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úvod

Památník	 národního	 písemnictví	 se	 v	 roce	 2014	 výrazně	 zapojil	 do	 připomínky	 100.	 výročí	 narození	
bohumila	 hrabala.	 Při	 této	 příležitosti	 došlo	 k	 významné	 spolupráci	 s	 literárním	 domem	 v	 berlíně	
(literaturhaus	berlin),	který	se	podílel	na	vzniku	výstavy	Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – 
Středoevropan,	zahájené	nejprve	v	letohrádku	hvězda	a	následně	v	upravené	německé	verzi	Wer ich bin. 
Bohumil Hrabal: Schriftsteller – Tscheche – Mitteleuropäer	v	berlíně	(autor	a	kurátor	tomáš	Pavlíček,	
spolukurátor	lutz	dittrich).	Výstavu	doprovodil	stejnojmenný	katalog,	vydaný	v	české	a	německé	verzi.	

zároveň	PnP	ve	spolupráci	s	Ústavem	pro	českou	literaturu	aV	čr	zorganizoval	mezinárodní	konferenci	
„Obrazy, ze kterých žiji“. Dílo Bohumila Hrabala v proměnách.	část	příspěvků	vyšla	ve	sborníku	literární	
archiv	číslo	46/2014	pod	názvem	Bohumil Hrabal – Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života  
a díla,	 přičemž	druhá	 část	 sborníku	 byla	 věnována	 tvorbě	 Jiřího	koláře.	 Ve	 volné	 části	 sborníku	 byly	
rovněž	 otištěny	 některé	 příspěvky	 z	 další	 uskutečněné	 konference	 Knihovny, knihovníci a čtenáři. 
Mezinárodní sympozium na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě Jana 
Thona,	 kterou	organizovala	katedra	dějin	 a	didaktiky	dějepisu	Pedagogické	 fakulty	uk	ve	 spolupráci	 
s	PnP,	městskou	knihovnou	a	Francouzským	ústavem	pro	výzkum	ve	společenských	vědách	(ceFres).	

na	základě	zajištění	oponentur	dílčích	 interních	výzkumných	projektů	pracovníci	 všech	 tří	odborných	
oddělení	pokračovali	na	přípravě	vědeckých	publikací.	V	roce	2014	vyšel	v	edici	depozitář	druhý	svazek	
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové	(eds.	tereza	riedlbauchová	a	eva	Farková),	jakožto	zahájení	
řady	dokumenty,	a	byly	odevzdány	další	dvě	publikace	plánované	k	vydání	na	rok	2015.	V	roce	2014	byl	
dokončen	projekt	Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi.	druhým	rokem	pokračovalo	řešení	
projektu	Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví	a	byl	zahájen	projekt	Modernismus – 
Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání,	jehož	první	výstupy	byly	prezentovány	v	rámci	mezinárodní	
mezioborové	 konference	Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století 
(masarykův	ústav,	archiv	aV	čr	a	PnP).

Ve	všech	odděleních	PnP	se	pokročilo	ve	zpřístupnění	fondů	digitální formou	v	souvislosti	s	celkovým	
vývojem	 v	 oblasti	 muzejnictví,	 správy	 a	 zpracování	 sbírky.	 došlo	 k	 reinstalaci	 stávajícího	 hlavního	
serveru,	 k	 nastavení	 nové	 virtualizační	 platformy	 na	 systému	Windows	 server	 2012	 a	 k	 následnému	
převodu	 serverů	 instituce	 do	 virtuální	 podoby,	 čímž	 bylo	 optimalizováno	 bezpečné	 a	 dlouhodobé	
zálohování	digitalizovaných	dat	PnP.	instalací	grafického	počítače	a	monitoru	s	kalibrací	v	detašovaném	
digitalizačním	pracovišti	PnP	bylo	zajištěno	kvalitní	zpracování	a	archivace	digitalizovaných	dokumentů	
sbírky	 PnP.	 Proběhlo	 také	 výběrové	 řízení	 na	 grafickou	 úpravu	 webových stránek PNP.	 Vzhledem	 
k	finančnímu	zajištění	bude	realizována	v	roce	2015.	

instituce	byla	v	roce	2014	úspěšná	také	po	akviziční	a	prezentační	stránce,	přičemž	množství	významných	
přírůstků	 pro	 fondy	 sbírkových	 oddělení	 bylo	 získáno	 darem.	 řada	 odborných	 výstupů	 se	 promítla	
do	 uskutečněných	 výstav	 pořádaných	 PnP.	 kromě	 již	 zmíněné	 hlavní	 výstavy	 roku	 věnované	 výročí	
bohumila	hrabala	se	jedná	o	výstavu	Rozpravy s geometrií,	kterou	PnP	pořádal	ve	spolupráci	s	galerií	 
1.	 patro.	 další	 menší	 výstavy	 byly	 uspořádány	 v	 Pelléově	 vile:	 Zdeněk Burian,	 Literáti z naší čtvrti  
a Dalibor Chatrný – Retrospektiva.	 Proběhlo	 úspěšně	 14. Trienále českého ex libris Chrudim 2014,	 
k	němuž	byl	 vydán	 katalog.	 PnP	 spolupracoval	 dále	 na	 řadě	 významných	 výstav	 s	 jinými	 institucemi.	
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Jedná	 se	 zejména	 o	 dvě	 výstavy	 věnované	 Josefu	 Váchalovi:	 Josef Váchal – Magie hledání	 (galerie	
hlavního	města	Prahy),	Josef Váchal – Napsal, vytiskl, vyryl a svázal	(západočeská	galerie	v	Plzni),	jakož	
i	o	výstavu	Karel Teige – Plochy snů	(galerie	smečky).	

literární	a	kulturně	výchovné	pořady,	určené	různým	věkovým	skupinám,	se	vyznačovaly	rozmanitostí.	
kromě	sálu	boženy	němcové	se	velké	množství	z	nich	odehrávalo	v	tzv.	malé	vile	PnP	v	Pelléově	ulici	
20/70.	Pokračoval	hojně	navštěvovaný	cyklus	Večery evropské literatury	věnovaný	současné	literatuře	
jednotlivých	 zemí	 (ve	 spolupráci	 s	 institutem	 umění	 –	 divadelním	 ústavem	 a	 zastoupením	 evropské	
komise	v	čr),	přičemž	večer	na	téma	evropských	 identit	se	uskutečnil	na	veletrhu	svět	knihy	a	večer	
věnovaný	laureátovi	Janu	němcovi	v	evropském	domě.	PnP	se	také	zapojil	do	nového	projektu	Literáti 
z naší čtvrti	 ve	 spolupráci	 s	Porte	o.s.	 a	 s	městskou	 částí	 Prahy	6,	 v	 jehož	 rámci	 kromě	 již	 zmíněné	
výstavy	 proběhly	 komentované	 prohlídky,	 besedy,	 soutěže	 a	 vydání	 malého	 katalogu.	 kolekce	 49.	
ročníku	 soutěže	Nejkrásnější české knihy roku	 (PnP	 a	mk	 čr)	 byla	 vystavena	 jak	 v	 instituci,	 tak	 na	
významných	 světových	 knižních	 veletrzích	 a	 poprvé	 také	 v	 rámci	 designbloku	 2014.	 čtvrtá	 účast	 na	
Pražské muzejní noci	přilákala	zatím	největší	počet	zájemců,	kteří	se	zúčastnili	jak	konaných	výstav,	tak	
doprovodných	pořadů.	

V	souvislosti	s	nemovitostmi	došlo	k	zahájení	stavebních	prací	v	Centrálním depozitáři v Litoměřicích  
a	z	velké	části	k	dokončení	první	etapy	rekonstrukce.	Postupné	stěhování	sbírek	do	těchto	prostor	začne	
probíhat	 v	 roce	 2015.	byl	 také	připraven	projekt	nového	 sídla	PnP	v	Petschkově vile,	 na	nějž	naváže	
vypsání	výběrového	řízení	na	stavební	práce	a	zahájení	rekonstrukce.	

na	 základě	 vypracovaných	 podkladů	 bylo	 schváleno	 a	 do	 organizační	 struktury	 instituce	 zařazeno	
Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea.	stalo	se	tak	jedním	ze	specializovaných	center	
mk	čr	a	 jeho	úkolem	 je	poskytovat	metodické	konzultace	a	aktuální	 informace	k	dané	problematice	
při	 řešení	 koncepcí	 sbírkotvorné	 činnosti,	 dokumentace,	 uchovávání	 a	 vystavování	 dokladů	 ke	 knižní	
kultuře.	Pro	jeho	činnost	bylo	zřízeno	pracoviště	v	malé	vile	v	Pelléově	ulici.

z	 důvodu	 přípravy	 provozu	 nového	 depozitáře	 a	 stěhování	 fondů	 a	 řešení	 řady	 dalších	 úkolů	
souvisejících	s	odbornou	činností	byl	uplynulý	rok	mimořádně	náročný.	rád	bych	proto	poděkoval	všem	
zaměstnancům	za	spolupráci	a	přeji	si,	abychom	podobně	pokračovali	v	dalších	letech,	ve	kterých	nás	
čeká	velké	množství	změn.

mgr.	zdeněk	Freisleben 
ředitel 

Památníku národního písemnictví

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	tak	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)	 odboru	 archivní	 správy	 a	 spisové	 služby	 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	272	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	425	400	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	sbírkových	odděleních,	obrazy	a	další	
sbírkové	předměty	z	pozůstalostí	autorů,	ex	libris,	celkem	272	219	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,	masmédii,	zájemci	z	širší	veřejnosti	a	samozřejmě	i	odbornými	
pracovníky	PnP.	
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2. 
VýZKuMNá ČiNNOST 

Výzkumná činnost patří mezi základní statutární činnosti PNP.

Výzkumná činnost pracovníků PNP	není	 záležitostí	posledních	 let;	promítá	se	nejen	do	 řešení	grantů	
veřejné	soutěže	vyhlašované	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	2014,	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	 2014	 pracovníci	 ola	 úspěšně	 dokončili	 práce	 na	 projektu	univerzity	 J.	 e.	 Purkyně	 v	 Ústí	 nad	
labem	Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi,	který	byl	přijat	v	rámci	operačního	programu	
Vzdělávání	 pro	 konkurenceschopnost.	 V	 jeho	 rámci	 byli	 studenti	 uJeP	 seznámeni	 s	 odbornou	 prací	 
v	archivu,	zaškoleni	do	pořádání	fondů	a	během	posledního	roku	řešení	za	asistence	odborných	pracovníků	
ola	 provedli	 zpracování	 fondů	 bedřich	 bernau	 a	 Johann	 herrmann	 z	 herrmannsdorfu.	 druhým	
rokem	pokračovalo	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).	 během	 roku	 2014	 došlo	 na	 základě	 rozsáhlých	 rešerší	 k	 dohledání	 hungarik	 ve	
zpracovaných	 i	 nezpracovaných	 fondech	 literárního	 archivu	 a	 jejich	 popisu.	 byl	 zahájen	 projekt	
Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání	(projekt	ga	čr	č.	14-29050s)	ve	spolupráci	
s	masarykovým	ústavem	a	archivem	aV	čr,	v.	v.	i.	byly	shromážděny	podklady	pro	dokumentační	část	–	
edice	vzájemné	korespondence	J.	s.	machara	a	t.	g.	masaryka.	První	výstupy	projektu	byly	prezentovány	
v	rámci	mezinárodní	mezioborové	konference	Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu  
19. a 20. století	(masarykův	ústav,	archiv	aV	čr,	v.	v.	i.	a	PnP,	Vila	lanna,	Praha,	30.	9.	2014).

nejvýznamnější	vědeckou	akcí	roku	2014	pořádanou	PnP	ve	spolupráci	s	Ústavem	pro	českou	literaturu	
aV	čr,	 v.	 v.	 i.	 se	 stala	mezinárodní	 konference	 k	 100.	 výročí	 narození	 bohumila	hrabala	„obrazy, ze 
kterých žiji“. Dílo Bohumila Hrabala v proměnách,	která	proběhla	ve	dnech	8.	–	9.	dubna	2014	v	sále	
boženy	němcové	a	v	prostorách	knihovny	PnP.	na	přípravách	a	organizaci	se	podíleli	Jan	bílek	(ola)	a	
Vít	schmarc	(Účl).	Pracovníci	ola	dále	spolupracovali	na	přípravě	druhé	z	cyklu	konferencí	věnovaných	
kulturněhistorickým	tématům,	kterou	organizovala	katedra	dějin	a	didaktiky	dějepisu	Pedagogické	fakulty	
uk	ve	spolupráci	s	PnP,	městskou	knihovnou	a	Francouzským	ústavem	pro	výzkum	ve	společenských	
vědách	(ceFres).	další	akce	nazvaná	Knihovny, knihovníci a čtenáři. Mezinárodní sympozium na paměť 
95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě Jana Thona	 se	uskutečnila	 17.	–	 18.	dubna	
2014.	První	den	programu	se	konal	v	prostorách	PnP	(sál	boženy	němcové),	druhý	den	se	uskutečnil	 
v	prostorách	městské	knihovny	hlavního	města	Prahy.	

s	 prvním	 z	 uvedených	 konferenčních	 projektů	 úzce	 souvisí	 i	 práce	 na	 sborníku	 literární	 archiv	 číslo	
46/2014	Bohumil Hrabal – Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla,	kam	byla	zařazena	
část	příspěvků	z	konference	k	100.	výročí	narození	bohumila	hrabala.	druhá	část	sborníku	je	soustředěna	
na	tvorbu	Jiřího	koláře	a	přináší	i	objevnou	edici	korespondence	Jiřího	koláře	a	Jindřicha	chalupeckého	
z	 let	 1941–1945.	 Ve	 volné	 části	 byly	 rovněž	otištěny	 některé	 příspěvky	 z	 druhé	 konference	 věnované	

památce	 Jana	 thona.	 zahájeny	byly	 také	 práce	 na	 sborníku	 číslo	 47/2015	 s	 názvem	Memento. Druhá 
světová válka. Dokumenty a umění	a	bylo	vybráno	téma	na	rok	2016	Dítě – dětství – literatura. 

na	základě	zajištění	oponentur	dílčích interních výzkumných projektů	pracovníci	všech	tří	odborných	
oddělení	 pokračovali	 na	 přípravě	 projektů,	 které	 směřují	 k	 vydání	 odborných	 publikací	 či	 studií.	 
V	roce	2014	vyšel	v	edici Depozitář	druhý	svazek	Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové	(eds.	tereza	
riedlbauchová	a	eva	Farková),	 jakožto	zahájení	řady Dokumenty.	ke	konci	 roku	byly	odevzdány	další	
dva	svazky,	které	vyjdou	v	 této	řadě	v	 roce	2015:	Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 
1954–1965	 (ed.	 naděžda	 macurová)	 a	Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka 
Velhartická).	zároveň	byl	připraven	plán	vědeckých	publikací	do	roku	2020.	

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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3. 
KANCELáŘ ŘEDiTELE (OKŘ)

CENTRáLNí DEPOZiTáŘ V LiTOMĚŘiCíCH
byly	zahájeny	stavební	práce	v	centrálním	depozitáři	v	litoměřicích,	a	to	1.	etapa	stavby	(budova	021).	Její	
dokončení	proběhne	začátkem	roku	2015	a	do	konce	roku	2015	budou	přestěhovány	fondy	ze	starých	hradů.	 

NOVÉ SíDLO PNP V PRAZE 6
V	 souvislosti	 s	 novým	 sídlem	 PnP	 v	 Petschkově	 vile	 byla	 vypracována	 projektová	 dokumentace	 
a	v	příštím	roce	bude	následovat	výběrové	řízení	na	zhotovitele	stavby.		

STáLá EXPOZiCE
byly	 projednány	 předložené	 koncepce	 karla	 kolaříka,	 michaely	 kuthanové,	 terezy	 riedlbauchové 
a	bronislavy	rokytové,	které	budou	postoupeny	k	vyjádření	vybraným	externím	spolupracovníkům.

METODiCKÉ CENTRuM PRO KNiŹNí KuLTuRA A LiTERáRNí MuZEA
Jedno	 ze	 specializovaných	 center	mk	 čr	 bylo	 zřízeno	 v	 roce	 2014.	 Poskytuje	metodické	 konzultace	
literárním	 oddělením	 muzeí,	 specializovaným	 literárním	 muzeím	 a	 pamětním	 místům	 věnovaným	
spisovatelům.	 náplní	 metodického	 centra	 je	 zároveň	 organizace	 spolupráce	 s	 předními	 odborníky,	
pořádání	seminářů,	přednášek	a	vydávání	publikací	k	dané	problematice.	

EDiCE DEPOZiTáŘ
Vyšel	druhý	svazek	vědecké	edice	depozitář	pod	názvem	z	deníku	anny	lauermannové-mikschové	(eds.	
tereza	riedlbauchová	a	eva	Farková),	který	zahájil	řadu	dokumenty.	zároveň	byly	odevzdány	dvě	edice,	
které	v	této	řadě	vyjdou	v	roce	2015:	lektor	a.	m.	Píša.	Výbor	lektorských	posudků	z	let	1954–1965	(ed.	
naděžda	macurová)	a	dopisy	bedřicha	hrozného	literárním	osobnostem	(ed.	Šárka	Velhartická).	

DiGiTALiZACE SBíRKY
došlo	 k	 reinstalaci	 stávajícího	 hlavního	 serveru,	 nastavení	 nové	 virtualizační	 platformy	 na	 systému	
Windows	server	 2012	a	převodu	 serverů	 instituce	do	virtuální	podoby.	V	digitalizačním	pracovišti	byl	
instalován	grafický	počítač	a	monitor	s	kalibrací.	

WEBOVÉ STRáNKY PNP
Proběhlo	výběrové	řízení	na	grafickou	úpravu	webových	stránek	PnP.	Vzhledem	k	finančnímu	zajištění	
bude	realizována	v	roce	2015.	

PERSONáLNí PROBLEMATiKA
byla	připravena	základní	personální	struktura,	která	se	týká	nového	pracoviště	v	centrálním	depozitáři	v	litoměřicích.		

Průřez	projektem	Petschkovy	vily

Petschkova	vila	z	pohledu	ze	zahrady
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ČLENSTVí V RADáCH A KOMiSíCH
Freisleben Zdeněk:	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,	redakční	rada	amg,	senát	a	komise	muzejního	managementu	amg,	
redakční	rada	Věstníku	amg,	ediční	rada	PnP,	výstavní	rada	PnP,	redakční	rada	sborníku	literární	archiv	
PnP,	direktorium	nčkr
Riedlbauchová Tereza:	 členka	 asociace	 spisovatelů,	 porota	 drážďanské	 ceny	 lyriky,	 ediční	 rada	 nm,	
ediční	rada	PnP,	výstavní	rada	PnP,	redakční	rada	sborníku	literární	archiv	PnP,	direktorium	nčkr

PuBLiKAČNí ČiNNOST 
Freisleben Zdeněk:	text	do	katalogu.	in:	Rozpravy s geometrií = Discourses on Geometry – Kolíbal, Diviš, 
Písařík, Štědrý.	 Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	 s.	 4–5;	 isbn	978-87376-18-8	 (PnP),	 isbn	
978-80-7437-149-3	(kant)
Freisleben Zdeněk:	 texty	 do	 katalogu.	 in:	 Karel Teige – Plochy snů,	 nadační	 fond	 galerie	 smečky	 
a	Pražská	plynárenská,	a.s.,	Praha	2014,	s.	1,	3–5,	16	
Freisleben Zdeněk:	Úvodní	text	ke	katalogu.	 in: XIV. Trienále českého ex libris Chrudim 2014,	Památník	
národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	2–3;	isbn	978-80-87376-15-7
Freisleben Zdeněk:	rozpravy	s	geometrií.	in:	Art Banking Bulletin	2,	2014,	s.	4
Freisleben Zdeněk – iva Knobloch – Jan Rous:	rozhovor	„Vyhrál	by	letos	ladislav	sutnar?“	s	ondřejem	
chrobákem	 v	 katalogu.	 in:	 Nejkrásnější české knihy roku 2013/ The Most Beautiful Czech Books 2013,	
ministerstvo	kultury	čr,	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	 s	6–12;	 isbn	978-80-87546-13-0	
(mk	čr),	isbn	978-80-87376-11-9	(PnP)
Freisleben Zdeněk:	badatel	a	muzeum	(úvodník).	in:	Věstník asociace muzeí a galerií České republiky 2,	
2014,	s.	3;	issn	1213-2152
Freisleben Zdeněk:	rozhovor	s	ředitelem	moravské	galerie	v	brně	Janem	Pressem.	in:	Věstník asociace 
muzeí a galerií České republiky 2,	2014,	s.	27–28;	issn	1213-2152
Freisleben Zdeněk:	 rozhovor	 s	 ředitelem	 Poštovního	 muzea	 Janem	 novotným.	 in:	 Věstník asociace 
muzeí a galerií České republiky 5,	2014,	s.	31–33;	issn	1213-2152
Freisleben Zdeněk:	 na	 základě	 rozhovoru	 článek	 tomáše	 brolíka	 „žižkova	 lebka	 prochládá	 a	 vlhne.	
česká	kultura	žije	přípravami	na	další	šetření“.	in: Respekt 25,	2014,	s.	19–21;	issn	0862-6545	
Freisleben Zdeněk:	 rozhovor	 s	 hanou	 stejskalovou	 „nejkrásnější	 knihy	 roku:	 české	 publikace	 mají	
vysokou	grafickou	úroveň	a	přívlastek	krásné	si	bezesporu	zaslouží“.	in:	Kultura 21,	27.	1.	2014
http://www.kultura21.cz/rozhovory/8548-zdenek-freisleben-nejkrasnejsi-knihy-roku-rozhovor
Marie Kohoutová:	Papír	–	vlastník	času.	o	muzeích,	badatelích	a	jiných	věcech.	in:	Věstník asociace muzeí 
a galerií České republiky 2,	2014,	s.	23–24;		issn	1213-2152
Marie Kohoutová:	 o	 nejkrásnější	 české	 knize	 roku	 2013.	 in:	 Věstník asociace muzeí a galerií České  
republiky 3,	2014,	s.	6,	issn	1213-2152
Marie Kohoutová:	o	nejkrásnější	české	knize	roku	2013.	in:	Ateliér 12/14,	s.	12–13;	issn	1210-5236
Marie Kohoutová:	 bulharsko	 v	 mých	 snech.	 Památník	 národního	 písemnictví	 uvádí	 další	 
z	 Večerů	 evropské	 literatury.	 in: Veleslavín 39	 (měsíčník	 pro	 Veleslavín	 a	 okolí),	 duben	 2014,	 s.	 14;	 
reg.	č.	mk	čr	e	14105
Marie Kohoutová:	osobností	bohumila	hrabala	bude	letohrádek	hvězda	centrem	evropské	literatury.	
in:	Veleslavín 39	(měsíčník	pro	Veleslavín	a	okolí),	březen	2014,	s.	14;	reg.	č.	mk	čr	e	14105
Marie Kohoutová:	začíná	projekt	literáti	z	naší	čtvrti.	in:	Veleslavín 39	(měsíčník	pro	Veleslavín	a	okolí),	
květen	2014,	s.	14;	reg.	č.	mk	čr	e	14105

Riedlbauchová Tereza – Farková Eva (eds.): Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové. Památník národního 
písemnictví,	2014,	416	s.;	isbn	978-80-87376-02-7
Riedlbauchová Tereza:	 obraz	 letohrádku	 a	 obory	 hvězda	 v	 české	 beletrii.	 in:	 Já, Hvězda. 
Průvodce renesanční perlou střední Evropy.	 Památník	 národního	 písemnictví,	 Praha	 2014,	 s.	 85–89;	 
isbn	978-80-87376-19-5
Riedlbauchová Tereza:	redakce	katalogu	Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 
ed.	tomáš	Pavlíček,	vyd.	1.,	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	95	s.;	isbn	978-80-87376-12-6
Riedlbauchová Tereza:	 redakce	 publikace	 Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední Evropy. 
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	112	s.;	isbn	978-80-87376-19-5
Riedlbauchová Tereza:	pomocná	redakce	katalogu	Nejkrásnější české knihy roku 2013 / The Most Beautiful 
Czech Books of the Year 2013,	ministerstvo	 kultury	 čr	 a	 Památník	 národního	 písemnictví	 2014,	 94	 s.;	 
isbn	978-80-87546-13-0	(mk	čr),	isbn	978-80-87376-11-9	(PnP)

konFerence,	PracoVní	cesty,	Pořady
Freisleben Zdeněk:	 úvodní	 slovo	 konference	 „obrazy,	 ze	 kterých	 žiji“.	 dílo	 bohumila	 hrabala	 
v	proměnách,	Památník	národního	písemnictví,	Praha,	8.	4.	–	9.	4.	2014
Freisleben Zdeněk:	úvodní	slovo	konference	knihovny,	knihovníci	a	čtenáři.	mezinárodní	sympozium	na	
paměť	95	 let	od	vydání	zákona	o	veřejných	knihovnách	a	k	poctě	Jana	thona,	katedra	dějin	a	didaktiky	
dějepisu	PedF	uk,	Památník	národního	písemnictví,	městská	knihovna	a	ceFres,	Praha,	17.	4.	–	18.	4.	2014
Freisleben Zdeněk:	úvodní	slovo	konference	modernismus	–	machar	–	masaryk,	masarykův	ústav,	archiv	
aV	čr,	v.	v.	i.	a	Památník	národního	písemnictví,	Vila	lanna,	Praha,	30.	9.	2014
Freisleben Zdeněk:	účast	na	zasedání	poroty	nejkrásnější	české	knihy,	Památník	národního	písemnictví,	
Praha,	29.	1.	–	30.	1.	2014
Freisleben Zdeněk:	 účast	 na	 zasedání	 poroty	 nejkrásnější	 slovenské	 knihy,	 bratislava,	 slovensko,	 
11.	2.	2014	
Freisleben Zdeněk:	účast	na	předávání	cen	poroty	nejkrásnější	slovenské	knihy,	bratislava,	slovensko,	
6.	5.	2014
Freisleben Zdeněk:	účast	na	Viii.	celorepublikovém	kolokviu	muzeum	a	proměny	společnosti,	asociace	
muzeí	a	galerií	české	republiky,	brno,	5.	11.	–	6.	11.	2014
Freisleben Zdeněk:	moderace	autorského	čtení	Petra	hrušky,	malá	vila,	Pelléova	20,	30.	9.	2014		
Riedlbauchová Tereza – Vilma Hubáčková – Pavel Piekar:	úvodní	slovo	dvanáct	českých	básníků	očima	
současných	grafiků,	malá	vila,	Pelléova	20,	11.	12.	2014
Riedlbauchová Tereza:	 koncepce	 večera	 Pařížský	 chodec	 po	 dunách	 (autorské	 čtení	 terezy	
riedlbauchové,	 kateřiny	 rudčenkové	 a	 aleny	 meas,	 moderace	 Jonáš	 hájek,	 flétna	 eva	 myslivcová),	
Festival	den	poezie,	malá	vila,	Pelléova	20,	11.	11.	2014
Riedlbauchová Tereza:	účast	na	vernisáži	výstavy	Wer	ich	bin.	bohumil	hrabal:	schriftsteller	–	tscheche	
–	mitteleuropäer,	literaturhaus	berlin,	berlín,	25.	9.	2014
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ukázka	z	dosud	neznámé	rukou	psané	skautské	kroniky	z	let	
1913–1915,	jedné	z	nejstarších	v	čechách

V.	havel	s	přáteli	zasílá	J.	seifertovi	své	první	literární	pokusy,	 
14.	3.	1954	

4. 
   SBíRKOVá ODDĚLENí PNP

A)  
   Literární archiv (OLA)

Plnění	 úkolů	 ola	 dle	 plánu	 hlavních	 úkolů	 organizace	 na	 rok	 2014	 probíhalo	 úspěšně.	 Vzhledem	 
k	pracím	na	objektu	centrálního	depozitáře	v	litoměřicích	byla	i	nadále	věnována	pozornost	upřesňování	
specifikací	pro	nové	pracoviště,	zejména	s	ohledem	na	vybavení	interiérů.	mimo	jiné	byly	připravovány	
podklady	 pro	 prostory	 k	 uložení	 fotografických	 archiválií,	 restaurátorské	 pracoviště	 a	 místnosti	 pro	
příjem	 archiválií.	 souběžně	 byly	 shromažďovány	 údaje	 pro	 stěhování	 mimopražských	 depozitářů.	 
V	první	 fázi	 se	bude	stěhování	 týkat	pracoviště	na	starých	hradech	u	libáně,	kde	se	 již	koncem	roku	
2014	uskutečnily	přípravné	vyklízecí	práce.	V	druhé	polovině	roku	2014	rovněž	probíhalo	shromažďování	
materiálů	pro	akreditaci	ola.	řízení	bylo	úspěšně	dovršeno	 16.	prosince	2014,	kdy	pracoviště	získalo	
potvrzení	odboru	archivní	správy	a	spisové	služby	mV	čr	o	udělení	akreditace.	

zaměstnancům	akvizice	ola,	 která	 se	 systematicky	 věnuje	 kompletaci	 stávajících	a	 vytváření	 nových	
osobních	a	korporačních	fondů	především	od		2.	poloviny	20.	století,	se	podařilo	získat	88	664	archivních	
jednotek	přírůstků.	k	cenným	přírůstkům	patří	 fondy	či	dodatky	k	 fondům	egona	bondyho,	antonína	
brouska,	karla	čapka,	Viléma	hejla,	bohumila	hrabala,	Jana	řezáče,	Jaroslava	seiferta,	milady	součkové	
a	dalších.	Poradní	sbor	pro	sbírkotvornou	činnost	ola	se	sešel	ve	dnech	28.	5.	a	3.	12.	2014.

na	 úseku	 zpracování	 archiválií	 bylo	 dokončeno	mj.	 zpracování	 fondů	 ivana	blatného,	 Vojtěcha	 Friče,	
Jarmily	glazarové,	egona	hostovského,	Vojtěcha	Preissiga,	karly	slavíkové-Welsové	či	Vlastimila	Vokolka.	
ola	se	v	roce	2014	i	nadále	intenzivně	podílelo	na	zajišťování	výpůjček	pro	badatele	a	spolupráci	s	dalšími	
institucemi	v	rámci	publikační	i	výstavní	činnosti.	Vzhledem	k	posunu	termínů	programu	iso	mk	čr	byla	
pro	podání	na	rok	2015	připravena	nová	žádost	ola	na	restaurování	104	listů	a	1	ks	archiválií	z	různých	
fondů,	 na	odkyselení	 10	000	 listů	 z	 fondů	 i.	herrmann,	 J.	 John,	 z.	 V.	 tobolka,	 J.	 V.	 sládek,	 z.	Winter	 
a	e.	lešehrad.	Prostředky	byly	zažádány	rovněž	na	nákup	obalového	materiálu	pro	optimální	dlouhodobé	
uložení	sbírek,	zejména	po	 jejich	odborném	restaurování.	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	vážný	nedostatek	finančních	prostředků	limitující	provoz	pracoviště	
(mj.	aktuálně	velmi	špatný	stav	výpočetní	techniky)	a	zasahující	rovněž	oblast	akvizic.	mimo	možnosti	
se	tak	dlouhodobě	ocitají	nákupy	z	aktuální	nabídky	antikvariátů	a	aukčních	domů.

 
AKViZiCE
do	knihy	přírůstků	bylo	zapsáno	celkem	41 přír. č.,	z	toho:	
 dary:	41	přír.	č.	v	odhadu	za	cca	4	031	000	kč
Celkem bylo získáno a evidováno: 88 664 arch. j.
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ZPRACOVáNí
Evidence i. stupně:
do	 evidenčního	 programu	 Peva	 bylo	 vyplněno	 12	 nových	 karet	nad.	 byla	 odevzdána	 poslední	 verze	
databáze	 Peva	odboru	 archivní	 správy	 a	 spisové	 služby	mV	 čr	 a	národnímu	 archivu	 Praha	 (celkový	
počet	ke	konci	roku	2014	činil	2	272	karet).	
Evidence ii. stupně:
do	systému	Janus	bylo	v	roce	2014	zpracováno	a	uloženo	28 467 arch. j.
Celkový počet uložených archivních jednotek v programu Janus na konci roku 2014  činil 2 366 524 arch. j.
Pro	fotoarchiv	bylo	zkatalogizováno	90	pozitivů	z	fondu	b.	a.	kvapilové,	čímž	bylo	dokončeno	zpracování	
tohoto	celku,	proběhlo	rovněž	zapsání	celku	do	databáze	Janus.	
mikrofilmem	bylo	pořízeno	238	snímků	 (fond	b.	bolzana).	Vzhledem	ke	stěhování	v	 letech	2015–2016	
bude	 další	 fáze	 mikrofilmování	 pokračovat	 až	 po	 zahájení	 plného	 provozu	 centrálního	 depozitáře	 
v	litoměřicích.

uLOŽENí, OCHRANA, iNVENTARiZACE SBíRKY
Na konzervaci a ochranu archiválií	získal	ola	z	programu	iso	finanční	dotaci	ve	výši	289 000 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 513 583 listů a 24 685 kusů.

SLuŽBY
Prezenční	výpůjčky	ve	studovnách	ve	starých	hradech	a	PnP	na	strahově:
Počet badatelů:	1	072,	z	toho	73	zahraničních
Počet návštěv:	1	723,	z	toho	151	zahraničních
Počet výpůjček celkem:	513	583	listů	a	24	685	kusů
Reprografické služby:	 120	xerokopií,	 2	 792	 skenů,	 337	digitálních	 fotografií,	 vypáleno	55	 ks	cd	rom,	
vyhotoveno	684	kopií	(již	naskenovaného	materiálu)
Výpůjčky pro výstavní účely v tuzemsku:	uzavřeno	7	výpůjčních	smluv;	zapůjčeno	511	listů	a	81	kusů
Smlouvy o uveřejnění kopií archivních materiálů:	uzavřeno	91	smluv,	z	 toho	6	smluv	se	zahraničními	
institucemi	a	badateli
Smlouvy o výpůjčce (týkající se výpůjček originálních archiválií):
1)	smrt	kmotřička,	národní	muzeum	–	české	muzeum	hudby,	Praha,	17.	6.	2014	–	23.	2.	2015
2)	brněnský	devětsil,	moravská	galerie,	brno,	27.	11.	2014	–	26.	4.	2015
3)	hrady	a	zámky	objevované	a	opětované,	národní	památkový	ústav,	Praha,	18.	12.	2014	–	15.	3.	2015
 

Pohlednice	k.	teigeho	a	J.	honzla	J.	seifertovi,	8.	8.	1923	

Pohlednice	toyen	J.	seifertovi	z	marseille,	23.	7.	1936

Pohlednice	k.	teigeho	J.	seifertovi	z	belgie,	21.	7.	1927	

Pohlednice	nakladatele	J.	Fromka	a	J.	Štýrského	J.	seifertovi,	13.	5.	1929
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redaktor	r.	havel	píše	J.	seifertovi	připomínky	ke	kompozici	vzpomínek	Všecky	krásy	světa,	31.	3.	1981

ÚČAST OLA NA PREZENTACi SBíRKY

1. Výstavy
vlastní
kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	 spisovatel	 –	 čech	 –	 středoevropan,	 Památník	 národního	 písemnictví,	 
	 letohrádek	hvězda,	2.	4.	2014	–	31.	8.	2014	(tomáš	Pavlíček)
literáti	 z	 naší	 čtvrti.	 století	 literatury	 v	 Praze	 6,	 městská	 část	 Praha	 6,	 skleněný	 palác	 na	 náměstí	 
	 svobody,	Památník	národního	písemnictví,	 výstavní	 síň	v	Pelléově	ulici	 20,	 15.	 5.	 2014	–	31.	8.	 
	 2014	(Veronika	boháčová,	michaela	kuthanová)
Wer	ich	bin.	bohumil	hrabal:	schriftsteller	–	tscheche	–	mitteleuropäer,	literaturhaus	berlin,	26.	9.	2014	 
	 –	23.	11.	2014	(tomáš	Pavlíček)
kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	 spisovatel	 –	 čech	 –	 středoevropan,	 putovní	 výstava,	 Výstaviště,	 
	 lysá	nad	labem,	18.	9.	2014	–	20.	9.	2014	(tomáš	Pavlíček)	
kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan,	putovní	výstava,	divadlo	aloise	Jiráska,	 
	 nový	bydžov,	26.	11.	2014	–	31.	1.	2015	(tomáš	Pavlíček)
výstavní spolupráce
Vítězslav	nezval	–	život	a	dílo,	muzeum	brněnska,	Památník	písemnictví	na	moravě,	smlouva	o	výstavní	 
	 spolupráci,	1.	11.	2013	–	30.	3.	2014,	pokračování	výstavy
bohumil	 hrabal,	 1914–1997.	 los	 frutos	 amargos	 del	 jardín	 de	 las	 delicias,	 casa	 del	 lector,	 madrid,	 
	 české	centrum	v	madridu,	smlouva	o	výstavní	spolupráci,	4.	4.	2014	–	21.	9.	2014	(kurátor	monika	 
	 zgustová,	koordinace	za	PnP	Petr	kotyk	a	tomáš	Pavlíček)
ota	Pavel:	sport	je	jako	pivo,	nedá	se	ničím	nahradit,	opavská	kulturní	organizace,	smlouva	o	výstavní	 
	 spolupráci,	10.	4.	2014	–	1.	6.	2014	(koordinace	za	PnP	michaela	kuthanová)
Pojedu	 jednou	 na	 dalekou	 Jávu,	 Velvyslanectví	 čr	 v	 Jakartě,	 smlouva	 o	 výstavní	 spolupráci,	 
	 30.	5.	–	15.	6.	2014	(autorka	michala	tomanová,	koordinace	za	PnP	tomáš	Pavlíček)
panely spisovatelů
cyklus	slavní	rodáci,	spolupráce	s	maticí	českou
panel	zdeněk	kalista,	benátky	nad	Jizerou	(renata	Ferklová)
 
2. Publikační činnost
Vydání	 sborníku	 literární	 archiv	 č.	 46	 pod	 názvem	 bohumil	 hrabal	 –	 Jiří	 kolář.	 Průsečíky,	 paralely	 
	 i	mimoběžky	života	a	díla.	ke	stému	výročí	narození
Přípravné	redakční	práce	na	sborníku	literární	archiv	č.	47	s	názvem	memento.	druhá	světová	válka.		
	 dokumenty	a	umění
Vydání	 katalogu	 kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	 spisovatel	 –	 čech	 –	 středoevropan,	 německá	 verze	 
	 Wer	 ich	 bin.	 bohumil	 hrabal:	 schriftsteller	 –	 tscheche	 –	mitteleuropäer	 	 vyšla	 ve	 spolupráci	 
	 PnP	a	literaturhausu	berlin
V	rámci	edice	soupisy	osobních,	nakladatelských	a	korporačních	fondů	la	PnP	byly	nově	vytištěny	soupisy	
fondů	bedřich	bernau,	ivan	blatný,	hugo	boettinger,	Jan	Franz,	Vojtěch	Frič,	Jarmila	glazarová,	egon	hostovský,	
karel	nejedlý,	Jaroslav	Petrbok,	Vojtěch	Preissig,	karla	slavíková-Welsová,	ervín	Špindler,	Vlastimil	Vokolek.
 
3. Práce s veřejností
Exkurze:
1	exkurze	do	ola,	pracoviště	staré	hrady,	pro	studenty	Pedf	uhk	(Jan	bílek)
1	exkurze	do	ola,	pracoviště	strahov,	pro	studenty	new	york	university	in	Prague	(Petr	kotyk)
1	exkurze	do	ola,	pracoviště	strahov,	pro	studenty	FF	uk	(naděžda	macurová)
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6	exkurzí	do	ola,	pracoviště	strahov,	pro	studenty	mu	brno,	univerzita	regensburg,	FF	uP	olomouc,	 
	 ktF	uk,	Pedf	uk	(miloš	sládek)
6	odborných	exkurzí	mimo	ola,	pro	studenty	ktF	uk,	Pedf	uk	(miloš	sládek)
Komentované prohlídky:
7	 komentovaných	 prohlídek	 k	 výstavě	 literáti	 z	 naší	 čtvrti.	 století	 literatury	 v	 Praze	 6 
	 (Veronika	boháčová,	michaela	kuthanová)
5	 komentovaných	prohlídek	 k	 výstavě	kdo	 jsem.	bohumil	hrabal:	 spisovatel	 –	 čech	 –	 středoevropan	 
	 (tomáš	Pavlíček)
1	 komentovaná	 prohlídka	 k	 výstavě	 kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	 spisovatel	 –	 čech	 –	 středoevropan	 
	 (Věra	brožová)
Praxe:
vedení	1	studenta	FF	uk,	zpracování	fondu	Jaroslava	kabeše,	říjen	–	prosinec	(Veronika	boháčová)	
vedení	1	studentky	FF	uP	olomouc,	červen	–	červenec	(dorota	lábusová)	
Odborné konzultace:
zpracovatelé	a	pracovníci	akvizice	v	průběhu	roku	provedli	řadu	podrobných	rešerší,	poskytli	náročnější	
odborné	konzultace	a	odpovědi	badatelům	(celkem	cca	280),	týkající	se	mj.	fondů	J.	arbes,	J.	bartoš,	 
V.	černý,	b.	dlouhá,	V.	hálek,	b.	hrabal,	J.	hodek,	J.	chalupecký,	z.	kalista,	J.	knap,	J.	kolář,	V.	d.	lambl,	
a.	muka,	a.	musil,	b.	němcová,	J.	orten,	F.	Palacký,	g.	Preissová,	J.	k.	tyl,	J.	Váchal,	F.	Váňa,	J.	Werich,	
č.	zíbrt,	a	rovněž	jednotlivých	spisů	o	fondu.	

DALŠí ČiNNOST ZAMĚSTNANCŮ OLA

1. Publikační činnost
Bílek Jan:	zpráva	o	osobním	archivním	fondu	Jaroslav	červinka.	in:	Literární archiv 45,	2013,	s.	353–357;	
isbn	978-80-87376-08-9,	issn	0231-5904
Билек Ян:	 Пятничники	 Карела	 Чапека	 и	 президент	 Масарик.	 in:	 Славяноведение,	 №	 1,	 2014,	 
стр.	59–64;	issn	0132-1366
Bílek Jan – Lachman Tomáš:	 Výroční	 zpráva	 o	 činnosti	 odborné	 skupiny	 specializovaných	
archivů	 čas	 v	 roce	 2013.	 in:	 ČAS v roce 2013. Ročenka České archivní společnosti.	 Praha	 2014,	 s.	 90;	 
isbn	978-80-904688-6-3
Bílek Jan:	Výstava	alexandr	stich	(1934–2003)	na	univerzitě	hradec	králové.	in: Češtinář 24,	2013–2014,	
č.	1–2,	s.	47–50;	issn	1211-6874
Bílek Jan:	svědectví	před	ohnicí.	in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	453–459;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Bílek Jan:	zpráva	o	konferenci	„obrazy,	ze	kterých	žiji“:	dílo	bohumila	hrabala	v	proměnách.	in:	Literární 
archiv 46,	2014,	s.	521–524;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Bílek Jan:	Vlčí	jáma	na	jevišti	divadla	v	dlouhé.	in:	Zpravodaj Šrámkovy Sobotky,	listopad	–	prosinec	2014,	
č.	6,	s.	10–11;	issn	1212-7906
Boháčová Veronika:	 cesta	 karly	 slavíkové-Welsové	 z	 jeviště	 národního	 divadla	 k	 psacímu	 stolu.	 
in:	Tvar 25,	2014,	č.	2,	s.	14;	issn	0862-657X
Boháčová Veronika:	 zpráva	 o	 zpracování	 osobního	 fondu	 karly	 slavíkové-Welsové	 (1862–1936).	 
in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	488-494;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Dörflová Yvetta:	„zde	máte	arch	papíru,	tužku	a	nakreslete	mně	cokoliv...“	Václav	brožík	a	jeho	hledání	
mecenátu.	in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	289–321;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Dörflová Yvetta:	 zpráva	 o	 osobním	 fondu	 alberta	 Vojtěcha	 Friče.	 in:	 Literární archiv 46,	 2014,	 
s.	295–498;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904

Dörflová Yvetta:	 zpráva	 o	 osobním	 fondu	 karla	 Friče.	 in:	 Literární archiv 46,	 2014,	 s.	 499–503;	 
isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Ferklová Renata:	 básník	 pod	 tlakem	 kulturní	 politiky	 komunistické	 totality.	 edice	 výběru	 z	 přijaté	
korespondence	Františka	hrubína	z	let	1950–1966.	in:	Práce z dějin Akademie věd 5,	2013,	č.	2,	s.	181–222;	
issn	1803-9448
Ferklová Renata:	in:	Josef Jakeš: Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Vzpomínky na dny všední i sváteční 
v Českém Krumlově i jinde.	 Vybrala,	 uspořádala,	 edičně	 připravila,	 poznámkami,	 úvodem	 a	 přílohami	
opatřila	renata	Ferklová.	nová	tiskárna	Pelhřimov,	Pelhřimov	2013;	isbn	978-80-7415-084-5
Ferklová Renata:	 František	hrubín	–	básník	v	knihovně.	 in:	Literární archiv 46,	 2014,	 s.	437–451;	 isbn:	
978-80-87376-14-0;	issn:	0231-5904
Ferklová Renata:	Pražská	městská	knihovna	a	její	lidé	–	Pocta	Janu	thonovi.	edice	výběru	z	korespondence.	
in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	361–429;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Ferklová Renata:	 zdeňka	 kalisty	 tvář	 baroka	 aneb	 o	 moudrosti	 pozdního	 věku.	 in:	
zdeněk	 kalista:	 Tvář baroka.	 Vyšehrad,	 edice	 kulturní	 historie,	 Praha	 2014,	 s.	 202–210;	 
isbn	978-80-7429-341-2
Ferklová Renata:	laudatio	téměř	rodinné.	in	Literatura s názorem. 80 let nakladatelství Vyšehrad 1934–
2014.	Vyšehrad,	Praha	2014,	s.	47–48;	isbn	978-80-7429-488-4
Hamanová Růžena:	z	historie	jedné	spolupráce	(Jiří	kolář	–	Jindřich	chalupecký).	in:	Tvar 25,	2014,	č.	14,	
s.	18;	issn	0862-657	X
Hamanová Růžena	 (ed.):	 „Jsi	 těžká	 jak	 hrom	 /	 Poezie…“.	 Vzájemná	 korespondence	 Jiřího	 koláře	 a	
Jindřicha	chalupeckého	z	let	1941–1945.	in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	195–252;	isbn	978-80-87376-14-0,	
issn	0231-5904
Kotyk, Petr – Kotyková, Světlana – Pavlíček, Tomáš	 (eds.):	Hlučná samota. Sto let Bohumila Hrabala 
1914–2014.	Vyd.	1.,	Praha,	mladá	fronta,	2013,	269	s.;	isbn	978-80-204-3279-7
Kotyk Petr:	Přírůstky	la	PnP	v	roce	2013.	 in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	487;	 isbn	978-80-87376-14-0,	
issn	0231-5904
Kuthanová Michaela:	Fragmenty	unikajícího	prostoru.	k	poetice	lyrických	básní	innokentije	anněnského.	
in:	Svět literatury 24,	2014,	č.	49,	s.	100–113;	issn	0862-8440
Macurová Naděžda:	rozpačitý	a.	m.	Píša.	in:	Tvar 25,	2014,	č.	7,	s.	19;	issn	0862-657X
Macurová Naděžda:	 Písemná	 pozůstalost	 a.	 m.	 Píši.	 in:	 Literární archiv 46,	 2014,	 s.	 504–508;	 
isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Pavlíček Tomáš	 (ed.):	Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan.	 Vyd.	 1.,	 Památník	
národního	písemnictví,	Praha	2014,	95	s.;	isbn	978-80-87376-12-6
Pavlíček Tomáš	 (ed.):	 Wer ich bin. Bohumil Hrabal: Schriftsteller – Tscheche – Mitteleuropäer.  
Vyd.	 1.,	 Památník	 národního	 písemnictví	 a	 literaturhaus	 berlin,	 Praha	 a	 berlín	 2014,	 95	 s.;	 
isbn	978-80-87376-13-3,	isbn	978-3-926433-55-8
Pavlíček Tomáš:	 rozhovor	s	 ivanem	matějkou	„teď	mám	hrabala	 ještě	raději“.	 in:	Literární noviny 25,	
2014,	č.	4,	s.	20–21;	issn	1210-0021	
Schreiberová Jarmila:	nad	literární	pozůstalostí	ivana	blatného.	in:	Literární archiv 46,	2014,	s.	216–220;	
isbn	978-80-87376-14-0
Schreiberová Jarmila:	 Viktor	 Fischl,	 hebrejským	 jménem	avigdor	 dagan.	 in:	 Literární archiv 45,	 2013,	 
s.	358–364;	isbn	978-80-87376-08-9
Schreiberová Jarmila:	a	žil	jsem	vlastně	dva	životy...	nad	deníky	Viktora	Fischla.	in:	Tvar 24,	2013,	č.	19,	
s.	13;	issn	0862-657X
Sládek Miloš:		tři	pozoruhodné	studie	o	pobělohorské	kultuře	z	jihu	čech	aneb	několik	málo	poznámek	
na	samém	okraji	světa	starší	české	literatury.	in:	Česká literatura 62,	2014,	č.	4;	issn	0009-0468
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Taudyová Hana:	„stále	je	na	cestě	smrt,	ponurý	anděl.“	(k.	h.	Waggerl).	zpráva	o	osobní	pozůstalosti	
Jana	 Franze	 ve	 sbírkách	 la	 PnP.	 in:	 Literární archiv 46,	 2014,	 s.	 512–515;	 isbn	 978-80-87376-14-0,	 
issn	0231-5904
Taudyová Hana:	 Ve	 snu	 vstupuje	básník	do	 své	 klece	 s	ptáky…	zpráva	o	osobní	pozůstalosti	 zbyňka	
havlíčka	 ve	 sbírkách	 la	 PnP.	 in:	 Literární archiv 46,	 2014,	 s.	 509–511;	 isbn	 978-80-87376-14-0,	 
issn	0231-5904
Taudyová Hana:	Všichni	máme	svůj	blud	neviditelnosti…	(havlíčkův	román	neviditelný	pohledem	jeho	
syna,	básníka	a	psychologa	zbyňka	havlíčka).	in:	Tvar 25,	2014,	č.	4,	s.	15;	issn	0862-657X
 
2. Konference a přednášky
Brožová Věra:	 žákovská	 knihovna	 v	 obecném	 školství	 2.	 poloviny	 19.	 století,	 konference	 knihovny,	
knihovníci,	čtenáři.	mezinárodní	sympozium	na	paměť	95	let	od	vydání	zákona	o	veřejných	knihovnách	
a	k	poctě	Jana	thona,	PnP,	PedF	uk,	městská	knihovna	v	Praze	a	ceFres,	17.	–	18.	4.	2014
Bílek Jan:	 historická	 a	 literární	 vlastivěda	 sobotky,	 přednáška	 v	 rámci	 festivalu	 Šrámkova	 sobotka,	 
sobotka,	30.	6.	2014
Ferklová Renata:	 František	 hrubín,	 básník	 v	 knihovně,	 konference	 knihovny,	 knihovníci,	 čtenáři.	
mezinárodní	 sympozium	 na	 paměť	 95	 let	 od	 vydání	 zákona	 o	 veřejných	 knihovnách	 a	 k	 poctě	 Jana	
thona,	PnP,	PedF	uk,	městská	knihovna	v	Praze	a	ceFres,	17.	–	18.	4.	2014
Ferklová Renata:	zdeněk	kalista,	 jeho	pozůstalost	v	la	PnP,	nevydané	rukopisy	a	problematika	 jejich	
vydávání,	příspěvek	na	semináři	Věda	minulosti	dnes.	ediční	zpřístupňování	 starších	nepublikovaných	
odborných	textů,	metoda	a	praxe,	akademické	konferenční	centrum,	8.	11.	2014
Ferklová Renata:	ruralismus	a	politické	procesy	50.	let	–	Josef	knap,	František	křelina	a	Václav	Prokůpek.	
Přednáška	v	rámci	cyklu	připravovaného	maticí	českou,	národní	muzeum,	20.	11.	2014
Kotyk Petr:	 k	 raným	básnickým	 textům	bohumila	hrabala	 ze	 sbírek	 la	PnP,	 konference	„obrazy,	 ze	
kterých	žiji“.	dílo	bohumila	hrabala	v	proměnách,	Památník	národního	písemnictví	a	Ústav	pro	českou	
literaturu	aV	čr,	v.	v.	i.,	Praha,	8.	–	9.	4.	2014
Kotyk Petr:	 korespondence	 Františka	 kupky	 J.	 s.	 macharovi	 z	 let	 1900–1911,	 referát	 přednesený	 na	
mezinárodním	 mezioborovém	 semináři	 Politici,	 umělci	 a	 vědci	 ve	 veřejném	 prostoru	 na	 přelomu	 
19.	a	20.	století,	PnP,	masarykův	ústav	a	archiv	aV	čr,	v.	v.	i.,	Vila	lanna,	Praha,	30.	9.	2014
Kotyk Petr:	čeští	středoevropani	bohumil	hrabal	a	Jaroslav	Foglar,	referát	přednesený	na	mezinárodní	
konferenci	 středoevropské	 kontexty	 výuky	 dějepisu,	 Filozofická	 fakulta,	 univerzita	 J.	 e.	 Purkyně,	 
Ústí	nad	labem,	28.	11.	2014
Pavlíček Tomáš:	cenzura	románu	obratník	raka	za	druhé	republiky,	přednáška	v	rámci	celovečerního	
pořadu	 slovo	 se	 musí	 státi	 masem,	 duše	 žízní.	 80	 let	 od	 vydání	 millerova	 obratníku	 raka	 (1934),	
moderoval	ondřej	skovajsa,	komunikační	prostor,	Školská	28,	Praha,	6.	11.	2014	
Sládek Miloš:	Příběhy	lásky	a	víry.	Poselkyně	starých	příběhův	českých	Jana	Františka	beckovského	ve	
srovnání	s	kronikou	českou	Václava	hájka	z	libočan,	přednáška	pro	širší	veřejnost,	sládečkovo	muzeum,	
kladno,	30.	1.	2014
Sládek Miloš:	Příběhy	lásky	a	víry.	Poselkyně	starých	příběhův	českých	Jana	Františka	beckovského	ve	
srovnání	s	kronikou	českou	Václava	hájka	z	libočan,	přednáška	pro	univerzitní	studenty	i	širší	veřejnost,	
univerzitní	knihovna,	univerzita	hradec	králové,	24.	2.	2014
Sládek Miloš:	 Ve	 všech	 těchto	 případech	 nikomu	 neoznámil,	 kam	 jde,	 aneb	 nezpracované	 osobní	 
fondy	 knihovníků	 v	 literárním	 archivu	 PnP,	 konference	 knihovny,	 knihovníci,	 čtenáři.	 mezinárodní	
sympozium	 na	 paměť	 95	 let	 od	 vydání	 zákona	 o	 veřejných	 knihovnách	 a	 k	 poctě	 Jana	 thona,	 PnP,	 
PedF	uk,	městská	knihovna	v	Praze	a	ceFres,	17.	–	18.	4.	2014
Sládek Miloš:	 kostel	 sv.	 mikuláše	 kladno-Vrapice	 a	 kostel	 sv.	 Jana	 křtitele	 kladno-dubí,	 přednáška	 

o	dějinách	kostelů,	v	rámci	noci	kostelů,	pro	širší	veřejnost,	23.	5.	2014
Sládek Miloš:	 Práce	 literárního	 historika	 na	 univerzitě	 a	 ve	 státní	 kulturní	 instituci,	 přednáška	 pro	
univerzitní	studenty	v	rámci	grantového	projektu	univerzity	Palackého	v	olomouci	(otázky	praktického	
uplatnění	absolventů	VŠ),	15.	10.	2014
 
3. Kulturní pořady a práce s médii 
Kotyk Petr – Pavlíček Tomáš:	k	hrabalovu	stému	výročí	narození	se	chystá	unikátní	kniha,	oko	kosmasu,	
13.	1.	2014,	pořad	připravil	ondřej	Weiss
https://www.kosmas.cz/oko/video/9394/k-hrabalovu-100.-vyroci-narozeni-se-chysta-unikatni-
kniha/?ro.c=-2&ro.d=a&ro.P=60&ro.Ps=10&_=1424705338887
Kotyk Petr:	 17	 let	 od	 smrti	 bohumila	 hrabala	 +	 hlučná	 samota.	 sto	 let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	
česká	televize,	3.	2.	2014,	živý	vstup	do	vysílání	čt	24	dobré	ráno
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/260845-petr-kotyk-cim-vic-doba-na-hrabala-tlacila-
tim-lepsi-texty-psal/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/260813-krasneni-hrabala-vychazi-kronika-jeho-zivota-a-dila/
Kotyk Petr – Pavlíček Tomáš:	 hlučná	 samota.	 sto	 let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	 česká	 televize,	 
16.	3.	2014,	pořad	333
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034-tristatricettri/214562254200002
Kotyk Petr:	o	hrabalově	díle	s	Petrem	kotykem	z	Památníku	národního	písemnictví.	100	let	od	narození	
bohumila	hrabala,	16.	3.	2014	(playlist	13.19)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/214411000120316
Kotyk Petr:	 hlučná	 samota.	 sto	 let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	 živý	 vstup	 do	 vysílání	 k	 100.	 výročí	
narození	bohumila	hrabala,	televizní	stanice	metropol,	24.	3.	2014,	12.15–13.00,	opakováno	
Kotyk Petr:	hlučná	samota.	sto	let	bohumila	hrabala	1914–2014,	představení	knihy	mladé	fronty,	a.	s.	 
a	PnP,	tisková	konference,	Pivnice	u	zlatého	tygra,	Praha,	26.	3.	2014
Kotyk Petr:	hlučná	samota.	sto	 let	bohumila	hrabala	1914–2014,	česká	televize,	živý	vstup	do	vysílání	 
čt	24,	studio	6,	k	100.	výročí	narození	bohumila	hrabala,	27.	3.	2014,	v	8.45–9.00,	opakováno
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/267715-petr-kotyk-zivot-bohumila-hrabala-v-nove-knize/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/214411010110327-studio-6-ii/
kotyk	Petr:	hlučná	samota.	sto	let	bohumila	hrabala	1914–2014,	česká	televize,	čt	art,	27.	3.	2014,	pořad	
u	zavěšené	knihy
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10619821880-u-zavesene-knihy/214411000170012/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10619821880-u-zavesene-knihy/214411000170012
Kotyk Petr – Kotyková Světlana – Pavlíček Tomáš:	hlučná	samota.	sto	let	bohumila	hrabala	1914–2014,	
křest	knihy	mladé	fronty,	a.	s.	a	PnP,	Palác	knih	luxor,	Václavské	náměstí,	Praha,	27.	3.	2014;	kmotrou	
knihy	zdena	hadrbolcová
Kotyk Petr:	hlučná	samota.	sto	let	bohumila	hrabala	1914–2014,	křest	knihy	mladé	fronty,	a.	s.	a	PnP,	
Pivovar	nymburk,	nymburk,	28.	3.	2014;	kmotrem	knihy	oldřich	Vízner
Kotyk Petr:	hlučná	samota.	sto	let	bohumila	hrabala	1914–2014,	křest	knihy	mladé	fronty,	a.	s.	a	PnP,	Palác	
lucerna	–	kavárna,	Praha,	28.	3.	2014;	kmotrou	knihy	magda	Vášáryová,	kmotrem	knihy	karel	schwarzenberg
Kotyk Petr:	hlučná	samota.	sto	let	bohumila	hrabala	1914–2014,	prezentace	knihy	a	beseda	se	členy	Jonáš	
klubu	salesiánské	divadlo,	kobyliské	náměstí,	Praha,	29.	3.	2014,	společně	s	Jiřím	menzelem	a	Janem	lukešem
Kotyk Petr – Pavlíček Tomáš:	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel,	čech,	středoevropan,	živé	vysílání	
z	letohrádku	hvězda,	český	rozhlas,	stanice	Vltava,	5.	4.	2014,	8–11	hodin
http://www.rozhlas.cz/vltava/anonce/_zprava/kdo-jsem-bohumil-hrabal-spisovatel-cech-stredoevropan--1332171
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3099406
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Kotyk Petr – Kotyková Světlana – Pavlíček Tomáš:	 neznámý	 bohumil	 hrabal.	 hlučná	 samota.	 sto	
let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	 tematický	 večer	 k	 výročí	 bohumila	 hrabala	 –	 prezentace	 knihy	 a	 beseda	 
s	 návštěvníky	 městské	 knihovny	 spojená	 s	 prezentací	 krátkých	 filmů	 z	 různých	 archivů,	 městská	 knihovna	 
v	Praze,	mariánské	náměstí,	Praha,	12.	4.	2014,	účinkovala	též	zdena	hadrbolcová,	moderoval	Vladimír	hendrich
Kotyk Petr – Kotyková Světlana – Pavlíček Tomáš:	 	 století	 bohumila	 hrabala.	 domácí	 úkoly,	 hlučná	
samota.	 sto	 let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	 dílo	 1	 –	 Prózy	 1,	 skřivánek	 na	 niti,	 o	 knihách	 vydaných	 
k	100.	výročí	narození	b.	hrabala,	nakladatelství	mladá	fronta,	a.	s.,	veletrh	svět	knihy,	Praha,	16.	5.	2014,	
účinkoval	též	Jiří	Pelán	
Kotyk Petr – Pavlíček Tomáš:	 hlučná	 samota.	 sto	 let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	 beseda	 o	 knize,	
stanice	Vltava,	český	rozhlas	a	nakladatelství	mladá	fronta,	a.	s.,	veletrh	svět	knihy,	Praha,	17.	5.	2014,	
moderoval	Jiří	kamen
Kotyk Petr – Kotyková Světlana – Lábusová Dorota:	hlučná	samota	a	Jestřáb	kronikářem,	autorský	večer	
s	besedou,	v	rámci	cyklu	literární	profily,	nadace	český	 literární	 fond	a	literární	kavárna	v	řetězové,	
Praha,	2.	6.	2014,	uváděla	blanka	činátlová	
Kotyk Petr – Pavlíček Tomáš:	 hlučná	 samota.	 sto	 let	 bohumila	 hrabala	 1914–2014,	 beseda	 o	 knize,	
západočeská	galerie	v	Plzni,	Přednáškový	sál	„13“,	Plzeň,	11.	6.	2014,	moderoval	Jiří	hlobil
Kotyk Petr:	 hlučná	 samota.	 sto	 let	 bohumila	hrabala	 1914–2014,	 přednáška	 s	 besedou	 v	 rámci	 cyklu	
mahenova	památníku,	knihovna	Jiřího	mahena,	brno,	13.	10.	2014
Kotyk Petr:	 organizátor	 a	 dramaturg	 literárního	 festivalu	 zikmunda	 Wintra,	 gymnázium	 zikmunda	
Wintra,	rakovník,	11.	–	16.	12.	2004;	vystoupili	eda	kriseová,	Petr	Placák,	Jiřina	Šiklová
Kuthanová Michaela:	literáti	z	naší	čtvrti,	rozhovor	na	tiskové	konferenci,	tV	metropol,	14.	5.	2014
www.metropol.cz/zpravy/z-prahy/video-literati-z-nasi-ctvrti/
Pavlíček Tomáš:	 rozhovor	marca	zimmermanna	„Wer	 ich	bin“.	ausstellung	zum	 100.	geburtstag	von	
bohumil	hrabal,	český	rozhlas,	stanice	Praha,	zahraniční	vysílání,	29.	3.	2014
http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/wer-bin-ich-ausstellung-zum-100-geburtstag-von-bohumil-hrabal
Pavlíček Tomáš:	o	archivech	a	archiváliích,	přímý	vstup	do	vysílání,	český	 rozhlas,	dvojka,	9.	6.	2014,	
dobré	ráno,	česko!,	moderovala	světla	magni	
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3139347
Sládek Miloš:	 tajemství	 kláštera	 v	 hájku,	 komentář	 k	 dějinám	 poutního	místa	 pro	 cyklus	 cesty	 víry,	
česká	televize,	čt	2,	6.	12.	2014	
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/214562215500003-tajemstvi-klastera-v-
hajku/titulky?kvalita=ad
Taudyová Hana:	dopisy	z	lásky,	čro	dvojka,	30.	4.	2014,	od	16.05,	živý	výstup	v	pořadu	Jak	to	vidíte?
http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/1345927
 
4. Pedagogická činnost
Bílek Jan:	 výuka	 předmětu	 literární	 archivnictví,	 letní	 semestr	 2014	 a	 zimní	 semestr	 2014/15,	 PedF,	
univerzita	hradec	králové
Brožová Věra:	 přednášky	 dějiny	 české	 literatury	 19.	 století;	 literatura	 pro	 děti	 a	 mládež	 (obě	 pro	
učitelství	 2.	 a	 3.	 stupně);	 	 literatura	pro	děti	 (pro	učitelství	 1.	 stupně),	 semináře:	 literárně	historický	
proseminář;	literatura	pro	děti	a	mládež,	interpretace	literárního	textu,	drama	a	divadlo,	letní	semestr	
2014	a	zimní	semestr	2014/15,	PedF,	univerzita	karlova	v	Praze
Pavlíček Tomáš: seminář	literatura	a	cenzura,	zimní	semestr	2014/15,	FF,	univerzita	Palackého,	olomouc
Sládek Miloš:	výuka	předmětů:	starší	česká	a	evropská	literatura	(PedF	uk),	Úvod	do	studia	starší	české	
literatury	(PedF	uk),	evropská	a	česká	barokní	literatura	(ktF),	Pohled	na	starší	českou	literaturu	(ktF),	
celoevropský	 humanismus	 a	 barokní	 fenomén	 (ktF),	 křesťanská	 spiritualita	 v	 literatuře	 středověku	

(ktF)	a	řady	seminářů,	letní	semestr	2014	a	zimní	semestr	2014/15,	univerzita	karlova	v	Praze

ČLENSTVí V KOMiSíCH A RADáCH
Bílek Jan:	vědecká	rada	PnP,	redakční	rada	sborníku	historická	fotografie,	 redakční	 rada	masarykova	
sborníku,	jednatel	výboru	tematické	sekce	sa	české	archivní	společnosti
Dörflová Yvetta:	výbor	matice	české,	výbor	společnosti	boženy	němcové
Klínková Hana:	nákupní	komise	archivu	ng
Kotyk Petr:	výbor	literárního	odboru	umělecké	besedy,	člen	Pen	klubu
Kuthanová Michaela:	výstavní	komise	PnP
Macurová Naděžda:	výstavní	komise	PnP,	nákupní	komise	archivu	nm,	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
Sládek Miloš:	vědecká	rada	PnP

VýZKuMNá ČiNNOST

1. Granty
1)	 Úspěšné	 dokončení	 prací	 na	 grantovém	 projektu	 Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi 
(projekt	mŠ	čr	č.	cz	 1.07/2.4.00/17.0133)	ve	 spolupráci	 s	univerzitou	J.	e.	Purkyně	v	Ústí	nad	labem.	
během	 posledního	 roku	 řešení	 projektu	 provedli	 studenti	 za	 asistence	 odborných	 pracovníků	 ola		
zpracování	fondů	bedřich	bernau	a	Johann	herrmann	z	herrmannsdorfu.	na	definitivní	revizi	inventářů	
a	přípravě	pro	tisk	se	podíleli	miloš	sládek,	dorota	lábusová	a	michaela	kuthanová.
2)	 V	 druhém	 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)	 pokračovaly	 excerpce	 materiálu	 (za	 ola	 miloš	 sládek)	 ze	 všech	 depozitářů	 ola,	
soustavně	byly	probírány	rovněž	nezpracované	archivní	celky.
3)	byly	zahájeny	práce	na	projektu	Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání	(projekt	ga	
čr	č.	14-29050s)	ve	spolupráci	s	masarykovým	ústavem	a	archivem	aV	čr,	v.	v.	i.	V	prvním	roce	se	řešitelé	
(za	 ola	 Petr	 kotyk)	 věnovali	 především	 shromažďování	 a	 výběru	 podkladů	 pro	 dokumentační	 výstup	
–	 edice	 vzájemně	 korespondence	 J.	 s.	machara	 a	 t.	 g.	masaryka.	 Prezentace	prvních	 výstupů	projektu	
proběhla	v	rámci	mezinárodní	mezioborové	konference	Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na 
přelomu 19. a 20. století	(masarykův	ústav	a	archiv	aV	čr,	v.	v.	i.,	Vila	lanna,	Praha,	30.	9.	2014).
 
2. interní výzkumné úkoly na léta 2012–2016
Macurová Naděžda:	 a.	 m.	 Píša	 –	 nakladatelský	 lektor.	 Výbor	 lektorských	 posudků	 z	 let	 1954–1965,	 
vyjde	v	roce	2015	v	edici	depozitář,	řada	dokumenty
Macurová, Naděžda:	 překlad	 korespondence	 andré	 spire/otokar	 Fischer	 (pracovní	 název),	 editorka	
marie-odile	thirouin,	vyjde	v	roce	2016	v	edici	depozitář,	řada	dokumenty
Sládek Miloš:	české	pobělohorské	postily,	vyjde	v	roce	2016	v	edici	depozitář,	řada	studie



24 25

tisky	z	knihovny	b.	Volkové	

činnost	 knihovny	 byla	 v	 roce	 2014	 omezena	 nedostatkem	 alokovaných	 finančních	 prostředků	 
na	nákup	sbírky,	a	proto	se	zaměřila	na	akvizici	darů	ve	spolupráci	s	ola.	Jednalo	se	o	knihovnu	básníka	 
a	literárního	kritika	antonína	brouska,	jazykovědce	a	rusisty	oldřicha	lešky,	spisovatele	Jaroslava	Putíka,	
novináře	Václava	Josefa	Víchy,	básníka	a	katolického	kněze	Františka	kašpara.	Formou	spolupráce	s	ola	
knihovna	získala	i	další	menší	knižní	celky.	nákup	knih	se	uskutečnil	až	v	závěru	roku.	díky	tomu,	že	se	
podařilo	knihy	zpracovat	a	adjustovat	v	krátkém	čase,	jsou	nyní	k	dispozici	uživatelům.	

V	oblasti	zpracování	pokračovala	spolupráce	knihovny	s	centrálními	databázemi	souborného	katalogu	
čr	a	národních	autorit	čr	standardním	způsobem.	s	nadcházející	změnou	katalogizačních	pravidel,	ke	
které	dojde	v	roce	2015,	bude	nutné	konvertovat	databázi	arl	a	provést	další	přípravy	s	touto	změnou	
související.	V	rámci	služeb,	které	knihovna	poskytuje,	je	třeba	vyzdvihnout	přípravu	zápůjček	na	výstavy,	
které	 se	 uskutečnily	 k	 oslavám	 výročí	 Josefa	 Váchala	 v	 galerii	 hl.m.	 Prahy	 a	 v	 západočeském	muzeu	 
v	Plzni.	

mezi	 důležité	 činnosti	 knihovny	 patří	 i	 koncepční	 práce	 na	 připravovaných	 projektech	 instituce	
(rekonstrukce	Petschkovy	vily,	stěhování	do	centrálního	depozitáře	v	litoměřicích,	centrální	digitalizační	
pracoviště,	metodické	centrum	pro	knižní	kulturu	a	literární	muzea).	spolupráce	knihovny	s	ostatními	
institucemi	probíhá	na	půdě	knihovnické	komise	amg.		V	letošním	roce	to	byla	realizace	projektu	„co	se	
vydávalo	a	četlo	na	frontě“	ke	100.	výročí	Velké	války.

AKViZiCE
do	přírůstkové	knihy	bylo	zapsáno	celkem	3 832 přír. č.,	z	toho
 nákupy:	420	sb.	př.	per	rollam	pro	podsbírku	(34	725,84	kč,	ehÚ	podle	č.	122)
	 187	svazků	pro	odbornou	knihovnu	(103	599,27	kč,	ehÚ	podle	č.	257)
	 58	titulů	periodik	(v	hodnotě	48	041	kč)					
 dary:	bylo	získáno	3	225	darů	(v	hodnotě	322	000	kč)
 významné akvizice:	knihovna	a.	brouska,	o.	lešky,	J.	Putíka,	F.	kašpara
Do CES bylo v roce 2014 zapsáno 5 929 inv. č. (z toho 4 152 inv. č. podsbírka 18, 1 777 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).

ZPRACOVáNí
Evidence i. stupně:
V	roce	2014	bylo	zapsáno	celkem	3 832 přír. č.
Evidence ii. stupně:
zkatalogizováno	bylo	6 170 inv. č.
Katalogizace periodik	–	celkem	bylo	vytvořeno	390	souborných	záznamů	v	katalogu	sk	čr.	na	základě	
průzkumu	pokračovala	katalogizace	časopiseckého	fondu	karáskovy	galerie	a	katalogizace	vybraných	
časopiseckých	 celků	 ve	 fondu	 (divadelní	 časopisy	 e.	 F.	 buriana	 –	 družstvo	 divadla	 Práce,	 umělecký	
měsíčník;	der	cicero,	měsíčník,	ciba).	
Souborný katalog a Národní autority

B) 
   Knihovna (OK)
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V	roce	2014	bylo	v	ok	vytvořeno,	v	nk	čr	prověřeno	a	do	databáze	národních	autorit	nk	čr	vloženo	
4299 autoritních záznamů.	 Probíhala	 pravidelná	 kontrola	 importovaných	 záznamů	 do	 souborného	
katalogu	čr,	celkem	za	rok	2014	bylo	do	sk	čr	přijato	3	953	záznamů.
Knihovní celky
kromě	standardní	katalogizace	bylo	dokončeno	zpracování knihovních celků	a.	hoffmeistera,	e.	Juliše,	k.	
teigeho,	m.	nováka.	Pokračovalo	zpracování	celků	V.	martínka,	F.	topiče,	r.	a	a.	hamanových,	tematická	
katalogizace	knihovního	fondu	karáskovy	galerie	(autorské	celky:	h.	Jelínek,	W.	busch,	a.	Veselý,	lord	
byron,	calderon	de	la	barca,	F.	carco,	g.	carducci,	k.	Šelepa,	J.	John,	miguele	de	cervantes,	P.	cézanne,	
J.	cocteau,	s.	t.	coleridge,	F.	copée,	b.	constant,	t.	corbière),	dále	o	katalogizaci	uměnovědné	edice	
Volksbücher	 der	kunst,	 edice	Quellenschriften	 für	geschichte	 und	kunsttechnik	 des	mittelalters	 und	
der	renaissance.		V	rámci	knihovního	fondu	hellmuth-brauner	probíhala	katalogizace	knih	zabavených	 
„z	bytu	marty	hellmuthové“,	kolekce	starší	české	literatury	a	průběžná	katalogizace	sig.	hb	101-408.
depozitář Kladruby	–	pokračování	soupisu	svozových	knihoven	(3 329 titulů)
depozitář Cerhovice	–	pokračování	soupisu	knihovny A. M. Píši (1 100 titulů)

DATABáZE ARL
Celkem 83 826 záznamů, 56 831 autoritních záznamů, kompletace 2033 záznamů z retrokonverze .

DiGiTALiZACE
Skenování – dokumentace
Jako	součást	odborné	katalogizace	byly	vytvářeny,	dále	tříděny	a	archivovány	skeny	knih	(obálky,	titulní	
listy,	ilustrace,	výzdoba,	tiráž).	do	databáze	bylo	přidáno	4 140 skenů .
E-sbírky
V	roce	2014	bylo	připraveno	několik	kolekcí	skenů	knih	pro	portál	e-sbírky	(celkem	397 skenů).

uLOŽENí, OCHRANA, iNVENTARiZACE PODSBíREK A KNiHOVNíHO FONDu
iSO
z	programu	iso	zakoupeny	2	odvlhčovače
inventarizace:
 podsbírka 18 
	 depozitář	kladno	–	inventarizace	sign.	Q:	2	000	inv.	č.
	 depozitář	P	–	inventarizace	sign.	P:	27	000	inv.	č.
 podsbírka 19
	 depozitář	kladruby	–	inventarizace	starých	tisků	signatura	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: 309,	z	toho 3	zahraniční
návštěvy: 584,	z	toho	6	zahraničních

experimentální	poezie	v	knihovně	e.	Juliše	
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knihy a časopisy studovna: 1 521 sv.
knihy a časopisy mimo studovnu: 1 666 sv.
Bibliograficko-informační služba:	 zprostředkování	 přístupu	 do	 báze	 záznamů	 na	 internetu,	 rešerše,	
786	elektronických	a	telefonických	dotazů	týkajících	se	sbírek	PnP,	literárních	osob	a	děl,	meziknihovní	
výpůjční	služba	10 MVS
Reproslužby (xerox):	2 769 listů
zpřístupňování	knihovního	fondu	a	sbírkových	předmětů	ok	v	hájence:
knihy a časopisy: 334 sv.
Smlouvy o výpůjčce na výstavy
1)	smrt	kmotřička,	národní	muzeum	–	české	muzeum	hudby,	Praha,	17.	6.	2015	–	23.	2.	2015
2)	 Josef	 Váchal	 –	 magie	 hledání,	 dům	 u	 kamenného	 zvonu,	 galerie	 hlavního	 města	 Prahy,	 Praha,	 
16.	9.	2014	–	4.	1.	2015
3)	 Josef	 Váchal	 –	 napsal,	 vyryl,	 vytiskl	 a	 svázal,	 masné	 krámy,	 západočeská	 galerie	 v	 Plzni,	 Plzeň,	 
15.	10.	2014	–	1.	1.	2015
4)	 karikatura	 a	 její	 příbuzní:	 kreslíři	 a	 společnost	 v	 čechách	 19.	 století,	 západočeská	 galerie	 v	 Plzni,	
Plzeň,	7.	10.	2014	–	8.	1.	2015

ÚČAST OK NA PREZENTACi SBíRKY 

Publikační činnost
a)	záznamy	vítězných	knih	pro	katalog	nčkr	2013
b)	soupis	vydaných	publikací	a	tisků	za	rok	2014
c)	soupisy	v	rámci	edice	soupisy	fondů	ok

DALŠí ČiNNOST ZAMĚSTNANCŮ OK

1. Publikační činnost
publikace
Bílek Karol: Dolnobousovsko v literatuře a kultuře.	bousovská	regionální	knihovnička,	sv.	1.,	město	dolní	
bousov	–	městská	knihovna	a	infocentrum,	dolní	bousov	2014,	94	s.;	isbn	978-80-905841-0-5
články ve sborníku
Bílek Karol:	 čestní	 občané	 města	 sobotky.	 in:	 Historička československé demokracie. K životnímu 
jubileu Evy Broklové.	 eds.	 Josef	 tomeš,	 richard	 Vašek,	 masarykův	 ústav	 a	 archiv	 aV	 čr,	 v.v.i.,	 
Praha	2014,	230	s.;	isbn	978-80-87782-22-4
Kolařík Karel:	JrV:	Provenienční	skladba	knihovního	fondu	J.	r.	Vilímek	v	Památníku	národního	písemnictví.	
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie,	sv.	58,	č.	3–4,	2013,	s.	87-93;	issn	0036-5351	
články a příspěvky v časopisech
Bílek Karol:	dopisy	Josefa	Jungmanna	Františku	Šírovi.	Z Českého ráje a Podkrkonoší,	sv.	27,	2014,	s.	187-
199	č.	3–4;	isbn	978-80-86254-30-2
Kašpar Jan: exempláře	z	knihovny	zdeňka	kalisty	(1900–1982)	ve	sbírce	starých	tisků	knihovny	Památníku	
národního písemnictví. Literární archiv 45,	2013,	s.	285–321;	isbn	978-80-87376-08-9	
Kolařík Karel:	 obrazárna:	 portréty	 Jiřího	 karáska	 ze	 lvovic	 v	 dedikacích	 v	 jeho	 knihách	 a	 na	
výtvarných	 dílech	 v	 uměleckém	 fondu	 karáskovy	 galerie.	 Literární archiv 46,	 2014,	 s.	 323–359;	 
isbn	978-80-87376-14-0

zabavené	tisky	z	knihovny	k.	teiga
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Petruželková Alena:	kniha	otevírá	další	knihu…mattioliho	herbář	a	letohrádek	hvězda.	Biblio 7,	roč.	2,	
2014,	s.	26;	issn	2336-1921
Petruželková Alena:	 knihovna	 Jana	 thona	 (1886–1973)	 v	 Památníku	 národního	 písemnictví.	 hledání	
klíče	k	interpretaci.	Literární archiv 46,	2014,	s.	431–435;	isbn	978-80-87376-14-0
Petruželková Alena:	knižní	sbírky	Památníku	národního	písemnictví.	Čtenář 66,	2014,	č.	7–8,	s.	255–256;	
issn	0011-2321
 
2. Konference a přednášky 
Petruželková Alena – Šulcová Helena ve spolupráci s Lenkou Michalcovou:	Jan	angelo	zeyer	–	malíř,	
legionář.	Workshop	ke	100.	výročí	1.	světové	války	na	téma	umělci	=	legionáři	(lenka	michalcová),	PnP,	
10.	10.	2014
Petruželková Alena:		samizdatové	edice	v	čr,	Versuch,	in	der	Wahrheit	zu	leben	(V.	havel),	workshop,	
meissen,	německo	14.	–	15.	2.	2014
 
3. Pedagogická činnost
Petruželková Alena:	přednášky	a	semináře	(dějiny	nakladatelského	podnikání,	osobnosti	knižní	kultury,	
Vzhled	moderní	české	knihy),	Praha,	Úisk	FF	uk,	obor	knihověda

ČLENSTVí V KOMiSíCH A RADáCH
Bílek Karol: vědecká	 rada	 PnP,	 předseda	 revizní	 komise	 sdružení	 historiků	 čr	 –	 historický	 klub	
1872,	 redakční	 rada	 sborníků	 z	českého	 ráje	 a	 Podkrkonoší,	 zpravodaj	historického	klubu,	 zpravodaj	 
Šrámkovy	sobotky
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

VýZKuMNá ČiNNOST

1. Odborné projekty
Domanjová Zuzana:	 výzkum	edičních	 a	 nakladatelských	 značek	 v	 rámci	 odborného	 zpracování	 knižní	
sbírky	PnP
Petruželková Alena:	 spolupráce	 na	 grantu	 knihovny	 Provenio,	metodika	 výzkumu	 knižních	 provencií	
2012–2015,	národní	muzeum,	naki	mk	čr
 
2. interní výzkumné úkoly na léta 2012–2016
Kašpar Jan:	Významné	osobnosti	české	vědy	a	kultury	od	dob	starších	po	moderní	epochu,	provenience	
sbírky	starých	tisků	(sign.	s	a	sF)
Kašpar Jan:	novodobé	opisy	předbělohorských	protestantských	tisků	(sign.	rkP)	

ex	libris	z	topičovy	knihovny
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v. boudník –	dekalky,	1967

v. boudník –	z	cyklu	Variace	na	rorschachovy	testy,	1967

k	 prioritám	 činnosti	 oddělení	 uměleckých	 sbírek	 PnP	 patří	 akviziční	 činnost	 (doplňování	 podsbírek	 
15	a	24).	V	roce	2014	byl	zakoupen	(z	velké	části	z	prostředků	iso	a	částečně	z	rozpočtu	PnP)	významný	
soubor	grafických	listů	a	raných	kreseb	Vladimíra	boudníka.	z	rozpočtu	PnP	byla	zakoupena	také	cenná	
kolekce	 lettristických	 prací	 dalibora	 chatrného.	 darem	 se	 podařilo	 získat	 pět	 autorských	 fotografií	
daniela	reynka,	soubor	ilustrací	a	školních	prací	dany	Puchnarové,	cyklus	abstraktních	maleb	s	názvem	
clash	spisovatele	michala	Šandy,	repliku	sochy	zdeňka	dvořáka	tři	zpívající	od	milana	kuzici	z	výstavy	 
v	letohrádku	hvězda,	dvě	výtvarné	práce	davida	cajthamla,	doplněné	jeho	autorskými	texty	a	dvě	knihy	
oceněné	 v	 soutěži	 grafika	 roku	 –	 autorskou	 knihu	 hany	mičkové	 Victima	 a	 bibliofilii	 zjevení	 Janovo	 
s	ilustracemi	Jana	híska.	sbírka	ex	libris	byla	rozšířena	o	rozsáhlou	kolekci	prací	ze	XiV.	trienále	českého	
ex	libris.	

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.

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

AKViZiCE
do	knihy	přírůstků	ous	bylo	zapsáno	celkem	celkem	7 přír. č.,	z	toho:
Podsbírka 15: 
 nákup: 0 př. č.
	 uskutečnily	se	v	prosinci	2014	(V.	boudník,	d.	chatrný)	a	budou	zapsány	v	roce	2015	
 dary: 6 přír. č.	celkem	za	116	500	kč
		 ostatní	(převody,	nálezy):	1 přír. č. 
 Podsbírka 24 (KEL Chrudim): 5 přír. č. 
Celkem bylo získáno 2 589 inv. č.
Významné:	 soubor	 grafických	 listů	 a	 kreseb	Vladimíra	boudníka,	 kolekce	 lettristických	 prací	dalibora	
chatrného	a	soubor	ex	libris	ze	XiV.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	2014
Poradní	sbor	pro	sbírkotvornou	činnost	ous	zasedal	29.	8.	2014.	

ZPRACOVáNí PODSBíREK
Evidence i. stupně:
do	přírůstkové	knihy	ous	zapsáno	celkem	7 přír. č. 
do	přírůstkové	knihy	kel	chrudim	zapsáno 5 přír. č.
Evidence ii. stupně: 
v	programu	demus	bylo	zpracováno	v	roce	2014
 

C)  
   umělecké sbírky (OuS)
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Podsbírka	15:	
a)	fond	Vilímek:	5	973	inv.	č.
b)	přírůstky:	369	inv.	č.
c)	přepis	karet:	1	990	inv.	č.
celkem:	8 332 inv. č.
Podsbírka	24	(kel	chrudim):	5 000 inv. č.
Celkem zpracováno v programu DEMuS: 13 332 inv. č.
Celkem v databázích obou pracovišť za celou dobu zpracování DEMuS: 115 043 inv. č. 
Celkem má OuS v CES zapsáno: 272 219 inv. č.

uLOŽENí, OCHRANA A iNVENTARiZACE PODSBíREK
sbírky	byly	průběžně	ukládány	v	depozitářích	ous	a	kel.	z	mimopražských	depozitářů	bylo	dovezeno	
14	636	sbírkových	předmětů.		
inventarizace:
revize	sbírek	15	a	24:	20 163 inv.č.
Skenování – dokumentace:
Fotografování,	skenování:	1 142 sb. př. 
digitalizace	–	různé	fondy:	900 sb. př.
 

SLuŽBY
zpřístupňování	výtvarných	fondů	ve	studovně	ous:
	 badatelé:	28,	z	toho	2	ze	zahraničí
	 návštěvy:	82	badatelských	návštěv,	z	toho	2	ze	zahraničí
	 konzultace	a	rešerše:	103,	z	toho	9	ze	zahraničí	
zpřístupňování	výtvarných	fondů	v	kabinetu	ex	libris:	
	 badatelé:	2 
	 návštěvy:	2 
	 rešerše:	5
zpřístupňování	výtvarných	fondů	na	internetu:
	 registr	sbírek	výtvarného	umění:	51 666 inv. č.
	 ces:	zveřejněny	náhledy	ke	160 inv. č.
bylo	uzavřeno	32	výpůjčních	smluv	a	zapůjčeno	celkem	644 sb. př.	 (z	toho	30	smluv	domácích,	počet	
zápůjček:	642	sb.	př.,	a	2	smlouvy	zahraniční,	počet	zápůjček:	2	sb.	p.).	

Domácí výpůjčky:
1)	hommage	à	kája	saudek,	muzeum	umění,	olomouc,	6.	2.	–	18.	5.	2014
2)	 na	 okraji	 davu:	 umění	 a	 sociální	 otázka	 v	 19.	 století,	 západočeská	 galerie	 v	 Plzni,	 Plzeň,	 
20.	2.	–	4.	5.	2014
3)	Vládcové	snů:	symbolismus	v	českých	zemích	1880–1914,	muzeum	umění,	olomouc,	6.	5.	–	7.	9.	2014
4)	božena	němcová,	babička	/	knihy	a	ilustrace,	slovácké	muzeum,	uherské	hradiště,	10.	4.	–	29.	6.	2014
5)	 František	 langer	 –	 spisovatel,	 lékař,	 legionář,	 společnost	 Františka	 a	 Jiřího	 langerových,	 Praha,	 
21.	3.	–	11.	5.	2014
6)	Japonismus	v	českém	umění,	národní	galerie,	Praze,	15.	5.	–	7.	9.	2014
7)	Josef	lada	–	výběr	z	díla,	městské	muzeum	a	galerie,	břeclav,	27.	5.	–	14.	9.	2014

P.	Palma	–	ex	libris	Franz	n.,	2013

J.	hísek	–	ex	libris	k.	scherzer,	2013	 m.	manojlín	–	ex	libris	lk,	2013
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8)	Josef	Váchal	–	mystik	neukázněný,	městská	galerie,	litomyšl,	7.	6.	–	31.	8.	2014
9)	reynek	–	génius,	na	kterého	jsme	měli	zapomenout,	galerie	zdeněk	sklenář,	Praha,	17.	4.	–	14.	9.	2014
10)	z	chrastavy	do	Vídně.	Josef	Führich	(1800–1876),	oblastní	galerie,	liberec,	18.	6.	–	14.	9.	2014
11)	zdeněk	burian	2014,	muzeum	zdeňka	buriana,	Štramberk,	28.	6.	–	28.	9.	2014
12)	tváří	v	tvář		–		posmrtné	masky	osobností	kulturní	a	politické	historie,	regionální	muzeum,	náchod,
27.	5.	–	31.	8.	2014
13)	mary	duras,	oblastní	galerie,	liberec,	12.	6.	–	31.	8.	2014
14)	zdeněk	burian	–	stopami	pravěku,	regionální	muzeum	v	českém	krumlově,	český	krumlov,	
1.	7.	–	28.	9.	2014
15)	urbanistické	středisko	brno,	Výstavní	síň	arch.	bohuslava	Fuchse,	Všechovice,	20.	6.	–	20.	12.	2014
16)	smrt	kmotřička,	národní	muzeum,	Praha,	17.	6.	2014	–	23.	2.	2015
17)	Josef	Váchal	–	magie	hledání,	dům	u	kamenného	zvonu	galerie	hlavního	města	Prahy,	Praha,	
16.	9.	2014	–	4.	1.	2015
18)	bohumil	kubišta	a	české	umění	1905–2013,	galerie	výtvarného	umění,	ostrava,	2.	10.	2014	–	4.	1.	2015
19)	bohumil	kubišta	–	grafika,	galerie	zdeněk	sklenář,	Praha,	9.	9.	–	12.	10.	2014
20)	karikatura	 a	 její	 příbuzní:	kreslíři	 a	 společnost	 v	čechách	 19.	 století,	 západočeská	galerie	 v	Plzni,	
Plzeň,	7.	10.	2014	–	8.	1.	2015
21)	tajemné	dálky/	symbolismus	v	českých	zemích	1880–1914,	muzeum	umění,	olomouc,	
5.	11.	2014	–	22.	2.	2015
22)	Josef	Váchal	–	napsal,	vyryl,	vytiskl	a	svázal,	masné	krámy,	západočeská	galerie	v	Plzni,	Plzeň,	
15.	10.	2014	–	1.	1.	2015
23)	Josef	Führich	(1800–1876).	z	chrastavy	do	Vídně,	národní	galerie,	Praha,	16.	10.	2014	–	25.	1.2015
24)	Jiří	kuběna	a	Vítězslav	nezval,	krajská	galerie	výtvarného	umění,	zlín,	11.	11.	2014	–	15.	2.	2015
25)	z	Prahy	až	do	buenos	aires:	Výstavy	„ženského	umění“	a	mezinárodní	reprezentace	meziválečného	
československa,	Vysoká	škola	uměleckoprůmyslová,	Praha,	14.	11.	2014	–	10.	1.	2015
26)	Vladimír	Jan	hnízdo	–	Pocta	k	100.	výročí	narození,	regionální	muzeum,	kolín,	9.	12.	2014	–	15.	3.	2015
27)	karel	teige	–	Plochy	snů,	galerie	smečky,	Praha,	10.	12.	2014	–	31.	1.	2015
28)	nezřízenost	bídy.	William	hogarth	a	proměna	moderní	společnosti,	národní	galerie,	Praha,	
4.	12.	2014	–	8.	3.	2015
29)	brněnský	devětsil,	moravská	galerie,	brno,	27.	11.	2014	–	26.	4.	2015	
30)	mnichov	–	zářící	metropole	umění,	západočeská	galerie	v	Plzni,	Plzeň,	27.	1.	–	6.	4.	2015		

Zahraniční výpůjčky:
31)	the	Famous	unknown?	maksymilian	gierymski:	Works	–	inspirations	–	reception,	muzeum	narodowe	
krakow,	Polsko,	29.	4.	–	10.	8.	2014
32)	conscious	hallucinations.	Filmic	surrealism,	deutsches	Filmmuseum,	Frankfurt	am	main,	německo,	
25.	6.	–	2.	11.	2014

Dlouhodobé výpůjčky:	V	současnosti	 je	uzavřeno	22	výpůjčních	smluv	a	zapůjčeno	celkem	348 sb. př. 
byly	obnoveny	v	plném	rozsahu	k	datu	31.	12.	2014.

PREZENTACE SBíRKY

1. Výstavní činnost
vlastní
XiV.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	2014,	výstavní	síň	v	divadle	karla	Pippicha,	chrudim,
	 3.	10.	–	2.	11.	2014	(kurátorka	marie	sedmíková)
dvanáct	českých	básníků	očima	současných	grafiků,	malá	vila,	Pelléova	20,	Praha	6,	
	 11.	12.	2014,	křest	kalendáře	a	výstava	(úvodní	slovo	Vilma	hubáčková,	tereza	riedlbauchová,
	 Pavel	Piekar)
dalibor	chatrný	–	malá	retrospektiva,	malá	vila,	Pelléova	20,	Praha	6,	
	 8.	12.	2014	–	4.	1.	2015	(kurátoři	Vilma	hubáčková,	zdeněk	Freisleben)		
výstavní spolupráce
zdeněk	burian	–	stopami	pravěku,	regionální	muzeum	v	českém	krumlově,	český	krumlov,
	 1.	7.	–	28.	9.	2014	(kurátoři	za	PnP	Jiří	sedláček,	bronislava	rokytová)		
Josef	Váchal	–	magie	hledání,	dům	u	kamenného	zvonu,	galerie	hlavního	města	Prahy,	
	 16.	9.	2014	–	4.	1.	2015	(autorka	marie	rakušanová,	kurátorka	za	PnP	bronislava	rokytová)	
Josef	Váchal	–	napsal,	vyryl,	vytiskl	a	svázal,	masné	krámy,	západočeská	galerie	v	Plzni,	
	 Plzeň,	15.	10.	2014	–	1.	1.	2015	(autorka	marie	rakušanová,	kurátorka	za	PnP	bronislava	rokytová)

2. Publikační činnost
Katalog XiV. trienále českého ex libris Chrudim 2014.	 Památník	 národního	 písemnictví,	 Praha	 2014,	 
68	s.;	isbn	987-80-87376-17-7	(koncepce	katalogu	marie	sedmíková)

3. Práce s veřejností
komentované	prohlídky	v	rámci	XiV.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	2014,	výstavní	síň	v	divadle	karla	
Pippicha,	chrudim,	3.	10.	–	2.	11.	2014	(marie	sedmíková)

DALŠí ČiNNOST ZAMĚSTNANCŮ OuS

1. Publikační činnost 
Hauser Jakub:	umění	v	poslední	hodině	evropy.	in:	Literární noviny	4,	2014,	s.	14–15;	issn	1210-0021	
Hubáčková Vilma: Jiří	kolář	a	koláže	básníků.	ze	sbírek	Památníku	národního	písemnictví.	 in:	Sborník 
Literární archiv	46,	2014,	s.	135–	145;	isbn	978-80-87376-14-0,	issn	0231-5904
Hubáčková Vilma: XiV.	trienále	českého	ex	libris.	in:	Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky	4, 
14,	s.	15–16;	issn	1213-2152
Rokytová Bronislava:	 the	 Prague	 intermezzo	 of	 the	 Painter	 and	 Photographer	 hannes	 beckmann	
(1934–1948):	dessau	–	Prague	–	new	york.	in:	Umění/Art. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České 
republiky,	2014,	s.	17–35;	issn	0049	5123,	issn	1804	6509	(online)
Rokytová Bronislava:	„lieber	herr	beckmann…“	From	Wassily	kandinsky’s	letters	to	hannes	beckmann	
in	Prague	 (1934–1939).	 in:	Umění/Art. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky,	 2014,	 
s.	55–65;	issn	0049	5123,	issn	1804	6509	(online)
Vlášková Barbora:	 zde	 tvůj	 život...	 (Jemný	 půvab	 ve	 fotografiích	 daniela	 reynka).	 in:	 Tvar	 16,	 2014,	 
s.	17;	issn	0862-65X
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2. Konference a přednášky
Rokytová Bronislava:	Pražské	intermezzo	malíře	a	fotografa	hannese	beckmanna	(1934–1948):	dessau	
–	 Praha	 –	new	york,	Ústav	 dějin	 umění	 aV	 čr,	 přednáška	 z	 cyklu	 collegium	historiae	 artium,	 Praha,	 
26.	2.	2014	
Rokytová Bronislava:	Představení	knihy:	„dost	tichého	šepotu.	exilová	výtvarná	scéna	v	československu	
(1933–1939)“,	 the	 6th	 Forum	 „science	 without	 borders“,	 the	 center	 of	 bavaria	 bohemia	 (cebb),	
schönsee,	německo,	24.	4.	2014	

ČLENSTVí V KOMiSíCH A RADáCH
Hubáčková Vilma:	 poradní	 sbor	 nm	 –	 sekce	 knihovna,	 porota	 soutěže	 grafika	 roku,	 spolupráce	
na	 projektu	 artlist	 –	 centrum	 pro	 současné	 umění,	 ediční	 rada	 PnP,	 výstavní	 komise	 PnP,	 porota	 
XiV.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	2014
Rokytová Bronislava:	výstavní	komise	PnP,	vědecká	rada	PnP

VýZKuMNá ČiNNOST 

1. interní výzkumné úkoly na léta 2012–2016
Vlášková Barbora:	Wenceslaus	hollar	bohemus
Hubáčková Vilma, Rokytová Bronislava a kol:	Josef	Portman	(1893–1968).	na	pomezí	bibliománie
Hauser Jakub:	Valentin	Fjodorovič	bulgakov	a	výtvarníci	ruské	meziválečné	emigrace

d.	chatrný	–	r. desnos	–	kalhoty,	nedatováno,	textilní	
objekt	s	textem

d.	chatrný	–	E. a. Poe	–	havran,	1996

d.	chatrný	–	dante	–	Peklo	(autorská	kniha),	1981
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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

od	roku	2015	se	sbírka	bude	postupně	stěhovat	do	Centrálního depozitáře v Litoměřicích. 

D)  
   Depozitáře

Pohled	na	budovu	21	(literární	archiv)	centrálního	depozitáře	 
v	litoměřicích

stavba	budovy	21	centrálního	depozitáře	v	litoměřicích

Pohled	na	budovu	17	(knihovna,	umělecké	sbírky)	centrálního	
depozitáře	v	litoměřicích

stavba	budovy	17	centrálního	depozitáře	v	litoměřicích
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5. 
   PREZENTACE SBíRKY (OPS)

Pracovníci	oddělení	oPs	v	roce	2014	zajišťovali	a	realizovali	výstavní	tuzemské	a	mezinárodní	projekty	
(výstavy,	 přednášky,	 workshopy,	 kolokvia).	 Připravovali	 autorskou	 produkci	 pořadů	 ve	 spolupráci	 
s	 odbornými	 pracovníky	 z	 jednotlivých	 oddělení	 PnP	 pro	 děti,	 studenty	 a	 dospělé,	 které	 podléhají	
celoroční	dramaturgii	zohledňující	literární	výročí	i	svátky	a	reflektující	dobový	kontext.	dále	zajišťovali	
převzaté	pořady,	jakými	byly	např.	křty	knih	a	koncerty.	Ve	spolupráci	s	ostatními	literárními	institucemi	
a	 dalšími	 partnery	 se	 podíleli	 na	 produkci	 společných	 projektů,	 jakými	 jsou	 např.	 Večery	 evropské	
literatury	nebo	literáti	z	naší	čtvrti.

nezbytnou	součástí	realizace	těchto	činností	byla	spolupráce	na	scénářích	a	obrazových	prezentacích,	
vytváření	 smluv	 s	 účinkujícími,	 grafické	 návrhy	 a	 zpracování	 pozvánek,	 plakátů,	 bannerů	 a	 dalších	
potřebných	propagačních	materiálů	k	prezentaci	 jednotlivých	výstav	a	pořadů.	za	účelem	propagace	
vycházel	každé	dva	měsíce	zpravodaj	o	činnosti	PnP	(skládačka	o	formátu	a4,	dále	jako	e-verze	volně	
ke	 stažení	 na	webových	 stránkách	 PnP).	 Pravidelná	 aktualizace	webové	 prezentace	 PnP	 zajišťovala	
efektivní	 on-line	 komunikaci	 s	 návštěvníky	 a	 badateli.	 Jako	 každý	 rok	 oPs	 produkovalo	 soutěž	 
a	 slavnostní	 vyhlášení	 nčkr	 2013	 (příjem	 a	 evidence	 přihlášených	 knih,	 organizace	 poroty	 a	 jejího	
zasedání,	 organizace	 vyhlášení),	 které	 poprvé	 proběhlo	 v	 hodovní	 síni	 letohrádku	 hvězda.	 nedílnou	
součástí	bylo	vydání	katalogu,	který	byl	spolu	s	vítěznými	publikacemi	spolupořadatelem	ministerstvem	
kultury	čr	představen	v	čr	a	na	mezinárodních	veletrzích	po	celém	světě.	Vítězné	knihy	byly	vystaveny	
na	květnovém	veletrhu	svět	knihy	a	poprvé	také	na	podzimním	designbloku	2014	v	prostorách	domu	 
u	minuty	na	staroměstském	náměstí.	

Produkčně	bylo	 zajištěno	 vydání	 periodika	 literární	 archiv	 č	 46,	 svazku	 edice	depozitář	 pod	názvem	 
z	 deníků	 anny	 lauermannové-mikschové,	 katalogů	 k	 výstavě	 kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	 spisovatel	
–	 čech	 –	 středoevropan,	 který	 byl	 vydán	 v	 české	 a	 německé	 jazykové	 mutaci,	 výtvarného	 katalogu	 
k	 výstavě	 rozpravy	 s	 geometrií	 a	 průvodce	 po	 letohrádku	 hvězda	 nazvaného	 Já,	 hvězda.	 Průvodce	
renesanční	perlou	evropy.

V	roce	2013	se	prostřednictvím	poskytnuté	dotace	iso	b	z	prostředků	ministerstva	kultury	čr	podařilo	
zrealizovat	upgrade	dvou	stávajících	serverů	instituce.	došlo	k	reinstalaci	stávajícího	hlavního	serveru	 
a	nastavení	nové	virtualizační	platformy	na	systému	Windows	server	2012,	dále	k	zajištění	převodu	všech	
stávajících	fyzických	serverů	do	virtuální	podoby	a	jejich	provozu	v	nové	platformě.	byly	optimalizovány	
stávající	servery	a	služby	ve	smyslu	logického	rozmístění	na	jednotlivých	serverech	a	upgrade	operačních	
systémů	těchto	serverů.	Proběhla	instalace	a	konfigurace	nového	zálohovacího	sW	pro	všechny	servery	
a	služby	a	došlo	k	jeho	propojení	s	novým	zálohovacím	úložištěm.	to	v	důsledku	znamená	optimalizaci	
bezpečného	 a	 dlouhodobého	 ukládání,	 zálohování	 digitalizovaných	 dat	 PnP.	 instalací	 grafického	
počítače	a	monitoru	s	kalibrací	v	detašovaném	digitalizačním	pracovišti	PnP	byl	nahrazen	zastaralý	sW	 
a	hW	novým	zařízením,	které	umožní	dokumentátorovi	optimalizovat	zpracovávání	výstupů	při	procesu	
digitalizace	sbírky	PnP.	tím	bylo	v	daném	čase	zajištěno	kvalitní	zpracování	a	archivace	digitalizovaných	
dokumentů	sbírky	PnP.	

Výstava	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan

Vernisáž	výstavy	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan.	na	harmoniku	hraje	Václav	koubek.
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PuBLiKAČNí ČiNNOST ZAMĚSTNANCŮ OPS
Kobrlová Zuzana (ed.): Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední Evropy. Památník národního 
písemnictví,	Praha	2014,	112	s.;	isbn	978-80-87376-19-5
Kobrlová Zuzana:	 Já,	hvězda:	představení	úvodem.	 in:	Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední 
Evropy.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	9–11;	isbn	978-80-87376-19-5
Kobrlová Zuzana:	o	založení	letohrádku,	jeho	podobě	a	účelu.	in:	Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou 
střední Evropy.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	7–23;	isbn	978-80-87376-19-5
Kobrlová Zuzana:	arcivévoda	Ferdinand	ii.	tyrolský.	in:	Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední 
Evropy.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	29–33;	isbn	978-80-87376-19-5
Kobrlová Zuzana:	letohrádek,	obora	a	dvorské	kratochvíle.	 in:	Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou 
střední Evropy.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	63–65;	isbn	978-80-87376-19-5
Kobrlová Zuzana:	hvězda	bělohorská,	 pobělohorská	 a	 josefínská.	 in:	 Já, Hvězda. Průvodce renesanční 
perlou střední Evropy.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	73–75;	isbn	978-80-87376-19-5
Kobrlová Zuzana:	letohrádek	ve	druhé	půli	19.	a	ve	20	století.	in:	Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou 
střední Evropy.	Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	s.	85–89;	isbn	978-80-87376-19-5
Voňková Karolína : redakce Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední Evropy. Památník národního 
písemnictví,	Praha	2014,	112	s.;	isbn	978-80-87376-19-5

A) Výstavní činnost

1. Stálé expozice
Letohrádek Hvězda
minulost	a	přítomnost	(1.	4.	–	31.	10.	2011)
Staré Hrady
Pracovny	a.	Jiráska,	J.	Vrchlického	a	e.	krásnohorské
Pelléova 20/70
Pracovna	l.	mňačka
Strahov (chodba knihovny)
Výstava	k	60.	výročí	PnP

2. Výstavy
Letohrádek Hvězda
kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	 spisovatel	 –	 čech	 –	 středoevropan,	 ve	 spolupráci	 literaturhausem	berlin	 
(2.	4.	–	31.	8.	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013	(25.	4.	–	11.	5.	2014)
rozpravy	s	geometrií	ve	spolupráci	s	galerií	1.	patro	(15.	9.	–	2.	11.	2014)
Pelléova 20/70
nejkrásnější	české	knihy.	Výběr	z	ročníků	2009–2012	(1.	1.	–	30.	4.	2014)
zdeněk	burian	(1.	1.	–	30.	4.	2014)
literáti	z	naší	čtvrti	(15.	5.	–	31.	8.	2014)
dalibor	chatrný	–	reprospektiva	(4.	12.	–	8.	1.	2015)
Chrudim
14.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	2014,	kabinet	ex	libris,	chrudim	(3.	10.	–	2.	11.	2014)

Putovní výstavy
kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan,	putovní	verze	výstavy	v	české,	anglické,	
německé	a	ruské	verzi

Virtuální výstavy
Výstava	k	60.	výročí	PnP,	webové	stránky	PnP

Výstavy PNP či ve spolupráci na území ČR
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	moravská	galerie,	brno	(1.	1.	–	8.	1.	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	národní	technické	muzeum,	Praha	(1.	1.	–	31.	5.	2014)
Vítězslav	nezval	–	život	a	dílo,	Památník	písemnictví	na	moravě,	rajhrad	(1.	1.	–	30.	3.	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013,	svět	knihy,	Praha	(15.	5.	–	18.	5.	2014)
božena	němcová:	babička	–	knihy	a	ilustrace,	galerie	slováckého	muzea,	uherské	hradiště	
(10.	4.	–	29.	6.	2014)
zdeněk	burian	–	stopami	pravěku,	regionální	muzeum	v	českém	krumlově,	český	krumlov	
(1.	7.	–	28.	9.	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013,	Polabský	knižní	veletrh	2014,	lysá	nad	labem	(5.	9.	–	7.	9.	2014)
kdo	 jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan,	Polabský	knižní	veletrh	2014,	lysá	nad	
labem	(5.	9.	–	7.	9.	2014)
Josef	Váchal	–	magie	hledání,	u	kamenného	zvonu,	galerie	hlavního	města	Prahy,	Praha	
(17.	9.	–	4.	1.	2015)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013,	moravská	galerie,	brno	(2.	10.	–	31.	12.	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013,	designblok,	Praha	(7.	10.	-	12.	10.	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013,	národní	technické	muzeum,	Praha	(15.	10.	2014	–	31.	12.	2014)
Josef	Váchal	–	napsal,	vytiskl,	vyryl	a	svázal,	masné	krámy,	západočeská	galerie	v	Plzni,	Plzeň	
(15.	10.	–	1.	1.	2015)
kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan,	putovní	verze	výstavy,	Jiráskovo	divadlo,	
nový	bydžov	(25.	11.	–	31.	12.	2014)
karel	teige	–	Plochy	snů,	galerie	smečky,	Praha	(10.	12.	2014	–	31.	1.	2015)

Výstavy PNP či ve spolupráci mimo území ČR
knihy	 pre	 deti/pro	 děti	 ocenené/oceněné	 v	 čechách	 a	 na	 slovensku	 2008–2012,	 záhorská	 knižnica,	
senica,	slovensko,	ve	spolupráci	s	bibianou	(březen	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	mezinárodní	knižní	veletrh	v	lipsku,	lipsko,	německo,	ve	spolupráci	
s	mkčr	(březen	2014)
knihy	 pre	 deti/pro	 děti	 ocenené/oceněné	 v	 čechách	 a	 na	 slovensku	 2008–2012,	 Verejna	 knižnica	 
m.	rešetka,	trenčín,	slovensko,	ve	spolupráci	s	bibianou	(duben	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	mezinárodní	knižní	veletrh	v	bologni,	bologna,	itálie,	ve	spolupráci	
s	mkčr	(duben	2014)
knihy	 pre	 deti/pro	 děti	 ocenené/oceněné	 v	 čechách	 a	 na	 slovensku	 2008–2012,	 součástí	 festivalu	
zázračný	oriešok,	Piešťany,	slovensko,	ve	spolupráci	s	bibianou	(květen	2014)
nejkrásnější	 české	 knihy	 roku	 2012,	 mezinárodní	 knižní	 veletrh	 v	 londýně,	 lodnýn,	 Velká	 británie,	 
ve	spolupráci	s	mkčr	(květen	2014)
knihy	pre	deti/pro	děti	ocenené/oceněné	v	čechách	a	na	slovensku	2008–2012,	knižnica	a.	bernoláka,	
nové	zámky,	slovensko,	ve	spolupráci	s	bibianou	(červen	2014)
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kdo	 jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan,	literaturhaus	berlin,	berlín,	německo,	
26.	9.	–	23.	11.	2014
knihy	 pre	 deti/pro	 děti	 ocenené/oceněné	 v	 čechách	 a	 na	 slovensku	 2008–2012,	 tekovská	 knižnica,	
levice,	slovensko	(září	2014)
knihy	pre	deti/pro	děti	ocenené/oceněné	v	čechách	a	na	slovensku	2008–2012,	novohradská	knižnica,	
lučenec,	slovensko	(říjen	2014)
nejkrásnější	české	knihy	roku	2012,	mezinárodní	knižní	veletrh	ve	Frankfurtu	nad	mohanem,	Frankfurt	
nad	mohanem,	německo	(říjen	2014)
knihy	pre	deti/pro	děti	ocenené/oceněné	v	čechách	a	na	slovensku	2008–2012,	knižnica	m.	hrebendu,	
rimavská	sobota,	slovensko	(listopad	2014)
knihy	 pre	 deti/pro	 děti	 ocenené/oceněné	 v	 čechách	 a	 na	 slovensku	 2008–2012,	 gemerská	 knižnica	 
P.	dobšinského,	rožňava,	slovensko	(prosinec	2014)

výstava celkem základní vstupné studenti senioři zdarma
2.	4.	–	31.	8.	2014
kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	
–	čech	–	středoevropan	(1.	patro	lh)	 7	143	 1	911	 1	619	 1	682	 1	931
25.	4.	–	31.	5.	2014
nejkrásnější	české	knihy	roku	2013	
(přízemí	lh)	 	 	 	 	
1.	9.	–	14.	9.	2014	
stálá	expozice	 433	 107	 89	 94	 143
15.	9.	–	2.	11.	2014
rozpravy	s	geometrií		 2	412	 611	 509	 554	 738
Pelléova	při	pořadech	(literáti	z	naší	
čtvrti,	z.	burian,	nčkr,	dalibor	chatrný	
–	reprospektiva)	 486	 20	 		 		 466
XiV.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	 1	554	 		 		 		 1	554
Celkem 12 028 2 649 2 217 2 330 4 832

Návštěvnost při výstavách PNP 12 028 osob z toho 2 330 seniorů, 2 217 studentů, dětí a mládeže,  
4 832 osob zdarma a 2 649 osob za plné vstupné.

Výstava	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan

centrální	část	výstavy	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan
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B) Programová činnost

1. Pořady pro děti a mládež
Literární salónek Pelléova 20/70
16.	1.	2014	Povím	ti	to	básničkou
zúčastnilo	se:	34
4.	4.	2014	noc	s	andersenem
zúčastnilo	se:	11
23.	10.	2014	Jiří	kolář
zúčastnilo	se:	13
Počet	dětí	 	 58
Počet	pořadů	pro	děti	 3
Sál Boženy Němcové
14.	2.	2014	Veduta
zúčastnilo	se:	13
15.	4.	2014	chrochtík	a	kvíkalka
zúčastnilo	se:	48
Počet	dětí	 	 61
Počet	pořadů	pro	děti	 2
celkový	počet	dětí	 119
celkový	počet	pořadů	pro	děti	 5

2. Pořady pro studenty
Sál Boženy Němcové
6.	5.	2014	Jakub	arbes	–	nezdolný	kandidát	existence
zúčastnilo	se:	55
10.	10.	2014	angelo	zeyer	–	malíř,	legionář
mgr.	alena	Petruželková,	Phdr.	helena	Šulcová
zúčastnilo	se:	29
Počet	studentů	 84
Počet	pořadů	pro	studenty	 2
Literární salónek Pelléova 20/70
23.	 5.	 2014	 komentovaná	 prohlídka	 výstavy	
literáti	z	naší	čtvrti
Phdr.	michaela	kuthanová,	mgr.	Veronika	boháčová
zúčastnilo	se:	16
4.	6.	2014	komentovaná	prohlídka	výstavy	literáti	
z	naší	čtvrti
Phdr.	michaela	kuthanová,	mgr.	Veronika	boháčová
zúčastnilo	se:	16
11.	 6.	 2014	 komentovaná	 prohlídka	 výstavy	
literáti	z	naší	čtvrti
Phdr.	michaela	kuthanová,	mgr.	Veronika	boháčová
zúčastnilo	se:	18
20.	 6.	 2014	 komentovaná	 prohlídka	 výstavy	

literáti	z	naší	čtvrti
Phdr.	michaela	kuthanová,	mgr.	Veronika	boháčová
zúčastnilo	se:	20
24.	10.	2014	díky	gutenbergovi
zúčastnilo	se:	24
10.	12.	2014	adventní	příběhy
zúčastnilo	se:	15
Počet	studentů	 109
Počet	pořadů	pro	studenty	 6
Letohrádek Hvězda
7.	 5.	 2014	 bohumil	 hrabal	 –	 člověk	 a	 umělec,	
umělec	a	člověk
zúčastnilo	se:	41
12.	 5.	 2014	 bohumil	 hrabal	 –	 člověk	 a	 umělec,	
umělec	a	člověk
zúčastnilo	se:	34
16.	 5.	 2014	 bohumil	 hrabal	 –	 člověk	 a	 umělec,	
umělec	a	člověk
zúčastnilo	se:	32
12.	 6.	 2014	 bohumil	 hrabal:	 člověk	 a	 umělec,	
umělec	a	člověk
zúčastnilo	se:	38
24.	 6.	 2014	 bohumil	 hrabal:	 člověk	 a	 umělec,	
umělec	a	člověk
zúčastnilo	se:	24
Počet	studentů	 169
Počet	pořadů	pro	studenty	 5
celkový	počet	studentů	 362
celkový	počet	pořadů	pro	studenty	 13

3. Pořady pro dospělé 
Večery evropské literatury
není-li uvedeno jinak: Literární salónek 
Pelléova 20/70
11.	2.	2014	kypr	a	řecko
zúčastnilo	se:	61
11.	3.	2014	Portugalsko
zúčastnilo	se:	18
29.	4.	2014	bulharsko
zúčastnilo	se:	48
18.	5.	2014	evropské	identity,	svět	knihy	2014	
zúčastnilo	se:	14

busta	bohumila	hrabala	na	výstavě	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	
spisovatel	–	čech	–	středoevropan

dalibor	chatrný	–	r.	desnos	–	kalhoty	na	výstavě	dalibor	chatrný	
–	retrospektiva
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10.	6.	2014	makedonie
zúčastnilo	se:	32
21.	10.	2014	dětská	literatura
zúčastnilo	se:	13
4.	 11.	 2014	 laureát	 Jan	 němec,	 evropský	 dům,	
Jungmannova	24
zúčastnilo	se:	51
25.	11.	2014	migrace
zúčastnilo	se:	21
Počet	účastníků		 258
Počet	Večerů	evropské	literatury	 8
Pražská muzejní noc 2014
14.	6.	2014	letohrádek	hvězda
zúčastnilo	se:	747
14.	6.	2014	vila	v	ulici	Pelléova	20/70
zúčastnilo	se:	123
Počet	účastníků		 870
Festival Den poezie
Literární salónek Pelléova 20/70
autorské	 čtení	 terezy	 riedlbauchové,	 kateřiny	
rudčenkové	a	aleny	meas
11.	11.	2014	
zúčastnilo	se:	31
autorské	čtení	zuzany	Špůrové,	Petry	stachoňové	
a	michala	němce
18.	11.	2014	
zúčastnilo	se:	9
Počet	účastníků		 40
celkový	počet	autorských	čtení	 2
Hadry a drát – autorské čtení Petra Hrušky
Literární salónek Pelléova 20/70
Počet	účastníků		 23
celkový	počet	účastníků	 1191
celkový	počet	pořadů	pro	dospělé	 12

4. Pořady ve spolupráci
Letohrádek Hvězda
1.	4.	2014	komentovaná	prohlídka	výstavy	v	rámci	
Vernisáže	 výstavy	 kdo	 jsem.	 bohumil	 hrabal:	
spisovatel	–	čech	–	středoevropan,	ve	spolupráci	
s	Účl	aV	čr
zúčastnilo	se:	305
8.	 –	 9.	 4.	 2014	 komentovaná	 prohlídka	 výstavy	
v	 rámci	 společenského	 večera	 ke	 konferenci	
„obrazy,	ze	kterých	žiji“.	dílo	bohumila	hrabala	v	
proměnách,	ve	spolupráci	s	Účl	aV	čr	
zúčastnilo	se:	45
Počet	účastníků		 350
celkový	počet	pořadů		 2
Sál Boženy Němcové
10.	4.	2014	zlatá	stuha	ibby
zúčastnilo	se:	107
Počet	účastníků		 107
celkový	počet	pořadů	 1
Literární salónek Pelléova 20/70
14.	5.	2014	literáti	z	naší	čtvrti	–	vernisáž	
(Porte	o.	s.,	městská	část	Praha	6)
zúčastnilo	se:	52	
12.	 6.	 2014	 beseda	 Jiří	 stránský	 –	 literáti	 z	 naší	
čtvrti
zúčastnilo	se:	41
17.	6.	2014	komentovaná	prohlídka	výstavy	literáti	
z	naší	čtvrti
zúčastnilo	se:	17
11.	 12.	 2014	 dvanáct	 českých	 básníků	 očima	
současných	grafiků
zúčastnilo	se:	48
Počet	účastníků		 158
celkový	počet	pořadů		 4
Počet	účastníků		 615
celkový	počet	pořadů	ve	spolupráci	 7

Počet návštěvníků pořadů CELKEM 2 287
Počet pořadů CELKEM 37

Celkem navštívilo pořady 2 287 návštěvníků z toho 481 dětí a studentů.
Celkem navštívilo výstavy a pořady 14 315 návštěvníků.

Vernisáž	výstavy	rozpravy	s	geometrií	–	před	letohrádkem	hvězda

Vernisáž	výstavy	rozpravy	s	geometrií
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Vernisáž	XiV.	trienále	českého	ex	libris	chrudim	2014 zahájení	projektu	literáti	z	naší	čtvrti

Večer	evropské	literatury	na	téma	makedonie Přednáška	Jana	Válka	o	historii	letohrádku	hvězda

Výstava	nčkr	2013	v	malé	vile,	Pelléova	20

Výstava	nčkr	2013	v	národním	technickém	muzeu
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6. 
NEJKRáSNĚJŠí ČESKÉ KNiHY ROKu 2013

do	 49.	 ročníku	 soutěže	 nejkrásnější	 české	 knihy	 roku,	 v	 němž	 odborná	 porota	 hodnotila	 produkci	
českých	 nakladatelství	 za	 rok	 2013,	 bylo	 přihlášeno	 250	 titulů,	 z	 toho	 48	 prací	 studentů	 výtvarných	 
a	polygrafických	škol.	soutěže	se	zúčastnilo	104	vydavatelských	subjektů.	studentské	práce	pocházely	
ze	sedmi	škol	z	brna,	Jihlavy,	ostravy,	Plzně,	Prahy	a	zlína.	technická	komise,	která	klasifikovala	knihy	
po	polygrafické	stránce,	stejně	jako	v	minulých	letech	nevyřadila	pro	technickou	nezpůsobilost	ani	jeden	
titul.	Porota	zasedala	ve	dnech	27.	1.	–	30.	1.	2014	a	výsledky	byly	slavnostně	vyhlášeny	23.	4.	2014.

POROTA

Členové technické komise
Jiří	klíma	(předseda)
milan	beran
Pavla	čížková
Jiří	kreuz
Členové výtvarné komise
iva	knobloch	(předsedkyně)
Juraj	horváth
Vladimír	kolenský
zuzana	kubíková
alena	laufrová
zuzana	lednická
martin	Polák
rostislav	Vaněk

Direktorium soutěže
bohumil	Fišer
zdeněk	Freisleben
tereza	riedlbauchová
blanka	skučková
Čestný host
Juraj	martiško

VýSLEDKY SOuTĚŽE

1. Odborná a vědecká literatura 
1.	Vetřelci	a	volavky/	Pavel	karous	(ed.)/	arbor	vitae
2.	Proto/	Petr	bosák,	robert	Jansa/	Quick	brown	Fox	Jumps	over	the	lazy	dog
3.	metrovagonmash/	Jan	horčík/	biggboss
užší výběr
dodalovi/	eva	strusková/	akademie	múzických	umění	v	Praze,	národní	filmový	archiv
Postkoloniální	myšlení	iV/	více	autorů/	tranzit.cz
zlínská	 umprumka	 (1959–2011)/	 lada	 hubatová	 Vacková,	martina	 Pachmanová,	 Jitka	 ressová	 (eds.)/	
Vysoká	škola	uměleckoprůmyslová	v	Praze

2. Krásná literatura
1.	hned	vedle	bílá	barva	mráčků/	hanuš	hachenburg/	baobab
2.	hovory	z	rezidence	schlechtfreund/	d.	baban,	V.	mašek/	karolina	Voňková	–	nakladatelství	lipnik
3.	čistka/	martin	kubát/	Fra

slavnostní	ceremoniál	nčkr	2013	v	hodovní	síni	letohrádku	hvězda

Výstava	oceněných	knih	nčkr	2013	v	bookshopu	v	přízemí	letohrádku	hvězda
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užší výběr
láska	na	cizím	hrobě	/ludvík	němec/	martin	reiner	–	nakladatelství	druhé	město
Papaver/	dora	dutková/	argo
o	rybářce	a	škodlivém	moři/	anna	Pleštilová/	nakladatelství	bylo	nebylo
Pozor,	nebezpečí/	anna	Pleštilová/	anna	Pleštilová
Případ	na	mostě/	nakladatelství	Ve	stráni
zánik	městečka	olšiny/	Jaroslav	havlíček/	Jiří	Šolc	–	kodudek
526	m	nad	mořem/	kateřina	černá/	arbor	vitae

3. Literatura pro děti a mládež
1.	hlava	v	hlavě/	david	böhm	&	ondřej	buddeus/	labyrint
2.	12	malých	hororů/	kolektiv/	baobab
3.	chrudošův	zvěřinec/	chrudoš	Valoušek/	baobab&gplusg
užší výběr
cirkus	abrafrk/	daniil	charms/	argo
dědeček/	tomáš	zahrádka/	meander
dětem!/	david	drábek/	Filip	tomáš	–	akropolis
Foukací	povídky/	Petr	nikl/	meander
kašpárek	v	rohlíku/	argo
lumír	včelaří/	aneta	Františka	holasová/	labyrint
o	smutné	továrně/	radovan	lipus/	meander

4. učebnice 
1.	my	a	jóga	aneb	klidná	cesta	k	mateřství/	denisa	Šedivá/	denisa	Šedivá
2.	FFFF	kupka/	kolektiv	autorů/	národní	galerie	v	Praze
3.	divadelní	tvorba	ve	specifických	skupinách/	Vladimír	novák	(ed.)/	nakladatelství	amu

5. Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace
1.	Prkýnka	na	maso	jsme	uřízli/	martina	overstreet,	michal	nanoru/	yinachi
2.	eva	Fuka/	aleš	kisil/	leica	gallery	Prague
3.	Jiří	balcar	(1929–1968)/	marie	klimešová,	Jan	rous/	arbor	vitae
užší výběr
kmeny	0/	Vladimir	518	a	kolektiv/	yinachi
ladislav	zívr/	Jaromír	typlt/	karel	kerlický	–	kant
navzájem/	barbora	klímová/	FaVu	Vut	v	brně,	tranzit.cz
radek	kratina/	hana	larvová/	gallery
tanec	na	dvojitém	ledě/	Jan	ságl/	karel	kerlický	–	kant

6. Katalogy
1.	guštar/	Jiří	černický,	Pavel	klusák/	doX
2.	Petr	nikl	–	hra	o	čas/	Petr	nikl,	radek	Wohlmuth,	Jiří	Přibáň/	arbor	vitae
3.	malich	–	Průvodce	výstavou	/karel	srp,	tomáš	Vlček,	Petr	Volf/	galerie	zdeněk	sklenář
užší výběr
bedřichovský	diář/	kateřina	Šedá/	kateřina	Šedá	a	moravská	galerie	v	brně
magnus	magazín/	kolektiv/	yinachi
karl	may	–	J.	r.	Vilímek/	Památník	národního	písemnictví,	národní	muzeum

katalog	nčkr	2012/	Památník	národního	písemnictví
katalog	start	up	2013/	galerie	hlavního	města	Prahy
Palmy	na	Vltavě/	tomáš	Winter/	arbor	vitae
start	Point	2013/	Pavel	Vančát,	ondřej	chrobák/	arbor	vitae
Václav	boštík/	martin	boštík,	stanislav	Vosyka,	Jaromír	zemina/	arbor	vitae
Vystrčený	šrapnel	uklidní	pozorovatele/	VŠuP,	amu,	damu,	Famu,	hamu

Cena Arna Sáňky – uděluje PNP
1.	Pavel	coufalík/	zlín/	univerzita	tomáše	bati	ve	zlíně	
2.	martin	Prudil/	systems/	Vysoká	škola	uměleckoprůmyslová	v	Praze	
3.	studenti	ateliéru	grafického	designu/	more	Work,	sv.	1	a	2/	Vysoká	škola	uměleckoprůmyslová	v	Praze	
užší výběr
dorota	branna/	VŠuP/	dobrodružné	příběhy
matěj	hanauer/	VŠuP/	Visuality	symbolism	emotion	in	Weapons	
renata	hovorková/	VŠuP/	Jak	bude	vypadat	písmo?
Jakub	konvica/	Fakulta	umění	Vut	brno/	diplomanti	FaVu	2013
marharita	maliukevich/	západočeská	univerzita	v	Plzni/	adam	a	napoleon
Jakub	spurný/	VŠuP/	Vzorník	k	iniciálové	abecedě
anna	Štysová/	Fakulta	výtvarných	umění	Vut	brno/	diplomanti	FaVu	2013

Cena tvůrci do 30 let – uděluje PNP a uměleckoprůmyslové museum v Praze
ondřej	brom/	X/	ondřej	brom

Cena SČuG Hollar za ilustraci
Petr	bosák	a	robert	Jansa	za	vysokou	úroveň	prací	zaslaných	do	soutěže	

Cena TypoDesignClubu za grafické zpracování
alžběta	zemanová/	sůva

Cena Vojtěcha Preissiga
nakl.	Ve	stráni	–	atelier	krupka/	ambrose	bierce	–	moxonův	pán

Cena svazu polygrafických podnikatelů
1.	místo	tiskárně	libertas,	a.	s.,	za	titul	–	Jiří	Všetečka:	Praha	světlem	tvořená	(Jiří	Všetečka)
2.	místo	tiskárně	t.	a.	Print,	s.	r.	o,	Praha	za	titul	–	andrea	rousová:	Petr	brandl	–	mistr	barokní	malby	
(národní	galerie	v	Praze)
3.	místo	tiskárně	helbich,	a.	s.,	za	titul	–	Vojta	sláma:	colorjoy	(artishock)
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7. 
PuBLiKAČNí ČiNNOST PNP

Publikační	činnost	je	nedílnou	součástí	odborné	činnosti	PnP.	Představuje	především:	periodické	vydávání	
sborníku	literární	archiv	(od	roku	1966),	vědeckou	edici	depozitář	(od	roku	2012),	další	vědecké	publikace	 
s	 obrazovým	 doprovodem,	 katalogy	 k	 výstavám,	 pozvánky	 na	 výstavy	 a	 literární	 pořady,	 plakáty 
k	 výstavám,	 dvouměsíční	 informační	 leták	 akcí,	 příležitostné	 tisky,	 průvodce	 po	 fondech	 la,	 soupisy	
knižních	fondů	významných	osobností	a	každoroční	soupisy	publikací	a	výstav	PnP.

PERiODiKuM
Literární archiv č. 46: Bohumil Hrabal – Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla.  
Ke stému výročí narození 
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014
issn	0231-5904
isbn	978-80-87376-14-0

EDiCE DEPOZiTáŘ
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové (eds. Tereza Riedlbauchová a Eva Farková) 
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014	
isbn	978-80-87376-02-7

KATALOGY
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan 
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014	
isbn	978-80-87376-12-6
Wer ich bin. Bohumil Hrabal: Schriftsteller – Tscheche – Mitteleuropäer
Památník	národního	písemnictví,	Praha	a	literaturhaus	berlin,	Praha	a	berlín	2014
isbn	978-80-87376-13-3	(PnP)
isbn	978-3-926433-55-8	(literaturhaus	berlin)
Rozpravy s geometrií = Discourses on Geometry – Kolíbal, Diviš, Písařík, Štědrý 
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014	
isbn	978-87376-18-8	(PnP)
isbn	978-80-7437-149-3	(kant)
XiV. Trienále ex libris Chrudim 2014. Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2012–2014
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014	
isbn	978-80-87376-15-7
Nejkrásnější české knihy roku 2013 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2013
ministerstvo	kultury	čr	a	Památník	národního	písemnictví	2014
isbn	978-80-87546-13-0	(mk	čr)
isbn	978-80-87376-11-9	(PnP)

 I, Star
A Guide to a Renaissance 

Pearl of Central Europe

Ich, der Stern
Ein Leitfaden durch 

eine Perle der Renaissance 
in Mitteleuropa

 Průvodce 
renesanční perlou  

střední Evropy

Já
, H

vě
zd

a 
/ 

I,
 S

ta
r 

/ 
Ic

h
, d

er
 S

te
rn

Ja_Hvezda_Obalka_165x235.indd   1 15.04.15   13:56katalog	výstavy	kdo	jsem.	bohumil	hrabal:	spisovatel	–	čech	–	středoevropan	 Já,	hvězda.	Průvodce	renesanční	perlou	střední	evropy
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PuBLiKACE VE SPOLuPRáCi
Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal 
arbor	vitae,	Praha	2014	
isbn	978-80-7467-045-9	(arbor	vitae)
isbn	978-80-86415-96-3	(západočeská	galerie	v	Plzni)
isbn	978-80-87376-17-1	(Památník	národního	písemnictví)
Josef Váchal: Magie hledání 
ladislav	horáček	–	Paseka,	Praha	2014
isbn	978-80-7432-506-9	(ladislav	horáček	–	Paseka)
isbn	978-80-87376-16-4	(Památník	národního	písemnictví)

DALŠí PuBLiKACE
Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední Evropy
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014,	112	s.;	isbn	978-80-87376-19-5
Literáti z naší čtvrti (brožurka)
Porte	o.s.,	Památník	národního	písemnictví,	městská	část	Prahy	6,	Praha	2014	
informace o výstavách, soutěžích a pořadech v PNP
leden/únor,	březen/duben,	květen/červen,
září/říjen,	listopad/prosinec
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014
Publikace PNP za rok 2014
bibliografický	soupis,	dodatek	č.	14,	zpracovala	helena	Šulcová
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014
Seznam výstav PNP za rok 2014
zpracovala	V.	truncová	
Památník	národního	písemnictví,	Praha	2014

SOuPiSY FONDŮ OK
Emil Juliš (1920–2006) 
soupis	sbírkového	fondu,	zpracovala	helena	Šulcová,	PnP,	Praha	2014,	86	s.
Miloš Novák (1909–1988) 
soupis	sbírkového	fondu,	zpracovala	zuzana	domanjová,	PnP,	Praha	2014,	14	s.
Bronislava Volková (1946–) 
soupis	sbírkového	fondu,	zpracovala	eva	studničková,	PnP,	Praha	2014,	53	s.

SOuPiSY FONDŮ OLA
Bedřich Bernau (1849–1904) 
inventář	osobního	fondu,	zpracovali	nikola	košková,	tereza	Šámalová,	markéta	kolářová,	Jan	roušar,	
michaela	kuthanová,	dorota	lábusová,	miloš	sládek,	PnP,	Praha	2014,	31	s.	
ivan Blatný (1919–1990) 
inventář	osobního	fondu,	zpracovaly	Jarmila	schreiberová	a	dorota	lábusová,	PnP,	Praha	2014,	109	s.	
Hugo Boettinger (1880–1934) 
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	hana	klínková,	PnP,	Praha	2014,	12	s.	

Periodikum	literární	archiv	č.	46

katalog	výstavy	rozpravy	s	geometrií

z	deníků	anny	lauermannové-mikschové, 
edice	depozitář,	řada	dokumenty

katalog	XiV.	trienále	českého	ex	libris	 
chrudim	2014
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Jan Franz (1910–1946) 
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	hana	taudyová,	PnP,	Praha	2014,	14	s.	
Egon Hostovský (1908–1973)
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	renata	Ferklová,	PnP,	Praha	2014,	45	s.
Karel Nejedlý (1873–1927)
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	hana	klínková,	PnP,	Praha	2014,	11	s.
Jaroslav Petrbok (1881–1960)
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	hana	klínková,	PnP,	Praha	2014,	12	s.
Karla Slavíková-Welsová (1862–1936)
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	Veronika	boháčová,	PnP,	Praha	2014,	35	s.
Ervín Špindler (1843–1918) 
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	yvetta	dörflová,	PnP,	Praha	2014,	30	s.
Vlastimil Vokolek (1903–1985)
inventář	osobního	fondu,	zpracovala	hana	Vaníčková,	PnP,	Praha	2014,	163	s.

katalog	nčkr	2013

katalog	výstavy	Josef	Váchal	–	magie	hledání

katalog	výstavy	Josef	Váchal	–	napsal,	vyryl,	vytiskl	a	svázal

brožurka	literáti	z	naší	čtvrti	(Praha	6)
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Výstava	Wer	ich	bin.	bohumil	hrabal:	schriftsteller	–	tscheche	–	mitteleuropäer

Vernisáž	výstavy	Wer	ich	bin.	bohumil	hrabal:	schriftsteller	–	tscheche	–	mitteleuropäer

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 2013,	 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	 2014	 představeny	 na	 výstavách	 
v	německu,	Polsku,	Španělsku	a	indonésii.

ředitel	 PnP	 se	 spolu	 s	 pracovníky	 prezentačního	 oddělení	 PnP	 zúčastnil	 pravidelného	 zasedání	
poroty	soutěže	nejkrásnější	knihy	slovenska	v	bratislavě.	byla	přijata	rovněž	delegace	ze	slovenska	na	
porotě	nejkrásnější	české	knihy	roku	2013.	na	základě	dohody	s	mezinárodním	domem	umění	pro	děti	
(bibiana)	proběhla	v	roce	2014	společná	výstava	Knihy pre deti/pro děti ocenené/oceněné v Čechách 
a na Slovensku 2008–2012.
 

ZAHRANiČNí CESTY
1) mezinárodní konference či semináře 
messen	v	německu	(a.	Petruželková	–	konference	Versuch,	in	der	Warheit	zu	leben)
schönsee	v	německu	(b.	rokytová	–	6.	fórum	Věda	bez	hranic)
2) služební cesty v rámci přípravy výstav PNP v zahraničí
bratislava	(z.	Freisleben	–	účast	v	porotě	na	nskr,	účast	na	slavnostním	ceremoniálu	nsk	2013,	zahájení	
putovní	 výstavy	 nejkrásnějších	 českých	 a	 slovenských	 dětských	 knih),	 berlín	 (t.	 Pavlíček	 –	 realizace	
výstavy	na	 rok	 2014	 ve	 spolupráci	 s	 literaturhausem	berlin),	 berlín	 (t.	 Pavlíček,	 t.	riedlbauchová,	 V.	
uhlík	–	vernisáž	v	literaturhausu	berlin)	
3) služební cesty v rámci akvizice 
lisabon	(Petr	kotyk	–	akvizice	–	František	listopad)	

8. 
KONTAKTY SE ZAHRANiČíM 



66 67

9. 
ORGANiZAČNí SCHÉMA

ředitel

rada PNP 

Vědecká	rada	PnP

Poradní	sbory	pro	sbírkovou	
činnost	ola,	ok,	ous

ediční	rada

Výstavní	komise

redakční	rada	sborníku	la

Vědecká	tajemnice 
statutární	zástupkyně

metodické	centrum	 
pro	knižní	kulturu	 
a	literární	muzea

staré	hrady,	duchcov 
(litoměřice)

čáslav,	kladno,	kladruby	
(litoměřice)	

Chrudim  
(litoměřice)

kancelář	 
ředitele

ekonomické

technická	správa	 
a ostraha

Literární archiv

hájenka

letohrádek	hvězda

PnP	–	malá	vila	 
v	Pelléově	ulici

knihovna

umělecké	sbírky

Prezentace	sbírky

oddělení

detašovaná	pracoviště

Poradní	orgány

10.  
ORGANiZAČNí STRuKTuRA

1. Oddělení – Kancelář ředitele
vedoucí	organizace	 1,00
výzk.	a	vývoj.	pracovník	 1,00
správce	informač.	a	komunikačních	technologií	 1,00
referent	zahraničních	vztahů	 1,00
archivář,	administrativní	a	spisový	pracovník		 1,00
interní	audit	 0,50 
 5,50
 
2. Oddělení  ekonomické
koordinační,	projektový	a	programový	pracovník	 1,00
účetní	 1,00
personalista	 2,00
finanční	referent	 1,00
referent	majetkové	správy	 0,58
 5,58
 
3. Oddělení – Technické služby a ostraha
koordinační,	projektový	a	programový	pracovník	 1,00
prac.	vztahů	k	veřejnosti	 1,00
instalatér,	topenář	 1,00
domovník,	údržbář	 2,50
pokladník	 2,53
zřízenec	v	kulturních	zařízeních	 4,93
uklízeč	 3,38
vrátný		 2,25
investiční	referent	 1,00
správce	památkových	objektů	 1,00
propagační	referent	 1,00
technický	pracovník	 1,00 
 22,59
 
4. Oddělení – Literární archiv
výzkumný	a	vývojový	pracovník	 1,00
archivář	 5,50
kurátor	sbírkových	a	mobiliárních	fondů	 14,78
správce	depozitáře	 2,00
uklízeč	 0,75
topič	 0,50
dokumentátor	 1,00
 25,53 

5. Oddělení – Knihovna
knihovník		 13,50
správce	depozitáře		 1,00
uklízeč		 0,25
 14,75
 
6. Oddělení – umělecké sbírky
kurátor	sbírkových	a	mobiliárních	fondů	 7,50
správce	depozitáře	 1,00
dokumentátor	 1,00
pokladník	 0,80
uklízeč	 0,25
 10,55

7. Oddělení prezentace sbírky
kurátor	 1,00
výstavář	 1,00
dokumentátor	 1,00
koordinační,	projektový	a	programový	pracovník	 2,50
 5,50

90,00
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11.  
HOSPODAŘENí PNP, ROZVAHA sestavená k 31. 12. 2014

Petschkova	vila	–	pohled	ze	strany

Projekt	Petschkovy	vily	–	suterén
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VýKAZ ZiSKu A ZTRáTY sestavený k 31. 12. 2014
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ČERPáNí ÚČELOVýCH NEiNVESTiČNíCH PROSTŘEDKŮ OD CiZíCH POSKYTOVATELŮ
státní	fond	kultury	 	 	 0,00	 55	000,00
communitas	pro	praxis	 	 	 0,00	 186	568,00
česko-německý	fond	budoucnosti	 	 	 0,00	 180	000,00
ga	čr	 	 	 0,00	 250	040,00
česká	spořitelna	a.s.	 	 	 0,00	 20	000,00
nadace	českého	výtvarného	umění	 	 	 0,00	 30	000,00
město	chrudim	 	 	 0,00	 65	000,00
Pardubický	kraj	 	 	 0,00	 70	000,00
mzV	čr	 	 	 0,00	 100	000,00
literaturhaus	berlin	 	 	 0,00	 372	774,55
martin	Pros	 	 	 0,00	 10	000,00
V	průběhu	roku	bylo	provedeno	celkem	15	rozpočtových	úprav.
Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech
Příspěvek	na	provoz	od	zřizovatele	v	roce	činil	2014	43	243	308	kč.
PnP	dosáhl	zlepšeného	hospodářského	výsledku	ve	výši	205	960,65	kč.	rezervní	fond	PnP	nebyl	použit.
V	 prvním	 pololetí	 byl	 použit	 Frm	 ve	 výši	 532	 012,52	 kč	 jako	 doplňkový	 zdroj	 pro	 financování	 oprav	 
a	udržování	a	na	pořízení	a	technické	zhodnocení	majetku.
Příspěvek na provoz od zřizovatele
	 	 v	tis.	kč
rok	 	 příspěvek	na	provoz	 vl.	výnosy	 zisk	(+),	ztráta(-)		
2012	 	 42	276	000,00	 1	813,20	 0,00
2013	 	 42	395	000,00	 2	287,92	 0,00
2014	 	 43	243	308,00	 1	976,07	 205	960,65

ROZBOR ČERPáNí MZDOVýCH PROSTŘEDKŮ
Čerpání mzdových prostředků –	skutečnost k 31. 12. 2014 v Kč:
	 	 rozpočet	po	úpravách	mk	 skutečnost	 rozdíl	 kryto	z	Fo		
mzdové	prostředky	 21	119	936	 21	495	964	 -376	028	 0
z	toho:	 platy	 20	685	932	 20	860	640	 -174	708	 0		
 oon	 434	004	 635	324	 -201	320	 0		
 communitas	pro	praxis	 186	568	 186	568	 0
Překročení	čerpání	bylo	plně	kryto	ze	zdrojů	od	cizích	poskytovatelů.
mzdové	prostředky	byly	čerpány	v	souladu	s	platnými	zákony	a	vyhláškami.	k	překročení	stanoveného	limitu	nedošlo.	
Prostředky	oon	byly	využívány	na	činnosti	a	práce,	jejichž	výkon	v	pracovním	poměru	by	byl	z	hlediska	zájmů	
organizace	nehospodárný.
Počty	 zaměstnanců	 se	pohybovaly	 v	 rámci	povoleného	 limitu.	Plán	=	90	přepočtených	 zaměstnanců,	
skutečnost	=	75	přepočtených	zaměstnanců		(roční	průměr).
Průměrný	hrubý	měsíční	plat	v	roce	2014	činil	22	287	kč.
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Připravil	kolektiv	vedoucích	a	odborných	pracovníků	PnP 
redakční	zpracování:	tereza	riedlbauchová 
grafická	úprava:	milan	kuzica 
Fotografie	a	propagační	materiály:	archiv	PnP 
na	obálce	výřez	z	díla	dalibora	chatrného	e.	a.	Poe	–	havran	(1995)

Partneři

NetAdmin
Full Service Agency

SPOLuPRáCE SE ZAHRANiČíM
PnP	 spolupracuje	 s	 řadou	 zahraničních,	 oborově	 příbuzných	 institucí,	 především	 organizovaných	
mezinárodní	nevládní	organizací	icom	i	mimo	ni	a	dále	s	archivy	prostřednictvím	ica.
PnP	je	členem	icom/iclm.
členství	 je	přínosem	pro	odbornou	a	vědeckou	práci,	umožňuje	účast	na	mezinárodních	konferencích	 
a	jejich	prostřednictvím	navazování	přínosných	kontaktů,	výměnu	zkušeností,	možnost	stáží	a	spolupráce	
na	společných	projektech.	icom	umožňuje	zvýhodnění	vstup	do	světových	muzeí	organizovaných	icom.
icom,	výše	ročního	příspěvku	je	14	200	kč.
ica	–	neplatí	se	příspěvky.
Jedná	se	o	členství	na	dobu	neurčitou.
Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční služební cesty
celkové	náklady	na	tyto	zahraniční	cesty	činily	19	989	kč.		


