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„Knihovna je služba“

• Standardní služby po uvolnění Covidových opatření běží standardně
• Využití Zásilkovny zatím nic moc, stále roste Získej
• Příprava rekonstrukce – vázané staré časopisy do suterénu
• Návrh úpravy aplikace registrace

• Akademické služby
• Knowledge store: případová studie inf. podpory doktoranda-žadatele o grant
• Podpora SŠ – Nár. Ped. Inst. – učitelé chemie, 
• City Nature Challenge výstava, materiály pro učitele
• Publikace, konferenční příspěvky

• Firemní služby
• Informační podpora v oblasti IP
• Firemní monitoring, tvorba firemní strategie, edukace
• Kurzy s robotickým ramenem, workshopy, programování robotů
• Příprava propagačního videa



Budování (a správa) fondů

• Využití analýzy dat: dotazy do Vufind, požadavky na MVS, mapa fondu via 
Pythie, hodnocení výpůjček ALEPH a Pythii, CELUS pro EIZ

• Přírůstek p-knih 1408, e-knih 96 trvale + 95 vypůjčeno pro NTK
• Speciální db pro odborné úkoly NTK: PQDT Academic One, IFI Claims

• Spolupráce: FS – hnízda, O3 – tým pro tvorbu fondu, O12 – propagace
• Výstavky, tematické skupiny – QR kódy, propagace na fb etc.

• Resuscitace PSH

• Olepení norem čárovými kódy
Zpracování 2021 01-10          2022 01-10*

Nové záznamy knih                             1047                          1859

Nové záznamy autorit                         1451                          1038

Zpracované záznamy e-knih               1643                          1859



Budování (a správa) fondů

Knihovní systém

• Čištění dat, příprava na migraci - Aleph

• VuFind
• integrace autorit (i korporativních)
• odkazy na externí databáze: Wikipedia, Wikidata, ISNI, ORCID, VIAF
• nové rozhraní pro databázi ISSN

• RFID technologie – příprava na obnovu

• Spolupráce s O3, O5, O6 a na přípravě CARDS

Historický fond 

• Nová směrnice o HF
• Zdůvodnění hraničního data vydání dokumentu pro zařazení do HF

• Průzkum minulosti HF



Spolupráce vč. mezinárodní

• Propojování s evropskými strukturami
• CoNOSC - Council of National Open Science Coordination, EC Commission expert group 

on National Points of Reference on Scientific Information, DataCite EMEA Expert Group, 
členka odborného poradního orgánu poskytovatele pro program EXCELES, CoARA –
Coalition for Advancing Research Assessment, General Assembly EOSC Asociace

• Nejvýznamnější akce
• 15. 6. 2022 Czech Open Science Day – Fórum poskytovatelů
• 10–11. 11. 2022 KRECon 2022: Doctoral School – Enhancing Research Career

– výsledkem KRECon Communiqué on Doctoral Education

• Spolupráce s MŠMT, RVVI, GA ČR, TA ČR, TC Praha, AVUni
• Pracovní skupina RVVI pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování 

a využití výzkumných dat
• Přípravné setkání k Národní strategii Open Science
• Data Stewardship Wizard, vzorový template Plánu pro správu 

(DMP – data managment plan) 
• Příručky postupů otevřené vědy pro OP JAK



ICT podpora

• Dojednávání outsourcingu technologické platformy s MŠMT

• Nová Koncepce informačních systémů NTK

• Běžné činnosti
• Upgrade Big Blue Button, 
• Optimalizace rezervačního systému, 
• Upgrade iFIS a platebního systému, 
• Upgrade zákaznických AIO PC, 
• Rezervace individuálních studoven přes rezervační systém, 
• Inovace odbavovacího lístečkového systému, 
• Příprava obnovy Aplikace registrace
• Konečně zakázka na diskové pole

• Knihovnické systémy
• NUŠL à NR pro závěrečné VŠ práce zprovozněn na Invenio 3 + OAI-PMH klient
• IDR à přechod na DSpace
• Pythia pro akvizici, CELUS pro statistiky EIZ, 



Back office

Ekonomika
• Hospodaříme s rozpočtem okolo 1 miliardy Kč
• Rozpočtové provizorium, rostoucí ceny energií, 
• Veškeré kontroly ze strany dohlížejících orgánů proběhly úspěšně
• Zvýšení mzdových tarifů
• Dvakrát zvýšen stravenkový paušál
• Nový docházkový systém – konec papírových knih

Organizační změny
• Vedoucí O2 Petra Zlámalová
• Vedoucí O4 Tereza Pavlíčková
• Transformace Národního střediska pro ISSN na Referát PID v O8



Akce pro zaměstnance

• Interní fóra zaměstnanců (každý měsíc)

• Jazykové kurzy pro zaměstnance 

• Noc s Andersenem pro děti zaměstnanců
• Výjezdní zasedání NTK (51 účastníků)

• Příměstský tábor pro děti zaměstnanců
• Workshop robotiky pro děti zaměstnanců

• Do práce na kole



Jak jsme vidět
• NTK – CzechELib v Hospodářských novinách, na webu vedavyzkum.cz
• Akce

• CrossCampus, Hanami, Veletrh vědy – roboti, VědaFest Praha 6, zahájení předsednictví
EU před NTK, Falling Walls, Kniha 70 let VŠCHT, Česká komora architektů – Deset staveb, 
Koncert filmových melodií

Galerie
• Člověk v jeskyni
• Architektura první republiky
• Německá Energiewende
• Švýcarské bydlení
• Perutzové
• Steven Hall
• ... určitě jsem spoustu zapomněl
Budova
• Řada schůzek (Anderle/Sekyra, Sirotek/Metrostav, právníci, znalci) 

– výsledek žádný, odstranili jsme zábrany a stříšky a soudní pře s firmou 
Sekyra Group pokračuje



CARDS

• od 12. 1. každé úterý  ráno kromě prázdnin core team PNG
• od ledna 1 x 14 dnů strategická skupina – ředitelé
• od dubna intenzivně s NK (+ MZK + VKOL) rovněž s KNAV
• CESNET

• EOSC/NUŠL/Repo – partnerství
• Memorandum o spolupráci

• Charta projednána, schválena PV MŠMT, ŘO OP JAK, MV OP JAK
• 1.  června 1. kulatý stůl
• 4. dubna Řídicí výbor CARDS, 30. května ŘV EOSC-CZ

• Projektová žádost odevzdána 31. 8. v termínu – neprošla, nyní doplnění 
dokumentace a příprava nové PŽ

• Prezentace zahraničních konsorcií 
• Alma-Primo PL, AT, CH, DE
• FOLIO – EBSCO/Cosmotron, GBV



CARDS



„Knihovna je služba“

CzechELib
• Nové kolo sjednávání všech 63 smluv, v tom 56 nadlimitních!

• Přechod na transformační – podpora OA – tokeny
• Wiley, Springer, ACS, RSC, OUP, CUP, T&F, Emerald, IEEE, Karger …

• Metodiky
• Určení plateb v konsorciu Wiley
• Přidělování tokenů

• Setkání Členských institucí
• Zahraniční aktivity – ICOLC, ESAC Workshop, OA 2020, EUA

• Závěrečná konference s mezinárodní účastí

• Od 1. 1. 2023 transformace LAJ na oddělení NC CzechELib v O8
• Poděkování



**************************************
****
Děkuji všem zaměstnancům, přátelům 
a podporovatelům NTK

Přeji klidné Vánoce a hodně zdraví 
a sil do nového roku 2023

**************************************
****
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