 byly zakoupeny (z velké části z prostředků iso a částečně z rozpočtu pnp) ilustrace 
aléna diviše k baladám k. J. erbena a soubor originálních ilustrací karla čapka ke knize cesta na sever 
(z rozpočtu pnp). darem se podařilo získat kolekci velmi cenných uměleckých děl z osobního fondu 
Jiřiny hořejší – malba Jindřicha Štyrského smrt orfeova, malba od toyen přezimování, dva obrazy 
od Josefa čapka hvězdy i. a předměstské zahradnictví ii. a soubor japonských miniaturních figurek 
netsuke. k významným přírůstkům patří také další dary: autorské knihy Františka hodonského, 
autorská kniha Šimona brejchy příběhy, soubor tiskových matric ke grafikám evy bednářové, 
soubor volné grafiky evžena Jecho, čtyřdílná lettristická kompozice nenada djapiče písmeno m, 
soubor kreseb a grafických listů od různých výtvarných umělců 20. století ze sbírky Jiřího nedomy. 
z literárního archivu pnp byla delimitována výtvarná díla, např. dva obrazy alexe adolfa Jelínka, dva 
obrazy z osobního fondu Jaromíra loužila a různé reálie z osobních fondů spisovatelů.

V roce 2015 byla restaurovaná bronzová plastika lva od bohumila kafky (z velké části z prostředků 
iso a částečně z rozpočtu pnp), představující logo pnp, která je umístěna na nádvoří strahovského 
kláštera.  

nevyřešené zatím stále zůstává on-line propojení počítačově zpracovaných sbírkových fondů ous  
s programy používanými 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 jednou z priorit koncepce dlouhodobého rozvoje pnp.

AKVIZICE 
do knihy přírůstků ous bylo zapsáno celkem 19 přír. č., z toho:  
podsbírka 15: 
 nákup:  3 přír. č. 
 zapsána byla 3 přír. č. celkem za  445 500  kč (z velké části byly proplaceny v prosinci 2014  
 z programu iso a z mimořádné dotace mkčr)  
 nákup ilustrací aléna diviše v hodnotě 130 000 kč (100 000 kč z programu iso a 30 000 kč  
 z rozpočtu pnp) se uskutečnil koncem prosince 2015 a bude zapsán do přírůstkové knihy  
 v roce 2016.  
 dary: 8 př. č. v celkové hodnotě 35 796 000 kč 
 ostatní: převod z la: 8 přír. č. 
podsbírka 24 (kel chrudim): 0 přír. č. 
Celkem bylo získáno 284  inv. č. 
Významné: malba Jindřicha Štyrského smrt orfeova, malba od toyen přezimování, dva obrazy od 
Josefa čapka hvězdy i. a předměstské zahradnictví ii, ilustrace aléna diviše k baladám k. J. erbena.  
poradní sbor pro sbírkotvornou činnost ous zasedal 31. 8. 2015. 

C)  
   umělecké sbírky (OuS)
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ZPRACOVáNí PODSBíREK 
Evidence I. stupně: 
do přírůstkové knihy ous zapsáno celkem 19 přír. č.  
do přírůstkové knihy kel chrudim zapsáno 0 přír. č. 
Evidence II. stupně:  
V programu demus bylo zpracováno v roce 2015: 
podsbírka 15: 
a) fond Vilímek: 4 497 inv. č. 
b) starší a nové přírůstky: 3 040 inv. č. 
celkem: 7 537 inv. č. 
podsbírka 24 (kel chrudim): 4 000 inv. č. 
Celkem zpracováno v programu DEMuS 11 537  inv. č. 
Celkem v databázích obou pracovišť za celou dobu zpracování DEMuS: 126 765 inv. č. Celkem má OuS 
v CES zapsáno: 276 341 ev. č.

uLOŽENí, OCHRANA A INVENtARIZACE PODSBíREK 
sbírky byly průběžné ukládány v depozitářích ous a kel. V rámci přípravy na stěhování sbírek ze 
starých hradů do cd v litoměřicích proběhla mechanická očista a dezinfekce sbírkových předmětů, 
kontrola teploty a vlhkosti v depozitářích. 
Inventarizace:  
revize podsbírek 15 a 24: celkem 20 386 inv. č. 
Skenování – dokumentace: 
Fotografování, skenování: 1 116 inv. č.  
digitalizace – různé fondy: 825 inv. č.

SLuŽBY 
průběžné poskytování odborných informací a konzultací badatelům, předkládání materiálů ve 
studovně, vyhledávání a zapůjčování sbírkového materiálu k výstavám a k fotodokumentaci institucím. 
zpřístupňování výtvarných fondů ve studovně ous: 
 badatelé: 35, z toho 3 ze zahraničí 
 návštěvy: 65 badatelských návštěv, z toho 3 ze zahraničí 
 konzultace a rešerše: 88, z toho 6 ze zahraničí  
zpřístupňování výtvarných fondů v kabinetu ex libris:  
 badatelé: 2  
 návštěvy: 2  
 rešerše: 2  
zpřístupňování výtvarných fondů na internetu: 
 pokračoval převod dat z databáze demus do registru sbírek výtvarného umění, což je také  
 přístupné na webu pnp. byly sjednocovány zápisy dat a byla exportována data pro citem. 
V roce 2015 bylo uzavřeno 28 výpůjčních smluv, v rámci nichž bylo zapůjčeno celkem 1 285 sb. př.  
Ve všech případech se jednalo o zápůjčky domácí.
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Domácí výpůjčky: 
1) riziko loajálnosti – rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století,  
    západočeská galerie, plzeň, 17. 2. – 17. 5. 2015 
2) Jakub schikaneder (1855–1954), krajská galerie výtvarného umění, zlín, 25. 2. – 3. 5. 2015 
3) oskar kokoschka a praha, národní galerie, praha, 19. 2. – 20. 6. 2015 
4) dalibor chatrný: Vidět svět jinak, galerie hlavního města prahy, 30. 1. – 26. 4. 2015 
5) XiV. trienále českého ex libris, kulturní centrum horní počernice, praha 9, 11. 1. – 12. 3. 2015 
6) grafika roku 2014, inter-kontakt-grafik, praha, 23. 2. – 22. 3. 2015 
7) XiV. trienále českého ex libris, český rozhlas, praha, 1. 4. – 30. 4. 2015 
8) tajemné dálky / symbolismus v českých zemích 1880–1914, národní galerie, praha, 2. 4. – 27. 9. 2015 
9) český komiks, městské muzeum a galerie, břeclav, 26. 3. – 31. 5. 2015 
10) Jiří Šindler: doteky téměř něžné / písmo, grafika, ilustrace, muzeum města brna, 15. 4. – 31. 5. 2015 
11) zdeněk burian: z prvohor na divoký západ, městské kulturní středisko, holešov, 28. 5. – 27. 9. 2015 
12) Jean delville, galerie hlavního města prahy, 15. 5. – 30. 8. 2015 
13) milada marešová: obrazové příběhy milady marešové, městská galerie, litomyšl, 5. 6. – 6. 9. 2015 
14) Jakub schikaneder (1855 – 1924).  od svědectví k obrazovému snění, oblastní galerie Vysočiny,  
      Jihlava, 14. 5. – 23. 8. 2015 
15) rembrandtova tramvaj. kubismus, tradice a „jiné“ umění, západočeská galerie, plzeň, 
      10. 6. – 13. 9. 2015    
16) zdeněk burian / básník štětce, muzeum zdeňka buriana, Štramberk, 3. 7. – 18. 10. 2015 
17) XiV. trienále českého ex libris, klub přátel umění, Ústí nad orlicí, 6. 10. – 8. 11. 2015 
18) smyslné linie / erotické motivy secese, alšova jihočeská galerie, hluboká nad Vltavou, 
      4. 9. – 8. 11. 2015 
19) Ve šlépějích sherlocka holmese, opavská kulturní organizace, opava, 3. 9. – 28. 10. 2015 
20) Josef Váchal a praha, pražská plynárenská, galerie smečky, praha, 1. 9. – 28. 10. 2015 
21) dalibor chatrný – Jsem prostorem, dům umění města brna, brno, 22. 9. – 22. 11. 2015 
22) bohumil kubišta, grafika, Východočeská galerie, pardubice, 11. 11. 2015 – 21. 2. 2016 
23) Josef lada, severočeská galerie, litoměřice, 3. 12. 2015 – 10. 4. 2016 
24) pellé – braunerová, zkřížené osudy mezi čechami a Francií, středočeské muzeum,  
      roztoky u prahy, 22. 10. 2015 – 29. 3. 2016 
25) smysl pro umění, národní galerie, praha, 23. 10. 2015 – 10. 1. 2016 
26) budování státu. reprezentace československa v umění, architektuře, designu, národní galerie,  
       praha, 20. 11. 2015 – 7. 2. 2016 
27) zdeněk burian: malíř ztraceného času, Vlastivědné muzeum, Šumperk, 12. 11. 2015 – 28. 2. 2016 
28) komu asi patřila, národní muzeum, praha, 3. 12. 2015 – 6. 3. 2016                          

Dlouhodobé výpůjčky: V současnosti je uzavřeno 22 výpůjčních smluv a zapůjčeno celkem 342 sb. př. 
byly obnoveny v plném rozsahu k datu 31. 12. 2015.

PREZENtACE SBíRKY PNP

1. Výstavní činnost 
vlastní 
zpráva o knize, letohrádek hvězda, 23. 4. – 30. 8. 2015 (kurátoři petr babák, lukáš kijonka, Jakub Jansa  
 – laboratoř, za pnp:  alena petruželková, Vilma hubáčková) 
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miloslav polcar: intermundia, letohrádek hvězda, 11. 9. – 31. 10. 2015 (kurátorka Vilma hubáčková) 
čeští a italští skladatelé očima současných grafiků, 3. 12. – 29. 1. 2015, malá vila, praha 6,  
 pelléova 20/70, křest kalendáře a výstava (úvodní slovo zdeněk Freisleben, Vilma hubáčková, 
 pavel piekar) 
František bidlo – homo politicus, malá výstavní síň pnp, praha, 4. 9. – 4. 10. 2015 (Jakub hauser)
výstavní spolupráce 
XiV. trienále českého ex libris chrudim 2014, divadlo v horních počernicích, praha, 11. 1. – 12. 3. 2015  
 (kurátorka za pnp barbora Vlášková)  
XiV. trienále českého ex libris chrudim 2014, český rozhlas „galerie Vinohradská 12“, praha,  
 2. 4. – 30. 4. 2015 (kurátorka za pnp barbora Vlášková)

2. Práce s veřejností 
workshop na výrobu ex libris pro děti, český rozhlas „galerie Vinohradská 12“, praha, 27. 3. 2015  
 (barbora Vlášková, david cajthaml, michal cihlář) 
komentovaná prohlídka výstavy miloslav polcar: intermundia, letohrádek hvězda, 17. 9. 2015  
 (Vilma hubáčková, miloslav polcar)  
komentované prohlídky výstavy František bidlo – homo politicus, malá výstavní síň pnp , 15. 9. 2015,  
 17. 9. 2015, 23. 9. 2015 (Jakub hauser) 
workshop na výrobu autorské knihy, sál boženy němcové – pnp, 21. 10. 2015  
 (barbora Vlášková, Jana Färberová)

DALŠí ČINNOSt ZAMĚStNANCŮ OuS

1. Publikační činnost  
Hauser Jakub: František Bidlo – Homo politicus. památník národního písemnictví, praha 2015, s. 18;  
isbn 978-80-87376-24-9 
Hauser Jakub: sochař alexandr golovin. Jeho umělecká pozůstalost ve sbírkách pnp. Tvar 26, 2015,  
č. 2, s. 16; issn 0862-657X  
Hauser Jakub: otevřená díla milana grygara. Flash Art 34, 2014–2015, s. 29–31; issn 1336-9644 
Hauser Jakub: Výtvarníci ruské a ukrajinské meziválečné emigrace a slovanská galerie Jiřího karáska  
ze lvovic. Umění LXIII, 2015, č. 4, s. 307–322; issn 0049-5123 
Hauser Jakub: ‚oko nad prdelí.‘ dar děl Františka bidla uměleckým sbírkám pnp a autorova první 
polistopadová monografická výstava. Literární archiv 47, 2015, s. 287–289; issn 0231-5904 
Hubáčková Vilma: autorská kniha v grafice roku. Bulletin Inter-Kontakt-Grafik 2015, s. 15–16. 
Hubáčková Vilma: ceny pro mladé autory v nčkr. in: Zpráva o knize 2015. pnp, praha 2015, s. 5;  
isbn 978-80-87376-23-2 
Hubáčková Vilma: nadčasová zpráva o knize. in: Zpráva o knize. pnp, praha 2015, s. 6;  
isbn 978-80-87376-25-6  
Hubáčková Vilma: rozhovor s miloslavem polcarem, příležitostný tisk k výstavě miloslav polcar: 
intermundia. pnp, praha 2015, s. 10  
Hubáčková Vilma, Freisleben Zdeněk: zpráva o knize. nové formy knižní prezentace. Věstník AMG 2015, 
č. 5, s. 12; issn 1213-2152  
Rokytová Bronislava: tanec mezi vejci – memento mocnostem. mnichovský impuls ve výtvarném 
umění. Literární archiv 47, 2015, s. 101–115; issn 0231-5904 
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Vlášková Barbora: Příběh ex libris. pnp, praha 2015 
Vlášková Barbora: německá grafika 15. – 18. století ze sbírek Jiřího karáska ze lvovic. Literární archiv 
47, 2015, s. 219–224; issn 0231-5904

2. Konference a přednášky: 
Hauser Jakub: exiled russian and ukrainian artists in prague during the interwar period: the case 
of the collection of Jiří karásek of lvovice, mezinárodní workshop „russian art: building bridges 
between east and West. in memoriam dmitry sarabyanovů“, Jacobs university, brémy, srn,  
26. – 27. 11. 2015 
Hauser Jakub: prezentace publikací pnp „karáskova galerie“ a „dost tichého šepotu“,  
V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, praha, 1. 7. 2015

ČLENStVí V KOMISíCH A RADáCH 
Hubáčková Vilma: poradní sbor nm – sekce knihovna, odborná spolupráce na projektu artlist – 
centrum pro současné umění, porota soutěže grafika roku, ediční rada pnp, výstavní komise pnp, 
vědecká rada pnp 
Hauser Jakub: vědecká rada pnp 
Vlášková Barbora: výstavní komise pnp 
Bouček Jan: vědecká rada pnp

VýZKuMNá ČINNOSt

1. Granty 
byl podán návrh projektu do gačru Josef Portman (1983–1968). Regionální osobnost s evropským 
přesahem, který byl přijat (projekt gačr č. 16-05789s, doba řešení 2016–2018, hlavná řešitelka Vilma 
hubáčková, odborná spolupracovnice bronislava rokytová).

2. Interní výzkumné úkoly  
Vlášková Barbora: Wenceslaus hollar bohemus, vyjde v pnp v roce 2017 
Hauser Jakub: Valentin Fjodorovič bulgakov a výtvarníci ruské meziválečné emigrace



34

klimatizace v centrálním depozitáři v litoměřicích

studovna v centrálním depozitáři v litoměřicích

regály v centrálním depozitáři v litoměřicích

přední fasáda v centrálním depozitáři v litoměřicích
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V roce 2014 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, depozitáře), z toho depozitář 420 m² 
pracoviště ve starých hradech (studovna, expozice, depozitáře ola a ous), z toho depozitáře 749 m² 
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  
depozitář v duchcově (ola) 860 m² 
depozitář v opočně (ok) 65 m²

V roce 2015 proběhly přípravy na stěhování do Centrálního depozitáře v Litoměřicích, započatých 
začátkem roku 2016. 

D)  
   Depozitáře
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zpráva o knize – z výstavní expozice

zpráva o knize – komentovaná prohlídka

nčkr na designbloku
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Vernisáž výstavy miloslav polcar: intermundia

Vernisáž výstavy František bidlo – homo politicus

Výstava V dialogu s libuší moníkovou
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Večer evropské literatury na téma komiks

deník za čemeřicovité noci, festival den poezie staré pověsti české  

setkání knihovědců, metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea
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5. 
   PREZENtACE SBíRKY (OPS)

pracovníci oddělení ops v roce 2015 produkčně zajišťovali a realizovali výstavní tuzemské a mezinárodní 
projekty: výstavy, přednášky, workshopy, kolokvia. Ve spolupráci s odbornými pracovníky jednotlivých 
oddělení pnp připravovali autorskou produkci pořadů pro děti, studenty a dospělé, které podléhaly 
celoroční dramaturgii zohledňující literární výročí i svátky. Ve spolupráci s ostatními literárními 
institucemi a dalšími partnery se podíleli na produkci společných projektů, jakými byly např. Večery 
evropské literatury, které s vydatnou podporou zastoupení evropské komise při čr prezentovaly po 
dobu čtyř let návštěvníkům to nejlepší ze současné evropské literární tvorby. 

součástí realizace těchto činností byla spolupráce na scénářích a obrazových prezentacích, příprava 
smluv účinkujícím, vytváření grafických návrhů a zpracování pozvánek, plakátů, bannerů a dalších 
potřebných propagačních materiálů k prezentaci jednotlivých výstav a pořadů. za účelem propagace 
vycházel každé dva měsíce zpravodaj o činnosti pnp, skládačka o formátu a4, kterou si bylo možné 
prohlédnout jako e-verzi a stáhnout z webových stránek pnp. 

Webová prezentace pnp byla pravidelně aktualizována, a plnila tak funkci efektivní on-line 
komunikace s návštěvníky a badateli. Jako každý rok ops produkovalo soutěž a slavnostní vyhlášení 
nčkr 2014, jehož nezbytnou součástí je příjem a evidence přihlášených knih, organizace poroty a jejího 
zasedání, organizace vyhlášení vítězů, koordinace vydání katalogu nčkr a s tím spojená redakční 
činnost. V loňském roce však vzhledem k 50. výročí vzniku soutěže byli vítězové jednotlivých kategorií 
prezentováni současně s originálně pojatou výstavou zpráva o knize, jejíž součástí byla instalace 
předcházejících 49 ročníků. knihy jako samostatné výtvarné objekty byly v rámci expozice průběžně 
skenovány, ukládány a následně byly prezentovány návštěvníkům – jak formou videomapingu přímo 
v prostorách letohrádku hvězda, tak on-line na nově vytvořeném portálu bookreport.cz. Vítězné 
knihy byly vystaveny na podzimním designbloku 2015 tentokrát v prostorách průmyslového paláce na 
Výstavišti v praze holešovicích. 

produkčně bylo zajištěno vydání: periodika literární archiv č. 47 pod názvem memento. druhá světová 
válka. dokumenty – umění, katalog k výstavám: zpráva o knize, František bidlo – homo politicus a 
miloslav polcar: intermundia. 

prostřednictvím poskytnuté dotace iso b z prostředků mk čr se podařilo pořídit nový datový server 
a rackový rozvaděč pro digitalizační pracoviště pnp. došlo tak k rozšíření kapacity zálohovacích 
zařízení pnp. nákup uvedených položek investičního charakteru je pro pokračování systematické 
ochrany digitalizovaných a archivovaných předmětů sbírky pnp v kontextu s plánovaným přesunem 
digitalizačního pracoviště do nově vznikajících prostor centrálního depozitáře v litoměřicích klíčový,  
a to z hlediska efektivity ochrany dat, ale také v rámci kontinuity jejich zpracovávání. došlo k 
výraznému posílení bezpečnosti zálohování dat sbírkových a podsbírkových předmětů pnp. 
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A) Výstavní činnost

1. Stálé expozice 
Letohrádek Hvězda 
minulost a přítomnost 
Pelléova 20/70 
pracovna ladislava mňačka 
Strahov (chodba knihovny)  
Výstava k 60. výročí pnp 

2. Výstavy 
Letohrádek Hvězda  
zpráva o knize /50. výročí nčkr, včetně nčkr 2014/ (23. 4. – 2. 9. 2015) 
miloslav polcar: intermundia (11. 9. – 1. 11. 2015) 
Malá výstavní síň Strahov 
František bidlo – homo politicus. Výstava k výročí konce 2. světové války (4. 9. – 4. 10. 2015) 
Pelléova 20/70 
dalibor chatrný–malá retrospektiva (do 8. 1. 2015) 
nejkrásnější české knihy. Výběr z ročníků 2010–2012 (1. 1. – 10. 4. 2015) 
patrik hábl (14. 1. – 13. 4. 2015) 
V dialogu s libuší moníkovou. obnovená výstava k nedožitým 70. narozeninám spisovatelky /  
im dialog mit libuše moníková. erneuerte ausstellung zum 70-jährigen geburtsjubiläum der dichterin 
(16. 10. – 20. 11. 2015) 
čeští a italští skladatelé očima současných grafiků (4. 12. 2015 – 29. 1. 2016)

Výstavy PNP či ve spolupráci na území ČR 
Josef Váchal. napsal, vyryl, vytiskl a svázal, masné krámy, západočeská galerie v plzni, plzeň  
(do 1. 1. 2015) 
Josef Váchal. magie hledání, galerie hlavního města prahy, praha (do 4. 1. 2015) 
karel teige: plochy snů, galerie smečky, praha (1. 1. – 31. 1. 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2014, moravská galerie, brno (1. 1. – 18. 1. 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2014, národní technické muzeum, praha (1. 1. – 13. 9. 2015) 
XiV. trienále ex libris chrudim 2014, foyer divadla v horních počernicích, praha (11. 1. – 12. 3. 2015) 
grafika roku 2014, clam-gallasův palác, praha (23. 2. – 22. 3. 2015) 
alexandr stich 1934–2003, foyer Filozofické fakulty uk, praha (7. 3. – 15. 4. 2015) 
XiV. trienále ex libris chrudim 2014, galerie Vinohradská 12, čr, praha (3. 4. – 26. 4. 2015) 
osa avantgardní prahy, foyer akademie věd čr, praha (15. 6. – 9. 7. 2015) 
knihy pre deti/pro děti ocenené/oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, krajská vědecká 
knihovna v liberci, liberec (1. 9. – 30. 9. 2015) 
Josef Váchal a praha, galerie smečky, praha (2. 9. – 10. 10. 2015) 
Vladimír holan, městské kulturní zařízení bělá pod bezdězem – výstavní sál, bělá pod bezdězem  
(5. 9. – 30. 9. 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2014, národní technické muzeum, praha (17. 9. 2015 – 29. 5. 2016) 
XiV. trienále ex libris chrudim 2014, galerie pod radnicí, Ústí nad orlicí (16. 10. – 8. 11. 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2014, moravská galerie, brno (1. 12. 2015 – 6. 3. 2016) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, moravská zemská 
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knihovna, brno (7. 10. – 29. 10. 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2014, openstudio – designblok 2015, praha (22. – 27. 10. 2015) 
maurice pellé – zdenka braunerová. cesty osudů mezi čechami a Francií, středočeské muzeum  
v roztokách u prahy, roztoky u prahy (22. 10. 2015 – 29. 3. 2016) 
ty děti mně největší starost dělají, ostravské muzeum, ostrava (11. 12. 2015 – 28. 2. 2016) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, Jihočeská vědecká 
knihovna, české budějovice (4. 11. – 26. 11. 2015) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, krajská knihovna 
pardubice, pardubice (27. 11. 2015 – 5. 1. 2016)

Virtuální 
Výstava k 60. výročí pnp, webové stránky pnp

Výstavy PNP či ve spolupráci mimo území ČR 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, zemplínska knižnica 
trebišov, slovensko (leden 2015) 
kdo jsem. bohumil hrabal: spisovatel – čech – středoevropan, literaturarchiv sulzbach-rosenberg, 
německo (26. 2. – 12. 4. 2015) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, slovensko, 
zemplínska knižnica g. zvonického michalovce (únor 2015) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, podtatranská knižnica 
poprad, slovensko (březen 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2013, mezinárodní knižní veletrh v lipsku, lipsko, německo,  
(15. 3. – 20. 3. 2015) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, mestská knižnica 
ružomberok slovensko (duben 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2013, mezinárodní knižní veletrh v londýně, londýn, Velká británie  
(14. 4. – 17. 4. 2015)    
nejkrásnější české knihy roku (výběr z ročníků 2010–2012), knižní arzenál v kyjevě, kyjev, ukrajina  
(22. 4. – 26. 4. 2015) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008–2012, krajská knižnica žilina, 
slovensko (květen 2015) 
knihy pre deti /pro děti ocenené /oceněné v čechách a na slovensku 2008-2012, miestna knižnica 
petržalka, slovensko (1. 6. – 8. 8. 2015) 
nejkrásnější české knihy roku 2014, Frankfurter buchmesse, německo (14. – 18. 10. 2015) 
kdo jsem. bohumil hrabal: spisovatel – čech – středoevropan, slovenská národná knižnica v martině  
– literárne muzeum, slovensko (27. 11. 2015 – 20. 2. 2016)

Návštěvnost při výstavách PNP 8 442 osob z toho 1 579 seniorů, 2 091 studentů, dětí a mládeže,  
841 osob zdarma a 3 583 osob za plné vstupné.
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B) Programová činnost

1. Pořady pro děti a mládež  
Literární salón Pelléova 20/70 
6. 2. 2015 nahé jsou národy bez knih 
zúčastnilo se: 18 
10. 2. 2015 zahrada 
zúčastnilo se: 28 
17. 11. 2015 staré pověsti české 
zúčastnilo se: 22 
18. 11. 2015 staré pověsti české 
zúčastnilo se: 23 
26. 11. 2015 staré pověsti české  
zúčastnilo se: 24 
1. 12. 2015 Večerníčky s motýlem 
zúčastnilo se: 23 
celkový počet dětí 138 
celkový počet pořadů pro děti 6

 

celkem

4 561

1 819

6 380

278

1 784

8 442

Zpráva o knize  
23. 4. – 2. 9. 2015

Miloslav Polcar: Intermundia  
11. 9. – 1. 11. 2015

Celkem letohrádek Hvězda

František Bidlo – Homo politicus  
(MVS) 4. 9. – 4. 10. 2015

Pelléova 20/70 při pořadech  
(Chatrný, NČKR výběr, Hábl, Moníková)

Návštěvnost výstav v PNP

základní 
vstupné

1 521

460

1 981

103

1 499

3 583

senioři

1 195

364

1 559

20

1 579

studenti, 
děti,  

mládež

1 312

448

1 760

46

285

2 091

zdarma

309

471

780

61

841

vernisáž

224

76

300

48

348

2. Pro studenty  
Sál Boženy Němcové 
15. 10. 2015 přednáška o pnp 
zúčastnilo se: 60 
počet studentů 58 
počet pořadů pro studenty 1 
Literární salón Pelléova 20/70 
2. 12. 2015 přednáška ladislav mňačko a libuše 
moníková 
zúčastnilo se: 16  
počet studentů 16 
počet pořadů pro studenty 1 
celkový počet studentů 74 
celkový počet pořadů pro studenty 2
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3. Pořady pro dospělé 
Večery evropské literatury 
není-li uvedeno jinak: Literární salón Pelléova 20/70 
10. 2. 2015 komiks 
zúčastnilo se: 31 
17. 3. 2015 literatura s náměty z historie 
zúčastnilo se: 25 
21. 4. 2015 literární kritika 
zúčastnilo se: 52 
19. 5. 2015 politika v literatuře a umění 
zúčastnilo se: 19 
23. 6. 2015 detektivní literatura 
zúčastnilo se: 23 
20. 10. 2015 německá literatura 
zúčastnilo se: 19 
24. 11. 2015 Queer literatura 
zúčastnilo se: 23  
15. 12. 2015 nacionalismus v literatuře  
zúčastnilo se: 19 
počet účastníků  211 
počet Večerů evropské literatury 8 
Pořady pro dospělé 2015 – Pelléova 20/70 
14. 1. 2015 dVa – háblová, hábl 
zúčastnilo se: 21 
12. 3. 2015 křest sbírky anny háblové s názvem kry 
zúčastnilo se: 18 
3. 12. 2015 křest grafického kalendáře s 
koncertem a výstavou 
zúčastnilo se: 22 
10. 12. 2015 koncert V národním tónu  
zúčastnilo se: 17 
17. 12. 2015 Vánoční koncert z děl českých a 
italských barokních mistrů  
zúčastnilo se: 13 
22. 12. 2015 Juan pablo bertazza 
zúčastnilo se: 15 
počet účastníků  106 
počet pořadů 6 
Festival Den poezie 
Literární salón Pelléova 20/70 
11. 11. 2015 básníkem ve stavu milosti 
zúčastnilo se: 15 

23. 11. 2015 deník za čemeřicovité noci 
zúčastnilo se: 10 
počet účastníků  25 
počet autorských čtení 2 
celkový počet účastníků 342 
celkový počet pořadů pro dospělé 16

4. Pořady a akce ve spolupráci 
Sál Boženy Němcové 
9.4. 2015 konference Jakub Jan ryba 
zúčastnilo se: 60 
19. 5. 2015 open house praha (sál b. němcové, 
badatelna) 
zúčastnilo se: 800 
15. 10. 2015 přednáška o pnp  
zúčastnilo se: 100  
19. 11. 2015 konference ludovít Štúr 
zúčastnilo se: 12  
počet účastníků  972 
celkový počet pořadů 4 
Literární salónek Pelléova 20/70 
16. 5. 2015 noc literatury 
zúčastnilo se: 447 
počet účastníků  447 
celkový počet pořadů  1 
 
Pražská muzejní noc 2015 
Letohrádek Hvězda a Malá vila Pelléova 20/70 
13. 6. 2015  
zúčastnilo se: 94  
celkový počet účastníků 1513 
celkový počet pořadů a akcí 6 
Počet návštěvníků pořadů CELKEM 2067 
Počet pořadů CELKEM 31

Celkem navštívilo pořady 2067 návštěvníků z toho 364 dětí a studentů. 
Celkem navštívilo výstavy a pořady 10 434 návštěvníků.
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6. 
NEJKRáSNĚJŠí ČESKÉ KNIHY ROKu 2014

do 50. ročníku soutěže nejkrásnější české knihy roku 2014 bylo přihlášeno 262 knih od 156 nakladatelů 
včetně 29 studentských prací z 6 vysokých škol. ze soutěže byla vyřazena 1 kniha z technických 
důvodů a dalších 5 z důvodu nesplnění podmínek soutěže (např. tisk nebo vydání v zahraničí, chybné 
vročení). do kategorie odborná literatura bylo přihlášeno 62 knih, do kategorie krásná literatura  
44 knih, do kategorie literatura pro děti a mládež 41 knih, do kategorie učebnic 11 knih, do kategorie 
knihy o výtvarném umění 22 knih, do kategorie katalogů 32 knih a do kategorie autorské knihy  
a bibliofilie 21 knih. hodnotící komise zasedala ve dnech 23. 2. – 26. 2. 2015 a výsledky byly slavnostně 
vyhlášeny v prostorách letohrádku hvězda 22. 4. 2015.

POROtA 
Členové technické komise 
milan beran (předseda) 
pavla čížková 
Jiří kreuz 
Jiří klíma 
Členové výtvarné komise 
zuzana kubíková (předsedkyně) 
yvona Ferencová  
Julie kačerovská 
Jan kavan  
boris meluš  
Vladislav najbrt  
kateřina přidalová 
tereza riedlbauchová  
blanka skučková  
rostislav Vaněk 

Direktorium soutěže 
bohumil Fišer (mkčr) 
zdeněk Freisleben (pnp) 
tereza riedlbauchová (pnp) 
blanka skučková (mk čr) 
Čestný host 
miroslav regitko, bibiana, slovensko 
tajemnice soutěže 
karolina Voňková

VýSLEDKY SOutĚŽE

1. Odborná a vědecká literatura  
1. 2× 100 mil. m2 / martin hejl a kol. / kolmo.eu 
2. 1989 diskuse 2014 / iva knobloch (ed.), Jiří pelcl (ed.) / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze, 
uměleckoprůmyslové museum v praze 
3. sídliště solidarita / barbora Špičáková (ed.) / archiv výtvarného umění 
užší výběr 
dějiny československého komiksu 20. století/ tomáš prokůpek, pavel kořínek, martin Foret, michal 
Jareš / Filip tomáš – akropolis 
druhá příroda / second nature / pavel sterec, ondřej dadejík / t. a. print 
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hlučná samota/ petr kotyk, světlana kotyková, tomáš pavlíček (eds.)/ mladá fronta 
myslet město / lucie stejskalová / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze 
Web ostrý jako břitva/ Jan řezáč/ baroque partners

2. Krásná literatura 
1. cena neudělena 
2. cena neudělena 
3. cena neudělena 
užší výběr 
briketa / ivan motýl (ed.)/ Větrné mlýny 
displej.eu / ondřej buddeus, peter dietze (eds.)/ psí víno a randnummer 
ej, bogatýre makoviči obrazotvorče… / ivan klimeš (ed.)/ národní filmový archiv  
najednou někdo klepe na dveře/ etgar keret/ gplusg 
nejlepší české básně 2014 / petr hruška, olga stehlíková (eds.)/ host 
pálenka / matěj hořava/ host 
první verze/ barbora nevolníková (ed.)/ akademie múzických umění v praze 
události/ Jan hanč/ knihovna Václava havla

3. Literatura pro děti a mládež 
1. nech ten mech/ michal bystrov/ ivana pecháčková – meander 
2. před půlnocí 1 a 2/ martin kubát / arbor vitae 
3. Jak zvířata spí / Jiří dvořák/ baobab 
užší výběr 
o slonovi, který se bál výšky / robin král / běžíliška 
pilot a malý princ / petr sís / labyrint/raketa 
proč obrazy nepotřebují názvy / ondřej horák / labyrint/raketa 
příhody matky přírody / radek malý/ ivana pecháčková – meander

4. učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky  
1. Volba povolání bez předsudků / anna babanová, Jitka hausenblasová, Jitka kolářová, tereza 
krobová, irena smetáčková / gender studies 
2. cena neudělena 
3. cena neudělena 
užší výběr 
Je to potřeba/ anna Štysová/ anna Štysová 
klárka hezky povídá/ lucie danielová, michaela černická/ nakladatelství Fraus 
místa v srdci / herzensorte/ markus mantel/ český západ – místní partnerství, papelote 
sebekoučování pro školy/ Jan Froněk, tomáš hazlbauer, eliška bucvanová/ eliška kosová  
– nakladatelství make*detail, základní škola krnov 
společenské vědy a audiovize/ helena bendová, matěj strnad (eds.)/ nakladatelství akademie 
múzických umění v praze

5. Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace 
1. mezera/ lenka lindaurová a kol. / společnost Jindřicha chalupeckého a yinachi 
2. Vladimír kopecký: bouře a klid / martin dostál, Vladimír kopecký, petr Volf / Jakub sluka – retro 
gallery 
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3. asociativní dějepis umění / tomáš pospiszyl/ tranzit.c 
užší výběr 
abeceda věcí / karel císař / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze 
Josef Váchal / marie rakušanová / arbor vitae, západočeská galerie v plzni 
kamil lhoták a kniha / Jan dvořák, robert hédervári a kol. / pražská scéna, Vltavín 
to je m. sasek / olga černá, pavel ryška, martin salisbury / baobab & gplusg

6. Katalogy 
1. everything is perfect / kateřina Šedá/ kateřina Šedá 
2. 26. mezinárodní bienále grafického designu brno 2014/ kol. autorů / moravská galerie v brně  
3. tanec v ruinách/ marie klimešová, marie bergmanová / arbor vitae 
užší výběr 
brněnský devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy / petr ingerle, lucie česálková / 
moravská galerie v brně 
hynek alt, aleksandra Vajd: my left hand / Jen kratochvil, Jiří ptáček, pavel Vančát / drdova gallery, 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze 
otevři zahradu rajskou/ dušan Foltýn, Jan klípa, pavlína mašková, petr sommer, Vít Vlnas / národní 
galerie v praze 
Vně a uvnitř / konstantina hlaváčková/ uměleckoprůmyslové museum v praze, arbor vitae

Bibliofilie a autorské knihy 
1. pajzle no. 1/ marek ehrenberger, zula Jura/ Żurek publishing 
2. simulator 1.0/ Jan čumlivski/ Jan čumlivski 
3. magnus, year X91/ klára kolářová, Juliána chomová/ kudlapress 
užší výběr 
Wittgensteinova kniha faktů/ ladislav čumba/ skutečnost 
mcmXciV mmXiV/ petr babák, lukáš kijonka, david karásek/ mmcité

Studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol 
Cena Arna Sáňky – uděluje PNP  
1. hic sunt leones/ martin pulicar/ Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení v brně 
2. sofistikovaný had arnold / andrea Jarošová, zuzana bramborová / Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v praze  
3. Jaro/ marek Šindelka, nikola logosová / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze 
3. Jeptiše/ lucie lučanská/ Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze 

Cena tvůrci do 30 let – uděluje PNP a uměleckoprůmyslové museum v Praze 
udělena grafikům Janu brožovi a michalu landovi za knihu – druhá příroda / second nature/ pavel 
sterec, ondřej dadejík/ Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze

Cena SČuG Hollar za ilustrace 
udělena renátě Fučíkové za knihu – hus a chelčický/ renáta Fučíková/ práh

Cena typoDesignClubu za grafické zpracování 
udělena Jakubu koroušovi a adamu uchytilovi za knihu – myslet město/ lucie stejskalová/ Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová v praze
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Cena Vojtěcha Preissiga – uděluje Spolek českých bibliofilů 
udělena martinu dyrynkovi za knihu – kouzelná flétna/ bohumil hrabal/ md ateliér grafického designu

Cena svazu polygrafických podnikatelů 
1. místo tiskárně europrint za knihu – hlučná samota, petr kotyk, světlana kotyková, tomáš pavlíček 
(eds.), mladá fronta 
2. místo tiskárnám havlíčkův brod za knihu – proč obrazy nepotřebují názvy/ ondřej horák/ labyrint/
raketa 
3. místo tiskárně indigoprint za knihu – otevři zahradu rajskou/ dušan Foltýn, Jan klípa, pavlína 
mašková, petr sommer, Vít Vlnas (eds.)/ národní galerie v praze 
Čestné uznání uděleno tiskárnám havlíčkův brod za knihu – co by sis přál/ Jiří kolář/ albatros
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7. 
MEtODICKÉ CENtRuM PRO KNIŽNí KuLtuRu A LItERáRNí MuZEA

se vznikem metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea pnp se otevřela možnost 
postupně snižovat dlouhodobý informační deficit a zvláště institucionální roztříštěnost v oblasti péče 
o knižní kulturu.

Akce 
1. Promo přednášky 
23. 2. 2015 byla přednesena přednáška na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF uk v praze.  
na mezinárodní konferenci inFos ve staré lesné 14. – 17. 4. 2015 (slovensko) byla odborná veřejnost 
seznámena se založením metodického centra a koncepcí jeho činnosti (přednáška, příspěvek do 
konferenčního sborníku). 
byly poskytnuty informace odborné veřejnosti na semináři komise knihovníků amg 2. – 4. 9. 2015  
v brně. 

2. Organizace odborných setkání 
17. 10. 2015 se v památníku národního písemnictví uskutečnilo první celostátní setkání knihovědců. na 
programu setkání spolupracovali vedoucí knihovědného oddělení knihovny aV čr lenka Veselá  
a docent knihovědy na FF uk petr Voit. během jednání byla projednávána koncepce oboru a napojení 
na základní pilíře – Úisk FF uk a mc pnp. 

3. Podpora vzdělání 
27. 3. 2015 se uskutečnil workshop ex libris (ve spolupráci s ous). V rámci noci s andersenem se děti 
seznámily s linorytem a samy si prakticky tuto techniku vyzkoušely. Vznikl rovněž komiks, který hravou 
formu představuje vznik a historii tohoto žánru.  
21. 10. 2015 v sálu boženy němcové proběhl výtvarný workshop (ve spolupráci s ous) k tvorbě 
autorské knihy. představeny zde byly nejprve originální autorské knihy z uměleckých sbírek pnp od 
předních českých umělců. následovala výroba vlastních autorských knih.  
mc (ve spolupráci s ok) se rovněž zapojuje do vysokoškolské výuky – formou přednášek na Filozofické 
fakultě uk (výuka dějin knihy v 19. a 20. století a přednáška osobnosti knižní kultury 20. století), které 
zahrnují přípravu studentů na jejich budoucí profesní uplatnění.  
27. 11. 2015 se uskutečnilo kolokvium k současné estetické úrovni učebnic. 

Odborná knihovna 
od počátku založení mc vzniká odborná knihovna zaměřená na knižní kulturu a související obory.  
V současnosti je doplňována především cizojazyčná literatura, která není v čr dostupná. i do 
budoucna se počítá se systematickou akvizicí, mc by mělo uspokojit informační potřeby badatelů, 
studentů i širší veřejnosti. knihy jsou zpracovány v systému arl a dostupné v elektronickém katalogu 
knihovny pnp. uloženy jsou přímo v prostorách metodického centra.

Web 
dosud probíhající rekonstrukce webových stránek (příprava nové struktury a její naplňování) je před 
dokončením. na nových webových stránkách budeme schopni seznamovat uživatele podrobně s naší 
činností, anoncovat akce a odkazovat na činnost dalších mc. 
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technologie 
příspěvkem k využití technologií při prezentaci kulturního dědictví byla digitalizace knižní sbírky jako 
součást výstavního projektu zpráva o knize, který byl připraven k 50. výročí soutěže nejkrásnější české 
knihy roku. knihy z jednotlivých ročníků soutěže byly digitalizovány a formou videí prezentovány  
ve výstavním prostoru a na webu bookreport.cz. 

činnost mc zajišťovaly v roce 2015 dvě osoby, avšak pro standardní fungování a rozvoj mc v dalších 
letech je nutné, aby centrum mělo alespoň jednoho stálého zaměstnance.
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nejnoviny k výstavě zpráva o knize

periodikum literární archiv č. 47

katalog k výstavě zpráva o knize

katalog k výstavě František bidlo – homo politicus  
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8. 
PuBLIKAČNí ČINNOSt PNP

publikační činnost je nedílnou součástí odborné činnosti pnp. představuje především periodické 
vydávání sborníku literární archiv (od r. 1966), vědeckou edici depozitář, další vědecké publikace  
s obrazovým doprovodem, katalogů k výstavám, pozvánek na výstavy a literární pořady, plakátů  
k výstavám, dvouměsíčního 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. 47: Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění 
památník národního písemnictví, praha 2015,  
issn 0231-5904  
isbn 978-80-87376-26-3

EDICE DEPOZItáŘ 
řada Dokumenty:  
Lektor A. M. Píša – výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)  
památník národního písemnictví, praha 2015  
isbn 978-80-87376-20-1 
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická)  
památník národního písemnictví, praha 2015  
isbn 978-80-87376-21-8

KAtALOGY VýStAV 
František Bidlo – Homo politicus.  
památník národního písemnictví, praha, 2015 
isbn 978-80-87376-24-9 
Zpráva o knize = www.bookreport.cz – 1/3 Nejkrásnější české knihy roku 2014 = the Most Beautiful Czech 
Books of 2014 – Závěrečná zpráva ze zasedání komise = Final Report from the Committee Session 
ministerstvo kultury čr a památník národního písemnictví, praha, 2015 
isbn 978-80-87548-15-4 (mk čr) 
isbn 978-80-87376-22-5 (pnp)  
Zpráva o knize = www.bookreport.cz – 1/3 Nejkrásnější české knihy roku 2014 = the Most Beautiful 
Czech Books of 2014 – 2/3 50. výročí Nejkrásnější české knihy roku = 50th Anniversary of the Most 
Beautiful Czech Books of the Year – 3/3 Nejvíc kniha = the Most Book 
památník národního písemnictví, praha, 2015 
isbn 978-80-87376-23-2 
Zpráva o knize = www.bookreport.cz – 1/3 Nejkrásnější české knihy roku 2014 = the Most Beautiful 
Czech Books of 2014 – 2/3 50. výročí Nejkrásnější české knihy roku = 50th Anniversary of the Most 
Beautiful Czech Books of the Year – 3/3 Nejvíc kniha = the Most Book 
památník národního písemnictví, praha, 2015 
isbn 978-80-87376-25-6 
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V dialogu s Libuší Moníkovou = Im Dialog mit Libuše Moníková 
památník národního písemnictví, praha, 2015 
e-kniha ke stažení na stránkách pnp

DALŠí PuBLIKACE 
Informace o výstavách, soutěžích a pořadech v PNP 
leden/únor, březen/duben, květen/červen, září/říjen, listopad/prosinec 
památník národního písemnictví, praha 2015 
Publikace vydané PNP za rok 2015 
bibliografický soupis, dodatek č. 15, zpracovala helena Šulcová 
památník národního písemnictví, praha 2015 
Seznam výstav PNP za rok 2015 
zpracovala V. truncová  
památník národního písemnictví, praha, 2015 
Výroční zpráva 2014. Památník národního písemnictví  
připravil kolektiv vedoucích a odborných pracovníků 
památník národního písemnictví, praha, 2015

SOuPISY FONDŮ OLA 
Jakub Arbes (1840–1914)  
inventář osobního fondu, zpracovala helena Šebestová, pnp, praha, 2015, 570 s. 
Růžena Fričová (1851–1935) 
inventář osobního fondu, zpracovala yvetta dörflová, pnp, praha, 2015, 31 s. 
Johann Franz Herrmann z Herrmannsdorfu (1748–1816) 
inventář osobního fondu, zpracovali studenti germanistiky univerzity Jana evangelisty purkyně v Ústí 
nad labem pod vedením miloše sládka, sestavila dorota lábusová, pnp, praha, 2015, 30 s. 
Jan Nepomuk Norbert Hromádko (1783–1850) 
inventář osobního fondu, zpracovala klára Šotolová, sestavily klára Šotolová a dorota lábusová, pnp, praha, 2015, 7 s. 
Jindřich Chalupecký (1910–1990) 
inventář osobního fondu, zpracovala naděžda macurová, pnp, praha, 2015, 136 s. 
Jaroslav Kabeš (1896–1964) 
inventář osobního fondu, zpracovali Veronika boháčová, Věra dyková, tomáš masař, sestavili Veronika 
boháčová a tomáš masař, pnp,  praha, 2015, 58 s.    
Nakladatelský archiv Melantrich (1898–1999) 
inventář archivu, zpracovali Jan bílek, eva bílková, sestavil Jan bílek, pnp, praha, 2015, 165 s. 
Maurice César Joseph Pellé (1863–1924) 
inventář osobního fondu, zpracoval lukáš prokop, pnp, praha, 2015, 30 s. 
Redakční archiv Politik (1862–1907) 
inventář archivu, zpracovali kristýna drugdová, dorota lábusová, miloš sládek, sestavily kristýna 
drugdová a dorota lábusová, pnp, praha, 2015, 9 s. 
Marie Pujmanová (roz. Hennerová) (1893–1958) 
inventář osobního fondu, zpracovala Veronika boháčová, pnp, praha, 2015, 40 s. 
Milada Součková (1899–1983) 
inventář osobního fondu, zpracovala liběna Šolcová, pnp, praha, 2015, 24 s.  
Karel toman, vl. jménem Antonín Bernášek (1877–1946) 
inventář osobního fondu, zpracovala hana taudyová, pnp, praha, 2015, 90 s.
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Památník národního písemnictví je členem sekce literárních muzeí (icom/iclm) a jeho zástupci  
se pravidelně zúčastňují ročních mezinárodních zasedání sekce. 

pnp je v kontaktu s pracovním sdružením literárních společností a památníků (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 drobnými informacemi o činnosti muzea do bulletinu alg. 

Nejkrásnější české knihy roku 2014, které z výsledků každoročně pořádané soutěže připravuje pnp  
ve spolupráci s mk čr, putovaly po evropských knižních veletrzích (viz oddíl Výstavní činnost). 

archivní dokumenty, knihy i výtvarná díla ze sbírky pnp byly v roce 2015 představeny na řadě výstav  
v německu, ve Velké británii, na slovensku, na ukrajině a v turecku. 

Vedoucí oddělení prezentace Vladimír uhlík se zúčastnil slavnostního ceremoniálu udělení ceny 
nejkrásnější knihy slovenska 2014 v bratislavě. zasedání poroty se zúčastnila karolína Voňková. byla 
přijata rovněž delegace ze slovenska na porotě nejkrásnější české knihy roku 2014. 

ZAHRANIČNí CEStY 
1) mezinárodní konference či semináře  
bayreuth v německu (t. pavlíček – konference zwischen Wissenschaft und kult. berühmte personen 
im museum/ mezi vědou a kultem. slavné osobnosti v muzeu) 
brémy v německu (J. hauser – konference russian art: building bridges between east and West)  
stará lesná-Vysoké tatry na slovensku (a. petruželková – konference inFos 2015) 
tbilisi v gruzii (t. riedlbauchová – konference icom/iclm „literature, music, and cultural heritage“) 
2) služební cesty v rámci přípravy výstav PNP v zahraničí 
martin na slovensku (t. pavlíček – zahájení výstavy kdo jsem. bohumil hrabal: spisovatel – čech  
– středoevropan) 
paříž ve Francii (J. hauser – příprava výstavy zkušenost exilu. osudy exulantů z území bývalého 
ruského impéria v meziválečném československu)

9. 
KONtAKtY SE ZAHRANIČíM 
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10. 
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

sekretariát

Vnitřní audit

metodické centrum  
pro knižní kulturu  
a literární muzea

duchcov, staré hrady 
(litoměřice)

čáslav, kladno, kladruby 
(litoměřice) 

chrudim  
(litoměřice)

kancelář  
ředitele

ekonomické

technická správa  
a ostraha

literární archiv

hájenka

letohrádek hvězda

pnp – malá vila

knihovna

umělecké sbírky

prezentace sbírky

oddělení

detašovaná pracoviště

poradní orgány
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11.  
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 0,45 
 5,45

3. Oddělení – technické služby a ostraha 
koordinační, projektový a programový pracovník 1,00 
instalater, topenář 1,00 
domovník-údržbář 2,00 
pokladník 2,53 
zřízenec v kulturních zařízeních 2,83 
uklízeč 2,12 
vrátný  2,25 
investiční referent 1,00 
správce památkových objektů 1,00 
propagační referent 1,00 
technický pracovník 1,00 
 17,73

4. Oddělení – Literární archiv 
výzkumný a vývojový pracovník 1,00 
archivář 4,80 
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 14,15 
správce depozitáře 1,00 
uklízeč 0,28 
topič 0,25 
 21,48

5. Oddělení – Knihovna 
knihovník  11,75 
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 1,00 
správce depozitáře  1,00 
uklízeč  0,13 
 13,88

6. Oddělení – umělecké sbírky 
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 6,75 
správce depozitáře 1,00 
dokumentátor 1,00 
 8,75

7. Oddělení prezentace sbírky 
kurátor 1,00 
výstavář 1,00 
dokumentátor 1,00 
kordinační, projektový a programový pracovník 2,25 
 5,25

 
 78,04
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12.  
HOSPODAŘENí PNP, ROZVAHA sestavená k 31. 12. 2015
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VýKAZ ZISKu A ZtRátY sestavený k 31. 12. 2015
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VýSLEDEK HOSPODAŘENí ZA ROK 2015

k 31. 12. 2015 dosáhl pnp zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1 285 333,06 kč. tento výsledek 
hospodaření je pouze výsledkem z hlavní činnosti a bude použit po schválení účetní závěrky na posílení 
rezervního fondu.  
Účelové dotace byly především čerpány v oblasti osobních a materiálových nákladů a služeb.  
pnp se již po páté zúčastnil akce pražská muzejní noc. 
Výsledek hospodaření byl ovlivněn především skutečností, že uvedení do zkušebního provozu nové 
budovy centrálního depozitáře v litoměřicích se opozdilo o cca 6 měsíců. tudíž náklady byly čerpány 
na 77,37%. naopak výnosy celkem činily 79,27% rozpočtu.

Výsledek hospodaření – srovnání 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 205 960,65 
2015 1 285 333,06

Finanční částka ve výši 1 285 333,06 kč bude použita na posílení rezervního fondu organizace.

HOSPODáŘSKá ČINNOSt 
pnp nemá žádnou hospodářskou činnost.

POROVNáNí PLáNOVANÉHO ROZPOČtu A DOSAŽENÉ SKutEČNOStI 
celkové náklady dosáhly výše 52 207 353,24 kč, přičemž největší provozní nákladové položky jsou 
nájemné, spotřeba energií, ostraha a odpisy. tato částka činí více než 90 % upraveného rozpočtu. 
spotřeba materiálu dosáhla 103,35 % ur, spotřeba energie 75,33 %, opravy a udržování 122,83 %,  
ostatní služby 49,89 %. 
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mzdové náklady, pojistné a zákonné sociální náklady byly čerpány v rozpočtované výši.

Vlastní výnosy z činnosti činí 1 263 159,94 kč, tj. téměř 135% ur. největší položkou je vstupné na 
výstavy a pronájem v letohrádku hvězda. Výnosy z prodeje služeb dosáhly 139,82% rozpočtované výše. 
důvodem je vyšší zájem o kopie, fotografie a skenování. Výnosy z pronájmů činí 99,19% rozpočtu, 
výnosy z prodaného zboží 175,49%. ostatní výnosy dosáhly 124,86% – vyšší prodej publikací a vyšší 
počet přihlášených účastníků soutěže nčkr 2014.

Porovnání nákladových položek 
název schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 
spotřeba materiálu  900 000 1 372 000 1 417 966,55 
spotřeba energie 3 112 000 3 112 000 2 344 212,97 
spotřeba jiných - vodné 300 000 300 000 74 576,18 
prodané zboží 200 000 200 000 343 649,81 
aktivace ob. majetku 0 0 - 520 778,90 
opravy a udržování 900 000 970 000 1 191 412,29 
cestovné 100 000 100 000 112 732,06 
reprezentace 20 000 28 000 41 277,00 
ostatní služby 11 296 264 29 165 086 14 550 700,10 
mzdové náklady 21 576 000 21 998 960 22 175 776,00 
zákonné sociální pojištění 7 308 640 7 365 206 7 325 780,00 
Jiné soc. pojištění 70 000 70 000 58 392,00 
zákonné soc. náklady 549 000 550 870 581 278,38 
daň z nemovitosti 0 0 215,00 
manka a škody 0 0 431 507,02 
ostatní náklady z činnosti 150 000 150 000 78 029,17 
odpisy  1 569 736 1 569 736 1 424 142,92 
náklady ddhm, ddnm 200 000 447 203 523 144,00 
kurzové ztráty 0 0 845,69 
ostatní fin. náklady 70 000 70 000 47 481,00

Ve spotřebě materiálu byl významně překročen rozpočet v položce materiálu pro údržbu. 
spotřeba energií byla nižší u plynu a elektřiny v sídle pnp, naopak vyšší v novém depozitáři litoměřice 
po jeho uvedení do zkušebního provozu na podzim 2015. 
opravy a udržování byly vyšší oproti plánu ve vile pelléova (havárie kotle) a v letohrádku hvězda. 
V ostatních službách byly nižší položky stěhování sbírkových fondů (nebylo dokončeno Vř z důvody 
změny administrátora) a výstavy. 
ostatní náklady z činnosti – zde je nižší pojistné majetku a technické zhodnocení. 
naopak byly překročeny náklady na ddhm a ddnm z důvodu nutné výměny některého drobného 
majetku (zastaralý, nefunkční).
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náklady SR

materiál
energie
vodné
zboží
opravy
cestovné
reprezentace
služby
mzdy
SP,ZP
pojistné
soc.náklady
ost.náklady
odpisy
DDHM,DDNM
ost.fin.náklady
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V průběhu roku 2015 bylo provedeno 18 úprav rozpočtu 
číslo  částka Kč obsah  vyúčování 
1 40 499 007,20 33 279 088,70 lt, 7 219 918,50 V sadech investiční suV schváleno 
2 339 000,00 VaV institucionální podpora schváleno 
3 7 073 423,00 neinvestiční - stěhování schváleno 
4 450 000,00 účel metodické centrum schváleno 
5 262 000,00 Visk 3 - 121 000, Visk 7 - 141 000 schváleno 
6 1 200 000,00 účel výstava zpráva o knize  schváleno 
7 250 000,00 účel - výstava F. bidlo schváleno 
 122 062  
8 000,00 76 049 427 lt, 23 926 573 V sadech, 7 786 000 stěhování, 14 300 000 regály schváleno 
9 1 500 000,00 iso/c výkup teige schváleno 
10 98 000,00 iso/b investiční suV, evidence a dokumentace schváleno 
11 170 000,00 iso/d kartony a oprava sochy lva schváleno 
12 8 620 890,00 dokoupení pozemku V sadech schváleno 
13 81 000,00 projekt nová expozice pnp schváleno 
14 50 000,00 nčkr schváleno 
15 144 396,00 navýšení platů v roce 2015   
16 140 000,00 iso/c výkup diviš, procházka schváleno 
17 70 797,00 změna Výstava 50 let nčkr k úpravě č. 6   
18 -298 398,00 dezifekce sbírkových fondů - mezirezortní převod národní archiv (mV)  

VýDAJE NA ZAHRANIČNí PRACOVNí CEStY 
pracovní cesty do zahraničí proběhly rovnoměrně v celém roce a řídí se harmonogramem konání akcí, 
kterých se zaměstnanci pnp účastní. podíl výdajů na zahraniční pracovní cesty na celkových nákladech 
organizace činí 0,06%. 
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Účastníci pracovních cest propagovali pnp v zahraničí a přinesli nové poznatky o práci obdobných 
institucí v jiných zemích.

MIMOROZPOČtOVÉ ZDROJE FINANCOVáNí 
pnp obdržel dar od městské části praha 6 jako příspěvek na realizaci výstavy zpráva o knize, která se 
konala k 50. výročí založení soutěže nčkr v období červen – září 2015 v letohrádku hvězda. 
dalším mimorozpočtovým zdrojem byl příspěvek ga čr na projekt modernismus – machar – masaryk. 
projekt je tříletý a skončí v roce 2016. pnp je zde spoluřešitelem masarykova ústavu a archivu aV čr, 
v.v.i. projekt přispěje k poznání stěžejní etapy polemického utváření rané české moderny v komparaci 
s okolními modernistickými proudy.

FONDY ORGANIZACE 
1. fond odměn – stav k 31. 12. 2015 činí 293 217 kč a nebyl čerpán více než 10 let. byl vytvořen ze 
zlepšeného hospodářského výsledku.  
2. Fksp – počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 byl 37 444,93 kč, konečný stav 54 982,99 kč. Fksp je čerpán 
dle možností organizace na příspěvek na stravné zaměstnanců a na odměny při pracovních a životních 
jubileích. Fond bude v příštích letech využíván stejným způsobem. 
3. rezervní fond – počáteční stav byl 741 716,36 kč a konečný stav 920 657,01 kč.  tvorba fondu se 
skládá z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 205 960,65 kč, z peněžního 
daru od mč praha 6 ve výši 150 000 kč. čerpán v průběhu roku byl dar od mč praha 6 a v závěru roku 
částka 27 020 kč. to je část rF vytvořená z daru hlávkovy nadace (15 000 kč) a z ostatních důvodů. 
Fond bude využit v případě zhoršeného hospodářského výsledku k jeho vyrovnání. 
4. Frm – počáteční stav fondu byl 2 476 673,31 kč a konečný stav 3 795 485,23 kč. tvorba fondu  
v průběhu roku 2015 byla výše odpisů dhm a dnm a 350 kč z ostatních důvodů (vyřazení obrazů  
z majetkové evidence). čerpání fondu bylo použito na financování pořízení a technické zhodnocení 
dhm a dnm ve výši 105 681 kč (pořízení kotle, dofinancování iso/b a doplatek faktury za projekt na 
cd litoměřice). Fond bude použit v příštích letech na dovybavení nových kapacit cd litoměřice a na 
nové sídlo pnp v bubenči.
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MZDOVÉ NáKLADY 
mzdové prostředky byly čerpány v souladu s platnými zákony a vyhláškami.  
oon byly využívány na činnosti a práce, jejichž výkon v pracovním poměru by byl z hlediska zájmů 
společnosti pro organizaci nehospodárný.  
celkový rozpočet na platy činil 21 427 709 kč, z toho příspěvek na provoz 21 367 709 kč, kulturní 
aktivity 60 000 kč (projekt nová expozice pnp – vyhodnocení a návrh jednotlivých etap při přípravě 
nové stálé expozice pnp v novém sídle organizace). příspěvek na platy ga čr 116 000 kč. 
oon celkem činily 490 740 kč, z toho provoz 234 740 kč, kulturní aktivity 139 000 kč, institucionální 
podpora dkrVo 117 000 kč. oon od ga čr činily 44 960 kč. oon na provoz obsahují 27 600 kč na dpč 
(jedna celoroční) a 207 140 kč tvoří dpp. 
odstupné nebylo v roce 2015 vyplaceno. 
rozpočtované náklady na platy činí 43,99% z celkových nákladů, skutečnost je 40,93%.

počty zaměstnanců se pohybují v rámci povoleného limitu (plán = 78 přepočtených zaměstnanců, 
skutečnost za rok 2015 = 77,63 přepočtených zaměstnanců).

průměrný měsíční plat v pnp v roce 2015 činil 22 937,55 kč

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 
V roce 2015 proběhlo v organizaci 5 kontrol, z toho 2 kontroly vnější a 3 interní. při kontrole pssz 
bylo zjištěno, že pnp má přeplatek na pojistném ve výši 1 541 kč. přeplatek byl způsoben tím, že 
zaměstnankyně pnp neohlásila, že se stala plátcem druhého důchodového pilíře. přeplatek byl vrácen 
na účet pnp. při žádné kontrole nebyla uložena nápravná opatření. 


