
Pracovní zkušenosti 

od 2021 Národní knihovna České republiky 
 generální ředitel

2013–2021  Národní knihovna České republiky, Odbor správy fondů
 ředitel odboru

2012  Národní knihovna České republiky, Oddělení strategického plánování digitalizace 
 knihovních fondů  
 vedoucí oddělení

2010–2012  Národní knihovna České republiky, Oddělení tvorby a správy metadat
 vedoucí oddělení

2007–2010  Národní knihovna České republiky, Oddělení digitalizace
 knihovník

Vzdělání

2002–2008  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta
 bakalářské studium (historie a muzeologie), navazující magisterské studium (regionální dějiny)

2001–2002  Bohemia institut, s. r. o.
 jazykový kurz anglického jazyka (ukončeno státní závěrečnou zkouškou) a německého jazyka

1997–2001 Obchodní akademie Beroun
 maturitní zkouška (ekonomie, účetnictví, německý jazyk, český jazyk)

Profesní aktivity

 • Člen Ústřední knihovnické rady (od 2017)

 • Člen IFLA DH/DS Special Interest Group (od 2017)

 • Člen vedení LINDAT/CLARIAH.cz (od 2019) 

 • Organizační výbor CASLIN (od 2016)

 • VISK 7 – odborný garant programu (od 2013)

 • VISK 3 – člen hodnotící komise (2017–2019)

Profesní zaměření

 • Správa, ochrana a trvalé uchování novodobých knihovních dokumentů včetně digitálních dat

 • Vědní oblast digital humanities

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel Národní knihovny České republiky

tomas.foltyn@nkp.cz
+420 739 570 956
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Nejvýznamnější R&D aktivity – české

 • INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities (DG16P02B039), vedoucí řešitelského  
týmu NK ČR

 • IN-PROVE: budování integrovaného prostředí pro průzkum, ochranu, výzkum a evidenci novodobých 
knihovních dokumentů (DG16P02H02), hlavní řešitel projektu

 • Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů (DG18P02OVV016),  
hlavní řešitel projektu

 • Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských 
i zahraničních knihovnách (DG18P02OVV009), vedoucí řešitelského týmu NK ČR

 • RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací (DG18P02OVV002), člen řešitelského týmu

 • DL4DH – vývoj nástrojů pro efektivnější využití a vytěžování dat z digitálních knihoven k posílení výzkumu  
digital humanities (DG20P02OVV002), člen řešitelského týmu

 • Knihy znovu nalezené (EHP-CZ06-OV-1-039-2014) a návazné bilaterální iniciativy, hlavní řešitel projektu

Nejvýznamnější R&D aktivity – mezinárodní

 • Europeana Newspapers, vedoucí řešitelského týmu NK ČR

 • IMPACT, vedoucí řešitelského týmu NK ČR

 • TEL+, vedoucí řešitelského týmu NK ČR

Výsledky uznané v systému RIV – hodnocení VaV

K dispozici na https://www.rvvi.cz/riv po zadání termínů „Národní knihovna České republiky“ and „Foltýn“

Jazykové a další dovednosti

 • Anglický jazyk (státní zkouška, velmi pokročilá úroveň)

 • Německý jazyk (pokročilá úroveň)  

 • Řidičský průkaz skupiny B 

 • Projektový management

 • Pokročilá práce s počítačovými programy
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Work Experience 

Since 2021 National Library of the Czech Republic  
 General Director

2013–2021  National Library of the Czech Republic, Collections’ Management Division
 Director of the Division

2012  National Library of the Czech Republic, Department of Strategic Planning 
 of Library Collections Digitization   
 Head of the Department

2010–2012  National Library of the Czech Republic, Metadata Creation and Management Department
 Head of the Department

2007–2010  National Library of the Czech Republic, Digitization Department
 Librarian

Education

2002–2008  University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy
 Bachelor’s study program in History and Museology, Master’s study program in Regional History

2001–2002  Bohemia Institute, s. r. o.
 English and German language courses (with Final State Exam in English)

1997–2001 Business Academy, Beroun
 Secondary school leaving exam in Economy, Accountancy, German language 
 and English language 

Professional Activities

 • Central Library Council of the CR  
(member from 2017)

 • IFLA DH/DS Special Interest Group  
(member from 2017)

 • LINDAT/CLARIAH.cz Management  
(member  from 2019) 

 • CASLIN Organizing Committee  
(from 2016)

 • VISK 7 Grant Program  
(expert guarantor from 2013)

 • VISK 3 Grant Program  
(Evaluation Committee member, 2017–2019)

Mgr. Tomáš Foltýn
General Director of the National Library  
of the Czech Republic 

tomas.foltyn@nkp.cz
+420 739 570 956
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Professional Focus

 • Collections’ management and long-term preservation of modern library documents including digital 
content  

 • Digital humanities

Most Important R&D Activities – Czech

 • INDIHU – development of tools and infrastructure for digital humanities (DG16P02B039), Head of the NL 
research team 

 • IN-PROVE: Creation of an integrated environment for survey, protection, research and registration  
of modern library documents (DG16P02H02), project leader  

 • Development of a centralized interface for extracting big data from web archives (DG18P02OVV016), 
project leader

 • Virtual Reconstruction of Scattered Book Collections of Bohemical Provenance in the Czech  
and Foreign Libraries (DG18P02OVV009), Head of the NL research team

 • RightLib – Electronic access to protected publications (DG18P02OVV002), member of the research team

 • DL4DH – Development of tools for effective use and data mining from digital libraries to improve  
the research of digital humanities (DG20P02OVV002), member of the research team

 • Books Discovered Once Again (EHP-CZ06-OV-1-039-2014) and subsequent bilateral initiatives,  
project leader

Most Important R&D Activities – International

 • Europeana Newspapers, Head of the NL research team

 • IMPACT, Head of the NL research team

 • TEL+, Head of the NL research team

Results Recognized in RIV System – R&D Evaluation

Available at https://www.rvvi.cz/riv after entering keywords „National Library of the Czech Republic“ 
and „Foltýn“

Language and Other Skills

 • English language (final state exam, very advanced level)

 • German language (advanced level) 

 • Driving licence B 

 • Project manager

 • Advanced work with computer programs 
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