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Abstrakt

Tématem  práce  je  rozbor  Rakouské  národní  knihovny  jako  jedné  z největších 

a nejstarších evropských knihoven. Samotná práce na svém začátku shrnuje obecnou 

problematiku definování pojmu „národní knihovna“, vývoj a vymezení současných 

funkcí národních knihoven. V dalších kapitolách je již Rakouská národní knihovna 

popisována z pohledu historického vývoje a vymezení současných úkolů. Důraz je 

kladen  na  rozbor  jednotlivých  informačních  fondů,  zejména  primárních  z nichž 

některé  nabývají  celosvětového  významu.  Sekundární  informační  fondy  jsou 

rozebrány  z  pohledu  dostupnosti  přes  internet.  Krátká  část  se  věnuje  samotným 

budovám knihovny.  Druhá  polovina  práce  je  pak  věnována službám a  projektům 

knihovny.  V této  části  je  též  zahrnuto  představení  jednotlivých  muzeí  Rakouské 

národní  knihovny.  Zmíněny  jsou  též  některé  aktivity  knihovny  na  národní 

i mezinárodní úrovni. [Autorský abstrakt].
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Předmluva

Tématem  bakalářské  práce  je  Rakouská  národní  knihovna,  její  funkce 

a informační služby, tedy celkový popis a poslání jako ústřední rakouské knihovny. 

Při výběru tématu mě ovlivnil můj dlouholetý zájem o historii, neboť z tohoto 

pohledu má Rakouská národní knihovna co nabídnout. Dalším faktorem byl zájem 

o obecné  funkce  a  hlavně  poslání  národních  knihoven,  který  byl  u  mě  pozitivně 

podpořen všeobecnou debatou kolem výstavby nové budovy pro Národní knihovnu 

České republiky.

Cílem  práce  bylo  nastínit  současnou  situaci  Rakouské  národní  knihovny 

s ohledem  na  její  historický  vývoj  a  také  ve  srovnání  s obecnou  teorií  funkcí 

národních knihoven. Postupně tak byly rozebrány jednotlivé informační fondy, které 

jsou základními kameny knihovny a do jisté míry pracují samostatně. Pozornost byla 

věnována i informačním a dalším službám, které knihovna poskytuje.

Základní  informační  a  bibliografická  příprava  proběhla  vypracováním 

bibliografického  soupisu  na  téma  Rakouská  národní  knihovna  [SKRUŽNÝ, 2009, 

s. 1-12] jako seminární práce v rámci předmětu Bibliografických rešeršních služeb. 

Další  příprava probíhala  v rámci  četby odpovídajících  knižních  publikací,  webové 

prezentace  knihovny  a  prostudováním  dalších  relevantních  webových  stránek. 

Hlavním  problémem  byl  nedostatek  aktuálních  česky  psaných  zdrojů.  Překládání 

z německy psaných zdrojů mě stálo u složitějších témat popisu knihovny více času, 

než jsem původně předpokládal.  Problémy se také objevily při překladu některých 

německých  oborových  termínů.  Tento  problém  jsem  řešil  díky  části  webové 

prezentace Rakouské národní knihovny přeložené do angličtiny. Z anglického jazyka 

jsem  pak  dané  termíny  vyhledával  v terminologickém  slovníku  TDKIV  Národní 

knihovny České republiky.  Bohužel k osobní návštěvě Rakouské národní knihovny 

jsem se během zpracování bakalářské práce nedostal, ale doufám, že tak učiním co 

nejdříve.

Hlavní  text  je  tvořen  pěti  kapitolami  složenými  z jednotlivých  podkapitol. 

Úvodní  část  práce  je  věnována  obecné  teorii  funkcí  národních  knihoven,  poté 

následuje stručný historický vývoj knihovny. Hlavní část nazvaná Zázemí knihovny 

se věnuje popisu základních prvků knihovny. Tam jsem zařadil zákonné vymezení 
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knihovny,  jednotlivé  informační  fondy (primární  a  sekundární),  budovy knihovny, 

zaměstnance,  uživatele a finance.  Další část se věnuje poskytovaným informačním 

službám a ostatním činnostem jako jsou projekty nebo prezentace fondu v muzeích.

Práce má celkem 64 stran a 2 strany příloh se čtyřmi fotografiemi. Informační 

zdroje  jsou  citovány  podle  normy  ISO  690  a  ISO  690-2.  Celkem  uvádím  49 

informačních zdrojů, se kterými jsem pracoval. Citování v bakalářské práci je pomocí 

prvního  údaje  záznamu a  data  vydání  neboli  podle  tzv.  „Harvardského systému“. 

Vzhledem k tomu, že v mé práci používám i kulaté závorky, jsou citace v textu pro 

lepší orientaci v hranatých závorkách. Pro odkazování webových stránek některých 

katalogů, které Rakouská národní knihovna zpřístupňuje přes internet,  jsem využil 

poznámek pod čarou.

Na  závěr  bych  chtěl  poděkovat  především  vedoucí  mé  práce  PhDr.  Evě 

Bratkové  za  odborné  vedení,  pomoc,  cenné  rady,  připomínky  a  poskytnuté 

konzultace, které mi byly velkým přínosem při vypracovávání bakalářské práce.
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1  Úvod

1.1 Národní knihovny

Národní  knihovny  připomínají  běžnému  občanu  především  reprezentaci 

národní  identity,  která  je  podložena  uchováváním  národní  literatury  a  tedy  jeho 

paměti. Snahou těchto institucí však není plnit pouze archivní a reprezentativní roli, 

a tedy definovat všechny jejich funkce je velmi obtížné. Tyto knihovny totiž ve své 

historii vznikaly z různých základů a za různých okolností. Některé byly vytvořeny 

uměle, jiné se vyvíjely z univerzitních knihoven nebo existují i ty, které plní funkce 

totožné  pro  národní  knihovny,  sami  ale  označení  „národní“  neužívají.  V minulém 

století proto byla velká snaha nalézt společnou definici a sjednotit funkce, které by 

národní  knihovna  měla  plnit.  První  definici  se  podařilo  přijmout  v roce  1970  na 

16. všeobecné  konferenci Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

UNESCO. Tato definice vymezuje národní knihovny jako „knihovny, které jsou bez  

ohledu na svůj název zodpovědné za získávání a uchovávání kopií všech významných  

publikací vydaných v dané zemi a působí jako ‘depozitní‘ knihovny, buď dle zákona,  

či dle jiných rozhodnutí. Obvykle budou též vykonávat některé z následujících funkcí:  

vytvářet  národní  bibliografii,  uchovávat  a  udržovat  aktuální  rozsáhlý  

a reprezentativní  fond zahraniční  literatury včetně knih o dané zemi,  působit  jako 

národní bibliografické informační centrum, sestavovat souborné katalogy, publikovat  

retrospektivní národní bibliografii. Knihovny, které jsou nazývány ‘národními’, ale  

jejichž  funkce  neodpovídají  výše  uvedené  definici,  by  neměly  být  zahrnuty  do 

kategorie ‘národních knihoven’” [SCHICK, 1971, s. 8-9].

V roce 1991 zveřejnil svou studii Graham P. Cornish a podle ní se národní 

knihovny  shodují  pouze  ve  třech  rysech  -  z největší  části  jsou  financovány 

z veřejných prostředků, jsou otevřeny veřejnosti a působí jako hlavní archiv tištěného 

materiálu  produkovaného  v určité  zemi  či  týkajícího  se  určitého  regionu 

[NĚMCOVÁ, 2004, s. 255].

V normě ISO 5127 vydané v roce 2003  Informace a dokumentace - Slovník je 

národní knihovna definována jako  „knihovna se zvláštní odpovědností za získávání 

a uchovávání  exemplářů  publikací  vydaných  v dané  zemi“  [ISO  5127,  2003, 

čl. 3.2.02]. Problémem ISO definice i definice UNESCO je, že zahrnuje i knihovny, 
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které  nepůsobí  jako  národní  knihovny,  ale  vykonávají  její  funkce.  Obě  se  také 

zaměřují  na  univerzálnost  fondů  a  tím  vylučují  oborové  národní  knihovny,  které 

známe hlavně ze Spojených států amerických [NĚMCOVÁ, 2004, s. 255].

Velké množství  národních knihoven vznikalo otevřením královských sbírek 

veřejnosti  nebo  darováním  soukromých  sbírek  národu.  U  většiny  knihoven  se 

základním  kamenem  jejich  fondu  stala  maximální  akvizice  tištěné  produkce  bez 

ohledu  na  obor,  původ či  jazyk.  V polovině  minulého  století  však  došlo  ke  krizi 

dosavadního fungování národních knihoven. Pokrok ve vědě a technice se projevil jak 

ve značném množství  tištěných publikací,  tak i  v nových nosičích informací,  které 

velmi komplikovaly dosavadní práci v knihovnách. Tuto krizi ještě rozvinul rozvoj 

specializovaných  knihoven,  které  dokázaly  uspokojit  potřeby  některých  uživatelů 

mnohem  lépe.  Výhodou  národních  knihoven  bylo  však  i  nadále  shromažďování 

publikací i z odvětví, pro něž neexistovaly specializované knihovny. 

V 50. letech minulého století se problematika národních knihoven dostala i na 

setkání  Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA). Výsledkem 

těchto diskuzí bylo zjištění, že národní knihovny se od sebe značně liší, a tak místo 

hledání definice, byly určovány a hodnoceny aktivity působení národních knihoven. 

Hlavním úkolem národních knihoven bylo systematické získávání a uchování národní 

literatury,  které  se  mělo  rozšířit  i  mimo  tištěné  dokumenty.  V oblasti  knihovního 

systému  země,  bylo  doporučeno,  aby  národní  knihovny  zaujaly  ústřední  místo 

v koordinaci národních knihovních služeb. V 60. letech K. W. Humphreys  rozdělil 

funkce  národních  knihoven  na  základní,  žádoucí  a  funkce,  jež  nejsou  nezbytně 

činnostmi  národní  knihovny  [HUMPHREYS,  1966,  s. 158-169].  K základním 

samozřejmě patřil co možná úplný fond literatury publikované v dané zemi, povinný 

výtisk,  fond  zahraniční  literatury,  publikování  národní  bibliografie,  národní 

bibliografické  informační  centrum,  publikace  katalogů  a  výstavy.  Mezi  žádoucí 

přiřadil účast na MVS, shromažďování rukopisných materiálů a provádění výzkumu 

knihovnictví.  A do poslední kategorie zahrnul organizování  mezinárodní  a národní 

výměny  knih,  shromažďování  literatury  pro  nevidomé,  profesionální  školení 

a metodickou pomoc knihovnám v zemi. Podle Humphreyse by tak národní knihovna 

měla být vedoucí knihovnou ve všech oblastech [NĚMCOVÁ, 2004, s. 256-257].
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Od  70.  let  vznikaly  další  významné  studie  týkající  se  poslání  národních 

knihoven. Zmíním zde studii G. P. Cornishe z roku 1991, která byla vytvořena jako 

analýza  vlivu  nových  informačních  technologií  na  funkce  národních  knihoven. 

Zdrojem  pro  tuto  analýzu  se  stal  dotazník,  na  který  odpovědělo  72  národních 

knihoven.  Výsledky  opět  ukázaly  jak  odlišné  mají  funkce  a  jak  různě  jsou 

naplňovány.  Celkem  bylo  identifikováno  patnáct  funkcí:  budovat  centrální  fond 

materiálů produkovaných v a nebo o zemi či regionu, ve kterém je národní knihovna 

situovaná; udržovat obsáhlý fond zahraničních publikací; zajišťovat řízení knihovních 

a  informačních  záležitostí  na národní  úrovni;  být  centrem knihovnictví  a  hlavním 

hybatelem  v rozvoji  knihovnictví;  vytvářet  národní  informační  systém  za  účelem 

zabezpečení ekonomického a sociálního rozvoje na úrovni národní i osobní; získávat 

materiály prostřednictvím zákona o povinném výtisku; působit jako národní archiv 

pro  nepublikované  materiály;  vytvářet  bibliografické  záznamy  dokumentů; 

zpřístupňovat  fondy  pro  celonárodní  potřeby;  zaměřit  se  na  mezinárodní  systém 

dodávání dokumentů; působit jako národní zdroj pro netištěné materiály; poskytovat 

národní  referenční  služby;  převzít  odpovědnost  za  zachování  národního  tištěného 

dědictví; poskytovat místo pro centrální koordinaci výzkumu v knihovní a informační 

vědě; poskytovat národní služby pro hendikepované.

Zajímavou myšlenkou, kterou předložil M. B. Line, byla nepotřebnost národní 

knihovny, protože žádná z funkcí si to přímo nevyžaduje a jednotlivé funkce může 

převzít více knihoven. Tím se dostáváme i k důležité otázce, zda knihovny mají plnit 

roli funkční či spíše symbolickou. Problematika pojmu „národní“ je ve většině zemí 

synonymem k pojmu „státní“, někdy je však v úzké spojitosti s konkrétním jazykem 

a etnikem. V zemích, které svou nezávislost získaly poměrně pozdě a v době vzniku 

v nich neexistovaly královské ani národní  knihovny daného etnika,  byly funkcemi 

národní knihovny pověřeny např. univerzitní knihovny [NĚMCOVÁ, 2004, s. 258-

261].
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2 Historický vývoj Rakouské národní knihovny

Dějiny této knihovny sahají daleko do evropského středověku, neboť tenkrát 

patřily knihy spolu s dalšími cennostmi a relikviemi k pokladům místních panovníků. 

Za předchůdce vídeňské knihovny je proto pokládán poklad vévody Albrechta III., 

z jehož  majetku  jsou  dnes  v knihovně  uloženy  její  nejstarší  exempláře.  Nechal 

například  v  roce  1368  zhotovit  evangeliář,  který  patří  mezi  významné  umělecké 

skvosty. Další významný krok k budoucí národní knihovně byl uskutečněn za vlády 

císaře  Fridricha  III.  v 15.  století,  který  mimo  jiné  do  svého  pokladu  zahrnul 

i rukopisné cennosti z pokladu krále Václava IV. a také Zlatou bulu císaře Karla IV., 

která je kopií říšského dokumentu o volbě německých králů a byla  vydaná v roce 

1356.  Syn  Fridricha  III.  císař  Maxmilián  I.  dále  rozšířil  sbírku  o cenné  rukopisy 

a prvotisky hlavně díky sňatkům s Marií von Burgund a druhou ženou Biancou Marií 

Sforza. V této době nebyl celý poklad soustředěn na jednom místě, ale byl uložen na 

různých  hradech  v  Rakousku.  Z  roku  1504  se  také  dochovala  zpráva  humanisty 

Conrada Celtise, který se staral o knihovnu na Vídeňském hradě, z té je patrné, že 

knihy  již  nebyly  zařazeny  do  pokladu  s  ostatními  klenoty.  Tehdejší  knihovna 

označená  „Bibliotheca  Regia“  kromě  děl  řeckých,  latinských  a  dalších  autorů, 

vlastnila  i  několik  glóbů  a  map.  V  následujících  letech  měli  vliv  na  růst  fondu 

knihovny učenci, kteří pracovali pro císaře a kupovali knihy pro dvorní knihovnu. Po 

jejich smrti se často jejich osobní knihovna stala součástí té císařské. 

Další významná událost se stala za vlády císaře Maxmiliána II., který v roce 

1575 jmenoval holandského humanistu Huga Blotia prvním oficiálním knihovníkem 

císařské knihovny. V době kdy přebíral úřad, byla knihovna umístěna v Minoritském 

klášteře poblíž hradu a měla asi 9 tisíc knih a rukopisů. Po celkové kontrole stavu 

knihovny Blotius vyhotovil katalog podle autorů a také tematický katalog. Tuto práci 

předal již novému císaři Rudolfu II.  v roce 1576. Za vlády Ferdinanda II.,  přesně 

26. srpna  1624,  získala  dvorní  knihovna  právo  povinného  výtisku,  přesto  stále 

pocházela  většina  nových  přírůstků  z  nákupů nebo  přesunů z  jiných  knihoven  či 

soukromých knihovních sbírek [Rakouská národní knihovna, 1995, s. 7-9].

Důležitý mezník v dějinách dvorní knihovny se odehrál v 18. století, kdy císař 

Karel VI. nechal vybudovat novou knihovní budovu na dnešním Josefově náměstí 
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(něm. Josefplatz). Tento stavební projekt byl naplánován již jeho otcem Leopoldem 

I.,  ale  mohl  být  uskutečněn  až  po  skončení  válek  o  španělské  dědictví.  Stavbu 

naplánoval  architekt  Johann  Bernhard  Fischer  von  Erlach  a  dokončil  ji  jeho  syn 

Joseph  Emanuel,  celá  výstavba  probíhala  v  letech  1723  až  1726.  Poté  se  ještě 

dokončovala  vnitřní  výzdoba,  která  například  v Hlavním  barokním  sále  (něm. 

Prunksaal) (obr. 1) byla hotova až v roce 1730. Tento imperiální barokní sál tvoří 

celou čelní stranu Josefova náměstí a měří na délku 77,7 metru, na šířku 14,2 metru 

a na výšku 19,6 metru. Kopule pak dosahuje výšky 29,2 metru. V dnešním vstupním 

křídle namaloval Daniel Gran fresky s tématy světa a války, zatímco v zadním křídle 

s původním vstupem pro  císaře  a  dvůr  jsou  zobrazeny  alegorické  představy  nebe 

a míru.  V  kopuli  je  oslavně  znázorněn  Karel  VI.  a  historie  výstavby  knihovny. 

V knihovním sále  byly  od  té  doby  až  do  19.  století   uloženy  všechny  rukopisy, 

prvotisky,  tiskoviny,  glóby, mapy, hudebniny atd., což představuje kolem 200 tisíc 

knih pocházejících z 16. až 19. století. Knihovna bývala otevřena dopoledne od 8 do 

12  hodin  a  ve  vedlejší  místnosti  se  nacházela  čítárna.  Knihovna  sloužila  také 

k císařské  reprezentaci  před  diplomaty,  zahraničními  vědci  a  dalšími  vzácnými 

návštěvami.

Obrázek 1. Hlavní barokní sál (něm. Prunksaal)
[Österreichische Nationalbibliothek, 2009s]
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Další významnou osobností v dějinách knihovny byl holandský osobní lékař 

Marie Terezie Gerhard van Swieten, který se stal prefektem dvorní knihovny. Vyznal 

se v moderních vědách a aktuální literatuře, a proto zařídil nákupy nové literatury ze 

západoevropských zemí a současně byl také předsedou cenzurní komise. V budování 

pokračoval jeho syn Gottfried, který byl prefektem dvorní knihovny v letech 1777 až 

1803. V této době díky josefínským reformám docházelo k rušení klášterů, a tak se 

velké  množství  cenných  rukopisů  a  dalších  tištěných  děl  dostalo  do  majetku 

knihovny.  Gottfried van Swieten udělal  mnoho také v organizaci knihovny a roku 

1780 zřídil první lístkový katalog [KUBADINOW, 2004, s. 20]. Katalogy do té doby 

byly  uzavřené  knihy  nevhodné  k aktualizaci.  Tento  nový  technický  prostředek 

vyhověl požadavku včasně reagovat na nové světové události. Přesto však v novinách 

Realzeitung v souvislosti s vlivem osvícenství vyšel článek kritizující  tehdejší stav 

knihovny, která prý slouží pouze k reprezentaci dvora a ne k obecnému užívání. Když 

v roce 1806 došlo ke zrušení Svaté Říše Římské, která již svůj význam v moderní 

Evropě ztratila, neboť 2 roky předtím vzniklo Rakouské císařství sjednocující kromě 

Rakouska i českou a uherskou korunu, očekávalo se, že dvorní knihovna bude plnit 

roli  jakési  národní  knihovny  nového  císařství.  Díky  tomu  působili  v  knihovně 

i významní  slovanští  vědci  jako  polský  historik  Jozef  Maksymilián  Ossolinski 

a slovinský slavista a balkanista Bartholomäus Kopitar. Dnes tak Rakouská národní 

knihovna  vlastní  největší  sbírku  slovanských  rukopisů  mimo  slovanský  jazykový 

prostor. Naproti tomu maďarská sbírka již není tak rozsáhlá,  neboť po Rakousko-

Uherském vyrovnání 1867 bylo nařízeno odevzdávání povinného výtisku pro dvorní 

knihovnu jen z rakouské části říše. 

V dalším průběhu 19. století docházelo k postupnému zakládání jednotlivých 

sbírek jako jsou rukopisy,  papyry,  hudebniny,  mapy atd.  O to se zasloužil  hlavně 

Moritz  Graf  von  Dietrichstein,  který  knihovně  předsedal  a  poznal  důležitost 

a vědecký význam vytváření jednotlivých fondů. Když v revolučním roce 1848 byla 

Vídeň  ostřelována  vojskem  generála  Windischgrätze,  hrozilo  knihovně  zničení 

požárem,  protože  byl  zasažen  i  nedaleký  hrad,  ale  naštěstí  se  tak  nestalo.  Po 

všeobecném uklidnění, když nastoupil na trůn František Josef I., byla otevírací doba 

knihovny prodloužena. Později v 70. a 80. letech 19. století, kdy předsedal knihovně 

Ernst Ritter von Birk byla knihovna i nadále spíše uzavřenou institucí a neměla ani 
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vhodnou čítárnu. Na druhou stranu tento předseda nechal zhotovit novou katalogizaci 

tiskopisného fondu, tento katalog je ještě dnes užíván a obsahuje stav z let 1501 až 

1929.  Dalším  nástupcem  byl  Wilhelm  Ritter  von  Hartel,  který  přestože  působil 

v knihovně pouze pět let, stačil zavést objednací lístky, díky kterým byla požadovaná 

kniha k dispozici do dalšího dne [Rakouská národní knihovna, 1995, s. 16].

Po  něm  zaujal  místo  předsedy  knihovny  orientalista  Joseph  Ritter  von 

Karabacek,  který vedl knihovnu dalších 18 let.  Jemu se podařilo získat významné 

papyrové dokumenty,  které se staly základem pro dnešní renomovanou papyrovou 

sbírku národní knihovny. Nadále se snažil knihovnu více otevřít veřejnosti, proto se 

dále rozšířila otevírací doba a byla vytvořena nová čítárna. Během I. světové války 

byla  práce  v  knihovně  velmi  obtížná,  čítárny  byly  dočasně  uzavřeny 

a neuskutečňovaly se ani nákupy nových publikací. Navíc chyběl i personál, který byl 

často odvelen na frontu.

Po  válce  došlo  k  rozpadu  Rakousko-Uherského  císařství  a  vznikl  nový 

Rakouský stát.  Dvorní  knihovna tak od roku 1920 nesla  název  Národní  knihovna 

(něm.  Nationalbibliothek)  a  to  mělo  vysvětlit  její  charakter  i  samotnou  existenci 

v novém státě. Nové jméno ale bylo těžko přijímáno, neboť žádný rakouský národ 

v podstatě neexistoval a národní identita se hledala v sousedním Německu. Ředitel 

knihovny Josef Donabaum však název schválil  a dějiny knihovny a její fond tvoří 

věrný  obraz  mnohonárodnostního  dědictví  rakouského  císařství.  Po  připojení 

Rakouska k Německé říši v roce 1938 se stal novým ředitelem nacionální socialista 

a člen SS Paul Heigl, jeho předchůdce byl zatčen. Během této temné doby získávala 

knihovna nový majetek především zabráním židovského jmění. Knihovna mohla nově 

čerpat  nejen  z Rakouska,  ale  i  Protektorátu  Čechy  a  Morava  a  z oblastí  kolem 

Jaderského moře. Získala tak zajímavé sbírky jak soukromých osob, tak židovských 

obcí, ale i ze zrušených spolků a organizací nepřátelských říši. Po skončení 2. světové 

války bylo první iniciativou generálního ředitele Josefa Bicka přejmenování knihovny 

na Rakouskou národní knihovnu (něm. Österreichische Nationalbibliothek). Spolu se 

společensko politickým vývojem země tak národní knihovna přispěla k identifikaci 

rakouského  národa  jako  zakládajícího  symbolu.  V roce  1966  následovalo  velké 

prostorové  rozšíření  a  byla  otevřená  nová  čítárna  na  Heldenplatz.  S  otevřením 

skladiště  pod  Burggartenterrasse  v  roce  1992  vyřešila  knihovna  svůj  skladový 
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problém na několik desetiletí. Dosud poslední velká stavební změna byla uskutečněna 

adaptací  krásného renesančního Paláce Mollard (obr.2) v Herrengasse, kde nalezlo 

nové  stanoviště  Muzeum glóbů  (něm.  Globenmuseum),  Muzeum esperanta  (něm. 

Esperantomuseum) a Hudební fond [KUBADINOW, 2004, s. 23-25].

Obrázek 2. Palác Mollard
[Österreichische Nationalbibliothek, 2009s]
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3 Zázemí knihovny a jeho stav

3.1 Představení knihovny

Rakouská národní knihovna se jako centrální  a největší knihovna Rakouské 

republiky považuje za středisko informací sloužící veřejnosti, za centrum vzdělanosti 

a  kultury  a  významnou  paměťovou  instituci.  Jako jediná  knihovna  v zemi  obdrží 

podle zákona všechny publikace vydané v Rakousku, včetně elektronických off-line 

médií  a  obhájených  disertačních  prací  na  rakouských  univerzitách.  Kromě  toho 

knihovna shromažďuje literaturu o Rakousku publikovanou v jiných zemích, ale také 

literaturu významnou pro fondy jejích oddělení. Rakouská národní knihovna stojící 

na  základech  bývalé  dvorské  knihovny  habsburské  monarchie  uchovává  sbírky 

výjimečného  mezinárodního  významu.  Všechna  oddělení  jsou  „živými  místy 

vědeckého  výzkumu“,  která  jsou  v  úzkém  kontaktu  s  dalšími  vědeckými 

výzkumnými  ústavy.  Cílem  knihovny  je  zaujmout  co  nejširší  část  společnosti 

a k tomu slouží i další akce jako výstavy, koncerty, sympozia, prezentace a veřejná 

čtení.  Knihovnu  vede  od  roku  2001  Johanna  Rachinger.  V historii  je  tak  druhou 

ženou, která se stala ředitelkou Rakouské národní knihovny.

S přibližně 8 miliony knihovními jednotkami ve fondu je Rakouská národní 

knihovna největší knihovnou v Rakousku. Kromě shromažďování národní literatury 

buduje devět speciálních fondů s mezinárodním významem: Fond rukopisů a starých 

tisků,  Fond map  a Muzeum glóbů,  Hudební  fond,  Obrazový archiv,  Fond papyrů 

a Muzeum  papyrů,  Rakouský  literární  archiv,  Fond  uměle  vytvořených  jazyků 

a Muzeum esperanta,  Archiv  rakouské  lidové  písňové  tvorby  a  poslední  je  Fond 

letáků,  plakátů  a  exlibris.  Všem  těmto  fondům se  budu  ve  své  práci  podrobněji 

věnovat.

3.2 Úkoly Rakouské národní knihovny

Jako centrální  archivní  knihovna země získává Rakouská národní  knihovna 

díky  mediálnímu  zákonu  (něm.  Mediengesetz)  [Rakousko,  1981a,  s.  1561-1576] 

všechny  publikace  vydávané  v Rakousku  včetně  elektronických  off-line  médií. 

Rozšiřování  fondu  také  probíhá  v rámci  vhodného  doplňování  devíti  speciálních 
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fondů  příslušnou  odbornou  literaturou.  Pokud  jde  o  literaturu  publikovanou 

v zahraničí zaměřuje se knihovna na austriaka, tedy publikace, které se týkají území 

dnešní  Rakouské  republiky,  jsou  o  Rakušanech  nebo  jsou  v jiné  spojitosti 

s Rakouskem.

Jaké  jsou  však  vlastně  úkoly  Rakouské  národní  knihovny?  Podle  zákona 

[Rakousko, 2002b, s. 37-40] jsou určeny její povinnosti následovně:

Sbírat  a  archivovat  všechny  v  Rakousku  vydané  publikace  včetně 

elektronických médií. 

Sbírat  a  archivovat  publikace  vydané  v zahraničí  rakouskými  autory,  jakož 

i týkající  se Rakouska a Rakušanů, rakouské humanitní  a kulturní činnosti  a navíc 

zahraniční publikace se zaměřením na oblasti humanitních věd. 

Dlouhodobě  uchovávat  a  doplňovat  fond  podle  vědeckého  vývoje 

a zveřejňovat svůj narůstající historický fond. 

Vyvíjet  a  doplňovat  své  fondy  podle  současného  stavu  informačních 

technologií,  ale  také  se  účastnit  na příslušných  plánech  a  projektech  národních 

a mezinárodních institucí. 

Provádět  a  sledovat  výzkumné projekty a podílet  se  na vydávání  publikací 

a výzkumných prací.  Podporovat národní i mezinárodní výzkumné programy,  či je 

financovat přes sponzory. 

Nabízet  a  dále  rozvíjet  uživatelsky orientované  služby,  zejména informační 

služby,  provádět  rešerše,  meziknihovní  půjčky  a  dodávat  dokumenty,  provádět 

poradenství a školení interních uživatelů a  poskytovat reprodukční služby.

Vytvářet  obecné  výchovné  poslání  prostřednictvím  spolupráce  se  školami, 

univerzitami, pořádat vzdělávání dospělých. 

Provádět vědecké a kulturní akce.

Vydávat  rakouskou národní  bibliografii  [Österreichische  Nationalbibliothek, 

2009x].
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3.3 Povinný výtisk a další akvizice

Přibližně od 17. století byly dodávány do císařské dvorní knihovny kopie nově 

vydaných  publikací  v rámci  cenzurní  kontroly  a  k ochraně  proti  neoprávněným 

dotiskům.  K úplnému  vytvoření  pevného  právního  základu  ovšem  došlo  až 

prostřednictvím tiskového zákona v roce 1922. K nové úpravě pak došlo v roce 1981 

na základě spolkového zákona (něm. Bundesgesetz) o tisku a dalších publicistických 

médií  [Österreichische  Nationalbibliothek,  2009y].  Rakouská  národní  knihovna 

dostává  podle  tohoto  zákonného  nařízení,  jako  jediná  knihovna  v zemi,  povinný 

exemplář  ze  všech  v Rakousku  vydaných  nebo  přeložených  tiskovin.  Co  se  týká 

přesných počtů odevzdaných publikací,  jedná se o 4 kopie tištěných  periodických 

publikací  a  2  kopie  neperiodických  publikací  [Rakousko,  1981b,  s.  2229-

2230]. V roce 2000 došlo k novelizaci mediálního zákona  [Rakousko, 2000, 781-

782] a od tohoto roku jsou kromě tiskovin také „ostatní média“, zejména elektronické 

publikace  na pevných  datových  nosičích  (off-line  publikace),  nabídnuty a  dodány 

povinně.  Poslední  novinkou  je  novela,  která  vstoupila  v platnost  1. 3. 2009 

[Rakousko, 2009, s.1-5], umožňující Rakouské národní knihovně shromažďovat také 

online  média.  Knihovna  tak  archivuje  stránky  rakouské  domény  .at,  případně 

související  svým obsahem s  Rakouskem.  K tomuto  sběru  dat  dochází  na  základě 

generálního sběru dat maximálně čtyřikrát do roka. Knihovna má poměrně krátkou 

dobu  možnost  efektivně  shromažďovat  také  disertační  práce.  Podle  univerzitního 

zákona z  roku 2002 [Rakousko,  2002a,  s.  32]  musí  být  jeden  exemplář  obhájené 

disertační práce odevzdán studujícím do Rakouské národní knihovny.

Kromě zahraničních austriak je knihovna zaměřena na významné zahraniční 

publikace z oblasti  humanitních a přírodních věd.  Speciálně pak knihovna sleduje 

literaturu publikovanou v sousedních zemích. Zvlášť pokračuje ve sbírání literatury 

slovanských jazyků, které má svůj základ již v dobách habsburské monarchie a totéž 

platí  i  o fondu hungarik.  Zájem je i  o další  země,  které  byly  dynasticky spojeny 

s rakouským císařstvím.
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3.4 Fond

Fond  Rakouské  národní  knihovny  činil  k 31.12.  2008  přesně  7 905 150 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2008] nejrůznějších předmětů od knih a periodik 

přes  rukopisy  až  po  elektronické  dokumenty.  Za  rok  2008  byl  přírůstek  70 158 

knihovních  jednotek.  Kromě  Hlavního  oddělení  užití  a  informací  (něm. 

Hauptabteilung  Benützung  und  Information)  je  v knihovně  dalších  devět  velkých 

speciálních  fondů,  které  dále  podrobně popíši,  a  ještě  dva  menší  speciální  fondy. 

Těmito  menšími  fondy  jsou  Rakouské  divadelní  muzeum  (něm.  Österreichisches 

Theatermuseum) sídlící v barokním Lobkowitzově paláci a Grafický fond Albertina 

(něm.  Grafische Sammlung Albertina),  který se nachází  v paláci  Albertina.  Těmto 

dvěma fondům se dále již nebudu věnovat. Fond Hlavního oddělení užití a informací 

je  největší  v knihovně  (Tab.  1.),  sdružuje  jak  publikace  povinného  výtisku,  které 

nelze zařadit do ostatních fondů, tak další literaturu zaměřenou hlavně na humanitní 

vědy.

Název fondu 2008

Hlavní oddělení užití a informací 2 678 166

Fond rukopisů a starých tisků 824 615

Fond map a muzeum glóbů 1 456 295

Oddělení hudby 412 567

Obrazový archiv 1 584 706

Oddělení papyrů 233 906

Fond plakátů, letáků a exlibris 39 634

Rakouský literární archiv 26 023

Oddělení uměle tvořených jazyků a Muzeum 
esperanta 150 230

Fond lidové tvorby rakouské písně 38 992

Grafická sbírka Albertina 30 587

Rakouské divadelní muzeum 72 429

celkem 7 905 150

Tabulka 1. Velikost fondu v roce 2008
 [Österreichische Nationalbibliothek, 2008, s. 60-64]
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3.4.1 Speciální fondy

Z devíti velkých speciálních fondů Rakouské národní knihovny patří některé 

mezi  fondy  světového  významu,  jiné  jsou  zase  největšími  v Rakousku.  Všechna 

oddělení pracují do určité míry samostatně tzn., že vytvářejí nebo se účastní různých 

projektů  v Rakousku  i  v zahraničí,  pořádají  výstavy  a  využívají  vlastní  katalogy. 

Základy jednotlivých fondů se vždy tvořily v průběhu staletí v rámci dvorní knihovny 

z cílených nákupů nebo darů.

3.4.1.1 Obrazový archiv

Obrazový archiv Rakouské národní knihovny je největším centrem obrazové 

dokumentace  v Rakousku.  Fond spojuje  tři  významné  historické  sbírky:  Oddělení 

portrétů,  Obrazový  archiv  a  Knihovnu  císařské  rodiny.  Dnes  může  být  více  než 

1,6 milionu předmětů vyhledáno prostřednictvím internetu v katalozích obrazového 

archivu a kolem 200 tisíc obrazů lze prohlížet online. Každý rok se přibližně 10 tisíc 

dalších  snímků  zdigitalizuje.  Počátky sbírky  sahají  do císařské  rodinné  knihovny, 

která obsahovala mnoho portrétových grafik, knih, historických fotografií a dalších 

uměleckých  předmětů.  Jádro  Obrazového  archivu  tvoří  více  než  1  milion 

fotografických  negativů  s  širokým  spektrem  témat  od  portrétů  k  fotografiím 

architektury,  historickým  dokumentům,  fotografiím  z  každodenního  života 

a uměleckým fotografiím. Grafická sbírka dnes obsahuje více než 500 tisíc tištěných 

grafik,  akvarely a  kresby a  knihovna císařské rodiny má asi  116 tisíc  knihovních 

jednotek.  Významná  je  například  sbírka  Johanna  Caspara  Lavatera  obsahující  asi 

22 tisíc uměleckých listů s ucelenou kolekcí z oblasti botaniky a zoologie, ale také 

sbírka  portrétových  miniatur  císařské  rodiny.  Největší  část  sbírky  tvoří  tištěné 

grafické portréty významných osobností.  Císařská rodinná knihovna vděčí za svou 

existenci hlavně císaři Františku I., který byl vášnivý sběratel knih. Tato soukromá 

knihovna se dědila v linii  prvorozených mužských potomků od roku 1835. V roce 

1921 se pak stala součástí Rakouské národní knihovny [KUBADINOW, 2004, s. 107-

115]. 

K pozoruhodnému  rozšíření  fondu  došlo  v  roce  1939,  když  byl  přesunut 

a začleněn  do  nově  založeného  Foto  archivu  Rakouské  národní  knihovny  fond 
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negativů Rakouské fotografické a filmové služby (něm.  Österreichischen Lichtbild 

und  Filmdienstes)  a  Rakouské  fotografické  centrum  (něm.  Österreichischen 

Lichtbildstelle).  Milion  fotografických  negativů  a  další  získané  pozůstalosti 

významných rakouských fotografů učinily Foto archiv Rakouské národní knihovny 

největším dokumentačním centrem historické i současné fotografie v Rakousku.

Oddělení má několik databází a knihovních katalogů. Je to například Bilddatenbank 

Bildarchiv  Austria  (http://www.bildarchivaustria.at/Pages/Search/ProfiSearch.aspx), 

databáze  která  obsahuje  zaznamenaný  digitální  fond Obrazového archivu.  V ní  je 

uloženo  kolem  120 tisíc  historických  portrétů  a  dalších  100 tisíc  historických 

fotografií.  Přístup k dalším online katalogům i informacím Obrazového archivu lze 

získat přes jeho vlastní stránku (http://www.bildarchivaustria.at). 

Na závěr kapitoly o fondu Obrazového archivu se ještě pozastavím u projektů, 

na  kterých  se  toto  oddělení  podílí.  V současnosti  běží  projekt  Portrétový  fond 

Rakouské  národní  knihovny  (něm.  Die  Porträtsammlung  der  Österreichischen 

Nationalbibliothek), ten má za cíl kvalitní zpřístupnění sbírky historických grafických 

portrétů,  kterých  je  přibližně  200  tisíc.  Další projekt  nazvaný  Obrazový  archiv 

Rakouska  (něm.   Bildarchiv  Austria),  který  běžel  do  roku  2004,  měl  vybudovat 

základnu pro digitalizaci,  archivaci,  internetovou  prezentaci  a  elektronické  využití 

historického obrazového fondu. Poslední a nejstarší projekt Digitální obrazový archiv 

(něm. Digitales Bildarchiv) ukončený v roce 2001 vytvořil novou strukturu největšího 

rakouského  dokumentačního  místa  obrazů.  Díky  tomuto  projektu  byl  vytvořen 

základní  funkční  model  pro  vytvoření  digitálního  obrazového  archivu,  který  určil 

kroky v  katalogizování  a  zpřístupnění  obrazového  fondu všech  sbírek  v knihovně 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009h].

3.4.1.2 Fond letáků, plakátů a exlibris

V roce 1912 byl v rámci císařské dvorní knihovny zřízen fond letáků. Dnes se 

toto speciální oddělení Rakouské národní knihovny zaměřuje na sběr letáků, plakátů 

hlavně  z oblasti  politiky  a  umění,  ale  také  na  shromažďování  exlibris.  V  rámci 

reorganizace  Rakouské národní  knihovny bylo  Oddělení  letáků,  plakátů  a  exlibris 

vytvořeno  v  roce  1995  sloučením  dvou  oddělení  fondu  tištěných  materiálů. 
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V současnosti celý fond spravuje asi 380 tisíc knihovních jednotek [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2008].  Nejstarší část fondu z období 16. až 19. století obsahuje 

přibližně 10 tisíc tisků, z nichž většina je z revolučního roku 1848. Patří sem různé 

oběžníky, dekrety vydané monarchií, vyhlášky atd.. Další významnou součástí fondu 

je sbírka z 1. světové války, která shromažďuje plakáty, letáky a pohlednice z válečné 

fronty  i  z civilního  zázemí.  Od  roku  1918  je  akvizice  letáků  a  plakátů  plněna 

především rakouským povinným výtiskem [MAZAL, 1987, s. 137-145]. 

Část  fondu zaměřena  na exlibris  obsahuje asi  9  tisíc  listů  z let  1500-1850, 

dalších přibližně 45 tisíc bylo vydaných při zvláštních příležitostech a asi 34 tisíc je 

z let 1900-1960.  Jádro sbírky je tvořeno exlibris z knih dvorní knihovny a kolekce 

Rudolfa Benkarda s více než 6 tisíci listy z období od 16. do 18. století získané v roce 

1930. 

Celý  fond lze  vyhledávat  v několika  online  katalozích,  pro  letáky  z 16.  až 

19. století je to  Flugblätterkatalog1. Online katalog pro exlibris ještě není dokončen 

a katalog shromažďující plakáty z let 1900 až 1950 je nazvaný Bildindex der Kunst  

und Architekt2. 

Oddělení opět pořadá pravidelné výstavy na určité téma ze svého fondu. Také 

se účastní  několika projektů,  které  podporují  spolupráci  při  konání výstav  plakátů 

v Evropě a při pořádání dalších akcí [Österreichische Nationalbibliothek, 2009m].

3.4.1.3 Oddělení Map

Oddělení  map  (něm.  Kartensammlung)  Rakouské  národní  knihovny  bylo 

založeno v roce 1906, ale mapy byly sbírány pro bývalou císařskou dvorní knihovnu 

již v 16. století. Po skončení první světové války došlo k růstu fondu nabytím map, 

atlasů a zeměpisně-topografických zobrazení (pohledy na města a krajiny) z bývalé 

habsburské  rodinné  knihovny,  z grafické  kolekce  Albertina  a  Vojenského 

zeměpisného ústavu.  Roku 1953 se oddělení map sloučilo s  Muzeem glóbů, které 

zpřístupňuje veřejnosti  jednu z celosvětově nejvýznamnějších sbírek starých glóbů 

a nástrojů souvisejících s glóby [Österreichische Nationalbibliothek, 1979, s. 76-81]. 

1 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=flu>.
2 Dostupný z WWW: <http://www.bildindex.de/?ARCHIV_wien_oenb#|home>.
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Fond  oddělení,  které  je  jednou  z  nejdůležitějších  institucí  svého  druhu, 

obsahuje asi 275 tisíc map, 290 tisíc geograficko-topografických pohledů, 599 glóbů, 

ale  také  asi  75  tisíc  svazků  odborné  literatury  a  atlasů  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2008]. Díky vyhlášce k mediálnímu zákonu  [Rakousko, 1981b, 

s. 2229-2230],  který  uděluje  povinnost  doručení  vydaných  publikací  do knihovny, 

jsou mapy zveřejněné v Rakousku přijaty téměř v celém rozsahu. Ze zahraničních 

publikací jsou ve fondu zastoupeny oficiální mapy. Při získávání další literatury se 

Rakouská  národní  knihovna  zaměřuje  především  na  materiály  popisující  dějiny 

geografie,  kartografie  a  etnologie,  geografických  objevů  a  cest,  jakož  i  studie 

Rakouska ve své moderní podobě i v bývalé monarchii. Jednou z nejcennějších sbírek 

je slavný barokní sběratelský atlas  Atlas Blaeu-Van der Hem složený z 50 svazků 

s přibližně 2 100 krásně zbarvenými tisky a ručními kresbami. Práce byla přinesena 

do Vídně princem Eugenem von Savoyen. Součástí fondu je také nejstarší dochovaná 

mapa Horního a Dolního Rakouska [Österreichische Nationalbibliothek, 2009i]. 

Celý  fond  oddělení  map  může  být  bez  ohledu  na  rok  vydání  příslušného 

dokumentu prozkoumán v online katalogu Katalog ab 19923. Krajinky a jiné obrazy 

geograficko-topografického  zobrazení  lze  hledat  přes  již  zmíněný  Obrazový 

archiv Rakouské  národní  knihovny  v jeho  online  katalogu  Bildarchiv  Austria  

(http://www.bildarchivaustria.at/). 

3.4.1.4 Oddělení hudby

Fond  tohoto  oddělení  vytváří  největší  Rakouský  hudební  archiv,  kde  jsou 

uchovány nejcennější původní hudební rukopisy. Kromě toho jsou zde uloženy i další 

hudebniny,  muzikologické  spisy,  nahrávky a  pozůstalosti  významných  rakouských 

skladatelů.  Počátek  fondu sahá  až  do  roku 1655,  kdy se  součástí  tehdejší  dvorní 

knihovny  stala  hudební  sbírka  Alberta  Fuggera.  Další  významný  růst  pak  nastal 

v roce 1826, kdy hrabě Moritz von Dietrichstein přenesl do císařské knihovny fond 

dvorní  hudební  kapely.  Od roku 1920 až do roku 2005 sídlilo  oddělení  v budově 

Albertina a v roce 2005 se přesunulo do Paláce Mollard. 

3 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB01>.
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Výraznými  skupinami  ve  fondu  jsou  rukopisné  partitury,  pocházející 

z knihovny Leopolda I. balené v bílém pergamenu a partitury z vlastnictví Karla VI. 

pro změnu balené v hnědé kůži. Tyto partitury zaznamenávají hudbu, která se hrála 

na  tehdejším  císařském  dvoře,  různé  italské  opery  a  oratoria.  Hudební  rukopisy, 

kterých je v knihovně asi 51 tisíc, se mohou chlubit  originálními pracemi Josepha 

Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, 

a Antona Brucknera [KUBADINOW, 2004, s. 101]. Celou historií hudby a hlavně 

rakouské hudby nás provedou tisky hudebních partitur, kterých je přibližně 130 tisíc. 

Knihovna také zřídila tzv. Fotogrammarchiv, který se skládá z reprodukcí (asi 60 tisíc 

listů) a umožňuje tak studium originálních rukopisů, které nejsou v držení oddělení 

hudby.  Dále  je  ve  fondu asi  8  tisíc  učebnic,  pozůstalosti  skladatelů  z  20.  století. 

Součástí jsou také zvukové nahrávky, kterých je přibližně 28 tisíc [Österreichische 

Nationalbibliothek,  2008].  Knihovna  také  poskytuje  kopie  katalogů  rakouských 

i zahraničních hudebních knihoven.

Hudební  oddělení  ve  spolupráci  s Ústavem  pro  Rakouskou  hudební 

dokumentaci  pořádá každoročně sérii  koncertů s důrazem na současnou rakouskou 

hudbu.  Koncerty se  konají  v Paláci  Mollard  v salonu Hoboken.  Dále se  podílí  na 

projektu  databáze  nazvané  Schubert  online (http://www.schubert-online.at),  která 

poskytuje reprodukce více než 500 hudebních partitur, dopisů a dokumentů o životě 

Franze Schuberta.

Hlavním katalogem je elektronický  Katalog der Musiksammlung4, zahrnující 

historické hudební tisky, hudební rukopisy a nahrávky.  Dokumenty získané po roce 

1992 pak sdružuje Katalog ab 19925 [Österreichische Nationalbibliothek, 2009j].

3.4.1.5 Rakouský literární archiv

Oddělení  sídlí  v Michaelově  křídle  poblíž  Michaelovy  kopule.  Rakouský 

literární archiv (něm. Österreichisches Literaturarchiv) shromažďuje a zpřístupňuje 

literární  pozůstalosti  rakouských  autorů  z  20.  století,  zejména  těch,  kteří  začali 

4 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=MUS>.
5 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB01>.
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pracovat po roce 1945. Tyto pozůstalosti knihovna získává buď ještě během života 

autorů nebo po jejich smrti. Cílem sbírky je její využití pro vědeckou analýzu.

Archiv  byl  oficiálně  založen  v roce  1989,  předtím  byl  součástí  oddělení 

rukopisů.  Tehdy  byly  nakoupeny  důležité  pozůstalosti  rakouských  autorů  Alberta 

Dracha,  Ericha  Frieda,  Petera  Hammerschlaga,  Odona  von  Horvátha,  Theodora 

Kramera,  Ernsta  Schönwiesea,  Manesa  Sperbera,  Hildy  Spiel,  Herberta  Zanda, 

Dorothy Zeemann a menší sbírka prací Jakoba Wassermanna. Úplně nezávislý provoz 

začal  až  v roce  1996.  Díky širokému  spektru  materiálů  nabízí  Rakouský literární 

archiv zajímavý pohled do života rakouských autorů. Fond například obsahuje nejen 

jejich práce, ale také korespondenci, jejich vlastní knižní sbírky,  osobní poznámky 

k pracím atd.. Na internetových stránkách Rakouské národní knihovny je k dispozici 

seznam autorů, jejichž pozůstalosti je možné vyhledat v archivu, navíc s odkazy přes 

které  je  možné  získat  podrobnější  informace  o  jednotlivých  autorech  i  fondu. 

Oddělení je opět zapojeno do různých projektů, týkajících se literárních pozůstalostí 

rakouských autorů [Rakouská národní knihovna, 1995, s. 43-45]. 

3.4.1.6 Oddělení papyrů

Fond  tohoto  oddělení  opět  patří  k těm  světově  významnějším,  protože  se 

svými přibližně 190 tisíci předměty je jedním z největších na světě. V říjnu 2001 tak 

byl  dokonce zařazen  do seznamu organizace  UNESCO „Paměť světa“ jako místo 

světového  dokumentačního  dědictví  [KUBADINOW,  2004,  s.  61].  Oddělení 

spolupracuje  s Muzeem  papyrů,  kde  jsou  vystaveny  zajímavé  předměty  fondu. 

Nejstarší  základ fondu pochází  od arcivévody Rainera,  který jako sběratel  starých 

egyptských textů daroval svou sbírku v roce 1889 císaři Františku Josefu I.. Na této 

sbírce měl podíl orientalista Josef von Karabacek, pozdější ředitel knihovny, který 

díky svým známostem dokázal získat pro arcivévodu Rainera zajímavé předměty. 

Celý historický fond oddělení  pochází  z Egypta  a je písemným svědectvím 

egyptských dějin v průběhu 3 tisíc let,  tedy přibližně od 15. století  př.  n. l.  až do 

15. století  n.  l..  Co  se  týká  písma  a  jednotlivých  knihovních  jednotek,  tak 

v hieroglyfech  a  hieratickém  písmu  je  přibližně  300  knihovních  jednotek, 

v démotickém asi 2 tisíce, v koptštině 26 tisíc, v řečtině 70 tisíc a arabštině 75 tisíc 
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textů. Další jazyky jsou použity již pouze na malém množství předmětů a nebudu je 

zmiňovat.  Součástí  oddělení  je také fond odborné literatury obsahující  asi 15 tisíc 

svazků. Zde jsou zahrnuty oblasti  egyptologie,  papyrologie,  epigrafické a klasické 

filologie.  Dále  jsou  tu  také  práce  o  historii  Egypta,  umění  i  každodenním životě 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009k]. 

Uživatel oddělení papyrů může pro vyhledávání textů využít online  Katalog 

der  Papyrusssammlung6.  Fond odborné literatury je  zaznamenán  pouze v tištěném 

katalogu Rakouské národní knihovny. 

Jako ostatní specializovaná oddělení v knihovně organizuje i oddělení papyrů 

výstavy,  ty probíhají  v prostorách Muzea papyrů,  kterému se budu ještě podrobně 

věnovat. Stejně tak se zapojuje do vědeckých projektů, ve kterých spolupracuje např. 

s Vídeňskou  univerzitou  nebo  Rakouskou  akademií  věd.  Nejzajímavější  je  asi 

Fajjúmský průzkumný projekt (ang. The Fayum survey project) na kterém Rakouská 

národní  knihovna  spolupracuje  s Britskou  akademií.  Projekt  zkoumá  Fajjúmskou 

oázu odkud pochází mnoho papyrů, které se nacházejí ve fondu Rakouské národní 

knihovny [Österreichische Nationalbibliothek, 2009l].

3.4.1.7 Oddělení uměle tvořených jazyků

Jméno dostalo toto oddělení až v roce 1990, ale základní fond byl založen již 

v roce  1927  Hugem  Steinerem  v souvislosti  se  založením  Muzea  esperanta 

v Rakouské  národní  knihovně.  Kromě  toho,  že  je  dokumentačním  střediskem 

a archivem, je také největší světovou oborovou knihovnou v oboru interlingvistiky. 

Ve  svém  fondu  dokumentuje  kolem  500  uměle  vytvořených  jazyků,  z nichž  se 

samozřejmě nejvíce věnuje esperantu [Rakouská národní knihovna, 1995, s. 83]. 

Tento  uměle  vytvořený  jazyk  je  dílem očního  lékaře  Ludvíka  Zamenhofa, 

původně ho nazval Lingvo internacia a až později dostal název esperanto. Od svého 

vzniku v roce 1887 se vyvinul  v úplně rozvinutý jazyk,  který dnes ovládá několik 

milionů lidí. Existuje mnoho mezinárodních organizací, které se tímto jazykem stále 

zabývají.  Všechny  pokusy  tohoto  i  dalších  uměle  tvořených  jazyků,  z nichž 

6 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB08>.
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významně je v knihovně zastoupen ještě jazyk Interlingua, jsou odpovědí na dávnou 

touhu  civilizace  po  jednotné  řeči,  první  menší  pokusy  byly  provedeny  již  ve 

středověku. Pozdější tvůrci uměle tvořených jazyků zdůrazňovali potřebu praktického 

využití,  proto  navrhovali  jazyky  snadné  na  učení  a  výslovnost,  mezinárodnost 

a přirozenost [KUBADINOW, 2005, s. 75-79]. 

Jak jsem již naznačil,  oddělení je úzce spojeno s Muzeem esperanta, kde se 

zajímavě prezentuje nejen tento jazyk, ale i základ svého fondu. Navíc dokumentuje 

i netradiční  pokusy  řešení  jazykového  problému,  jako  je  např.  oživení  klasických 

jazyků. Fond je rozdělen podle typu dokumentů, nejvíce tak zabírají tištěné svazky 

(35 tisíc), letáky (40 tisíc), asi 2,5 tisíce titulů časopisů, 2,1 tisíce muzejních exponátů 

a dalších rukopisů, fotografií apod. [Österreichische Nationalbibliothek, 2008].

Nejvýznamnější  online  katalog  pro  zájemce  o  uměle  tvořené  jazyky  je 

Trovanto7,  který dokumentuje knihy a časopisy.  Zmíněné fotografie pak lze nalézt 

v Bildarchiv  Austria8,  rukopisy  v ÖNB-Hanna-Katalog9.  Specialitou  pak  je 

zdigitalizování  100  raných  tisků  o  esperantu,  které  jsou  přístupné  přes  webovou 

stránku knihovny [Österreichische Nationalbibliothek, 2009n].

3.4.1.8 Fond rukopisů a starých tisků

V roce 2008 vznikl tento fond spojením Fondu rukopisů, autografů a Fondu 

prvotisků, starých tisků. První část fondu nabízí bohatý materiál ke studiu pro řadu 

vědních oborů z oblasti historie, literatury a umění. Ta je v rámci možností otevřena 

pro vědecký výzkum,  ovšem vzhledem k tomu,  že se jedná o vzácné sbírky,  jsou 

k dispozici až po předchozí písemné žádosti a to pouze některé. Uživatel zde nalezne 

rukopisy ze všech možných koutů světa i z různých časových období, jsou zde tak 

rukopisy z Rakouska i z Číny. Mezi jinými jsou pro nás zajímavé např. rukopisy krále 

Václava IV. Celkem je ve fondu kolem 65 tisíc rukopisů. Fond autografů obsahuje 

hlavně korespondenci a vládní dokumenty s podpisy panovníků a státníků. Nejstarší 

7 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?
func=file&file_name=login&local_base=ESPERANTO>.
8 Dostupný z WWW: <http://www.bildarchivaustria.at/Searcharchiv.aspx?txtQuickSearch=esperanto>.
9 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB06>.
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předměty jsou z 16. století a celkový počet autografů je přibližně 300 tisíc. Oddělení 

shromažďuje  také  oborovou  literaturu  a  rukopisné  katalogy  z celého  světa 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009o].

Rukopisy  i  autografy  lze  vyhledat  v katalogu  ÖNB-HANNA-Katalog10. 

Oddělení  pracuje  na  projektu  Rukopisného  fóra  Manuscripta  Mediaevalia 

(http://www.manuscripta-mediaevalia.de/)  ve  spolupráci  s Německou  výzkumnou 

společností (něm. Deutsche Forschungsgemeinschaft), kde lze zkoumat mnoho online 

katalogů o rukopisech i některé digitalizované katalogy a rukopisy prohlížet. 

Druhá  část  fondu  prvotisků  a  vzácných  tisků  zahrnuje  prvotisky,  neboli 

inkunábule, tedy tisky tištěné do roku 1500. Dále pak obsahuje staré tisky od roku 

1501 do roku 1850. Fond se nachází  v budově postavené Karlem VI. na dnešním 

Josefově náměstí.  Přibližně 200 tisíc svazků je uloženo v Hlavním barokním sále, 

zbytek  z celkového  počtu  asi  500  tisíc  svazků  je  uložen  v  nově  adaptovaných 

skladech.  Rakouská  národní  knihovna  má  čtvrtý  největší  stav  na  světě.  Přibližně 

pětina všech tištěných titulů z 15. století je v knihovně k dispozici. Součástí je také 

vzácná  sbírka  nazvaná  Bibliotheca  Eugeniana,  kterou  do  knihovny  přivezl  princ 

Eugen von Savoyen a je uložena v Hlavním barokním sále. Celkem je v tomto fondu 

přes 8 tisíc prvotisků, tisků z let 1501 až 1850 je přibližně 375 tisíc [Österrechische 

Nationalbibliothek,  2008].  I  tato  část  fondu  je  podpořena  vhodnou  oborovou 

literaturou.  Nejdůležitějším  katalogem  pro  studium  prvotisků  je  katalog 

Inkunabelzensus Österreich11.

3.4.1.9 Fond lidové tvorby rakouské písně

Instituce Lidové tvorby rakouské písně (něm. Österreichisches Volksliedwerk) 

je zaměřena nejen na sběr, ale i na výzkum, dokumentaci a pěstování lidové písně 

a hudby,  lidových  tanců,  poezie,  pověstí,  pohádek  a  lidového  dramatu.  Původní 

organizace  byla  založena  v  roce  1904 Ministerstvem školství,  jejím úkolem bylo 

vydat celou edici pokladů lidové písně všech národů habsburské monarchie. Po druhé 

světové válce spadala organizace  již s názvem Lidová tvorba rakouské písně  (něm. 
10 Dostupný z WWW:  <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB06>.
11 Dostupný z WWW:  <http://aleph.onb.ac.at/F?func=find-b&local_base=ink>.
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Österreichisches Volksliedwerk)  pod Komisi  spolkového ministerstva pro výchovu 

a umění (něm.  Kommission beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst). V 

roce  1974  se  mění  v  samostatné  sdružení,  které  zastřešuje  sběr  z  jednotlivých 

spolkových  zemí.  V roce 1994 byl  fond jako významná  rakouská  hudební  sbírka 

začleněn do Rakouské národní knihovny, instituce však má i nadále svoji nezávislost 

[KUBADINOW, 2004, s. 131]. 

Fond je největší rakouskou oborovou knihovnou v oblasti  lidové tvořivosti 

s důrazem na hudbu. Kromě rukopisů (asi  670), knih a periodik (15 000) jsou ve 

sbírce také audiovizuální nahrávky (přibližně 6 500), tisky notových partitur (kolem 

1 500)  a  obrazové  dokumenty,  kterých  je  necelých  15  tisíc  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2008].

Jako  online  katalog pro  tento  fond  knihovna  nabízí  INFOLK12.  Instituce 

Lidové  tvorby  rakouské  písně  provozuje  také  svoji  vlastní  internetovou  stránku 

http://www.volksliedwerk.at/. 

3.4.2 Ochrana a uchování sbírek - Konzervační institut

Úkolem  tohoto  institutu  (něm.  Institut  für  Restaurierung)  je  zachování 

a obnova všech knihovních sbírek Rakouské národní knihovny, aby i nadále mohly 

sloužit  budoucím  generacím  jako  kulturní  dědictví.  V rámci  své  činnosti  institut 

spolupracuje  se  všemi  odděleními  knihovny.  Vzhledem  k náročnosti  a  rozsahu 

jednotlivých sbírek Rakouské národní knihovny má na starosti údržbu od egyptských 

papyrů až po digitální nosiče. Cílem  konzervace je udržet všechny předměty v dobré 

fyzické  kondici  při  zachování  co  možná  největší  autentičnosti,  aby  vše  zůstalo 

i nadále přístupné.

Konzervační institut neobnovuje jen poškozené předměty fondu, ale vykonává 

např. i preventivní roli, tzn. že navrhuje optimální řešení pro dlouhodobé uchovávání 

sbírek.  Restaurované  objekty  projdou  nejprve  stabilizací  jejich  současného  stavu, 

který je často přímo katastrofální.  Ovšem některé knihovní jednotky nemohou být 

veřejnosti předvedeny ani po tomto zásahu. Obnova má především za úkol navrátit 

12 Dostupný z WWW: <http://www.dabis.org:3086/PSI/init.psi>.
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předmět  co  možná  nejblíže  jeho  původnímu  vzhledu  a  umožnit  jeho  dostupnost 

veřejnosti.  Pro dlouhodobé uchovávání  knihovních  fondů a  k  preventivní  ochraně 

proti  poškození  je  samozřejmostí  uskladnění  v optimálních  klimatických 

podmínkách,  jako  je  uložení  v nekyselém prostředí,  pravidelné  čištění  a  kontrola 

předmětů.  Celý  institut  pracuje  podle  posledních  vědeckých  a  technologických 

metod. 

U  předmětů,  které  mají  být  vystaveny,  zkoumá  konzervační  institut  nejen 

jejich  stav,  ale  v případě  potřeby  je  i  fyzicky  připraví  na  danou  výstavu.  Pro 

předměty,  které  jsou  posílány  jako  půjčky,  institut  vyhotovuje  zprávu  o  jejich 

aktuálním stavu a maximálně možných klimatických podmínkách, které jsou pro ně 

vhodné.  Cenné  předměty  navíc  na  místo  doprovází  i  speciálně  určený  kurýr 

[KUBADINOW, 2004, 133-134].

3.5 Sekundární informační zdroje

Rakouská  národní  knihovna  nabízí  mnoho  katalogů  dostupných  online  na 

internetu s možností objednání požadovaného dokumentu. Tyto katalogy lze rozdělit 

do skupin na hlavní katalogy, katalogy volně přístupného fondu, speciální katalogy 

a katalogy  jednotlivých oddělení. 

Tři hlavní katalogy jsou rozděleny podle času. Katalog ab 199213 (čes. Katalog 

od 1992) zobrazuje dokumenty získané knihovnou od roku 1992, ale i ty které byly 

vydány před rokem 1992. Další  je  Katalog 1930-199114,  který shromažďuje práce 

z těchto let a poslední je Katalog 1501-192915. I u těchto katalogů platí, že dokumenty 

vydané v letech 1501-1991, ale získané knihovnou až po roce 1992, jsou zapsány v 

katalogu Katalog ab 1992..

Další tři katalogy volně přístupného fondu jsou rozdělené podle jednotlivých 

čítáren.  První  zobrazuje  záznamy  dokumentů  dostupných  v Hlavní  čítárně16 (něm. 

Hauptlesesaal),  které  mohou  být  prohlíženy  v  čítárně  okamžitě  bez   předchozího 

13 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONB01>.
14 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONBPI>.
15 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONBAK>.
16 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=LES>.
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objednání.  Druhým  pak  je  katalog  Velkoformátové  čítárny17 (něm.  Großformate-

Lesesaal).  Posledním  je  katalog  shromažďující  volně  přístupný  oborový  fond 

Obrazového archivu18. 

Mezi speciální katalogy patří katalog  Ariadne19, shrnující články ze sborníků 

a periodik  spojených  s  ženskými  tématy.  Tyto  články  jsou  z části  obohacené 

abstrakty. Jinak samotnému projektu Ariadne se budu věnovat ještě později ve své 

práci. Posledním speciálním katalogem jsou Elektronické časopisy Rakouské národní 

knihovny20 (něm. Elektronische Zeitschriften der Östereichischen Nationalbibliothek), 

který poskytuje  rychlý strukturovaný a jednotný přístup k plným textům časopisů. 

Rakouská  národní  knihovna  spolupracuje  na  projektu  této  databáze  s Univerzitou 

v Řezně.

Katalogy fondů jednotlivých oddělení nebudu na tomto místě popisovat, ale 

budu se jim věnovat při rozboru jednotlivých oddělení. 

Rakouská  národní  knihovna  dále  nabízí  přístup  k asi  2,7  tisíc  databázím 

z nejrůznějších  zdrojů  a  specializovaných  oblastí  prostřednictvím  Datenbank-

Infosystem21. Abecední seznam v této databázi databází obsahuje přehled předmětů, 

který  pomůže  při  výběru.  Krátké  popisy  poskytují  informace  o  jednotlivých 

databázích a tipy pro jejich použití. Lze v nich shlédnout informace o literatuře i plné 

texty. Kromě volně přístupných databází jsou zde i licencované, přístupné pouze pro 

osoby,  které  vlastní  roční  členskou  kartu  Rakouské  národní  knihovny  nebo 

jednodenní kartu [Österreichische Nationalbibliothek, 2009b].

3.6 Budovy knihovny

V následující  podkapitole  krátce  popíšu  budovy,  v nichž  Rakouská  národní 

knihovna sídlí. Knihovna se nachází v objektu bývalého vídeňského hradu Hofburg, 

který  byl  přes  600  let  sídlem  rakouských  vládců.  Odtud  Habsburkové  vládli  od 

13. století až do konce monarchie v roce 1918. Postupem času a současně s rostoucí 

mocí  vídeňských  pánů  se  z opevněného  středověkého  hradu  vytvořila  honosná 

17 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=GRO>.
18 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=POR>.
19 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ARIADNE>.
20 Dostupný z WWW: <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ONB/>.
21 Dostupný z WWW: <http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=onb>.
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rezidence císaře habsburské monarchie. Každý panovník se snažil během své vlády 

rozšiřovat a upravovat Hofburg a díky tomu se časem vytvořil asymetrický komplex 

(obr.  3),  který zabírá  přes  240 tisíc  čtverečních  metrů,  je  složený z 18 traktů,  19 

nádvoří, 2,6 tisíc místností, ve kterých dnes pracuje asi 5 tisíc lidí. 

Nebudu  zde  popisovat  stavební  vývoj  všech  traktů  a  budov  v nichž  sídlí 

knihovna. Některým jsem se věnoval již v kapitole o historii knihovny, přesto se zde 

o  některých  zmíním.  Například  křídlo  na  Michaelově  náměstí,  kde  dnes  sídlí 

Rakouský  literární  archiv,  bylo  postaveno  až  v 19.  století  po  zboření  starého 

zámeckého divadla. Tuto část dokončil  Ferdinand Kirschner podle původních plánů 

Fischera von Erlach, který projektoval už v 18. století výstavbu Hlavního barokního 

sálu (něm. Prunksaal). Budova má architektonicky zajímavé zakřivení čelní fasády 

a padesát  metrů  vysokou  kopuli. Na  začátku  20.  století,  krátce  před  koncem 

monarchie, došlo k velké stavební úpravě na Náměstí Hrdinů. Kromě téměř náhodně 

vzniklé krásné parkové plochy s pomníky arcivévody Karla a prince Evžena, se na 

jižní straně náměstí tyčí Neue Hofburg (příl. 1.), dílo architektů Gottfrieda Sempera 

a Karla Hasenauera. Vnější hradní brána s přilehlými budovami je klasicistní stavba. 

Tato budova byla postavena jako jediná z původního grandiózního projektu přestavby 

císařského  sídla  v letech  1881-1913  a  pro  účely  knihovny  byla  zrekonstruována 

v letech  1965-1966.  Poslední  velké  úpravy byly  provedeny v létě  1992,  kdy byly 

otevřeny nové studovny a skladiště. V této části sídlí také hlavní informační centrum 

knihovny  (obr.  3).  Nový sklad  je  čtyřposchoďová  budova,  která  se  začala  stavět 

v roce 1988 a slavnostní otevření proběhlo 25.6.1992. Nejde zde pouze o sklady, ale 

o knihovní víceúčelovou stavbu, která má v nejvyšším podlaží i čtenářské prostory. 

Nová skladovací kapacita je pro 4 miliony svazků [FRANC, 1994, s. 381- 384].

 Dnes se v komplexu Hofburgu nacházejí kromě Rakouské národní knihovny 

i další  muzea  a  reprezentativní  prostory  a  také  sídlo  rakouského  prezidenta 

[HORÁKOVÁ, 1994, s. 375-380].

Vzhledem k rozlehlosti  celého objektu  jsou i  vlastní  oddělení  knihovny od 

sebe často vzdáleny. Zde uvedu podle obr. 3 jednotlivá oddělení knihovny:
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1. Josefovo  náměstí  (něm.  Josefsplatz),  hlavní  vchod -  Generální  ředitelství, 

Správa, Augustinská čítárna (něm. Augustinerlesesaal), Hlavní barokní sál, Fond 

rukopisů a starých tisků (vydané před rokem 1851)

2. Náměstí Hrdinů (něm. Heldenplatz), hlavní vchod - Recepce, Informace, Hlavní 

čítárna, Oddělení novin a časopisů, Muzeum papyrů, Oddělení papyrů, Oddělení 

plakátů, Oddělení vědeckých informací, Databanka, Elektronické rešerše, Ariadne 

Obrázek 3.  Plán budov Rakouské národní knihovny

Legenda: čísla označují jednotlivé budovy v nichž Rakouská národní knihovna sídlí 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009d]

3. Josefovo  náměstí,  Rukopisné  schodiště  (něm.  Handschriftenstiege) - Fond 

rukopisů a starých tisků, Fond map

4. Palác Mollard - Muzeum glóbů, Oddělení hudby, Muzeum esperanta, Oddělení 

uměle tvořených jazyků

5. Náměstí Hrdinů - Obrazový archiv

6. Michaelova kopule (něm. Michaelerkuppel) - Rakouský literární archiv
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7. Lobkowitzovo náměstí (něm. Lobkowitzplatz) - Rakouské divadelní muzeum

8. Josefovo náměstí zámecká cesta (něm. Josefsplatz Schlossergang) - Vzdělávací 

oddělení 

9. Operní ulička (něm. Operngasse) - Archiv rakouských lidových písní

10. Albertina - Studijní sál Albertina [Österreichische Nationalbibliothek, 2009d].

3.7 Dopravní spojení

Dopravních  spojení  do  knihovny  je  několik.  Prostřednictvím  U-Bahn,  tak 

i tramvajemi  či  autobusy.  U-Bahn  zajišťují  linky  U3  zastávka  Volkstheater  nebo 

Herrengasse a U1, U4 - zastávka Karlsplatz.  Tramvaje pak linky 1, 2, D-zastávka 

Burgring  nebo  Dr.  Karl  Renner-Ring.  Autobus  linka  2A  zastávka  Heldenplatz 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009e].

3.8 Přístup pro tělesně postižené osoby

Stejně  jako  u  nás  se  ani  v Rakousku  dlouho  nemyslelo  na  bezbariérové 

přístupy  pro  postižené.  V poslední  době  je  však  snaha  o  zlepšení.  Situaci  ovšem 

zhoršuje fakt, že Rakouská knihovna sídlí často ve starších budovách, kde je těžké 

bezbariérový přístup zajistit. Proto je nutné před návštěvou některých budov zavolat 

do  knihovny  předem  a  domluvit  návštěvu.  Potřebná  čísla  jsou  uvedena  na 

internetových stránkách knihovny. Nejlépe vybavený je nově rekonstruovaný Palác 

Mollard, který je bezbariérový a dále Hlavní barokní sál. Ani s toaletami není situace 

nejlepší  a  pro  postižené  je  jich  uzpůsobeno  jen  několik  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2009c]. 

3.9 Uživatelé

Pro  srovnání  například  s našimi  knihovnami  ještě  uvedu,  jak  funguje 

v Rakouské  národní  knihovně  samotné  přihlášení  k  užívání  knihovny.  Budoucí 

uživatel  knihovny musí  dosahovat  minimálně  15  let  věku,  aby  se  mohl  prokázat 

platnou identifikační  kartou s  fotografií  (např.  občanský průkaz nebo pas).  Pokud 

splňuje tento požadavek, má povinnost pořídit si platnou kartu knihovny,  která ho 
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opravňuje ke vstupu do knihovny a jejích jednotlivých oddělení. Tato karta může být 

roční  nebo  denní.  Roční  karta  stojí  10  €,  jednodenní  1,50  €  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2009a]. Celkem v loňském roce navštívilo knihovnu 471 035 lidí, 

což je oproti roku 2007 nárůst přibližně o 20 tisíc lidí.  Do těchto počtů jsou však 

započítáni  i  návštěvníci  výstav  nebo  muzeí.  V roce  2008  bylo  vystaveno  12 397 

denních  karet,  což  je  opět  zvýšení  oproti  předchozímu  roku  přibližně  o  2  tisíce. 

Stálých uživatelů s platnými ročními kartami bylo v roce 2008 jen 9 241, i toto číslo 

se  však  oproti  roku  2007  přibližně  o  jeden  tisíc  zvýšilo  [Österrechische 

Nationalbibliothek, 2008].

3.10 Zaměstnanci

Ačkoliv je Rakouská národní knihovna největší knihovnou v Rakousku, počet 

jejích zaměstnanců rozhodně nikoho neohromí.  V roce 2008 v knihovně pracovalo 

přesně  313  zaměstnanců  na  plný  úvazek.  O  rok  dřív  to  bylo  dokonce  jen  298 

zaměstnanců. Jako zajímavost uvedu srovnání s Národní knihovnou České republiky, 

kde  v roce  2008  pracovalo  478  zaměstnanců  [Österrechische  Nationalbibliothek, 

2008]. Bohužel se mi nepodařilo získat více informací o zaměstnancích jako např. 

jejich vzdělání, počty mužů a žen atd.

3.11 Finance

V této podkapitole ještě shrnu některá zajímavá čísla týkající se hospodářské 

bilance v Rakouské národní knihovně (tab. 2). Za rok 2008 měla knihovna vyrovnaný 

rozpočet.  Kromě  peněz  od  státu  získává  finance  také  dalšími  službami,  které 

podrobněji vysvětlím až v následující kapitole. Tyto služby má na starosti oddělení 

Sponzorování,  pořadatelského  managementu  a  mezinárodních  vztahů  (něm. 

Sponsoring, Veranstaltungsmanagement,  Internationale Beziehungen).  Oddělení má 

na starosti získávání doplňkových příjmů, rozvíjí plány a opatření pro splnění záměrů 
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sponzorů.  Podporuje  zvýšení  počtu  členů ve Společnosti  přátel  Rakouské  národní 

knihovny, dohlíží na pronájem prostor v knihovně a činnost v rámci mezinárodních 

vztahů. Řídí  získávání  nových  dárců  pro  kampaň  adopce  knih  (něm.  Aktion 

Buchpatenschaft), které se budu ještě věnovat v následující kapitole. [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2008]. 

Tabulka 2 Vybrané položky hospodářské bilance za rok 2008 
[Österreichische Nationalbibliothek, 2008, s.67-69]

vybrané položky hospodářské bilance 2008 (EUR)

Personální výdaje -15 290 749

Odpisy nehmotných předmětů a hmotných investic -1 129 401

Náklady na rozšíření fondů -1 710 257

Ostatní provozní náklady -7 092 463

Náklady na ochranná opatření -526 055

Základní náhrada – státní dotace 22 478 000

Výsledek běžné obchodní činnosti 526 055

Výnosy z cenných papírů 208 320

Tržby 1 836 723

Dary a jiné podpory 324 190
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4 Projekty a služby knihovny

4.1 Projekty

4.1.1 Spolek přátel Rakouské národní knihovny

Spolek přátel Rakouské národní knihovny (něm. Die Gesellschaft der Freunde 

der  Österreichischen  Nationalbibliothek)  byl  založen  již  v roce  1921.  Zabývá  se 

podporou projektů a dalších zájmů Rakouské národní knihovny finančně i ideově. 

Knihovna se snaží, aby počty členů rostly,  a proto pro ně pořádá různé vernisáže, 

přednášky a další akce. Součástí členství jsou slevy a možnost účasti na exkluzivních 

programech  pořádaných  knihovnou.  Samotné  členství  ve  spolku  se  rozděluje  na 

několik kategorií podle velikosti ročního obnosu členského příspěvku, v návaznosti 

na  vyšší  hodnotu  příspěvku  jsou  samozřejmostí  i  větší  výhody  členství.  Pro 

zajímavost uvádím informaci o základním členství, které ročně stojí 40 €. Základní 

člen  pak má  např.  výhodu volného vstupu do všech  muzeí,  na speciální  výstavy, 

dostává pozvánky na přednášky,  koncerty atd.  a také má 15% slevu na publikace 

Rakouské národní knihovny [KUBADINOW, 2004, s. 148-149].

4.1.2 Kampaň adopce knih

Zde bych se ještě rád podrobněji zmínil o Kampani adopce knih (něm. Aktion 

Buchpatenschaft), která probíhá v Rakouské národní knihovně. Jejím cílem je zvýšit 

příjem potřebných financí pro zachování cenných sbírek knihovny. Tato akce vznikla 

v roce 1990 a dnes se jí účastní nejen soukromé osoby, ale i podniky a některé známé 

osobnosti.  Účastník  se  může  stát  patronem  vzácných  knih,  map,  glóbů,  papyrů, 

rukopisů a dalších předmětů podle vlastního zájmu. Po darování alespoň základního 

příspěvku  500 €, obdrží nový patron certifikát se svým jménem a názvem předmětu, 

který sponzoruje. K objektu je  pak připojena tabulka se jménem dárce. Jednou za rok 

jsou  dárci  pozvaní  na  výroční  recepci  generálního  ředitele  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2009t].  
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4.1.3 Restituce 

V posledních letech Rakouská národní knihovna řešila problematiku restitucí 

majetku,  který  byl  uloupen během  druhé  světové  války  a  dostal  se  do  fondu 

knihovny. Tyto krádeže byly spáchány především na židovském obyvatelstvu, ale i na 

dalších  tehdejších  odpůrcích  nacistického  režimu.  Navrácení  tohoto  neprávem 

nabytého  majetku  je  tak  nejen  povinnost  zákonná,  ale  také  morální.  Této  snaze 

napomáhá  hlavně  zákon  o  restitucích  uměleckých  předmětů  (něm. 

Kunstrückgabegesetz) vydaný  v roce  1998  [Rakousko,  1998,  s.  2045-2047].  Po 

pečlivém  prozkoumání  knihovních  sbírek  byly  vytvořeny  seznamy  ilegálních 

akvizicí,  jež  jsou  stále  součástí  fondu  Rakouské  národní  knihovny.  V roce  2003 

započala  snaha  o  nalezení  právoplatných  majitelů  nebo  jejich  dědiců,  kterým  by 

mohly být určené předměty navráceny. Prozatím se k původním majitelům dostalo 

přibližně 33 tisíc předmětů,  ale u mnoha dalších (jsou to především tištěné práce) 

původního vlastníka  určit  nelze.  Odhaduje se,  že  těchto  předmětů  bez majitele  je 

přibližně jedna třetina z celkového počtu.  Velkou zásluhu na pátrání po původních 

majitelích  má  Izraelská  kulturní  komunita  ve  Vídni  a  Národní  fond  republiky 

Rakouské  pro  oběti  nacionálního  socialismu.  Tyto  instituce  v roce  2006 společně 

založily  databázi  předmětů  s nenalezenými  majiteli,  která  má  poskytnout  možnost 

identifikovat  daný  předmět  a  případně  zadat  požadavek  jeho  vrácení  na  webové 

stránce  Databáze  umění  Národního  fondu (http://www.kunstrestitution.at/).  Stejně 

jako celý německý národ i  knihovna se snaží  vyrovnat  s  touto temnou minulostí, 

a proto pořádá na dané téma různé semináře a výstavy.  Nejvýznamnější se konala 

v roce  2004  pod  názvem  „Uloupené  knihy“  [Österreichische  Nationalbibliothek, 

2009z].

4.1.4 Digitální knihovna

Rakouská národní knihovna si pro vybudování své digitální knihovny klade 

tyto cíle:  vybudovat  digitální  sbírku obsahující  digitalizované a tzv.  „born-digital“ 

zdroje;  podřídit  se  mezinárodním  standardům  ve  správě  digitálních  fondů; 

zprostředkovat digitální fondy vědcům a široké veřejnosti prostřednictvím vhodného 

rozhraní;  pokud  jsou  fondy  kulturním  dědictvím  Rakouska,  uskladnit  je 
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v dlouhodobých  archivech;  představit  technologie  textového  rozpoznání 

a vyhledávacích strojů a zlepšit digitální služby. 

Digitální knihovna je zajišťovaná následujícími čtyřmi odděleními:

Oddělení digitálních služeb, které je odpovědné za provedení digitalizačního 

programu. Rovněž zahrnuje digitalizační a digitálně reprodukční služby.

Oddělení dlouhodobého uchování má na starosti budování fondu zdrojů  “born 

digital”  a  správu  digitálních  skladů.  Zabývá  se  plánováním,  strategiemi  pro 

dlouhodobé archivování a archivování webu. 

Oddělení výzkumu a vývoje zkoumá problémy spojené s oblastí  digitálních 

knihoven. Vytváří modelová řešení a studie, jejichž cílem je dosáhnout základu pro 

přestavbu nebo optimalizaci služeb a procesů. Toto oddělení spolupracuje s mnoha 

mezinárodními institucemi a je partnerem mnoha projektů výzkumu v Evropě. Jsou to 

například projekty TELplus a EDLproject, které mají za úkol vytvoření a fungování 

evropské  digitální  knihovny Europeana.  Oba  projekty  jsou  financovány ze  zdrojů 

Evropské unie. 

Poslední  sekcí  je  oddělení  knihovního  systému,  starající  se  o  administraci 

knihovního  systému  Aleph  500  a  další  online  katalogy,  které  využívá  Rakouská 

národní knihovna pro svůj provoz.

Jak  Rakouská  národní  knihovna  uvádí  na  svých  stránkách,  má  v  plánu 

digitalizovat v následujících pěti letech 3,5 milionu stran novin, dalších 2,5 milionu 

stran knih, 10 tisíc kusů papyrů, 4 tisíce hodin audio materiálu a 300 tisíc stran obrazů 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009w].

4.1.4.1 Strategie v digitalizaci

Rakouská národní knihovna ve svém strategickém plánu digitalizace vybírá ze 

svých cenných sbírek nejen tištěné publikace, ale i jiné dokumenty, např. rukopisy, 

papyry,  prvotisky atd. Nejvyšší  prioritu při zpracování mají publikace vytvořené v 

Rakousku nebo ty,  které  se dotýkají  Rakouska,  jeho občanů či  literatury.  Do této 

zájmové  skupiny  patří  i  významné  dokumenty  hlavních  historických  fondů 
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a dokumenty  nejvíce  vyhledávané  uživateli  jako  jsou  například  noviny.  Velký 

význam v digitalizační strategii hrají i dokumenty v ohrožení. Tím jsou míněny ty, 

jejichž nosič podléhá rychlé degeneraci.

 V  současnosti  je  program  založen  na  rozsáhlé  digitalizaci  a  digitalizaci 

speciálních knihovních fondů. V budoucnu by mělo přijít ještě tzv. digitalizování na 

zakázku, které bude v souladu s přáním uživatelů poskytovat digitální reprodukční 

službu.  Tím  bude  např.  současná  analogová  reprodukce  na  mikrofilm  nahrazena 

digitální reprodukcí [Österreichische Nationalbibliothek, 2009w]. 

4.1.4.2 Rozsáhlá digitalizace

V  roce  2003  začal  v  Rakouské  národní  knihovně  první  velký  projekt 

digitalizace,  který měl  za cíl  digitalizaci  rakouských novin od roku 1700 do roku 

1938.  V  současnosti  je  tak  k  dispozici  v  databázi  ANNO  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2003b] kolem 5 milionů novinových stran s přibližným ročním 

nárůstem  kolem  1  milionu  stran.  Další  velká  iniciativa  zaměřena  na  textové 

dokumenty  je  databáze  ALEX [Österreichische  Nationalbibliothek,  2003a].  Ta  se 

soustředí na historické a  současné zákonné texty a parlamentní materiály Rakouska 

a habsburské  monarchie.  Dnes  se  uživatel  přes  portál  ALEX  dostane  přibližně 

k 1 milionu  stránek.  Digitalizované  materiály  obou  předchozích  projektů  jsou 

v současnosti přístupné pouze v podobě obrázků, v budoucnu by však knihovna ráda 

umožnila  i  full-textové  vyhledávání.  Poslední  velký projekt  směřuje  k  digitalizaci 

fotografií  a  historických  portrétů  uložených  v  obrazovém  fondu  knihovny. 

V obrazové databázi Bildarchiv Austria [Österreichische Nationalbibliothek, 2001] je 

tak možné shlédnout kolem 100 tisíc fotografií a 200 tisíc portrétů [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2009w]. 

 

4.1.4.3 Digitalizace speciálních fondů

Knihovna  postupně  digitalizuje  významné  dokumenty  ze  svých  speciálních 

fondů jako jsou např. inkunábule, papyry, plakáty, knihy týkající se ženského hnutí, 

o kterých se zmíním v části o Ariadne atd.. Nejvýznamnějším v tomto ohledu je však 
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projekt  digitalizace  analogových  zvukových  nahrávek.  Tento  materiál  totiž  patří 

právě k těm ohroženým rozpadem, jedná se hlavně o magnetofonové pásky a hudební 

kazety, v menší míře pak o zvukové válce a gramofonové desky. Program záchrany 

těchto  dokumentů  běží  teprve  krátce  tj.  od  roku  2007  a  měl  by  být  dokončen 

v následujících deseti letech. Knihovna na tomto projektu spolupracuje s rakouským 

centrem Mediathek a Phonogram-archivem Rakouské akademie věd [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2009w].

4.1.4.4 Archivování webu

Na závěr kapitoly o digitální  knihovně bych se chtěl  ještě zmínit  o sbírání 

a archivování rakouského internetu. Nový dodatek k mediálnímu zákonu [Rakousko, 

2007, s. 10-12], který má vstoupit v platnost, právně podporuje webové archivování 

a řídí  sbírání  online publikací.  Jedná se o webové stránky s doménou .at,  stránky 

geograficky situované v Rakousku a také jsou do tohoto nového projektu zahrnuty 

stránky, které mají nějaké spojení s Rakouskem. Pro příští generace tak bude probíhat 

zachycení  rakouského  webového  prostoru  pomocí  tří  známých  typů  sklízení 

webových  stránek.  Jedná  se  o  doménové  sklízení,  výběrové  sklízení  a  sklízení 

událostí. 

Doménové  sklízení  vytváří  obraz  webu  na  základě  domén  souvisejících 

s Rakouskem jako je .at, jak jsem již zmínil. Výběrové sklízení se zaměří na webové 

stránky, na kterých probíhají časté změny a bude prováděno ve vhodných intervalech. 

Jedná  se  především  o  národní  a  regionální  média,  dynamické  stránky  z  oblasti 

společenské,  ekonomické,  kulturní  a  administrativní  a  také  stránky  vědecké, 

výzkumné  a  univerzitní.  Poslední  typ  sklízení  se  zajímá  o  stránky  spojené 

s událostmi. Myslí se tím ty webové stránky, které jsou vytvořené a přístupné pouze 

po dobu trvání určité události jako jsou konference, semináře atd..

Zmíněný projekt Rakouské národní knihovny je teprve na začátku své činnosti 

a ve svém současném prvním kroku ještě není přístupný veřejnosti. Později by se měl 

proměnit ve stálou službu. Ovšem nejdříve je potřeba vyřešit paměťovou kapacitu pro 

skladování všech těchto dat [Österreichische Nationalbibliothek, 2009w].
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4.2 Služby

4.2.1 Ariadne

Oddělení  bylo  založeno  v  roce  1992  v  Rakouské  národní  knihovně  jako 

dokumentární  služba  specializující  se  na  ženské  otázky  a  tvořící  knihovní  sbírky 

o ženských  problémech  dneška.  Ariadne  nabízí  pomoc  knihovníkům  a  těm,  kteří 

hledají  cestu  k  informacím  v  labyrintu  literatury  o  ženách,  feminismu  a  gender 

studiích.  V sovislosti s tím dala službě název tzv. „Ariadnina nit“, která se objevuje 

v řeckých bajích. Literatura o ženách a gender studiích ohromně vzrostla v posledních 

třech desetiletích 20. století. Hlavní přičinou tohoto růstu, který začíná v 70. letech 

minulého  století,  se  staly  pokrokové  ženy,  které  se  začaly  hlásit  o  svá  práva  na 

společenském,  kulturním a politickém poli  a  snažily  se  zlepšit  podmínky pro své 

uplatnění.

S  tímto  společenským  vývojem  vznikala  nová  literatura,  která  rozebírala 

uvedenou  ženskou  problematiku.  Knihovny  reagovaly  nejdříve  na  tento  proud 

rozpačitě částečně i proto, že literatura zabývající se tímto odvětvím se podobala více 

pouhým  příspěvkům  k  ženským  časopisům,  konferenčním  tiskům,  výstavním 

katalogům  nebo  šedé  literatuře.  Až  s  rozšířením  databází  v  knihovnách 

podporovaných počítači, bylo možné tuto literaturu sbírat a kvalitně setřídit. A tak až 

na  začátku  roku  1990  dalo  Spolkové  ministerstvo  pro  vědu  a  výzkum  (něm. 

Bundesministerium  für  Wissenschaft  und  Forschung) zelenou  k  vytvoření  takové 

instituce v Rakouské národní knihovně.  Za dva roky byla  „Ariadne“ začleněna do 

organizační struktury knihovny pod vedením dvou žen.

Hlavními oblastmi zájmu této instituce je sběr literatury a biografií týkajících 

se  žen,  literatury  o  feminismu,  vědeckých  časopisů  o  ženách  atd..  Nabízí  svým 

klientům pomoc  při  hledání  informací  a  doporučuje  další  zdroje  mimo knihovnu. 

Fond pracuje  se  zdroji  převážně  psanými  v němčině  a  angličtině,  lze  však nalézt 

i dokumenty  v  dalších  evropských  jazycích  [Österreichische  Nationalbibliothek, 

2009u].

Nyní  se  ještě  zmíním  o  některých  dalších  službách,  které  dnes  Ariadne 

poskytuje  svým uživatelům.  Každé dva měsíce  vydává  vlastní  informační  bulletin 

Ariadne-Newsletter,  který  obsahuje  anotovaný  seznam  nových  akvizicí.  Od  roku 
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1992 se pracuje na vybudování katalogu Ariadne22, který zpřístupňuje na dané téma 

austriaka, mezinárodní práce a šedou literaturu. 

Před několika lety se také začalo s digitalizováním a zpřístupňováním online 

full-textů  některých  dokumentů.  Seznam  těchto  dokumentů  je  přístupný  přes 

internetové stránky Rakouské národní knihovny [Österreichische Nationalbibliothek, 

2009x].  Instituce  také  poskytuje speciální  výpisy  knihovních  sbírek  historických 

ženských  časopisů.  Velké  množství  těchto  periodik  a  dalších  recenzí  je  přístupné 

online  ve  full-textu  přes  portál  Austrian  literature  online (ALO)23 a  Austrian 

newspapers online (ANNO)24.

Ariadne se zapojuje v projektech, které pořádá sama nebo se účastní alespoň 

jako poradce pro jiné organizace či osoby.

4.2.2 Vzdělávání a školení v Rakouské národní knihovně

Další  služba,  kterou  knihovna  nabízí,  je  program celoživotního  vzdělávání 

a školení. Ve spolupráci s Univerzitou ve Vídni se zde mohou zájemci od roku 2004 

účastnit  kurzu Knihovnictví  a informačních věd.  Cílem kurzu je rozšíření znalostí 

v oblasti  knihovnictví,  informací  a  dokumentů  a  jejich uplatnění  v praxi. Součástí 

programu  je  vedle  teoretického  úvodu  také  management,  základy  knihovnictví 

a informačních  věd,  vyhledávání  informací,  teoretické  základy medií  atd..  Kurz je 

zaměřen na osoby,  které již v této oblasti  působí a chtějí  si především zlepšit  své 

teoretické i praktické vzdělání.  Absolvováním se zvýší  účastníkům kvalifikace pro 

práci  s  informacemi  v oblasti  informačního managementu,  kterou využijí  zejména 

v knihovnách,  informačních  a  dokumentačních  centrech,  archivech  a  příbuzných 

institucích.  Základní  program trvá  dva  semestry  s celkovým  počtem 32  hodin  za 

semestr.  Poté  lze  ještě  absolvovat  nástavbový kurz,  který  trvá  opět  dva  semestry 

s 15 hodinami za semestr. Titul „Master of science library and information studies“ 

obdrží  ten,  kdo  úspěšně  zakončí  i  nástavbový  kurz.  Pro  zajímavost  uvádím,  že 

základní výcvik stojí 5 050 €, jeho nástavba 4 150 €.

22 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ARIADNE>.
23 Dostupný z WWW: <http://alo.uibk.ac.at/webinterface/library/COLLECTION_V01?objid=1022>.
24 Dostupný z WWW: <http://anno.onb.ac.at/>.
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Další program nazvaný „Brain-Pool“ zprostředkovává širokou škálu seminářů 

a  přednášek  povahy  informační,  dokumentační  nebo  knihovnické.  Semináře  jsou 

orientované  jak  na  současnou  teoretickou  problematiku,  tak  na  praxi  v těchto 

odvětvích. Je o ně poměrně velký zájem, a proto se doporučuje včas zaslat písemnou 

přihlášku. Ta je k dispozici  na internetových stránkách knihovny.  V rámci „Brain-

Pool“ seminářů nabízí knihovna organizacím systém tzv. Lernkonta. To znamená, že 

organizace  zakoupí  určitý  počet  kreditů  a  tím  umožňuje  svým  zaměstnancům 

navštěvovat semináře podle jejich zájmu. Poslední uvedená nabídka tzv. Lernabo stojí 

jednorázově 592 € a obsahuje „Brain-Pool“ akce v celkové hodnotě 16 kreditů. To 

odpovídá přibližně  semináři v délce osmi dní, jehož cena by byla 1 056 €. Rakouská 

národní  knihovna  ve  svém  vzdělávacím  programu  spolupracuje  s dalšími 

vzdělávacími institucemi doma a v zahraničí a organizuje i odborné stáže a exkurze 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009p]. 

4.2.3 Publikace vydávané Rakouskou národní knihovnou 

Knihovna  vydává  nebo  se  podílí  na  vydávání  různých  dokumentů,  které 

mohou být spojené se samotnou činností knihovny nebo se týkají  některých jejích 

oddělení či fondů.

Mezi periodika, která knihovna vydává patří již zmíněný Ariadne-Newsletter, 

kterému jsem se věnoval v kapitole o Ariadne. Dalším je titul  Biblos, Beiträge zu 

Buch, Bibliothek und Schrift, který vychází dvakrát ročně a všechny články daného 

výtisku  jsou  vždy  zaměřené  na  určité  téma,  které  má  spojitost  s  knihovnami, 

knihovnictvím  nebo  literaturou.  Posledním  periodikem  je  Österreichische 

Bibliografie, kterou od roku 1946 vydává Rakouská národní knihovna a je rozdělena 

do tří řad A, B a C. V seznamu jsou uvedeny zveřejněné či vytištěné nové publikace 

v Rakousku,  které  byly  dodány  v souladu  se  zmíněným  zákonem o  médiích  jako 

povinné kopie.

Řada A vychází každý druhý týden v sešitech a obsahuje seznam rakouských 

knižních  novinek.  Od  roku  2003  je  dostupná  pouze  online  na  internetu 

(http://bibliographie.onb.ac.at/biblio/).
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Řada  B  uveřejňuje  seznam  obhájených  disertačních  a  habilitačních  prací 

odevzdaných  Rakouské  národní  knihovně  podle  univerzitního  zákona  (něm. 

Universitätsgesetz)[Österreichische  Nationalbibliothek,  2009za].  Od  roku  2000  je 

seznam těchto prací součástí on-line katalogu  Österreichische Bibliographie. Reihe  

B25 na webových stránkách Rakouské národní knihovny. 

Řada  C  shrnuje  austriaka  vydaná  v  zahraničí.  Zaznamenává  vybranou 

bibliografii prací rakouských autorů a zahraniční literatury vztahující se k Rakousku. 

K dispozici je tisková verze od roku 1983. Záznamy titulů od roku 1992, je možné 

shlédnout  v  online  katalogu  Rakouské  Národní  knihovny  Österreichische 

Bibliographie. Reihe C26.

Kromě  těchto  periodických  publikací  a  publikací  ke  sbírkám,  vydává 

Rakouská národní knihovna výroční zprávy a ÖNB-Newsletter. Ten vychází čtyřikrát 

ročně  a  shrnuje  aktuální  informace  o  činnosti  knihovny  [Österreichische 

Nationalbibliothek, 2009za]. 

4.2.4 Další uživatelské služby 

Fondy  Rakouské  národní  knihovny  jsou  k  dispozici  pro  čtení  v  čítárnách 

knihovny.  To zaručuje,  že  naprostá  většina  fondu je  vždy k  dispozici.  Vypůjčení 

předmětů mimo knihovnu je povoleno pouze ve výjimečných případech. Navíc toto 

právo  mohou  využít  jen  osoby  starší  18  let,  které  mají  trvalé  bydliště  případně 

pracoviště ve Vídni nebo jejím blízkém okolí.  Na takto vypůjčené předměty se ještě 

musí platit záruční záloha. S půjčováním mimo knihovnu je spojena dnes už běžná 

služba  zasílání  výstražných  emailů  upozorňujících  na  navrácení  objektů.  Obvyklá 

výpůjční doba je jeden měsíc od vydání v knihovně.

Rakouská národní knihovna poskytuje i meziknihovní výpůjční službu běžným 

uživatelům. Pro její využití  je třeba vyplnit  online objednací formulář,  který je na 

webových stránkách Rakouské národní knihovny. Za půjčení knihy se platí poplatek, 

v rámci půjčení po Rakousku je to 1,5 € za svazek a do zahraničí 11 €.

25 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=OEBB>.
26 Dostupný z WWW: <http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=OEBC>.
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Knihovna poskytuje, mezi dalšími běžnými službami (příl. 2), w-lan internet 

pro  soukromé  notebooky  ve  svých čítárnách  zdarma  a  také  reprodukční  služby 

u kopírek  za  poplatek.  Dále  nabízí  reprodukční  služby  na  objednávku,  které  lze 

objednat a nechat zaslat na emailovou adresu nebo faxem.

Informační  a  rešeršní  služba  (něm.  Auskunft-  und  Recherche-Service) 

Rakouské národní knihovny je poskytovaná na knihy vydané po roce 1850. Pokud 

uživatel potřebuje informace, které jsou obsažené ve starší literatuře, musí se obrátit 

na oddělení Rukopisů a starých tisků.  Oddělení  má přístup kromě vlastních fondů 

knihovny také k vědeckým databázím,  které nejsou přístupné běžným uživatelům. 

Cena  rešerší  za  každou  započatou  hodinu  je  40  €  a  nezáleží,  zda  požadovaná 

informace byla nalezena [Österreichische Nationalbibliothek, 2009a].

4.2.5 Komentované prohlídky

Následující řádky bych rád věnoval popisu služeb, které nejsou v první řadě 

určeny  pouze  stálým  uživatelům  knihovny,  ale  především  příležitostným 

návštěvníkům.

Kromě  již  zmiňovaných  výstav,  na  kterých  se  podílejí  hlavně  jednotlivá 

oddělení speciálních fondů, knihovna pořádá také komentované prohlídky pro turisty. 

Této službě se nebudu výrazně věnovat, a proto se krátce zmíním jen o obecných 

informacích. Hlavní komentovaná prohlídka, která představuje návštěvníkům celou 

knihovnu, se člení na několik tras. Jednotlivé trasy jsou připraveny podle různých 

zájmů návštěvníků. V nabídce jsou trasy pro budoucí uživatele knihovny, pro školní 

skupiny a  rodiny,  trasy zaměřené  na historii  budov knihovny.  Další  komentované 

prohlídky  se  věnují  jednotlivým  oddělením  knihovny.  Možná  je  prohlídka 

Obrazového  archivu,  Hlavního  barokního  sálu,  Muzea  glóbů,  Muzea  esperanta 

a Muzea  papyrů.  Běžná  cena  prohlídky  pro  jednoho  dospělého  se  pohybuje 

maximálně do 7 €, levnější jsou prohlídky jednotlivých oddělení. Samozřejmostí jsou 

slevy  pro  studenty,  důchodce,  skupiny  atd.  [Österreichische  Nationalbibliothek, 

2009q].
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4.2.6 Pronájem prostor

Rakouská  národní  knihovna  nabízí  zájemcům  pronájem  některých  svých 

prostor, pro uspořádání soukromých recepcí,  koncertů,  firemních večírků atd. Tato 

služba  má  za  cíl  hlavně  zlepšení  finanční  situace  knihovny.  V nabídce  je  Hlavní 

barokní sál postavený v letech 1723-1726 s krásnými stropními freskami a přibližně 

s 200 tisíci starými knihami. Ten je vhodný hlavně pro konání koncertů a soukromých 

prezentací.  Prostor nazvaný Aurum, bývalé  císařské stáje a později skladiště  knih, 

nabízí několik místností. Knihovna doporučuje místnosti Aura pro uspořádání rautů 

a večírků  pro  velké  společnosti.  Augustinské  křídlo  v prostorách  bývalého 

augustiniánského kláštera poskytuje bývalou oratoř, později přeměněnou na císařskou 

jídelnu, původní refektář, salonek a místnost nazvanou „Van Swieten“. Augustinská 

čítárna  (příl.  4.),  se  stále  uloženými  hodnotnými  knihami,  je  bývalým  knihovním 

sálem augustiniánského kláštera, zde se většinou konají exkluzivní večeře. Poslední 

v nabídce je Palác Mollard, který poskytuje tři propojené salóny vhodné pro pořádání 

recepcí,  přednášek, rautů a menších koncertů. Knihovna kromě poskytnutí  prostor, 

může  zařídit  i  potřebný personál  pro obsluhu návštěvníků  [KUBADINOW, 2004, 

s. 150-151]. 

4.2.7 Půjčky pro výstavy

Knihovna  jako  významná  kulturní  instituce  poskytuje  své  sbírky  také  pro 

výstavy,  které  se  nekonají  pod  její  záštitou.  Objekty  z fondu  Rakouské  národní 

knihovny mohou být zapůjčeny se souhlasem příslušného ředitele oddělení na základě 

písemné žádosti,  která  musí  být  doručena do knihovny nejméně šest  měsíců  před 

zahájením výstavy. Všechny předměty samozřejmě musí být pojištěny a doba návratu 

předmětů  musí  být  dodržena.  Tyto  a  další  náležitosti  obsahuje výpůjční  smlouva, 

kterou  je  nutné  podepsat  nejpozději  měsíc  před  odesláním  objektů  na  výstavu. 

Nejmenší  tzv.  přípravný  poplatek,  zahrnující  administraci  a  přípravu  maximálně 

deseti předmětů, je 165 €. Za každý další předmět se poté přičte 50 €. V případech, 

kdy  je  předmět  doprovázen  kurýrem,  činí  základní  poplatek  práce  kurýra  165 € 

a navíc dostane za každý den ještě 55 € [Österreichische Nationalbibliothek, 2009r]. 
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4.3 Muzea

Knihovna ukazuje ze speciálních sbírek cenné knihy a další předměty na svých 

stálých  nebo na dočasných tematicky zaměřených výstavách. K těmto účelům jsou 

využívány prostory Hlavního barokního sálu, Muzea papyrů, Muzea glóbů a Muzea 

esperanta.  V  této  kapitole  se  budu  věnovat  výše  zmíněným  prostorám,  případně 

pravidelným expozicím, které v nich probíhají.

4.3.1 Hlavní barokní sál

Jde o původní místnost císařské dvorní knihovny, kterou nechal v barokním 

stylu  vybudovat  císař  Karel  VI.  v  letech  1723  až  1726.  Jak  již  bylo  uvedeno 

v kapitole  o historii  knihovny,  byla  projektována architekty Johannem Bernhardem 

Fischerem  von  Erlach  a  jeho  synem  Josephem  Emanuelem.  Stropní  fresky  byly 

dokončeny v roce 1730 malířem Danielem Gransem. Uprostřed sálu se nachází čtyři 

barokní glóby vyrobené Vicenzem Coronellim a k výzdobě patří  ještě mramorové 

sochy Petera a Paula Strudela. Po roce 1740 se v kopuli objevily praskliny a hrozilo 

její  zhroucení.  Proto  byl  v  roce  1767 do oválu  kopule  vložen  železný kruh a  do 

průchodu mezi kopulí a bočními křídly byly postaveny dva podpůrné sloupy.

V sále  se  nachází  přibližně  200 tisíc  knih  z  let  1501 až  1850,  které  jsou 

uložené v originálních ořechových skříních. Knihovna jako taková obsahuje vzácnou 

sbírku asi  15 tisíc knih prince Eugena.  Tyto  knihy jsou vázané v červené,  modré 

a žluté marocké kůži.  Další významné exempláře pocházejí  z habsburských sbírek 

nebo byly získány nákupem z knihoven, z darů, z povinných dodávek a od doby kdy 

knihovnu vedl  jako prefekt  Gerard van Swieten ,  také ze systematického nákupu. 

Sbírka  knih  poskytuje  celkový  obraz  všeobecné  znalosti  tehdejšího  světa 

[Österreichische Nationalbibliothek, 2009g]. 

4.3.2 Muzeum papyrů

Toto muzeum, nacházející se v budově na Náměstí Hrdinů, zobrazuje pouze 

zlomek z celé sbírky papyrů v knihovně. V celé expozici muzea je to přibližně 200 
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předmětů. Z názvu by sice mohlo vyplývat, že muzeum představuje pouze objekty 

psané  na  papyru,  ovšem vystavované  jsou  i  různé  písemné  předměty  na  kameni, 

pergamenu a voskových tabulkách. Všechny objekty ilustrují život lidí v údolí Nilu 

v průběhu  tří  tisíc  let.  Na exponátech  z  různých  odvětví  je  pozorovatelné  mísení 

kultur,  které  zde  pobývaly.  Návštěvník  muzea  může  například  shlédnout Knihu 

mrtvých z poloviny 2.  tisíciletí  př.n.l.,  ale  i  dokumenty islámského období ze 13. 

století  n.l..  Stálá  výstava  představuje  objekty  týkající  se  matematiky,  literatury, 

lékařství, hudby, náboženství a magie, církevních dějin, zemědělství a kultu mrtvých. 

V muzeu vždy probíhají  i  dočasné výstavy zaměřené na určitou tematickou oblast 

týkající se Egypta a jeho kultury či historie [Österreichische Nationalbibliothek, 1979, 

s. 82-85]. 

4.3.3 Muzeum glóbů

Muzeum vzniklo na základě sbírky glóbů, která byla  v dvorní knihovně již 

v 16.  století.  Sbírka se soustředí  na glóby vyrobené před rokem 1850, zobrazující 

především Zemi, ale i ostatní nebeská tělesa. V muzeu se nachází nejstarší dochovaný 

glóbus v Rakousku, je zřejmě z roku 1536 a zobrazuje Zemi. Od prosince roku 2005 

je muzeum glóbů umístěno v nových prostorách Paláce Mollard. Návštěvník si může 

prohlížet  na  výstavě  nejen  vystavené  glóby,  případně  na  počítačových  stanicích 

virtuálně  zveřejněné  glóby,  ale  i  další  předměty  související  s glóby.  Těmi  jsou 

planetaria nebo lunária, tedy přístroje, znázorňující pohyb planet či Měsíce. Muzeum 

je  rozděleno  na  výstavní  prostory  se  sbírkou  glóbů  (obr.  4)  a  nástrojů  s nimi 

souvisejícími a další sekce, kterými jsou studijní prostor a sklad. Součástí výstavy je 

i  ukázka historie glóbů, jejich výroba, spektrum témat zobrazovaných na glóbech, ale 

také  používaní  glóbů  a  jejich  úloha.  V současné  době  má  muzeum více  než  570 

glóbů,  což je nejvíce  na světě.  Knihovna hledá nové předměty podle chronologie 

a dává přednost glóbům, které byly vyrobeny v Rakousku, Rakušany nebo jsou něčím 

významné. Již jsem naznačil, že součástí muzea je i studovna, samostatná místnost 

pro osoby, které chtějí s glóby provádět výzkum. V případě zájmu je třeba se předem 

domluvit na podrobnostech. Literatura vhodná k těmto výzkumům a další týkající se 

glóbů se již nenachází v muzeu, ale v oddělení map. Všechny předměty v muzeu bez 

51



ohledu na jejich rok výroby jsou uvedeny bibliograficky v katalogu Katalog ab 1992. 

Knihovna také spolupracuje s Mezinárodní Coronelli společností pro nauku o glóbech 

[KUBADINOW, 2004, s. 69-73].

Obrázek 4. Vystavené glóby v Muzeu glóbů
[Österreichische Nationalbibliothek, 2009s]

4.3.4 Muzeum esperanta

Jak  už  název  napovídá,  muzeum je  zaměřeno  hlavně  na  univerzální  jazyk 

esperanto.  Ovšem můžeme  se  zde  setkat  a  poučit  i  o  dalších  uměle  vytvořených 

jazycích nebo vůbec o vztahu člověka k jazyku. Muzeum využívá ke svým výstavám 

sbírky z oddělení uměle tvořených jazyků (příl. 3.). Návštěvník výstavy si například 

na interaktivní počítačové stanici  může zkusit rychlé osvojení gramatiky esperanta 

nebo  shlédnou  video  kurz  BBC.  Muzeum  esperanta  bylo  založeno  v roce  1927 

Hugem Steinerem jako sdružení a jako součást Rakouské národní knihovny se stalo 

o dva roky později. V roce 1938 po připojení Rakouska k Německé říši bylo zrušeno, 

ale  po válce opět obnoveno. V 90. letech 20.  stol.  stálo při zrodu oddělení  uměle 

vytvořených jazyků a knihovna a muzeum bylo rozděleno. V roce 2005 se přesunulo 

do rekonstruovaného Paláce Mollard a mezitím se sbírka i muzeum staly největšími 

svého  druhu.  Ve  sbírce  je  dnes  zdokumentováno  kolem  500  uměle  vytvořených 
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jazyků a nechybí mezi nimi ani univerzální jazyk Klingon z kultovní televizní série 

Star Trek [Österreichische Nationalbibliothek, 2009f].

4.4 Členství v mezinárodních organizacích

Stejně jako se jednotlivá oddělení účastní mezinárodních projektů, jsou i tato 

oddělení členy různých mezinárodních organizací a společností podle zaměření svého 

fondu či funkce. Nebudu zde vyjmenovávat všechny organizace, neboť to není cílem 

této práce, ale naznačím členství  v těch,  které jsou společné pro celou Rakouskou 

národní knihovnu. Spolupracujícími organizacemi jsou The European library (TEL), 

kterou  jsem  zmínil  již  v projektu  digitalizace,  dále  Mezin rodn  federaceá í  

knihovnick ch  sdru en  a  instituc  (ang.  ý ž í í International  Federation  of 

Library Associations and Institutions, IFLA), Sdružení ředitelů národních knihoven 

(ang. Conference of Directors of National Libraries, CDNL), Conference of European 

National Librarians (CENL) a Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 

(LIBER) [Österreichische Nationalbibliothek, 2008].
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5 Závěr

Rakouská  národní  knihovna  svou  velikostí  a  vzácnými  fondy  patří  mezi 

nejvýznamnější  evropské knihovny.  Její  fond,  stojící  na základech císařské dvorní 

knihovny,  čerpá ze své starobylosti  a knihovna se tak může pochlubit  množstvím 

historicky vzácných sbírek. Navíc to, že má své sídlo ve vídeňském hradě Hofburg, 

bývalém centru Rakousko-Uherské říše, jí dodává ještě větší lesk.

Knihovna se soustředí na zprostředkovávání informací typických pro národní 

knihovny.  Tím mám na mysli  především národní  literaturu-austriaka.  Ta jsou pro 

Rakouskou národní  knihovnu zajišťována  povinným výtiskem v Rakousku vydané 

literatury a  nákupem literatury vydané  v zahraničí  a  týkající  se  Rakouska.  Kromě 

toho se knihovna soustředí  na další  růst  svých fondů nákupem kvalitní  zahraniční 

literatury s důrazem na humanitní obory.

Rakouská národní knihovna poskytuje dnes již běžné služby jako jsou rešeršní 

či  reprodukční,  zprostředkovávání  dalších  sekundárních  informačních  zdrojů  atd. 

Spolupracuje  s Vídeňskou  univerzitou  na  dalším  vzdělávání  nejen  svých 

zaměstnanců, ale i ostatních uživatelů. Jednotlivá oddělení se účastní mnoha projektů, 

a to i mezinárodních. Díky tomu se z ní stává moderní „otevřená“ instituce.

Podle mého názoru je knihovna také dobře podpořena zákony, a proto získává 

rakouské  disertační  práce  obhájené  na  rakouských  univerzitách.  Nově  také  může 

archivovat  rakouské  webové  stránky  a  pokusit  se  v budoucnu  vytvořit  na  tomto 

základě digitální knihovnu. Myslím, že to je velmi důležitý krok, obzvlášť v době, 

kdy informace dostupné na internetu hrají tak významnou roli.

Vrátil  bych  se  však  ještě  k samotnému  umístění  knihovny  v budovách 

Hofburgu. Jak jsem již naznačil, knihovna má v tomto bývalém hradě velmi prestižní 

adresu. Na druhou stranu zde vyvstává otázka, jestli to není spíše nevýhoda. V době 

kdy jsou ve světě stavěny nové moderní budovy pro národní knihovny a i v České 

republice  se  uvažuje  o  stavbě  nové  budovy  pro  národní  knihovnu,  je  toto  téma 

poměrně aktuální. 

Na povrch se tak dostávají nevýhody, se kterými se musí Rakouská národní 

knihovna  ve  svém  sídle  vyrovnat.  Aby  knihovna  mohla  i  nadále  držet  krok 
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s technickým pokrokem, ale i zvyšujícími se nároky uživatelů na poskytované služby 

i  komfort,  dochází  k pravidelným rekonstrukcím a úpravám budov a  interiérů.  Ty 

musí  u  těchto  historických  objektů  splňovat  kritéria  daná  památkáři,  a  proto 

udržování  takových  budov,  projektovaných  pro  zcela  jiné  účely,  je  jistě  značně 

finančně náročné. 

Další problémy se skladovacími prostory nebo bezbariérovými přístupy jsou 

nasnadě. Navíc komplex Hofburgu je velmi rozlehlý a jednotlivá oddělení jsou různě 

roztroušena. Knihovna se o celý komplex dělí s dalšími institucemi, což na orientaci 

nového návštěvníka může působit negativně. 

Naproti  tomu knihovna historických  prostor  využívá  k prezentaci  vzácných 

knihovních jednotek ve svých čtyřech muzeích. Z toho všeho je patrné, že Rakouská 

národní knihovna se rozvíjí v podstatě na dvou frontách. Snaží se být nejen moderní 

informační  institucí,  ale  i  jakýmsi  muzeem  určeným  spíše  pro  turisty.  Otázkou 

zůstává k čemu se v budoucnosti více přikloní.
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Seznam zkratek

ALO - Austrian literature online

ANNO - Austrian newspaper online

BBC - British Broadcasting Corporation  

CDNL - Conference of Directors of National Libraries 

CENL - Conference of European National Librarians

EDL - Europäische Digitale Bibliothek

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 

LIBER - Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 

MVS - Meziknihovní výpůjční systém

ÖNB - Österreichische Nationalbibliothek

SS - Schutzstaffel

TDKIV - Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

TEL - The European Library

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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 [Österreichische Nationalbibliothek, 2009s]
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Příloha 3 Expozice v Muzeu esperanta
[Österreichische Nationalbibliothek, 2009s]

Příloha 4 Augustinská čítárna
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