
Stručný životopis V. Richtera: 
  
Ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR (= odbor Národní knihovny ČR, který metodicky 
řídí veřejné knihovny), významná osobnost českého knihovnictví a informační vědy. 
  
Od r. 1971 pracuje v Národní knihovně ČR, tehdejší Státní knihovně ČR (postupně ve skladišti 
knihovních fondů, v oddělení studoven, oddělení souborných katalogů a meziknihovních výpůjčních 
služeb, sektoru služeb a speciálních oddělení). V 90. letech zajišťoval výstavbu Centrálního depozitáře 
NK ČR v Praze – Hostivaři, který poté řídil. Od r. 1998 až do současnosti stojí v čele zmíněného 
Knihovnického institutu NK ČR. 
  
V letech 1998-2013 byl předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (= největší 
profesní knihovnická organizace); poté jeho čestným předsedou. 
Předsedou poradního orgánu ministra kultury Ústřední knihovnické rady od r. 1998 dosud (s krátkým 
přerušením v r. 2019, kdy byl odvolán ministrem A. Staňkem). 
  
Odborná + organizační činnost: 
Odborný podíl na přípravě knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a formulaci dotačního programu 
Ministerstva kultury „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“; dále tzv. projektu internetizace 
knihoven Ministerstva vnitra a programu podpory regionálních funkcí knihoven MK. Účastní se za 
Národní knihovnu ČR vyjednávání s kolektivními správci autorských práv o tzv. hromadných licencích 
(= zpřístupnění digitalizovaných děl – děl nedostupných na trhu) prostřednictvím knihoven. 
Za Národní knihovnu ČR, pověřenou koordinací, se podílí na přípravě koncepcí rozvoje knihoven v ČR 
a na vzniku metodických pokynů MK ČR pro oblast knihoven. Organizuje každoroční konferenci 
„Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě“, která na jednom místě spojuje a prezentuje aktivity 
paměťových institucí. Je členem redakčních rad knihovnických časopisů Čtenář a revue Knihovna. 
  
Ocenění: 
V r. 2001 byl oceněn Medailí Z. V. Tobolky za přínos k rozvoji českému knihovnictví, v r. 2010 obdržel 
Cenu českých knihovníků. 
V r. 2011 mu byla udělena Cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury. 
  
V září r. 2019 p. ministr udělil dr. Richterovi ocenění Artis Bohemiae Amicis za celoživotní práci ve 
prospěch českého knihovnictví. 

 


