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I. 

 

Stručná charakteristika současného stavu PNP 

 

 

Sídlo: 

 

Památník národního písemnictví – Strahovské nádvoří. 1, 118 38 Praha 1 – Hradčany. 

Instituce si pronajímá  prostor 1 991 m2 v Klášteře premonstrátů na Strahově.  

 

Nemovitosti, které spravuje PNP: 

 

* areál letohrádku Hvězda – Praha 6 – Liboc, 

* areál budov a pozemků v Praze 6-Bubenči (V Sadech 2/44 a Pélleova 20/70).  

PNP získal příslušnost hospodařit s výše uvedeným areálem (majetek ČR ) usnesením vlády č. 346  

ze dne 23. 3. 2005 a č. 301 ze dne 22. 3. 2006:   

- budova  V Sadech 2/44 (Petschkova vila) bude, po soudním vyřešení otázky vlastnictví s MHMP  

a po generální rekonstrukci, novým sídlem PNP. V současné době již druhý kladný rozsudek ve 

prospěch PNP.  

- budova v Pélleově 20/70 – v roce 2007 byla navržena rekonstrukce a úprava vnitřních prostor        

( projektová dokumentace stavebních úprav a stavební povolení (platnost omezena zahájením  

stavebních prací do dvou let ode dne nabytí právní moci tj. od 25.11.2007 ). /Viz odkaz v Přílohách 

zaslaných MK ČR v r. 2008: Investiční záměr Sídlo PNP Pélleova 20/70 ( I. etapa ) + Kopie staveb. 

povolení vydaného OV O.U MČ Pha 6). Vzhledem k tomu, že tento projekt byl finančně náročný, 

bude provedena v roce 2009 změna užívání. V budově bude zřízeno reprografické pracoviště  

a  kanceláře prezentace sbírky. Přízemí bude využíváno po drobných úpravách jako komorní výstavní 

a programový prostor.   

 

Pronajaté objekty: 

 

V r. 2009 celkem  12 objektů z toho 11 objektů jako depozitární prostory:  2x Kladno, 1x Čáslav, 2x 

Chrudim, 1x Cerhovice, 1x Kladruby, 1x Opočno, sídlo PNP-Strahov, část prostor na zámku Staré 

Hrady, v areálu zámku Duchcov a 1x výstavní síň (Chrudim) 

 
Pronajímané prostory: 

 

* část 2. správního domku v areálu letohrádku Hvězda, 

* hodovní síň v letohrádku Hvězda, 

* sál B. Němcové – klášter premonstrátů na Strahově, 

* ubytovna badatelů – zámek Staré Hrady. 
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Současný stav sbírky 

 

 

Sbírka 

 

Evidence 

 

Sbírka PNP zapsána do CES dne 25.9.2002, PNP/002-05-10/195002 

podsbírka 18                     411 667 inv. č. 

podsbírka 19                         9 469 inv. č. 

podsbírka 15                       68 999 inv. č.  

podsbírka 24 (ex libris)    146 392 sb. př. 

Karáskova galerie            50 444 sb. př. 

a 

archiválie                       2 144 341 (arch. j.=inv.č.) 

 

Knihovna PNP (K/PNP) evidována jako veřejně přístupná (osvědčení o zápisu: MK ČR  

ze dne 18.12.2002, evid.č. 3223/2002). 

 

 

Akvizice 

 

* Akvizice tří sbírkotvorných oddělení probíhá systematicky podle strategie stanovené                    

v Koncepci rozvoje  PNP na léta 2002-2007  (viz Koncepce rozvoje PNP 2002-2007 též 

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz ).  

 

* Vydávání fondů klášterních knihoven (K/PNP) dokončeno (2003),  třídění zůstatku fondů 

klášterních knihoven dokončeno (2005), svazky roztříděny (zčásti pro doplnění podsbírek 18 a 19).  

 

* Historický fond (K/PNP) doplněn o exempláře ze svozových knihoven a zakonzervován. Knihy 

neodpovídající koncepci sbírkotvorné činnosti průběžně sepisovány a oceňovány, další postup              

podle zák. č. 257/2001 Sb. 

 
* V rámci soudních řízení k navracení majetku oprávněným osobám získalo oddělení knihovny              

PNP (K/PNP) knihovnu Z.Macka (rozsahem i obsahem velmi cenný soubor starých tisků a bibliofilií). 

Finanční náklady na konzervaci jsou však v rámci běžného rozpočtu PNP v současné době 

neuhraditelné.   

 

 

Katalogizace 

 

 

* Katalogizace zaměřena především na zpřístupnění dosud nezpracovaných rozsáhlejších či badateli 

nejžádanějších fondů 19. a 20. století včetně vypracování jednotlivých archivních inventářů či soupisů 

knihovních a sběratelských celků. 

 

* Katalogizace zatím  probíhá ve všech odděleních samostatně v různých počítačových databázích 

(Janus, Demus, ARL).  

 

* Obrazové soubory ke katalogizačním záznamům (zlatý fond, historický fond, vzácné sbírkové 

předměty) připojovány v databázi Demus v oddělení uměleckých sbírek (US/PNP). V databázi ARL 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
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(K/PNP) připojovány ke katalogizačním záznamům výběrově a jsou dostupné na intranetu.; databáze  

Janus (LA/PNP) má pro vkládání obrazových dat vytvořeny technické předpoklady. 

 

 

Automatizace a internet 

 

* Knihovna: pořízen AKS Advanced Rapid Library verze 1.0 @RL (2001)z dotace programu VISK, 

provedena konverze dat (2002), pořízení ADSL pro připojení sítě K/PNP k internetu a do sítě NK, 

dokončena revize 500 000 lístků jmenného katalogu (2004), provedeno jejich skenování, obrazové 

záznamy zpřístupněny (http://NRIS.NKP.cz) a na webu PNP. Kontinuálně pokračuje retrokonverze 

lístkových katalogů  v rámci programuVISK 5. 

 

* Literární archiv: pořízen  program JANUS pro katalogizaci archiválií (2002) v rámci grantového 

projektu  Archiv – databáze LA/PNP (GA ČR, 2002-2004), vytvořena vnitřní síť,  proveden import  

dat (2004). Část údajů z databáze Janus je přístupná na prohlížeči Badatelna z webových stránek PNP. 

 

* Sbírkotvorná oddělení PNP používají pro zpracování sbírky zatím nekompatibilní zpracovatelské 

systémy. Informace jsou poskytovány izolovaně, propojení zpracovatelských systémů zatím dořešeno 

nebylo. V současné době se hledá varianta, která by od roku 2010 vytvořila systémové propojení.  

 

*Bezdrátové připojení PNP na internet, připojení detašovaných pracovišť, vybudování vnitřní sítě.  

 

 

Inventarizace 

 

Inventarizace částí sbírky  jsou v archiváliích a v podsbírkách 15,18,19, 24 a podsbírky Karáskova 

galerie jsou  prováděny každoročně na základě příkazů ředitele. Ročně  průměrně zrevidováno 600-

700.000 inv.č. 

 

 

 

Uložení, ošetření, ochrana sbírky 
 

 

Depozitáře 

 

 

* V současnosti je kapacita depozitářů téměř vyčerpána (cca 4 600 m2). Sbírka PNP je uložena ve 11 

pronajatých, většinou mimopražských depozitářích a v jednom vlastním (hájenka v areálu letohrádku 

Hvězda – vybudován v r. 2004).   

 

*Stávající  stav má již řadu let mnoho nevýhod. Jedná se zejména o nejistotu setrvání v pronajatých 

depozitářích. Tato situace je nejvážnější ve Starých Hradech po změně majitele od roku 2008; musela 

být řešena hledáním náhradního depozitáře. Řešením je vybudování centrálního depozitáře. V této 

souvislosti se jedná o převedení dvou budov do majetku PNP (bývalá kasárna v Litoměřicích).  

Vybudování centrálního depozitáře by tak v budoucnosti zabránilo časté a pro sbírku škodlivé 

manipulaci se sbírkovými materiály. Zároveň by se tak vyřešily  i problémy s dnes již nevyhovujícími 

depozitárními prostory a s jejich zabezpečením (např.depozitář US/PNP  v Chrudimi je jištěn EZS a 

EPS, ale je umístěn na nevhodném místě mimo centrum města a bez fyzického dozoru).  

 

 

 

 

http://nris.nkp.cz/
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Bezpečnost, vybavení depozitářů 

 

* Depozitáře s výjimkami depozitáře Kabinetu exlibris US/PNP (náhradní depozitář po výpovědi 

z budovy Chrudimské besedy) a dvou depozitářů knihovny PNP (Cerhovice, Opočno) jsou vybaveny 

EZS.  

 

* EPS chybí: 

a) v depozitáři LA/PNP ve Starých Hradech ( neumožnění instalace novým majitelem ); řešeno 

depozitářem v Duchcově 

b)  v podzemním depozitáři K/PNP v Kladně (pronájem neumožňuje investici) 

c) v depozitáři v Duchcově (LA/PNP) – dořešení vybavení EZS a EPS  do konce r. 2009 

 

* Způsob kontroly vlhkosti a teploty  v depozitářích PNP zatím neodpovídá požadovaným 

parametrům; je řešen v rámci finančních možností. Předpoklad dořešení: v souvislosti se získáním 

centrálního depozitáře a s jeho vybavením.   

 

*Depozitáře vybaveny úložnými regály, částečně posuvnými sítěmi na obrazy a  odvlhčovači. 

Současné vybavení depozitářů je zastaralé a částečně nevyhovující. Část regálů je třeba nahradit  

a doplnit dalšími úložnými regály. 

 

 

Digitalizace a ochrana sbírky 

 

* Digitalizace ve sbírkovém oddělení uměleckých sbírek (US/PNP) probíhá v programu Demus. 

V knihovně (K/PNP) v rámci ARL a programů VISK 5- VISK 7 (digitalizace časopisů 19. století ). 

Digitalizace zpracovaných dat v LA/PNP (retrokonverze) je dokončena, zpracování probíhá v databázi 

Janus. 

 

* Obrazová digitalizace v oddělení literární archiv (LA/PNP) probíhá v současné době nesystémově -  

prolínají se výstavní požadavky a zakázky badatelů (řešením bude vybudování specializovaného 

digitalizačního pracoviště). V současné době existuje archiv CD ROM s celkovým počtem cca 6 500 

snímků. 

 

* V roce 2003 bylo vybudováno mikrofilmovací pracoviště LA/PNP na Starých Hradech pro 

mikrofilmování archivních materiálů pro povinnou mikrofilmovou dokumentaci  (zákon č. 499/2002 

Sb., o archivnictví); do provozu uvedeno v r. 2004. Do současné doby však není komplexně vybaveno  

(nemá možnost laboratorně vyvíjet filmy a chybí moderní čtečka). Do budoucnosti se počítá s jeho 

kompletací a umístěním v centrálním depozitáři ev. v novém sídle PNP.  

 

* Systematické odkyselování archivních dokumentů a restaurování i dezinfekce nejvíce ohrožených 

předmětů prováděny především z programu ISO a v rámci grantových projektů. 

 

* K vybudování moderního digitalizačního pracoviště PNP a konzervátorské (ev. restaurátorské) dílny  

zatím nedošlo. S vytvořením a umístěním těchto pracovišť se počítá v novém sídle PNP případně 

v centrálním depozitáři. 

 

 

Reprografické práce 

 

* Reprografické práce (skenování, xeroxování, fotografování) pro badatele i pro potřeby ostatních 

oddělení zajišťují částečně sbírková oddělení a externista. V současnosti se připravuje samostatné 

pracoviště, které by zajišťovalo tyto služby pro celou instituci. 
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Prezentace sbírky 

 

 

Stálé expozice 

 

* Letohrádek Hvězda: Minulost a přítomnost (od r. 2000), 

 

* Staré Hrady: Pracovny spisovatelů (Jar. Vrchlického od r. 1974, Al. Jiráska a E.Krásnohorské  

od r. 1997). 

 

Výstavní činnost 

* Prioritou koncepce rozvoje PNP na léta 2002-2007 byla orientace na odbornou práci se sbírkou a na 

její ochranu. Možné prostory pro výstavní činnost PNP byly značně omezené (Malá výstavním síň v 

sídle, výstavní prostor v letohrádku Hvězda a Nová výstavní síň v Chrudimi). I tak dosahovala 

výstavní činnost (realizovaná dle ročních plánů) v průměru 27 výstav ročně.                                                        

* Každoročně je organizována soutěž NČKR spolu s MK ČR spojená s výstavou.                                                    

* Pravidelně se pořádá Trienále současného českého exlibris  spojené s výstavou.  

 

Programová činnost 

 

Dle ročních  programových plánů pořádány: 

* literární či literárně naučné pořady pro děti a mládež – průměrně 20 pořadů ročně, 

* programy pro dospělé – průměrně 27 programů ročně, 

* přednášky pro studenty (mj. seznámení se sbírkou PNP) průběžně,  

* vernisáže k jednotlivým výstavám. 

Spolupráce s nakladatelstvími a společnostmi zaměřenými na literaturu při přípravách pořadů. 

 

Návštěvnost a cílové skupiny 

 

Průměrná návštěvnost výstav a pořadů kolísá mezi 16 000 - 20.000 návštěvníků ročně. 

 

Cílové skupiny návštěvníků: 

 

V podstatě všechny cílové skupiny kromě hendikepovaných  návštěvníků (chybí bezbariérové 

přístupy); skoro polovinu návštěvníků tvoří děti předškolního věku a žáci ZŠ. 

 

Propagace 

 

PNP vydává tiskové zprávy k výstavám, informační dvouměsíční programy akcí, pozvánky na výstavy 

a pořady, uveřejňuje aktuální informace o činnosti i programech na webových stránkách PNP. Stále 

však není dostatečná vzhledem k limitovaným finančním prostředkům a obtížnému získávání 

mediálních partnerů. 

 

 

Publikační činnost 

 

Pravidelně se vydávají katalogy nebo drobné tisky  k výstavám, periodikum Literární archiv (v r. 2009 

je připraven k tisku 41. ročník), na objednávku (v tištěné formě) inventáře zpracovaných archivních a 

knižních fondů, roční soupisy výstav a publikací. K rozšíření publikační činnosti (zejména uvažované 

edice zatím nepublikovaných materiálů z LA/PNP) chybí v současné době finanční prostředky. 
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Vědecko výzkumná činnost 

 

V současnosti době je dořešeno 14 projektů základního výzkumu (GA ČR, MK ČR) z toho 10 v letech 

2002-2007, 2 další projekty řešeny od r. 2007 - 2011. V  roce 2008 podán Ministerstvu kultury návrh 

na projekty, které by byly  řešeny v rámci aplikovaného výzkumu a doplňkového programu do r. 2015. 

V červenci 2009 požádal ředitel PNP dopisem OMG MK ČR o jednání  s ÚOHS o zařazení PNP mezi 

VO (výzkumné organizace). 

 

 

 

Hlavní úkoly PNP v letech 2002-2007 (viz Koncepce rozvoje PNP 2002-2007) 

 

 

a) získání a rekonstrukce nového sídla PNP (stále v soudním jednání), 

b) přípravný návrh koncepce stálé expozice v novém sídle instituce (zpracován),  

c) přednostní orientace na odbornou práci se sbírkou zejména její  ochrana (plněno), 

d) zlepšení fyzického stavu sbírky (částečně), 

e) zpracování sbírky v počítačových programech (probíhá), 

f) dokončení vracení sbírkových předmětů v rámci restitucí (stále probíhá), 

g) dosažení větší informovanosti o sbírce (plněno), 

h) vybudování mikrofilmovacího pracoviště (splněno částečně, viz  str. 5)  

i)  zvýšení průměrné mzdy zaměstnanců (splněno), 

j) zvýšení příspěvku na provoz a činnost instituce (jen jednorázově v r. 2008 a v roce 2009 na 

stěhování sbírky), 

k) posílení personálního obsazení jednotlivých oddělení PNP (částečně – o 3 pracovníky, případně 

v rámci organizační změny)  
l) rozšíření vědecko výzkumné činnosti v rámci grantů (naopak – omezení či ukončení některých 

programů vyhlašovaných ve veřejné soutěži MK ČR a omezení rozpočtu GA ČR, které se  

v posledních dvou letech dotklo zejména projektů humanitních oborů, vedlo  k zamítnutí několika 

nosných projektů PNP) . 

 

 

 

 

Největší problémy období 2002-2007/8 

 

 

a) Nedořešená otázka sídla (soudní spor o Petschkovu vilu – V sadech 2/44, P 6); nemožnost zahájení 

rekonstrukce objektu nového sídla, 

b) nedostatečná kapacita depozitářů pro uložení stále se rozrůstající sbírky - zvýšení prostorové tísně 

(postupné opouštění depozitářů v regionech na základě výpovědí vlastníků pronajatých objektů),  

c) nedostatek provozních prostředků pro základní činnost, 

d) nedostatek finančních prostředků na dokončení automatizace (propojení programů sbírkových 

oddělení),  

e) průměrná mzda zaměstnanců PNP nadále zaostávala za průměrem ČR, 

f) nedostatečné personální obsazení:  nedošlo k plánovanému nárůstu stavu o 12 přepočtených 

zaměstnanců, naopak došlo k snížení stavu zaměstnanců zřizovatelem, 

g) nedostatek výstavních prostor – z těchto důvodů utlumení programu krátkodobých výstav oproti 

většímu počtu z 90. let, 

h) nedostatek finančních prostředků pro zamýšlené stavební úpravy v areálu letohrádku Hvězda, 

i) nedostatek finančních prostředků na publikační a výstavní činnost.  
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II. – IV. 

 

II. Popis cílového stavu, k němuž má PNP dospět v letech 2009-2014, pro která je zpracována 

tato koncepce 

 

III. Stanovení metod a způsobů, kterými bude stanovených cílů dosaženo, včetně 

předpokládaných termínů 

 

IV. Ekonomická rozvaha, zdroje financování, personální zajištění 

 

 

Předpokladem úspěšného dosažení cílů koncepce rozvoje v letech 2009-2014 je:  

 

- vyřešení sídla PNP ( včetně pracoven, studoven, výstavního a programového prostoru)  

- vybudování centrálního depozitáře a s tím spojené další zlepšení fyzického stavu  

  a ochrany sbírky (včetně restaurátorské dílny) 

- nezbytná vnitřní reorganizace a personální změny – realizace do začátku r. 2010  

- navýšení příspěvku na provoz a činnost (zatím trvalý nepoměr mezi osobními a provozními  

  náklady v neprospěch odborné činnosti (osobní náklady v průměru tvořily v letech 2002-2008  

  60% rozpočtu).  

 

 

Nemovitosti 

 

II. 

 

a) Sídlo – budova Petschkovy vily, V sadech 2/44 – bude, po soudním vyřešení otázky vlastnictví 

   s MHMP a po generální rekonstrukci, novým sídlem PNP. 

 

b) Budova  v Pélleově ulici 20/70,  Praha 6 – Bubeneč ( převedení do nebytových prostor – využití 

    pro reprodukční pracoviště, pracoviště prezentace sbírky, programovou činnost komorního  

    charakteru. Případně pro dislokaci jednoho pracoviště uměleckých sbírek.     

 

c)  Areál letohrádku Hvězda - Praha 6 – Liboc (stálá expozice, příležitostné výstavy, programová  

     činnost). 

 

d) Vlastní, nově vybudovaný či zrekonstruovaný depozitář v blízkosti sídla PNP max.do 60 km  

    od  Prahy. V jednání bezúplatný převod kasáren v Litoměřicích pro centrální depozitář PNP. 

 
e) byt po manželích Ladislavu a Evě Mňačkových – dědictví ze závěti paní E. Mňačkové.  

    Získáno 31.3. 2009  

 

III. 

 

a) Po soudním vyřešení otázky vlastnictví  s MHMP- příprava a zahájení realizace inovovaného  

Investičního záměru navazujícího částečně na Investiční záměr předložený PNP ministerstvu kultury 

ČR již  2.10.2006 (ten byl jako příloha ke Koncepci rozvoje PNP  na léta 2008 – 2012 zaslán v květnu 

2008 MK ČR.)                                                                       

Termín: ihned po doručení konečného rozhodnutí 

 

b)  Budova v Pélleově  20/70 – stavební úpravy spočívající v dispozičních úpravách souvisejících se 

změnou užívání objektu pro potřeby PNP mj. k prezentační činnosti.  

Termín: 2010  

 



 9 

c) areál letohrádku Hvězda – částečná revitalizace „míčovny“ včetně 2. nádvoří a jejich uvedení do 

návštěvnického okruhu 

Termín: 2014 a dále 

 

d) Vlastní, nově vybudovaný  nebo zrekonstruovaný účelový objekt (centrální depozitář) v blízkosti 

sídla PNP (max. do 60 km od Prahy). V jednání objekty v Litoměřicích (bezúplatný převod).  

Termín: získání v  2009/2010; postupná rekonstrukce a přestěhování sbírky do konce r. 2014.                      

                                                              
e)byt po manželích Ladislavu a Evě Mňačkových  -  dlouhodobý pronájem  
Termín: 2010       

 

IV. 

 

a) Předpokládané náklady na generální rekonstrukci objektu  sídla PNP včetně vybavení:  

                                                                                                                     cca 250 mil. Kč 

     Zdroj financování: program náhrady objektů vydaných v restitucích (č. 334070) – 100 mil. Kč 

                                      z dalších finančních zdrojů MK ČR 

                                      fond reprodukce majetku PNP - 0,5 mil. Kč/rok  

 

b) Objekt Pélleova 20/70  

    Předpokládané náklady: max. do 100 000 Kč 

    Zdroj financování: program náhrady objektů vydaných v restitucích (č.334070) 

                                      investiční prostředky PNP 

                                       

c) areál letohrádku Hvězda (letohrádek, hájenka, trafostanice, míčovna) – řešení komplexně. 

     Předpokládané náklady: cca 23 mil. Kč 

     Zdroj financování: program ISPROFIN 

 

d) Vlastní, nově vybudovaný ev. zrekonstruovaný depozitář v blízkosti sídla PNP 

     (max. do 60 km od Prahy). 

     Předpokládané náklady: 80 mil. Kč z toho:  

- stavební úpravy(rekonstrukce topení, posílení statiky, EZS a EPS, nová elektroinstalace,    

      vybourání příček, nákladní výtahy) – 50 mil. Kč 

- vybavení – 10 mil. Kč 

- stěhování fondů všech tří sb. odd. – 20 mil. Kč 

 Zdroj financování: program ISO 

                                  dotace z ERDF prostřednictvím IOP  

 

 

Pronajaté objekty 

 

II. 

 

a) Chrudim – Nová výstavní síň – smlouva o pronájmu obnovena v r. 2009 na dalších 5 let.  

    Detašované pracoviště US/PNP Kabinet exlibris (KEL PNP)v Chrudimi  bude přestěhováno  

    ze stávajících prostor do nových prostor z důvodu výpovědi města Chrudimi. 

 

b) část prostor na zámku Staré Hrady  -  v pronájmu zůstává jen majitelem nezpochybněná část  

    (tzv. gotické křídlo – smlouva do r. 2015).  
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III. 

 

a) Přestěhování KEL/PNP ze stávajících prostor  

   Termín: 2009 

 

b) Část depozitářů zpochybněných majitelem SH či uložených v nevyhovujících prostorách bude 

přestěhována do depozitáře v Duchcově.   

Termín: do konce r. 2009  
V případě vybudování nového depozitáře budou fondy uložené zatím v pronajaté části Starých Hradů 

přestěhovány do nového objektu. 

Termín: postupně  

 

Pronajímané prostory 

 

II. 

a) Část 2. správního domku v areálu letohrádku Hvězda, 

b) hodovní síň v letohrádku Hvězda, 

c) sál B. Němcové – klášter premonstrátů na Strahově, 

d) ubytovna badatelů – zámek Staré Hrady  

 

III. 
 

a)+ b)  Prostory v části 2. správního domku a hodovní síň v letohrádku Hvězda budou i nadále 

pronajímány.  

Termín: 2009 a dále 

 

c) sál B. Němcové (klášter premonstrátů na Strahově) - v případě  dokončení generální rekonstrukce 

nového sídla (Petschkova vila)  a zprovoznění objektu v Pélleově ulici bude programová činnost ze 

strahovského sálu B. Němcové přenesena do těchto prostor. 

Do doby ukončení rekonstrukce bude sál B. Němcové nadále využíván k programové činnosti PNP. 

S jeho provozem souvisí nutné náklady na jeho údržbu a dovybavení osvětlovací a ozvučovací 

technikou. 

Termín: 2010 

 

d) V případě uložení fondů z depozitářů ve Starých Hradech do nového centrálního depozitáře bude 

pronajímaná ubytovna pro badatele ve Starých Hradech zrušena.  

Termín: dokončení rekonstrukce centrálního depozitáře 

 

IV. 

 

a) část 2. správního domku v areálu letohrádku Hvězda 

    Náklady:  0 

 

b) hodovní síň v letohrádku Hvězda  

    Finanční náklady na potřebné opravy zahrnuty v komplexním řešení  areálu letohrádku Hvězda,      

    (viz výše Nemovitosti), 

 

c) sál B. Němcové a Malá výstavní síň (údržba mobiliáře a na nákup osvětlovací techniky).      

     Předpokládané náklady:  cca 150 000 Kč            

     Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

 

d) ubytovna badatelů – Staré Hrady  

     Předpokládané náklady: pouze na nutnou údržbu 

     Zdroj financování: majitel objektu 
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Stav sbírky 

 

 

Priority odborné činnosti PNP budou i nadále soustředěny na systematické doplňování  

a rozšiřování sbírky, její zpracování, ochranu a výraznou prezentaci. 

 

Evidence 

 

Každoročně pravidelně doplňovaná evidence podle zák. 122/2000 Sb. 

 

Akvizice 

 

II. 

a) Strategie akvizice sbírkových oddělení, propojených obsahem fondů postupuje funkčním a 

ověřeným způsobem z let 2002-2007, tj. ve vzájemné spolupráci.  

 

 b) Pokračování a rozšíření akvizice audio a videozáznamů.  

Efekt: pro badatele, pro lepší využití sbírek. 

 

III. 

 

a) Navýšení příspěvku na nákupy 

Termín: 2010 

 

b) Vypracování projektu převodu audio/video na moderní nosiče - dodavatelsky  

Termín: průběžně  

 

IV. 

 

a) Předpokládané roční výdaje:                        1.000.000 Kč 

z toho: 

literární archiv                                                      500.000 Kč                                         

knihovna                                                               300.000 Kč 

umělecké sbírky                                                    200.000 Kč 

Zdroje financování: MK ČR – program ISO 

                                    z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                    sponzoři 

b) Předpokládané výdaje: smluvně – zatím neřešeno  

    Zdroje financování:       program ISO 

 

Katalogizace 

 

II. 

 

Databáze sbírkových oddělení doplněné o vybrané obrazové informace. 

Efekt: pro badatele, pro obecné poznání, pro pracovníky organizace, pro lepší využití sbírek. 

 

III.  

 

Vypracování systému pro ukládání obrazových dat a jejich zpřístupnění na internetu. 

     - K/PNP - technické řešení (zpracování modulu pro databázi ARL) zajistit dodavatelsky (firmou   

       Cosmotron). 

Termín: 2009-2010  

    - LA/PNP – vypracování systému obrazové digitalizace  

Termín: 2011 
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    - Vznik specializovaného pracoviště digitalizace a reprografických služeb včetně personálního  

       zajištění  (viz též oddíl Digitalizace) 

Termín: 2009/10 a postupně 

 

IV.  

 

- K/PNP  Modul pro databázi ARL – fa Cosmotron. 

Předpokládané náklady: 150 tis. Kč 

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP  
- Pracoviště digitalizace: navýšení počtu zaměstnanců o 5 SŠ ve třídě 9 (z toho :LA 2, US 2, K 1) a 2 

VŠ (informatici) 

Předpokládané náklady (plat, SP, ZP a FKSP): 1 793 000 Kč/rok  

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

 

Automatizace 

 

II. 

a) On-line přístup k informacím z dílčích databází. 

Efekt: pro badatele, pro obecné poznání, pro pracovníky organizace, pro lepší využití sbírek. 

  

III. 
 

a) Více způsobů řešení (konzultace s odbornými firmami). 

- Jedním z řešení: využít stávajících a vznikajících standardů pro popis všech tří druhů materiálů 

Předpoklad: zapojení do projektu Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví, které 

pomocí unifikace selekčních údajů umožňuje tuto službu. Při zpracování problematiky vycházet ve 

vztahu k LA/PNP z archivního standardu ISAAR (CPF) ve spolupráci s Národním archivem (základní 

pravidla se teprve zpracovávají). 

- Vypracování podkladů sbírkových oddělení  jako základ pro vybudování samostatného oddělení 

digitalizace 

Termín: 2009-2010 – realizace postupně  

 

IV. 

 

a) Propojení zpracovatelských systémů  

Předpokládané náklady: v současnosti nelze vyčíslit – předpokladem je vypracování projektu 

Zdroj financování: program ISO event. v rámci aplikovaného výzkumu (MK ČR) 

 

 

Inventarizace 

 

Každoročně na základě příkazů ředitele; zároveň s ní vytipování sb. př. pro digitalizaci a restaurování. 

 

 

Uložení, ošetření, ochrana sbírky 

 

Depozitáře 

 

II. 

 

Vybudování ev. zrekonstruování centrálního depozitáře pro uložení archiválií a sbírkových předmětů 

všech tří sbírkotvorných oddělení (EZS, EPS, vzduchotechniky, kompaktních regálů, výtahů a 

pohyblivých pásů) v operativní blízkosti sídla - s restaurátorskou dílnou, mikrofilmovacím úsekem, 

digitalizačním pracovištěm, studovnou; včetně odborného personálního zajištění.  

Efekt: pro zkvalitnění péče o sbírky, pro ekonomiku organizace.  
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III. 

 

a) zajištění budovy pro centrální depozitář. V r. 2009 jednáno o  získání kasáren v Litoměřicích. 

V případě získání budov: vypracování studie, rozpočtu a projektu jako podkladu pro stavební řízení, 

postupné zahájení rekonstrukce. Vypracování lokačních plánů na uložení sbírky ve spolupráci s 

projektantem, návrhů na vybavení depozitáře a postupné přestěhování materiálů z pronajatých 

depozitářů 

Termín:2009 - postupně do konce r. 2014 

 

IV.  

 

Předpokládané náklady: 80 mil. Kč  
Zdroj financování: program ISO 

                                  dotace z ERDF prostřednictvím IOP   

 

 

Bezpečnost, vybavení depozitářů 

 

Stávající depozitáře 

 

II. 

 

a)  LA/PNP – viz výše – do vyřešení problému centrálního depozitáře jen standardní údržba 

stávajících depozitářů LA/PNP. Vypracování projektu na vybavení centrálního depozitáře EZP a EPS. 
 

b) K/PNP, US/PNP  – zabezpečení EZP a EPS bude řešeno komplexně v souvislosti s vybavením 

centrálního depozitáře v Litoměřicích. Standardní údržba stávajících depozitářů K/PNP a US/PNP 

 

c) Nový centrální depozitář – viz výše odd. Depozitáře 

Efekty: zkvalitnění péče o sbírky. 

 

III. 

 

c)  Příprava a vypracování koncepce využití jako podklad pro projekt rekonstrukce a vybavení 

centrálního depozitáře. Vypracování finančního výhledu na 5 let. 

Termín: 2009- 2014 

 

IV. 

 

a), b) Předpokládané náklady: 

     Zdroj financování: z ročního rozpočtu na provoz 

 

c) Předpokládané náklady: v rámci kompletních nákladů na depozitář v Litoměřicích 

    Zdroj financování: program ISO 

                              dotace z ERDF prostřednictvím IOP   

 

 

Digitalizace 

 

II. 

 

a) Vypracování subprojektů digitalizace jednotlivých sbírkových oddělení (ve vzájemné spolupráci) je 

podmínkou vytvoření koncepce komplexní digitalizace. Zatím připravena první pracovní verze 

subprojektu K/PNP.   

b) Zřízení digitalizačního pracoviště. Cílem je: - zredukovat manipulaci s originálním materiálem ,     
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                                                                            - zprostředkovat badatelům informace 

Efekt: pro badatele, pro potřeby organizace, pro zkvalitnění péče o sbírky, pro efektivnější  

prezentaci PNP 

 

III.  

 

a) V rámci inventarizace provádět průběžně analýzu stavu sbírky, 

     - rozdělit sb. př. do skupin podle priority digitalizace,  

     - určit způsob digitalizace a rozvrhnout digitalizaci na etapy. 

   Při výběru metod porovnat ekonomické náklady na technické vybavení, personální zajištění,    

   zpřístupnění digitálních dokumentů a úložiště. 

   Subprojekty a návrh koncepce  zpracují sbírková oddělení PNP; vycházet ze zkušeností pracovišť,    

     která už pokročila v digitalizaci (např. Národní  knihovna) 

Termín: 2009 a dále 

 

IV.  

 

b) Moderní digitalizační pracoviště plánováno v nové sídle PNP ev. v novém centrálním depozitáři.  

     Náklady na vybavení zahrnuty v nákladech na generální opravu sídla pokud bude umístěno  

     v sídle či v rámci nákladů na centrální depozitář. 

 

 

Reprografické práce 

 

II. 

 

a) Funkční reprografické oddělení, které pokryje poptávku reprografických prací jak od badatelů, tak 

pro potřeby jednotlivých oddělení (výstavní, ediční činnost apod.).  

 

b) dovybavení mikrofilmovacího pracoviště laboratoří na vyvíjení filmů a moderní čtečkou. Možné  

řešit v rámci digitalizačního pracoviště. 

Efekty: pro pracovníky organizace, pro badatelské a ediční využití, pro efektivnější prezentaci PNP. 

 

III.  

 

a) Provést reorganizaci reprografických prací v PNP, personálně zajistit a technicky vybavit 

reprografické pracoviště PNP, aby mohlo plnit úkoly adekvátní potřebám instituce. 

Termín: 2010  

 

b)  viz v rámci projektu a vybavení centrálního depozitáře či nového sídla 

Termín: do r. 2014 

 

IV. 

 

a) Počet nových zaměstnanců: zatím neřešen 

    Předpokládané náklady (plat, SP, ZP, FKSP): zatím neřešeny 
    Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

 

b) Mikrofilmovací pracoviště – dovybavení laboratoří na vyvíjení filmů, moderní čtečka 

Předpokládané náklady: viz v rámci nákladů  na centrální depozitář či na nové sídlo 

Zdroj financování: program ISO 
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Prezentace sbírky 

 

Stálé expozice 

 

II. 

 

a) Expozice literatury v části přízemních prostor nového sídla v  Petschkově vile (viz Přílohu č. 4  ke 

Koncepci rozvoje PNP na léta 2008-2012, zaslanou MK ČR v květnu 2008; též webové stránky PNP).  
 

b) expozice v letohrádku Hvězda, 

 

c)  expozice pracoven spisovatelů na zámku Staré Hrady. 

 

III. 

 

a) - Zadání a vypracování dílčích scénářů dle stávající koncepce stálé expozice v novém sídle (ve   

      spolupráci s ÚČL AV ČR , FF KU a dalšími oborově příbuznými institucemi), 

    -  oponentské řízení  dílčích scénářů, 

    -  výběrové řízení na architektonické a grafické řešení expozice, 

    -  smluvní a finanční zajištění scénářů, architektonického a grafického řešení stálé expozice. 

Termín: 2010 - 2013       

      -  postupná realizace stálé expozice,  

      -  finanční zajištění vybavení stálé expozice výstavním nábytkem a audiovizuální technikou  

Termín: 2014 a dále   

 

b)  letohrádek Hvězda - Minulost a přítomnost …. 

Repase stálé expozice 

Termín: 2011 

 

c) Stálé expozice pracoven spisovatelů (Staré Hrady); otázka ev. budoucího umístění 

     expozic po zrušení nájmu depozitářů bude řešena postupně s majiteli výstavních prostor.                                                                                                      

                                                                                                                                             

IV.  

 

a) Předpokládané náklady vč. vybavení: 10 mil. Kč        

    Zdroj financování: program Kulturní aktivity MK ČR      

 

b) Předpokládané náklady: 80 000 Kč                   
Zdroj financování: program Kulturní aktivity (MK ČR)    

 

c) zatím neřešeno    

 

 

Výstavní činnost 

 

II. 
a) Realizace krátkodobých výstav ve vyčleněných výstavních prostorech nového sídla. 

 

b)  Větší efektivita výstavní činnosti (vytváření plánů krátkodobých výstav v delším časovém 

předstihu; výběr témat s větším důrazem nejen na interdisciplinárnost, ale i na zájem široké 

veřejnosti).  

 

c) Do zahájení výstavní činnosti ve vlastních výstavních prostorech v novém sídle, využívání: 

pronájmu Malé výstavní síně (Strahov), Nové výstavní síně (Chrudim) a dále možností bezplatných 

pronájmů, spolupořadatelství s oborově příbuznými institucemi; výroba putovních výstav.  
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d) Ve výstavních prostorech letohrádku Hvězda instalace 1-2 výstav během sezóny.  

 

e) Realizace virtuálních výstav formou digitálního zpracování.  
Efekt: pro obecné poznání  a pro lepší prezentaci PNP.  

 

III.  

 

a)- d)  

        -  zřízení výstavní rady PNP, 

        -  sestavení evaluačního systému posuzování výstavních projektů, 

        -  příprava dlouhodobé koncepce výstavní činnosti literárního muzea, 

        -  vypisování konkursů na výstavní projekty. 

Termín: 2009- a průběžně                            

 

e) Termín: 2011 

 

IV. 

 

a)  Krátkodobé výstavy v novém sídle PNP (pokud bude dokončena rekonstrukce) –  

    2-3 výstavy/rok 

Předpokládané náklady:  3 mil. Kč/rok 

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                  program Kulturní aktivity (MK ČR) 

                                  spolupořadatelé  

                                  sponzoři      

 

c) Krátkodobé výstavy v Malé výstavní síni PNP (Strahov)– 3-4/rok 

Předpokládané náklady: 300 tis./rok  
Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                 sponzoři 

 

c) Nová výstavní síň v Chrudimi - Kabinet ex libris – 4 výstavy/rok 

Předpokládané náklady: 180 tis. Kč/rok       
Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                  sponzoři 

                                                 

d)  výstavní prostor letohrádku Hvězda – 1-2 výstavy/rok 

Předpokládané náklady: 1,3 – 2,5 mil. Kč/rok 
Zdroje financování: program Kulturní aktivity (MK ČR) 

                                    z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                    spolupořadatelé  

                                    sponzoři 

 

e) Virtuální výstavy 

Předpokládané náklady: 200 000 Kč 

Zdroje financování: z vlastních prostředků                                   

 

                                                            

           

Programová činnost 

 

II. 

 

* Větší výběr různě zaměřených programů pro studenty a mladé lidi, 

* pokračování v programech pro děti předškolního a školního věku a pro seniory,  
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* konference k významným literárním výročím ve spolupráci s AV ČR a FF vysokých škol.  

* Nové formy: literární dílny a literárně historické semináře a soutěže, spolupráce s katedrou 

  alternativního divadla  DAMU, setkání s mladými autory, autorská čtení apod. 

* Eventuelní využití „míčovny“(pokud bude realizována její úprava) v areálu letohrádku Hvězda                                  

   (letní program) 

 

III.  

 

* Skladbu programů  více zaměřit  na skupinu návštěvníků produktivního věku (25-50 let) 

* Zvýšení návštěvnosti výstav i programů na základě atraktivnosti (důraz na současná témata), 

produkce většího počtu akcí a důraznější propagace.  

* Intenzivní pravidelný kontakt se SŠ a VŠ a zájmovými kluby mládeže pro stanovení priorit 

programů pro mladé lidi. 

*Navázání cílené spolupráce s MŠMT ČR (příprava výukových programů na multimediálních 

nosičích) a dalšími příbuznými organizacemi (Obec spisovatelů, PEN klub atd.) pro tvorbu programů 

pro všechny cílové skupiny návštěvníků. 

Termín: 2009 a průběžně 

 

IV. 

 

*Programy v sále  B. Němcové – Strahov  

Předpokládané náklady: 200 000.Kč/rok zejména   
Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                  sponzoři 

                                  spolupořadatelé 

 

* Programy v  sále v novém sídle (bude-li dokončena rekonstrukce) 

Předpokládané náklady: 200 000.Kč/rok  

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                  spolupořadatelé 

 

* Programy v  sálku v Pélleově 20/70 (komorní pořady) 

Předpokládané náklady: 100 000 Kč/rok 

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

                                  spolupořadatelé        

 

 

Propagace 

 

II. 

 

Zintenzivnění propagace v médiích  Zviditelnění PNP v širší veřejnosti. 

 

III.  

 

*Vypracování koncepce propagace v médiích 

Termín: 2010 a průběžně      

 

*Vypracování nového vizuálního stylu PNP  

Termín: 2010  

 

* Získávání finančních prostředků pro propagaci akcí.  

Termín: 2009 a průběžně  
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* Zřízení centrálního prodejního stánku PNP (předpoklad: nové sídlo).  
Termín: 2014 

 

* Rozšíření sortimentu dosavadní nabídky stávajícího prodeje (jednotlivé stánky v sídle instituce a 

v letohrádku Hvězda) např. o pohlednice s reprodukcemi materiálů ze sbírky, CD (letohrádek Hvězda, 

hry pro mládež s literární tematikou) a další upomínkové předměty. 

Termín: 2010 a průběžně      

  

IV.  

 

* Centrální prodejní stánek  

Předpokládané náklady zahrnuty do nákladů na generální rekonstrukci nového sídla V Sadech 2/44  

 

* Rozšíření sortimentu 

    Předpokládané náklady: 500 000 Kč 

    Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP    

                                      zainteresované firmy s nabídkou, která koresponduje s činností PNP  

 

 

 

Publikační činnost 

 

II. 

 

a) Sborník Literární archiv v nové grafické úpravě           

 

b) Nová ediční řada ze zajímavých materiálů ze všech sbírkotvorných odd. (nepublikované archivní 

texty, obrazové a autorské monografie, fotografické publikace apod.). 

 

c) Edice autorských čtení na DVD (získaných v programu Authentic) 

 

d) Kromě klasické produkce PNP rozšíření sortimentu pohlednic a vytvoření interaktivních CD      

    s virtuální prohlídkou stálých expozic. 

Efekty: pro obecné poznání, pro ekonomiku organizace, pro lepší využití sbírky a pro zvýraznění 

významu  instituce  

 

III.  

 

a) Příprava nové grafické podoby sborníku Literární archiv  

 

b) Vypracování edičního návrhu a grafické úpravy nové ediční řady, 

 

c) Vydání prvních svazků nové ediční řady, 

 

d) Vypracování projektu pro převod video sbírky (Authentic) na moderní nosiče.  
Termíny: 2010 -2012   

 

IV. 

a) Grafická úprava sborníku LA     

Předpokládané náklady: 80 000 Kč 

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 

 

b) Nová ediční řada PNP 

Předpokládané náklady: 150 000 Kč/rok 

Zdroj financování: z navýšeného příspěvku na provoz a činnost PNP 
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                                sponzoři - spoluvydavatelé 

 

c) Projekt Authentic – převod sbírky na moderní nosiče 

    Předpokládané náklady: 200 000 Kč/rok  

    Zdroj financování: program ISO                 

 

 

Vědecko výzkumná činnost 

 

II. 

 

a) Dořešení rozpracovaných projektů,  

 

b) přihlášení nových krátkodobých projektů (GAČR), 

 

c) Řešení projektů navržených do aplikovaného výzkumu, případně spoluřešitelství v mezinárodních 

projektech.  
 

III. 

 

a) Řešení a dokončení dvou projektů základního výzkumu přijatých v letech 2006 (MK ČR) a 2007 

(GA ČR). 

Termín: do konce r. 2011 

 

b -c) Průběžné přihlašování krátkodobých projektů základního výzkumu (GA ČR), projektů do 

aplikovaného výzkumu a doplňkového programu (MK ČR); ev. spoluúčast v mezinárodních 

projektech. 

Termín: průběžně 2009 a dále 

 

IV. 

 

a) finančně zajištěno do konce r. 2011 

   Zdroj financování: účelová dotace VaV MK ČR 

                                     GA ČR 

 

b) Zdroj financování: GA ČR 

 

c) Úkoly aplikovaného výzkumu a doplňkového programu 

Předpokládané náklady: 15 mil. Kč 

Zdroj financování: VaV MK ČR 
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V. 

 

Přílohy 

 

 

Níže uvedené přílohy byly zaslány s první verzí Koncepce rozvoje PNP 2008-2012 

v květnu 2008.  Uživatelský záměr centrálního depozitáře v září 2009. 

 

1. Stavební program (studie): Sídlo PNP – areál nemovitostí Praha 6 – Bubeneč, I. etapa a II. etapa, 

    2008 

2. Kopie Rozhodnutí – Stavební povolení vydaného OV OÚ MČ Praha 6 s nabytím právní moci  

    dne 25. 11. 2007 k Investičnímu záměru: Sídlo PNP, Pelléova 20/70 , Praha 6 – Bubeneč – I. etapa,     

     2006. Dokument Investiční záměr ... (2006) je k nahlédnutí v kanceláři ředitele PNP.  

3. Záměry projektů v oblasti kultury financovatelných  z ERDF prostřednictvím IOP (Projekt výstavby 

nového depozitáře PNP, 2006) 

4.. Koncepce dlouhodobé expozice PNP, V Sadech 44 v Praze 6 – Bubeneč, 2006  

5. Vyjádření Rady PNP ke Koncepci rozvoje PNP na léta 2008-2012   

 
 


