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1. Úvod
Knihovny jsou díky knihovnímu zákonu z roku 1919 nejpočetněji zastoupená kulturní zařízení v naší republice. 
Jejich základní principy jako demokracie, rovný přístup k informacím a vzdělání pro všechny bez rozdílu z nich 
činní ideální místo pro komunitní činnost, setkávání a debatování. Velkou roli hraje rovněž celoživotní vzdě-
lávání, kde již ale nestačí pouze tradiční podpora čtenářství a gramotnosti, ale je třeba reagovat i na aktuální 
potřeby společnosti. Stále větší důraz proto knihovny kladou na práci s informacemi a digitálními technologiemi.

Nejinak je tomu i v případě Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL), která zastává v systému českých kniho-
ven významné a nezastupitelné místo krajské knihovny. Jako příspěvková organizace Olomouckého kraje plní 
všechny své funkce uložené knihovním zákonem 257/2001 Sb., zřizovací listinou a další legislativou vymezující 
její činnost. 

Vědecká knihovna v Olomouci je druhou nejstarší a díky svému fondu čítajícímu více než 2,3 milionu kni-
hovních jednotek třetí největší knihovnou v ČR. Již více než 200 let je příjemcem povinného výtisku, na jehož 
základě buduje a uchovává konzervační fond. Jako paměťová instituce VKOL zajišťuje ochranu národního 
kulturního dědictví pro příští generace, a to zejména digitalizací jedinečných exemplářů moravik a periodik 
moravské provenience, a aktivně spoluutváří národní paměť a národní identitu. 

VKOL metodicky vede a podporuje své pověřené knihovny tak, aby byly zajištěny knihovnické a informační 
služby v potřebné kvalitě v celém Olomouckém kraji. Spolu s Olomouckým krajem VKOL vyhodnotila již 4. roč-
ník ankety Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje, jejímž cílem je poděkovat knihovníkům za jejich 
práci a zároveň pozvednout prestiž jejich činnosti.

Loňský rok byl plný zvratů a změn. Stejně jako ostatní kulturní instituce byly i knihovny při první vlně epide-
mie na jaře i při té druhé na podzim uzavřeny. Ukázalo se, jak flexibilní a adaptabilní knihovny jsou a že doká-
žou plnit svou roli i v době krize. V první vlně šili zaměstnanci VKOL roušky, distribuovali dezinfekci a čelili 
pandemii solidaritou a snahou pomoci tam, kde bylo potřeba. Pokud to situace dovolila, otevřela se knihovna 
čtenářům buď ve velmi omezeném režimu, či půjčovala knihy pomocí výdejního okénka, čehož čtenáři využívali 
plnou mírou. 

V náhradním termínu v říjnu a na facebookové platformě se nakonec povedlo uskutečnit šestý ročník festivalu 
Olmützer Kulturtage. Ačkoliv byl tento ročník poznamenán přesuny, změnami a občas i zrušením některé z akcí, 
nespornou výhodou zůstává, že většina akcí z programu festivalu je stále ke zhlédnutí na Facebooku.  Již třetím 
rokem pokračoval oblíbený bezplatný kurz programování pro děti CoderDojo, který se rovněž v době uzavření 
knihovny přesunul do online prostředí. 

Jedním z nejvýznamnějších počinů roku 2020 bylo objevení sedmi svazků tzv. Pařížské polygloty ze 17. století 
ukradených z knihovny v roce 1996. Některé svazky byly veřejnosti představeny v září 2020 v rámci společné 
výstavy s Vlastivědným muzeum v Olomouci nazvané Návrat olomouckých unikátů.

Již potřetí byla oceněna publikační činnost knihovny Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, 
tentokrát ji za svou práci na knize Na Jeseníky! získal historik VKOL Jiří Glonek. Na podzim 2020 vydala VKOL 
publikaci Ottovy Čechy, představující monumentální vyprávěcí pramen z přelomu 19. a 20. století z nakladatelství 
Jana Otty.

Na konci září 2020 začala rekonstrukce Červeného kostela, po jejímž dokončení bude VKOL disponovat důstoj-
nými prostory pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Nastal čas, abychom se více soustředili na klíčové oblasti, jako jsou věda a výzkum, digitalizace a vzdělávání 
a navázali na úspěšný rok 2020, ve kterém se knihovna i přes všechna vládní opatření těšila zájmu čtenářů. 
Úspěšná činnost Vědecké knihovny v Olomouci by však nebyla možná bez podpory zřizovatele Olomouckého 
kraje, dobré spolupráce s ostatními knihovnami a kulturními institucemi.

Chtěla bych poděkovat všem čtenářům a návštěvníkům knihovny za jejich přízeň a samozřejmě i pracovní-
kům knihovny nejen za úspěšnou realizaci projektů, ale především za trvalou snahu o zlepšení knihovnických 
a informačních služeb pro návštěvníky.

RNDr. Bc. Iveta Tichá
ředitelka VKOL



6

Titulní strana periodika Nová Svoboda, které bylo zdigitalizováno v roce 2020. Tento významný titul je již v digitální knihovně 
Kramerius kompletní.
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2. Odborná část

2.1 AKVIZICE FONDŮ 

Vědecká knihovna v Olomouci je jednou ze tří knihoven, které mají dle zákona č. 37/1995 Sb. nárok na povinný 
výtisk neperiodických publikací a jednou z krajských knihoven, které dle zákona č. 46/2000 Sb. mají také nárok 
na povinný výtisk periodických publikací. Ve svých fondech uchovává bohemikální produkci v co největší úpl-
nosti, kterou zajišťuje také retrospektivně. Úsek akvizice a úsek periodik se v rámci svých činností soustředil 
na kontrolu úplnosti dodání povinného výtisku. Tato činnost nefunguje zcela bezproblémově, neboť navzdory 
povinnosti stanovené zákonem mnozí vydavatelé povinné výtisky, ať už úmyslně či neúmyslně, do knihoven 
neodevzdávají. Aktuální stav fondu se porovnává a kontroluje pomocí nástrojů jako je souborný katalog, ediční 
plány nakladatelství, seznam deziderát, kontrola přírůstku atd. 

V minulém roce VKOL pozorovala sníženou vydavatelskou aktivitu zejména u menších nakladatelů. Vzhledem 
k jejich těžké situaci VKOL prioritně neurgovala u nakladatelů nedodané povinné výtisky s rokem vydání 2020, 
ale zaměřila se zejména na urgence povinných výtisků vydaných v předchozích dvou letech. Povinným výtiskem 
knihovna doplnila do svých fondů o 2 949 svazků méně, tj. 14 029.

V roce 2020 bylo zasláno celkem: 610 (v roce 2019 bylo podáno 635) urgencí:

  463 prvních urgencí,

  130 druhých urgencí,

  13 třetích urgencí (doporučených dopisů),

  4 ředitelské urgence. 

V rámci urgenčního řízení získala knihovna přibližně 5 000 titulů povinného výtisku od 265 nakladatelů. 
Knihovna se více zaměřila na aktualizaci změn ve vydavatelské činnosti nakladatelů v interní databázi VKOL. 
Předtím, než byla urgována jednotlivá čísla periodik, bylo potřeba prověřit, zda byla vydána v tištěné podobě. 
Vydavatelé periodik vydali z ekonomických důvodů některá čísla pouze online nebo formou dvojčísla. Urgence 
povinného výtisku periodik dosáhla počtu 1 381 čísel, z toho jich bylo 303 dodáno do fondu VKOL.

V souladu se zákonem č. 37/1995 knihovna využívá práva povinného výtisku také pro zvukové dokumenty. 
V průběhu roku bylo odesláno 24 prvních urgencí, ze kterých bylo do fondu knihovny dodatečně dodáno 
159 CD a 2 LP.

Na nákup dalších výtisků české produkce a na nákup zahraniční produkce VKOL v loňském roce obdržela 
od svého zřizovatele, Olomouckého kraje, účelový příspěvek 1 200 000 Kč. Nákupy české produkce dosáhly 
výše 660 000 Kč. Nákupy vybraných titulů probíhaly zejména u společnosti Booktook, dále u firem OPA, Aleš 
Čeněk (Praha), Anag (Olomouc), Dobré knihy, Mega knihy, ABZ knihy, Grada aj. Garanti nákupu zohledňovali 
požadavky čtenářů a studentů Univerzity Palackého, požadavky meziknihovních služeb, požadavky na úroveň 
a aktuálnost IT literatury a další. 

Akviziční komise schválila nákupy zahraničních publikací, vyjma publikací do fondu německé a anglo-ame-
rické knihovny, v celkové výši cca 230 000 Kč. V oblasti nákupu zahraniční literatury knihovna prováděla cenové 
poptávky a vybírala nejvýhodnější nabídky. Nejčastěji knihovna nakupovala u firmy Kuba Libri, dále Slovart, 
Megabooks – Oxford Bookshop. Celkově bylo nákupem pořízeno 3 125 svazků, což je o 407 svazků více oproti 
loňskému roku. 

Z prostředků na nákup knih byla také uhrazena polovina z celkové ceny za službu BOOKPORT s platností 
na 2 roky (2020, 2021) od firmy Grada, na kterou VKOL získala 50% dotaci v rámci CzechElib. Tato služba 
poskytuje registrovaným uživatelům VKOL přístup k elektronickým knihám v českém jazyce několika vydava-
telství. Vědecká knihovna v Olomouci má přístup ke čtyřem oborově zaměřeným kolekcím: technika (439 titulů), 
business (647 titulů), medicína (640 titulů), pedagogika a psychologie (477 titulů).

Významným zdrojem doplňování fondů jsou pro knihovnu knižní dary, ze kterých je doplňován knihovní fond 
například o chybějící povinný výtisk. Přestože tvoří přibližně 8 % z celkového přírůstku, díky darům knihovna 
získá díla, která již nejsou běžně dostupná na knižním trhu. V loňském roce VKOL získala darem 3 500 svazků 
kompletní sbírky knih od pana Franze Kubina, který se narodil v Československu v roce 1937 a od roku 1975 
žije v německém Bamberku. Knihovnu tento dar stál pouze 9 680 Kč za transport z Bamberka do Olomouce. 
Součástí sbírky je česká a německá literatura včetně vzácných dokumentů o vysídlení sudetských Němců z čes-
kého pohraničí, dále např. periodika vyhnaneckých spolků, díla německých moravských autorů nebo knihy 
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Ukázka dokumentů ve fondu VKOL zakoupených v roce 2020. Nahoře vlevo mapa Moravskoslezských Beskyd z roku 1931 vložená do 
soudobé papírové obálky. Nahoře vpravo  ukázka z knihy Wintersport in Österreich z roku 1910 popisující lokality pro zimní sporty 
v monarchii, včetně českých zemí. Dole pohlednice ze sedla Skřítek z roku 1908.



9

německých klasiků. VKOL odhaduje, že zpracování daru a jeho uložení do fondu VKOL bude pokračovat 
v následujících dvou letech. Tento vzácný a rozsáhlý dar doplní a zatraktivní fond knihovny o publikace, které 
se vztahují k Česku a jeho dějinám. Všechny přijaté svazky jsou postupně označovány razítkem dárce. 

Stav fondu

stav fondu k 31. 12. 2019 2 308 687

přírůstek běžného fondu 26 391

patenty 357

součet 26 748

odpis 198

celkový přírůstek za rok 2020 26 550

stav k 31. 12. 2020 2 335 237

Dále knihovna retrospektivně doplňovala fond prostřednictvím antikvariátních nákupů a darů od jednotlivců 
a institucí. Stejně jako v roce 2019 se knihovně podařilo doplnit do fondu téměř stejné množství knižních darů, 
a to 1 613 svazků (2019 – 1 628 svazků). Antikvariátní nákupy VKOL zajišťovala zejména u firmy Červený knír, 
Online antikvariát a Antikvariát Olomouc – Stanislav Vymětal aj. Vědecká knihovna v Olomouci stále využívá 
efektivního způsobu procházení nabídkových seznamů v oddělení IT, které bylo ale v rámci roku pozastaveno 
kvůli pandemii covid-19, do fondu bylo zařazeno 26 svazků vyřazené literatury.

Program mezinárodní výměny přispěl do fondu VKOL přírůstkem 282 publikací zahraniční provenience v cel-
kové hodnotě přibližně 400 000 Kč. Přímá investice do programu mezinárodní výměny činila 5 469 Kč. Díky 
spolupráci se zahraničními partnery knihovna získala množství zahraničních bohemik, na která se nevztahuje 
právo povinného výtisku a tituly na běžném trhu nedostupné (tzv. šedá literatura) nebo příliš nákladné (obra-
zové odborné publikace apod.). Významná část aktivit mezinárodní výměny cílila na uspokojení potřeb čtenářů 
a odborníků, nejžádanější byla populárně naučná literatura a odborná literatura, převážně historie, medicína, 
lingvistika a sociologie. Hlavními partnerskými institucemi byly Slovenská národní knihovna, Kongresová 
knihovna, Rakouská národní knihovna, Bavorská státní knihovna, Německé národní muzeum, Muzeum užitého 
umění Vídeň, Univerzitní knihovna v Bratislavě a Polská národní knihovna. Díky aktivitám na úrovni kraje se 
dále rozvinula i spolupráce s knihovnou v Opolí.

Na úseku periodik v roce 2020 pravidelně docházelo 4 605 titulů, z toho 56 zahraničních. Nově bylo založeno 
310 titulů periodik a 253 titulů ukončilo své vydávání, u 93 titulů došlo ke změnám ve vydávání, např. vydavatele 
nebo periodicity. I přesto, že práce na kompletaci časopisů byla poznamenána pandemií covid-19, podařilo se 
zpracovat 4 300 svazků, což je pouze o 300 svazků méně než v roce 2019. Vzhledem k uzavření knihovny naříze-
ním vlády ČR klesly výpůjčky periodik oproti loňskému roku z 13 640 na 8 320, tj. o 5 320 titulů méně. 

Pro rok 2021 byla na nákup zahraničních časopisů upřednostněna firma Mediacall před firmou Suweco 
z důvodu dobré spolupráce, zajištění plynulého dodávání a zejména garantovanou konečnou cenou. Jedenácti 
institucím bylo půjčeno v rámci cirkulace časopisů celkem 22 titulů zahraničních periodik. Během roku se pro-
věřovaly časopisecké dary a do fondu doplňovaly zejména chybějící tituly povinného výtisku.

Epidemická situace v České republice knihovně zabránila v účasti na akvizičních seminářích a jednáních 
pracovních skupin při NK ČR, ale také na veletrzích v Havlíčkově Brodě, v Praze a v Pardubicích, které vyu-
žívají zejména menší nakladatelé pro odevzdání svých povinných výtisků. Ty se podařily knihovně odebrat 
od dopředu oslovených nakladatelů pouze na knižním veletrhu v Ostravě, např. od nakladatelství Paseka, Presco 
group, Šuplík a dalších. Knihovna na veletrhu zajistila také povinný výtisk 33 kompaktních disků od nakladatel-
ství OneHotBook. 

I v roce 2020 měla VKOL možnost účastnit se projektu Cizojazyčná literatura a Česká knihovna. Oba projekty rea-
lizuje Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Díky prvnímu projektu knihovna 
doplnila 136 knih současné cizojazyčné literatury ve slovenštině, španělštině, ruštině, němčině, angličtině 
a francouzštině, a to zejména beletrii, zjednodušenou četbu, literaturu pro děti a mládež, knihy pro začátečníky 
a populárně naučnou literaturu v celkové hodnotě 19 939 Kč. Z projektu Česká knihovna doplnila VKOL sbírky 
o dalších 24 výtisků z produkce nakladatelství, např. Mladá fronta, Prostor, Host, Větrné mlýny, Novela Bohe-
mica, Nakladatelství Lidové noviny a další v celkové hodnotě 4 762 Kč. 
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Akvizice německé knihovny se zaměřovala na novinky současné německé beletrie, z nichž většina byla nomi-
nována na Německou knižní cenu a Cenu Lipského knižního veletrhu. Na základě čtenářského zájmu byly 
pořízeny rovněž oceněné detektivky a komiksy. Díky finanční podpoře Goethe Institutu na provoz kompetenč-
ního centra pro výuku rané němčiny mohly být nakoupeny knihy a metodické materiály pro výuku dětí od 4 let. 
Celkem byl fond německé knihovny rozšířen o 181 nových titulů.

Hlavním zaměřením fondu anglo-americké knihovny zůstává současná anglicky psaná beletrie, zejména oce-
něná či nominovaná na Man Bookerovu a Pulitzerovu cenu. Velmi žádané jsou tituly žánru young adult, sci-fi 
a crime, které jsou pravidelně doplňovány nejvýznamnějšími autory.

V roce 2020 pokračoval nákup odborných titulů z oblasti historie, politologie, sociologie a popularizace vědy. 
Díky zvýšenému příspěvku na nákup se podařilo zajistit také velmi žádané novinky učebnicových sad, příprav-
ných materiálů pro jazykové zkoušky, zjednodušené četby ve všech jazykových úrovních a didaktické hry pro 
lektory.

Podobně jako v minulých letech byly starší dokumenty vyhledávány a získávány také pracovníky úseku historic-
kých fondů. Ze sbírky Jána Kadlece byl zakoupen soubor 160 kusů starých map, průvodců a jiných dokumentů 
z 18. až 20. století. Mimo tuto akvizici se podařilo zakoupit také 10 exemplářů starých map, 3 tisky 19. a začátku 
20. století, a 2 staré tisky, přičemž u jednoho šlo o dar. Nově se pracovníci HF zaměřili také na staré pohled-
nice. Celkem bylo zakoupeno 115 kusů starých pohlednic z regionu severní Moravy a Slezska z období od konce 
19. století do 1. poloviny 20. století.

Specifický příběh se odehrál v souvislosti s tisky odcizenými z tehdejší Státní vědecké knihovny v Olomouci 
v roce 1996. V dubnu roku 2020 bylo několik svazků identifikováno při pravidelné obhlídce vybraných zahranič-
ních antikvariátů specializujících se na historické fondy a staré mapy v nabídce chystané tradiční jarní aukce 
renomovaného antikvariátu Reiss&Sohn. Šlo o soubor sedmi svazků (Biblia polyglotta, Paříž 1629–1645) původně 
pocházejících z fondu VKOL, kdysi vedených pod signaturou IV 208.985, které byly ve ztrátě od roku 1996, kdy 
došlo k jejich odcizení, přičemž až dosud byly nezvěstné. Po jednáních s antikvariátem i Policií ČR bylo zjevné, 
že zákonný nárok na vrácení knih je promlčený nebo velmi diskutabilní, neboť knihy od roku 1996 několikrát 
změnily majitele. Vlastník tisků nabídl VKOL zpětný odkup knih za 1300 €, což byla částka, kterou za ně sám 
zaplatil. Odkup byl odsouhlasen a v červenci byla dovršena repatriace biblí transportem všech sedmi chybějí-
cích svazků desetisvazkového cyklu z antikvariátu Reiss&Sohn.

Přírůstky podle způsobu nabytí

Povinný výtisk celkem 21 078

z toho povinný výtisk monografií 14 029

z toho povinný výtisk seriálů 4 182 

z toho povinný výtisk ostatních druhů dokumentů 3 204

Nákup 3 125

Mezinárodní výměna 282

Dary 1 650

Ostatní 117

2.2 ODPISY FONDŮ

Z fondu bylo odepsáno v roce 2020 celkem 198 svazků. V převážné většině šlo o dokumenty zničené opotře-
bením nebo plísní, dále dlouhodobé ztráty potvrzené periodickými revizemi, v menší míře nadbytečné multi-
plikáty skript. Nižší číslo úbytků je zapříčiněno tím, že bylo nutno upřednostnit splnění zákonem stanovené 
povinnosti zrevidovat 5 % z celkového objemu fondu.
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Barevná mapa Olomoucka a Jeseníků v rámu s geografickou sítí a souřadnicemi z roku 1943 zdigitalizovaná v roce 2020.
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2.3 ZPRACOVÁNÍ FONDŮ

Zpracování dokumentů veškerých periodických i neperiodických publikací včetně speciálních druhů doku-
mentů bylo v roce 2020 ovlivněno pandemií covid-19 a menším přírůstkem povinného výtisku. Zpracování nové 
bohemikální produkce probíhalo v loňském roce již 15. rokem v rámci sdílené katalogizace Cluster, do které 
jsou zapojeny všechny knihovny s úplným povinným výtiskem – Moravská zemská knihovna (MZK), Národní 
knihovna ČR a VKOL. Tyto záznamy vytvářené přímo v bázi NK ČR slouží pro databázi České národní bib-
liografie a tomu odpovídá i jejich kvalita a úplnost v rámci zpracování. Dokumenty vydané před rokem 2005, 
zahraniční dokumenty a většina speciálních dokumentů se zpracovávaly v bázi VKOL. 

Po několika letech se podařilo ve zpracování vrátit ke katalogizaci povinného výtisku gramofonových desek, 
které byly z důvodu vytíženosti odborných pracovníků oddělení věnujících se zvukovým dokumentům dlou-
hodobě upozaďovány, zpracováno jich bylo celkem 61. Knihovna se podílela na skenování obálek (4 212 titulů), 
obsahů (5 081 stran) a autorů dokumentů (503 obrázků) v rámci projektu ObálkyKnih.cz a rovněž na opravách 
duplicit a doplňování neúplných záznamů v Souborném katalogu ČR. Menší přírůstek povinného výtisku byl 
kompenzován pracemi na prověřování darů a tzv. šedé literatury, dále pracemi na retrokonverzi a opravách 
věcných rejstříků. 

Ve jmenném popise se v roce 2020 celkem zpracovalo 17 466 titulů, věcně se za celý rok 2020 zkatalogizovalo 
14 900 titulů. Doba zpracování se v ročním průměru oproti roku 2019 prodloužila o necelých 10 dnů, a to hlavně 
z důvodu probíhající pandemie covid-19. Do SK ČR bylo kompletně v roce 2020 odesláno 32 515 záznamů. Bylo 
vytvořeno a zrevidováno 1 723 jmenných autorit v databázi národních autorit ČR a vytvořeno 25 návrhů věcných 
autorit odeslaných do NK ČR. Do navýšení oproti loňskému roku o 130 záznamů jmenných autorit se promítlo 
zejména větší množství zahraničních nákupů a darů.

I přesto, že i práce na retrokonverzi byla poznamenaná pandemií covid-19, bylo vytvořeno z místního kata-
logu a z naskenovaného generálního katalogu včetně záznamů zpracovaných v rámci projektu VISK 5 
o 4 611 záznamů více než v roce 2019, celkem 22 351 záznamů. Záznamy byly zpracovány podle pravidel 
AACR2, u dokumentů zpracovaných s knihou v ruce pak podle pravidel RDA. Během nouzového stavu započaly 
v knihovně práce na kontrole úplnosti přepisu lístků v naskenovaném katalogu GEK, jelikož se v rámci projektů 
vytvářely záznamy pouze na bohemika nebo na hudebniny. Snahou VKOL je doplnit a přepsat z lístkové podoby 
vše v úplnosti bez ohledu na druh dokumentu i místo vydání.

Trvá spolupráce s Národní knihovnou ČR na analytickém rozpisu periodik v rámci kooperačního systému. Jed-
nou měsíčně byly do Národní knihovny zasílány počítačové záznamy článků z vybraných regionálních periodik. 
V roce 2020 excerpční základna čítala 44 pravých a nepravých periodik doplněných o záznamy z regionálních 
sborníků. Celkem vzniklo 1 732 analytických záznamů. Výsledkem kooperace, které se účastní celá řada kniho-
ven ČR, je souborná báze, obsahující především faktograficky přínosné články, články odborné, zprávy a infor-
mace o kulturních, sportovních, vědeckých a politických akcích, rozhovory s významnými osobami, recenze 
apod. Databáze je přístupná na webových stránkách Národní knihovny v Praze.

V roce 2020 pokračoval na úseku historických fondů plošný průzkum a zpracování historického fondu VKOL. 
Průzkum smíšeného fondu, bez zvláště vyznačených částí či provenienčně jednolitých skupin, byl zahájen 
v roce 2018 signaturou 1, v roce 2019 pokračoval přibližně od signatury 3.000, přičemž do konce roku pokro-
čilo zpracování téměř k signatuře 5.100. Do konce roku 2020 byly zpracovány knihy až po signaturu 8 000. 
Z knih jsou pořizovány digitální snímky klíčových stran, to jest vazby, titulního listu a provenienčních znaků či 
záznamů dle jejich umístění. Paralelně je veden seznam zkontrolovaných signatur, ve kterém je zjednodušeně 
zaznamenána provenience tak, aby se s tímto seznamem dalo později statisticky pracovat. Snímky klíčových 
stran jsou postupně přidávány k záznamům v elektronickém katalogu, konkrétně prostřednictvím modulu 
ADAM. Postupně se ve fondu profilují skupiny tisků původních vlastníků, především jde o zrušené moravské 
kláštery. Rovněž se objevují knihy soukromých vlastníků.

2.4 SPRÁVA FONDŮ 

Největším problémem v oblasti správy fondů byla havárie v novém depozitáři v Hejčíně. 

V závěru června tady v důsledku závady ve strojovně (prasklé těsnění vzduchotechniky) došlo k zatopení prostoru 
a následně k rozsáhlému průniku vody do skladu č. 9 nacházejícího se pod ní. Bylo zasaženo 90 knih, čtyři z nich 
musely být pro naprosté zničení odepsány, zbylých 86 bylo vysušeno prokládáním suchými listy papíru a po dvou 
dnech vějířovitě rozevřeno k dosušení. Regály ve skladu byly přikryty shora igelitem, aby odkapávání zbytkové 
vody dále nepronikalo ke knihám. Vysoušení a následnému ošetření se věnovala restaurátorka. Vysušené knihy 
byly z důvodu rizika kontaminace dalších exemplářů případnými plísněmi uloženy odděleně od běžného fondu 
a jejich fyzický stav byl nadále sledován, než byly po půl roce opět vřazeny mezi ostatní svazky. Mezi zasaženými 
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dokumenty byl i konzervační fond určený k trvalému uchování, v budoucnu by tudíž tyto exempláře měly být 
nahrazeny jinými, bezvadnými, nákupem v antikvariátu apod. K vyčíslení škody na knihovním fondu byla pro-
věřena dostupnost a současná cena 20 z celkového počtu 90 poškozených knih a byla stanovena průměrná cena 
305 Kč za jeden exemplář. Výše škody na knihách tak byla vyčíslena na 27 145 Kč, když nebyl započten jeden 
svazek, souhrnná výše škod způsobených VKOL v důsledku nehody byla vyčíslena celkem na 41 917 Kč. 

Prostřednictvím havárie vyšel najevo neuspokojivý stav strojovny vzduchotechniky, která je umístěna přímo 
nad depozitářem, přitom nebyla v projektu vybavena vpustí která by v případě podobných událostí odvedla vodu 
mimo budovu. Dodavatel stavby (firma OHL ŽS) provedl alespoň dodatečné úpravy, které by mohly snížit další 
zatečení vody, cílem VKOL ale bude vpusť do místnosti dodatečně doplnit.

Oddělení správy fondu a historických fondů se muselo vypořádat s personální změnou na pozici hlavního revi-
zora. Nová pracovnice nastoupila k 1. únoru, následně bylo pracoviště revize fondu přemístěno z budovy ředi-
telství v Bezručově ulici do nového depozitáře v Hejčíně včetně poměrně náročného přesunu místního katalogu. 
Všechny tyto události i s následným dvouměsíčním uzavřením knihovny v důsledku protiepidemických opatření 
měly za následek komplikace v revizní práci, včetně velkého skluzu v plnění revizního plánu, který se ale díky 
pracovnímu nasazení obou revizorek podařilo ve druhé polovině roku vyrovnat. 

Vzhledem k omezení pohybu mezi jednotlivými budovami v důsledku protiepidemických opatření byla pro-
vedena úprava revizního plánu, takže byly revidovány podsbírky evidované v CES a pak výhradně signatury 
uložené v depozitáři Hejčín. V roce 2020 tak byla provedena kontrola těchto signaturových řad:

  A5 Skl 036.001 – A5 Skl 040.000,

  II 800.001 – II 857.000,

  383.001 – 400.000.

Bylo zrevidováno 119 040 svazků v depozitářích, 29 195 audiovizuálních médií uložených v multimediální stu-
dovně a 2 717 svazků v příručních knihovnách, celkem tedy 150 952 exemplářů.

Díky poslednímu roku účasti VKOL v projektu INPROVE (výzkumný projekt řešený Národní knihovnou ČR 
a Moravskou zemskou knihovnou za účasti VKOL) mohly i v roce 2020 probíhat průzkumy fyzického stavu 
fondu. V databázi s výsledky průzkumu tak k 31. prosinci 2020 bylo celkem 13 250 záznamů prozkoumaných 
knihovních jednotek, přičemž 1 548 z nich bylo vytvořeno v roce 2020. Do systému byly zaneseny také zápisy 
o kontrolním měření 109 odkyselených svazků, jež potvrdily navýšení pH, tyto byly připojeny k již existujícím 
záznamům. Průzkum se zaměřoval na bohemika vydaná mezi lety 1840 a 1945 a předcházel přípravě na odkyse-
lování, naplánovanému na podzim roku 2020. Jednalo se převážně o beletristickou literaturu vydanou v mezivá-
lečných edicích nakladatelství Melantrich, Orbis či Borový a také o periodika osvětových spolků, zaměřených 
lidovýchovně. Zahrnuta byla rovněž regionální Dominikánská edice Krystal, vydaná v Olomouci, a Knihovna revue 
Na hlubinu, vydaná profesory bohosloveckého učiliště řádu dominikánů v Olomouci. Kyselost měřených svazků 
se pohybovala v rozmezí 3,2–4,2 u knižních bloků, u obálek bylo pH nepatrně vyšší, mezi 4,0–4,7. Kontrola 
fyzického stavu měřených exemplářů tak usnadnila výběr 1 401 svazků dokumentů pro deacidifikační zásah. 
Ve výběru pro odkyselení se odrazila hlediska použitých materiálů a barviv s přihlédnutím k fyzickému stavu 
jednotek, který byl v mnoha případech limitujícím. Výrazná poškození byla do databáze zaznamenána také 
fotograficky. 33 svazků vyřazených z odkyselení z důvodu špatného fyzického stavu bylo předáno k restaurátor-
skému ošetření.

Díky účelové dotaci z rozpočtu zřizovatele mohla knihovna pokračovat v odkyselování fondů. Na podzim roku 
2020 byly na pracovišti firmy Nitrochemie v německém Aschau ošetřeny deacidifikačním zásahem monografie 
a periodika bohemikální provenience o hmotnosti cca 800 kg.

V oblasti restaurování došlo v průběhu roku k významné změně, neboť od září bylo pracoviště posíleno o druhý 
úvazek. Pracovnice, která nastoupila, však bohužel z osobních důvodů v závěru stejného měsíce skončila. 
Od října tedy nastoupila další ze zájemkyň o místo, stejně jako v předchozím případě absolventka Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice, také ona ovšem v závěru zkušební doby pracovní poměr ukončila. Pracovní 
místo trvá a pro rok 2021 se nadále počítá s rozšířením obsazení restaurátorské dílny na dvě osoby. 

Pracoviště se ve druhé polovině roku zabývalo z velké části knihami poškozenými v důsledku výše zmíněné 
havárie v depozitáři Hejčín. Bohužel přetrvávají problémy s vlhkostí sklepa hlavní budovy, kde se objevila plíseň 
u části fondu vázaných novin. Přibližně u osmdesáti svazků proto bylo nutno provést odstranění počáteční 
plísně, omytí hřbetů a tkanic 85% lihem, mytí regálů dezinfekcí a vrácení novin do regálů. Dále do novin plíseň 
neprorůstala.

Mimo tyto dokumenty bylo v restaurátorském provozu dále ošetřeno 10 starých tisků, 33 svazků monografií 
z novodobého fondu, 6 map, 1 grafika a 20 exemplářů svázaných periodik. 
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Vernisáž výstavy Návrat olomouckých unikátů proběhla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za přítomnosti ministra kultury Lubomíra 
Zaorálka, zúčastnil se jí také Mons. Jan Graubner, tehdejší náměstek hejtmana Jiří Zemánek či fotograf Jindřich Štreit. Nechyběli 
samozřejmě ani ředitel VMO Břetislav Holásek a ředitelka VKOL Iveta Tichá, jejíž pozvání přijala i ředitelka Moravskoslezské vědecké 
knihovny v Ostravě Libuše Foberová.

V rámci Dnů otevřených dveří v depozitáři v Hejčíně mohli zájemci nahlédnout i do restaurátorské dílny VKOL.
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Pokračovala také spolupráce s restaurátorem R. Slovikem, který díky dotaci z projektu VISK7 v průběhu roku 
ošetřil 479 listů titulu Olmützer Zwischen-Akt z let 1904–1908. Práce zahrnovaly především mechanické čištění, 
neutralizaci pH v obohacené vodě, zpevnění japonským papírem a adjustaci do nekyselého obalu. Po dokončení 
restaurování v závěru roku byly všechny listy oboustranně digitalizovány.

2.5 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Práce v oddělení půjčovních služeb byla výrazně poznamenaná pandemií onemocnění covid-19. Knihovna 
byla zcela uzavřena v těchto dnech: 12. 3. – 3. 5., 22. 10. – 22. 11. a 28.–31. 12. Ve dnech 4.–24. 5. byl otevřen pro 
čtenáře pouze výpůjční pult, stejně jako v termínu 23. 11. – 23. 12. Celkem tedy byla knihovna neplánovaně zcela 
nepřístupná pro čtenáře 54 otevíracích dnů a dalších 37 dní byl otevřen pouze výpůjční pult – studovny, volný 
výběr a přístup na internet zůstaly nepřístupné. Tato opatření se spolu se zkrácenou otevírací dobou odrazila 
ve statistikách – došlo k výraznému poklesu výpůjček i registrací čtenářů.

Uzavření knihovny přineslo nové úkoly pro oddělení půjčovních služeb a oddělení informačních technologií. 
Ihned po uzavření bylo spuštěno automatické prodlužování výpůjční doby všech dokumentů, a to i v případě, 
že byl vyčerpán počet prolongací nebo byly dokumenty rezervované. Registrace uživatelů byly také automaticky 
prodlužovány – opakovaně vždy o jeden týden, aby zůstal všem zachován přístup k elektronickým zdrojům. 
Upomínkové řízení bylo pozastaveno u všech knih v prodlení, aby nedocházelo k navyšování dlužných částek. 
Všechny knihy, které byly v té době připravené u výpůjčního pultu, tam byly ponechány a data jejich vyzvednutí 
byla posunována tak, aby je bylo možné vyzvednout po otevření knihovny.

O všech změnách byli čtenáři informováni prostřednictvím webu VKOL, sociálních sítí a také prostřednictvím 
informačních letáků vyvěšených na vchodových dveřích knihovny. Návštěvnost webových stran VKOL stoupla 
dne 11. března o 300 %, přesto se ukázalo, že velké množství uživatelů nehledalo informace tam, ale zjišťovali je 
emailem a telefonicky.

Po otevření knihovny dne 4. května byla zřízena v týmové studovně karanténa knih – dle doporučení Minister-
stva kultury a Ministerstva zdravotnictví. Všechny knihy, které byly vráceny do biblioboxu nebo osobně čtenáři, 
byly ponechány na tři dny v karanténě a pak teprve byly vráceny do skladu nebo předány uživatelům, kteří je 
měli zamluvené. Zájem uživatelů o služby knihovny byl velký, první den otevření se vrátilo 2 130 knih a 688 se 
jich vypůjčilo. Automatické prodlužování výpůjční doby bylo ponecháno až do konce května, aby uživatelé měli 
dostatek času na vrácení knih. Karanténa knih byla zrušena dne 1. 6. 2020.

Pro ochranu zaměstnanců i návštěvníků knihovny byla postupně nainstalována ochranná plexiskla na všech 
službových místech a zaměstnanci byli vybaveni ochrannými pomůckami – rouškami, rukavicemi a dezinfekcí. 
U vchodu do knihovny i na dalších místech byly rozmístěny stojany s dezinfekcí. Od 1. června 2020 do 31. srpna 
2020 platila zkrácená otevírací doba, která je obvyklá v době letních prázdnin.

V době od června do konce září se situace postupně stabilizovala, počet výpůjček se přiblížil k obvyklým číslům 
v tomto období. V době letních prázdnin nebyla knihovna uzavřena, jako minulých letech, a to kvůli vysokému 
počtu zavíracích dnů na jaře. Od 1. září vešla v platnost standardní otevírací doba.

Ve volném výběru proběhly úpravy výpůjčního prostoru tak, aby zde mohly být pořádány akce pro veřejnost 
i pro knihovníky. Důvodem byla rekonstrukce Červeného kostela, která znemožní vstup čtenářů do budovy ředi-
telství, kde se akce dosud konaly. První 4 akce v nových prostorách proběhly v září.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci byly další akce zrušeny a 22. října byla knihovna vládním nařízením opět 
uzavřena. Až na třídenní karanténu vrácených knih byla přijata stejná opatření, jako na jaře – automatické 
prodlužování výpůjční doby, prodlužování platnosti registrací i prodlužování úložní doby dokumentů, které byly 
připraveny k vypůjčení. Tentokrát byl po celou dobu uzavření knihovny k dispozici bibliobox pro vracení knih. 
Jeho vybírání zajišťovali zaměstnanci půjčovních služeb, a to i v době pracovního volna.

Dne 23. listopadu 2020 bylo otevřeno výdejní okénko ve Vančurově ulici. Po celou dobu podzimního uzavření 
nebyly v provozu studovny, knihy z volného výběru bylo možné objednávat z online katalogu.

Během jarního i podzimního omezeného provozu byla zavedena po určitou dobu (celkem 8 týdnů) služba 
u vchodu, ve které se střídali zaměstnanci všech oddělení. Jejím účelem bylo regulovat počet návštěvníků 
v knihovně a kontrolovat dodržování hygienických nařízení. 

Dobu uzavření knihovny zaměstnanci oddělení půjčovních služeb využili především k velkému úklidu ve skla-
dech a k nutným přesunům fondu. 
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Do biblioboxu bylo během roku 2020 vráceno 32 938 knih, což je o 9 971 více než v roce 2019. Důvodem je bez-
kontaktní způsob vracení, který je čtenářům doporučován, a více zavřených dnů v roce.

V roce 2020 bylo rozesláno 58 ředitelských upomínek na 60 knih za 24 570 Kč. Dořešeno bylo 46 upomínek, 
12 zůstává v upomínkovém řízení. Právnímu zástupci bylo předáno 5 případů, ze kterých byly dořešeny 4, 
poslední bude dořešen v roce 2021.

Nejvíce knih se v roce 2020 půjčilo dne 21. října – 1 762 (od 22. 10. byla knihovna uzavřena) a nejvíce knih se 
vrátilo dne 4. května 2020 – 2 121 (den, kdy se knihovna částečně otevřela po sedmi týdnech uzavření).

Pracoviště meziknihovních služeb VKOL zpracovalo v roce 2020 celkem 8 130 požadavků.

O výpůjčky knih a kopie z novin a časopisů, které jsou uloženy ve skladech VKOL, požádalo 333 českých kniho-
ven. České knihovny odeslaly na naše pracoviště 6 360 objednávek, 243 požadavků bylo ze zahraničí.

Pracoviště mezinárodní meziknihovní služby, které je jedním ze 6 pracovišť v ČR specializovaných na tuto 
službu, přijalo 918 požadavků. Přibližně 2/3 z nich byly z mimoolomouckých knihoven, především z univerzit-
ních knihoven v Ostravě a Opavě.

Požadavky na výpůjčky a kopie byly odeslány 219 knihovnám ve 27 zemích.

Požadavky meziknihovních služeb přijaté vyřízené

Požadavky zahraniční MS 918 852

Požadavky vnitrostátní MS 609 418

Požadavky knihoven na dokumenty z fondu VKOL 6 603 6 467

Celkem 8 130 7 737

Studovna vázaných novin nabízí uživatelům možnost prezenčního studia vázaných novinových a časopiseckých 
svazků od 19. století až po současnost. Žadatelům zde bylo v roce 2020 půjčeno 2 585 svazků. 

Ve studovně jsou uživatelům k dispozici 2 počítače k prohlížení obsahu digitálních knihoven, tiskárna velkých 
formátů a čtečky mikrofilmů. Všechny výsledky úseku meziknihovních služeb a studovny vázaných novin byly 
ovlivněny několikaměsíčním uzavřením knihovny pro veřejnost a omezením služeb.

Multimediální studovna zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem, především z důvodu pandemie one-
mocnění covid-19, pokles návštěv o 2 920 uživatelů (3 064). Poklesl počet výpůjček všech zvukových dokumentů, 
jako jsou audioknihy, mluvené slovo a hudba (3 321) a taktéž počet návštěv internetu (2 324). I v době uzavření 
knihovny VKOL částečně zajišťovala výpůjčky zvukových dokumentů pro registrované uživatele na základě 
e-mailových objednávek. 

Velmi využíván byl fond zvukových knih z produkce knihovny K. E. Macana pro zrakově postižené uživatele, 
kde výpůjčky i přes epidemiologickou situaci, dosáhly počtu výpůjček téměř jako v roce 2018 (728). Tento spe-
ciální fond pro zrakově handicapované byl doplněn o 98 titulů zvukových nahrávek formou nákupu (celkem 
137 ks CD) v rámci čerpání prostředků z grantu K 21 – Knihovna 21. století. Dále bylo zrakově postiženým uživa-
telům zapůjčeno 659 CD z fondu studovny.

Oddělení informačních služeb zodpovědělo v roce 2020 15 862 ústních a telefonických informací, z toho pracov-
níci informační služby v místnosti čtenářských katalogů poskytli 6 707 informací a pracovníci informační služby 
v hlavní studovně zaznamenali 9 155 informací. Každodenně byly zodpovídány dotazy zasílané elektronickou 
poštou. Písemných informací bylo vypracováno 591 (obsahovaly 4 367 záznamů). Vzhledem k vládním opatřením 
proti šíření nemoci covid-19 nebylo umožněno čtenářům navštěvovat pracoviště informační služby ani hlavní 
studovnu ve dnech 12. března – 24. května 2020 a od 22. října až do konce roku.

V roce 2020 bylo v oddělení informačních služeb vypracováno 32 rešerší. Nejvíce rešerší se týkalo lékařství, his-
torie, výchovy a vzdělávání. O rešerše je velký zájem především z řad studentů.

Již třetím rokem bylo oddělení každou středu zapojené do služby chat Ptejte se knihovny, v rámci této služby 
v roce 2020 odpovědělo na 97 dotazů. Nejvíce dotazů se týkalo textů písní, dohledání předků, pravopisu, 
původu příjmení, darování knih, schválených křestních jmen, významu slov. V rámci služby Ptejte se knihovny 
zodpovědělo oddělení e-mailem 7 dotazů. Oddělení informačních služeb aktivně spolupracovalo s oddělením 

Vernisáži výstavy Návrat olomouckých unikátů předcházela tisková konference za účasti ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka 
(na fotografii v rozhovoru s ředitelkou VKOL Ivetou Tichou a tehdejším náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Petrem Vránou).
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doplňování a zpracování fondů – navrhlo k doplnění knihovního fondu 284 knih.

Během roku 2020 bylo v hlavní studovně poskytnuto 9 155 informací. Zaznamenáno zde bylo 5 292 návštěv 
čtenářů. Informační služba hlavní studovny zprostředkovala v roce 2020 celkem 11 528 výpůjček svázaných časo-
pisů a monografií. Všechny statistické údaje jsou ovlivněny uzavřením hlavní studovny pro čtenáře ve dnech 
12. března – 24. května a 22. října – 31. prosince 2020.

Komplexní doplňování a aktualizace fondů příručních knihoven (PK) ve správě oddělení IS probíhaly průběžně 
po celý kalendářní rok. Do PK v hlavní studovně bylo v průběhu roku 2020 nově doplněno 5 svazků knih. V sou-
časnosti obsahuje PK hlavní studovny 2 197 knih. Byla provedena revize příruční knihovny hlavní studovny. 
V roce 2020 bylo do služební PK IS nově doplněno 14 svazků knih, zpět do skladů byly zařazeny 4 svazky. V sou-
časnosti obsahuje PK IS 4 706 knih. 

Bylo ukončeno zpracování a vystavování na web Bibliografických informací z oblasti kultury a umění, tyto 
bibliografické soupisy článkové literatury z oblasti kultury a umění nezapadaly do nové koncepce webových 
stránek VKOL.

V roce 2020 využívala VKOL následující elektronické informační zdroje a databáze:

  ANAL,

  Anopress,

  Databáze norem ČSN,

  Databáze patentů,

  Digitální knihovna Kramerius,

  EBSCO - Academic Search Complete,

  Bookport,

  Manuscriptorium,

  Naskenované lístkové katalogy 1801–1959,

  On-line katalog,

  REGO,

  Web of Knowledge.

V databázi regionálních osobností REGO byly v roce 2020 opraveny či doplněny údaje (úmrtí, literatura, 
poznámka) u 258 osobností. Báze je přístupná v rámci on-line katalogu knihovny. Redukovaný výstup je navíc 
formou kalendária prezentován na webových stránkách.

2.6 KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

Rok 2020 byl, co se týče konání kulturních akcí pro veřejnost, výrazně ovlivněn pandemií nového typu koro-
naviru. V důsledku toho byl počet uskutečněných akcí ve srovnání s minulými roky podstatně nižší. Z důvodu 
uzavření knihovny či omezení jejího provozu na základě vládních nařízení byla řada plánovaných akcí zrušena 
či přesunuta na neurčito. V době normálního provozu nabídla VKOL veřejnosti oblíbené cestopisné a populár-
ně-vědecké přednášky, nechyběla ani autorská čtení, besedy a vernisáže. Ve spolupráci s festivalem Jeden svět 
a organizací Člověk v tísni nadále pokračovala promítání dokumentárních filmů spojených s diskuzí s odbor-
níkem na dané téma. O akce, které mohly proběhnout byl z řad veřejnosti velký zájem, pochvalné kritiky se 
dostalo například besedě Pravda a lež na internetu PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. z projektu e-Bezpečí 
určené převážně seniorům.

Z důvodu rekonstrukce Červeného kostela a s tím související komplikovaný přístup do přednáškového sálu se 
prostory pro pořádání akcí přesunuly nově do části volného výběru v prvním patře hlavní budovy. Podzimní 
akce se tak již konaly v nových přednáškových prostorách vybavených novými židlemi a velkoformátovou obra-
zovkou místo promítacího plátna.

Stejně jako každý rok se VKOL zapojila do celorepublikových Dnů evropského dědictví. V pátek 11. září pro-
běhlo za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka slavnostní zahájení společné výstavy s Vlastivědným 
muzeem v Olomouci Návrat olomouckých unikátů, na kterých VKOL představila výběr ze svazků tzv. Pařížské 

Historik VKOL Jiří Glonek představuje na tiskové konferenci novinářům jeden ze svazků tzv. Pařížské polygloty.
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Autoři výstavy Ottovy Čechy Petra Kubíčková a Lubomír Novotný při natáčení komentované prohlídky. Z důvodu uzavření knihovny 
kvůli epidemii se výstava přesunula do online prostředí.

Online a v novém termínu v říjnu proběhl i další ročník multižánrového festivalu Olmützer Kulturtage.  
Virtuální prohlídkou výstavy Pěkně od začátku provedla diváky Miroslava Dvorská.
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polygloty, sedmijazyčného vydání bible ze 17. století. Sedm svazků se po jejich krádeži v roce 1996 povedlo v loň-
ském roce objevit v německé aukční síni a vrátit zpět do fondu VKOL.

O víkendu 12. a 13. září se pak pro veřejnost otevřely dveře nového depozitáře v Hejčíně. Návštěvníci mohli nahléd-
nout do skladů, knihařské a restaurátorské dílny a vidět „v akci“ skenovacího robota na digitalizační jednotce. Kaž-
dou čtvrthodinu probíhaly na jednotlivých pracovištích komentované prohlídky. Pro zájemce, zejména z řad dětí, 
byl nachystán workshop, na kterém si mohli sešít vlastní malou knížku a vyrobit škrobový papír na její přebal.

Během roku 2020 mohli návštěvníci shlédnout v Galerii Biblio celkem pět výstav, z toho jednu online na webo-
vých stránkách a sociálních sítích knihovny. Pokud to téma nabízelo, uskutečnila se k výstavě tematická před-
náška, jednou takovou byla i přednáška k lednové výstavě Voda–sucho doc. Martina Rulíka Klimatická změna 
a její důsledky pro vodu v naší krajině. Jak je již několik let dobrou tradicí, představila i na podzim 2020 VKOL 
široké odborné i laické veřejnosti část svého bohatého fondu. Projekt ve formě publikace a výstavy představil 
patnáctisvazkovou řadu Čechy. Společnou prací spisovatelův a umělců českých z nakladatelství Jana Otty. Kniha 
na 380 stránkách přináší více než 800 dobových vyobrazení a nejzajímavější postřehy z putování Čechami 
na přelomu 19. a 20. století. Autory, Petru Kubíčkovou a Lubomíra Novotného, zajímalo, jak doboví přispě-
vatelé vnímali krajinu kolem sebe – zdali očima historika, romantického tuláka, bojovníka za národní věc či 
očima přírodovědce, a jestli při putování krajinou sledovali primárně přírodní výtvory, lidi, architekturu či 
průmysl. Původní výpravný cyklus Čechy představuje kolektivní dílo popisující krásy, umění, poezii i folklór 
české krajiny a čítá více než 5 100 stran a přes 4 000 vyobrazení. Obsahuje medailonky, eseje a básně předních 
českých spisovatelů. Nakladatel Jan Otto spojil v 15 svazcích celé spisovatelské a malířské generace vrcholné 
fáze Národního obrození. Nová publikace a také původně plánovaná výstava Ottovy Čechy. Obraz země v letech 
1883–1908 zpřístupnila dnešnímu čtenáři to nejlepší z tohoto monumentálního díla, které vycházelo 25 let.

Vzhledem k vládním opatřením proti koronavirové epidemii byla doprovodná výstava v Galerii Biblio k vidění 
virtuální formou s komentáři autorů na facebookových a webových stránkách knihovny.

V průběhu školního roku pořádala německá knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber a Klett oblíbené 
semináře pro učitele němčiny. V roce 2020 se bohužel z důvodu epidemie mohly prezenčně uskutečnit pouze 
dva. I v době uzavření knihovny ovšem stále VKOL komunikovala s pedagogy a zasílala jim výběr z online akcí 
na zpestření výuky němčiny.

Centrum pro výuku rané němčiny také muselo zrušit již zajištěné semináře v Praze a Brně, operativně ale 
vyřešilo organizaci Kinderklubu a zajistilo náhradní program pro děti předškolního věku formou zaslání výuko-
vých videí. Tato forma vzdělávání je ovšem finančně náročnější a bylo potřeba zajistit dodatečný příspěvek 
od Goethe Institutu.

Z již tradičních akcí se podařilo realizovat soutěž v předčítání v němčině Bücherwurm, i když jen s poloviční 
účastí v počtu přihlášených škol. Byla zvolena forma zaslání audia či videa s nahraným úryvkem textu, které 
následně porota ohodnotila. Tato nová forma soutěže byla pro některé školy a pedagogy překážkou, žáci však 
překvapili svou kreativitou.

Projekt jazykových animací Deutsch ist super! má žákům 5. a 6. tříd základních škol zábavnou formou předsta-
vit němčinu před volbou 2. cizího jazyka. Tyto animace jsou realizovány přímo na školách studenty němčiny 
ze 3–5. ročníků Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty UP a jsou pedagogy velmi kladně hodnoceny. V roce 
2020 se podařilo kvůli pandemii realizovat pouze jedinou školu, ostatních šest z Olomouce a okolí se muselo 
zrušit. Tento projekt je realizován za finanční podpory Bohemia Troppau ops.

Festival Olmützer Kulturtage 2020

I přes těžkosti, které přinesl rok 2020, se uskutečnil již šestý ročník festivalu Olmützer Kulturtage. V původním 
dubnovém termínu to vlivem nepříznivé epidemiologické situace v České republice nešlo, a proto pořadatelé 
nakonec rozhodli festival uspořádat ve druhé polovině října. Později se však ukázalo, že jej bude také nutné pře-
sunout do online prostředí. Celý festival se tedy odehrával na facebookové platformě – @OlmutzerKulturtage.

Festival Olmützer Kulturtage je multižánrový festival na podporu německého jazyka a německojazyčné kultury – 
každý rok nabízí filmy, literaturu, divadlo, hudbu, přednášky a semináře a soutěže.

Jedním z výrazných aspektů festivalu je snaha posilovat lokální identitu a upevňovat vztah k místu – velká část 
programu se pravidelně týká historie Olomouce, případně nejbližšího okolí. Tato témata zároveň vzbuzují 
u návštěvníků festivalu největší odezvu. Díky letošní formě festivalu mohli pořadatelé s jistotou určit, která část 
programu u veřejnosti nejvíce rezonovala. Byla jí virtuální procházka Libavskem po zaniklých obcích ve VVP 
Libavá s Jindřichem Machalou, kterou v době konání festivalu zhlédlo přes 800 diváků a do konce roku dosáhla 
na 5 tisíc zhlédnutí. 
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Vítězové Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019 na podiu Městského domu v Přerově. Za historika VKOL 
Jiřího Glonka, který byl oceněn za knihu Na Jeseníky!, převzala cenu ředitelka VKOL Iveta Tichá (zcela vlevo). Zdroj: Olomoucký kraj.

V listopadu navštívil knihovnu nový radní pro kulturu Jan Žůrek.  
Mimo jiné mu byly také ukázány zajímavé tituly z historických fondů.
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Ne všechny plánované akce se mohly konat, takže například větší část plánovaného promítání německých 
a rakouských filmů a projekce pro školní třídy se musela zrušit. Ovšem změna formátu měla i svá pozitiva – při 
Alumni Event, kde si diváci mohli poslechnout o napínavých profesních drahách pěti absolventů olomoucké 
germanistiky, ocenili diváci možnost debaty s lidmi, kteří pracují v různých koutech světa, ale skrze PC se sešli 
a odpovídali na otázky o své profesi nejen studentům germanistiky, ale i široké veřejnosti.

Z dalších bodů programu lze vyzvednout přednášku Martina Hájka a Ivana Puše o olomouckých Němcích 
v období 1918–1938 nebo besedu s novinářkou Pavlou Apostolaki o Braniborsku. Knihovníky a odbornou veřej-
nost jistě zaujala beseda o recepci německojazyčné literatury pro děti a mládež po roce 2010, kterou opět online 
pronesla Jitka Nešporová. Otázky obsažené v hospodském online kvízu se orientovaly jak na reálie německoja-
zyčných zemí, tak i na německou historii Českých zemí. Účastníci mohli vyhrát hodnotné knižní ceny a propa-
gační předměty kampaně Šprechtíme.

Na dálku proběhlo také setkání s mladými autorkami feministického magazínu Naturtrüb vydanému svépomocí 
v německém Bielefeldu. Procházku podzimní Olomoucí potom zajistil historik Ivan Puš, který na olomouckém 
hřbitově v Neředíně připomněl významné občany města.

Školy se nakonec zapojily do soutěže v předčítání v němčině Bücherwurm 2020, kdy žáci a studenti svoje výkony 
natočili a ze zaslaných audio a video nahrávek byli vybráni a oceněni knižními dary a dalšími drobnostmi ti 
nejlepší. A pořadatelé zařídili pro školní třídy i streamování filmu Fany a pes.

Festival byl finančně podpořen Vědeckou knihovnou v Olomouci, Česko-německým fondem budoucnosti, Vel-
vyslanectvím SRN, Statutárním městem Olomouc a dalšími regionálními partnery.

Přehled výstav v Galerii Biblio v roce 2020

  10.–31. 1. 2020 výstava Voda–sucho,

  3.–28. 2. 2020 výstava Všechny barvy naděje, 

  3. 3. – 31. 8. 2020 výstava 40. výročí regionální pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko, 

  1.–30. 9. 2020 výstava Berliner Mythen, 

  3. 11. – 31. 12. 2020 výstava Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908.

V roce 2020 proběhly dvě zápůjčky výstavy Na Jeseníky!: únor–březen Galerie Moritz Olomouc, září–říjen Měst-
ská knihovna Bruntál.

Kulturní akce uskutečněné v roce 2020

  22. ledna přednáška doc. Martina Rulíka Klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině,

  28. ledna cestovatelská přednáška RNDr. Vladimíra Lemberka Grónsko není jen led,

  3. února vernisáž výstavy Všechny barvy naděje,

  17. února promítání filmu Íránský rave v rámci předprojekce festivalu Jeden svět,

  18. února cestovatelská přednáška Michala Štěpánka Libanon – země cedrů, hor a uprchlíků,

  19. února beseda ve spolupráci s Člověkem v tísni Jak předejít dluhové pasti,

  19. února přednáška Kláry Lőffelmannové Jak se žije na Haiti,

  3. března vernisáž výstavy 40. výročí regionální pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko,

  8. března promítání filmu Der amerikanische Freund v rámci Klubu německého filmu,

  28. července beseda PhDr. René Szotkowského, Ph.D. se seniory Pravda a lež na internetu,

  9. září beseda s psychologem Petrem Hrochem Jaké je to být pěstounem,

  11. září vernisáž společné výstavy s Vlastivědným muzeem v Olomouci Návrat olomouckých unikátů,

  12.–13. září Dny evropského dědictví – prohlídky pracovišť nového depozitáře VKOL v Hejčíně,

  15. září cestovatelská přednáška Zlatuše Knollové Za čajem na Srí Lanku,

  16. září autorské čtení Barbory Zavadilové z její knihy Má rusínská vyšívanka spojené s promítáním fotografií,

  24. září komentovaná prohlídka v cizích jazycích v rámci akce Speak-dating,
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V době jarního uzavření knihovny šili zaměstnanci roušky, 125 kusů za VKOL předaly Novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice 
Olomouc Dana Calábková a Dagmar Tichá. 

Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců i čtenářů byla v knihovně instalována plexiskla.
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  30. září promítání filmu Běloruský sen z projektu Promítej i ty!,

  1. října cestovatelská přednáška RNDr. Jiřího Sladkého Írán – pohled do zákulisí,

  14.–30. října festival Olmützer Kulturtage online

 ‒ 14. října beseda absolventů olomoucké germanistiky Alumni Event,

 ‒ 15. října vernisáž výstavy Pod jednou střechou,

 ‒ 16. říjen vernisáž výstavy Pěkně od začátku,

 ‒ 19. října přednáška Braniborsko plné překvapení,

 ‒ 19. října webinář pro učitele Nicht nur digital, sondern auch aktiv,

 ‒ 20. října přednáška Olomoučtí Němci 1918–1938,

 ‒ 21. října Česká recepce německojazyčné beletrie po roce 2010,

 ‒ 22. října workshop německé písmo Kurrent,

 ‒ 22. října autorské čtení Sabine Dittrich – Přemysl Pitter,

 ‒ 24. října vernisáž grafik k magazínu Naturtrüb a diskuse s autorkami,

 ‒ 28. října procházka s Jindřichem Machalou Zaniklá místa Libavska,

 ‒ 29. října procházka s germanistou Ivanem Pušem Německá Olomouc – Neředín,

 ‒ 30. října dokument Sudetenbitter a diskuse s E. Spielvogelem,

 ‒ 15.–30. října knižní SWAP,

 ‒ 20. října – 8. listopadu Hospodský kvíz,

  od 5. listopadu na Facebooku a webové stránce VKOL ke shlédnutí online komentovaná prohlídka výstavy 
k nové publikaci autorů Petry Kubíčkové a Lubomíra Novotného – Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908.

2.7 KONFERENCE A VZDĚLÁVACÍ AKCE

Konference Bibliotheca Antiqua byla vzhledem k epidemiologické situaci v ČR pro rok 2020 zrušena a byl sta-
noven její nový termín na podzim 2021. Stejně tak bylo pozastaveno a přesunuto vydání sborníku příspěvků 
ke konferenci.

Mezi vzdělávací aktivity knihovny patří kurzy internetové gramotnosti pro seniory. Zajišťuje je oddělení infor-
mačních služeb, které připravuje a vede kurz pro seniory začátečníky i kurz pro pokročilé seniory. Vzhledem 
k epidemiologické situaci proběhly tyto kurzy v roce 2020 jen v omezené míře.

Kurz pro seniory začátečníky byl zaměřen na získání základních znalostí práce na PC, vyhledávání na internetu, 
vyhledávání v katalogu VKOL, na e-mailovou poštu, psaní ve Wordu, použití flash disku a na práci s chytrým 
telefonem. Kurz pro pokročilé seniory se zaměřuje na práci s Wikipedií, Excelem, PowerPointem, základní 
úpravu fotografií a práci s tabletem či telefonem.

Pro studenty středních i vysokých škol byly vytvořeny knihovnické lekce, ve kterých jsou studenti seznámeni 
s možnostmi katalogů: Národní knihovna Praha (souborný katalog, články), Vědecká knihovna v Olomouci 
(knihy, dohledání článků), EBSCO, Knihovny.cz a další oborové databáze, které je možné využít při studiu 
na vysoké škole. Druhá část lekcí je věnována citační etice, tj. jak citovat v textu a jak vytvořit seznam literatury 
v závěru práce v rámci platných norem. Tyto lekce korespondují s požadavky vyučujících a studentů. Kvůli vlád-
ním opatřením proti šíření koronaviru musela být většina těchto lekcí v roce 2020 odvolána.

Pro Fakultu zdravotnických věd UP byly přednášky zaměřeny na vyhledávání v lékařských databázích (Med-
vik, PubMed, Solen, Slovenská lekárska knižnica apod.) a na aplikaci citační normy v závěrečných pracích. 
Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické E. Pöttinga (SZŠ a VOŠz) proběhla školení 
zaměřená na citační etiku, na katalogy a databáze z oblasti medicíny a ošetřovatelství. Na Střední průmyslové 
škole strojnické Olomouc (SPŠS) bylo školení zaměřeno na správné citování a vyhledávání v Národní technické 
knihovně. Pro Katedru slavistiky a rusistiky UP byla přednáška zaměřena na citační etiku a na práci s databá-
zemi. V rámci lekcí byla studentům nabídnuta možnost konzultací přímo v knihovně, studenti tedy mají mož-
nost řešit konkrétní problémy, které při psaní mají.
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Již třetím rokem pokračoval oblíbený klub programování CoderDojo, který se v době uzavření knihovny přesunul do online prostředí.

V září proběhlo již v novém přednáškovém sále ve volném výběru autorské čtení Barbory Zavadilové  
z její knihy Má rusínská vyšívanka spojené s promítáním fotografií.
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Škola Typ lekce Počet 
školení

Počet 
hodin

Katedra slavistiky a rusistiky 
UP Olomouc Vyhledávání v katalozích, databázích a citační etika 1 2

Fakulta zdravotnických věd UP Vyhledávání v katalozích, databázích a citační etika 2 4

SZŠ a VOŠz Pöttingeum Vyhledávání v katalozích, databázích a citační etika 2 4

SPŠS Citační etika, vyhledávání v katalozích 1 2

Senioři

Základy práce na PC; internet; email; základy Word; 
práce se složkami; úprava fotografií; tvorba prezen-
tací; ovládání chytrého telefonu a tabletu; ukládání 
dat na externí zařízení

2 4

V roce 2020 bylo provedeno 9 všeobecných exkurzí pro školy. Řada plánovaných exkurzí musela být zrušena 
vzhledem k opatřením proti šíření covid-19. 
V roce 2020 pokračovala výuka studentů historie, kteří docházejí do studovny historických fondů na praxi spo-
jenou s digitalizací historických dokumentů (staré tisky, bohemika 19. století apod.), zpracováním digitálních 
objektů a prací s knihovnickým systémem Aleph. Během roku 2020 byly takto zpracovány a doplněny záznamy 
přibližně 3 000 svazků.

VKOL nadále po celý rok 2020 pokračovala v pořádání bezplatných klubů programování pro děti ve věku 
7–17 let CoderDojo, který se snaží šířit informatické myšlení, děti a mladí lidé se učí za pomocí mentorů vzdě-
laných v oblasti IT například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo naprogramovat počítačo-
vou hru. Jako bonus získávají schopnost spolupráce a sociální interakce. Olomoucký klub CoderDojo funguje 
v počítačové učebně třetím rokem. Program pro přibližně 30 nindžů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin, 
připravují tři mentoři. Mladší děti si oblíbily robotickou hračku Ozobot, která je výbornou pomůckou pro 
objasnění základů programování. Starší děti se věnovaly základům programování za pomocí MS Small Basicu. 
Vzhledem k epidemiologické situaci kurzy pokračovaly v online prostředí. Každoroční setkání CoderDojo 
klubů, na kterém se sejdou děti a dobrovolníci z celé České republiky, se tento rok také konalo v online pro-
středí. Ke konci roku byly zakoupeny další robotické hračky Ozobot a micro:bity, jednoduše programovatelné 
mikropočítače.

Vzdělávací akce pořádané německou knihovnou

  15. ledna pohádka pro školy Aschenputtel,

  15. ledna akce pro školy Spielort Bibliothek a Actionbound,

  15. ledna Kinderklub,

  24. ledna akce pro školy Erfinderland Deutschland,

  12. února dvě školní exkurze německé a anglo-americké knihovny,

  13. února seminář pro učitele Aktivity pro začátečníky,

  28. února promítání filmu pro školy Taste the Waste,

  21. října promítání filmu pro školy Fany a pes,

  30. října vyhlášení soutěže Bücherwurm 2020,

  30. října Kinderklub–video,

  15. listopadu Kinderklub–video.
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V lednu 2020 navštívil premiér ČR Andrej Babiš Červený kostel, kde se seznámil s projektem na jeho rekonstrukci (na fotografii 
premiér ČR společně s ředitelkou VKOL Ivetou Tichou, bývalým hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a jeho náměstkem Petrem Vránou).

Rekonstrukce Červeného kostela začala na konci září 2020 a potrvá dva roky.
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2.8 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Stejně jako další oblasti bylo i vzdělávání zaměstnanců ovlivněno epidemií nového koronaviru. Řada zrušených 
plánovaných vzdělávacích akcí se postupně přesunula do online prostředí, zaměstnanci VKOL se tak měli mož-
nost vzdělávat i v době uzavření knihovny.

Počet hodin vzdělávání v jednotlivých odděleních VKOL

ředitelství 115

oddělení půjčovních služeb 20

oddělení doplňování a zpracování fondů 571

oddělení informačních služeb 37

oddělení regionálních služeb knihovnám 78

oddělení informačních technologií 136

oddělení ekonomiky a provozu 25

oddělení správy fondů a historických fondů 136

celkem 1 003

2.9 OCHRANNÉ REFORMÁTOVÁNÍ

Na digitalizačním pracovišti během roku zdigitalizováno celkem 79 335 stran. Kromě starých tisků z fondů 
VKOL byla zdigitalizována periodika Nová svoboda, Volné Slovo a Čin, Olmützer Zwischen-Akt a Altvater. 
Z Rakouské národní knihovny bylo na podnět uživatele ze zahraničí získáno chybějící číslo 12. ročníku 1903 
titulu Malá Haná, které bylo vzápětí doplněno do digitální knihovny Kramerius. 

Vedle periodik a starých tisků byly skenovány i kroniky olomouckých basketbalistů (Dukla Olomouc) z let 
1966–1982. V rámci memoranda o spolupráci s Katedrou mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky UP 
byla digitalizována po předchozím restaurování vybraná regionální periodika vydaná v letech 1945–48, jednalo 
se o Čin a Volné Slovo. Dále v rámci služby EOD probíhala ve spolupráci s HF digitalizace čtenáři objedna-
ných starých tisků; v rámci projektu EODOpen digitalizace vybraných monografií z první poloviny 20. století. 
Do publikace Ottovy Čechy: Obraz země v letech 1883–1908 se skenovaly vybrané ilustrace z cyklu Čechy nakla-
datele Jana Otty. Doplňovaly se také chybějící části dokumentů a probíhaly další opravy nedostatků především 
u některých novin ze starších digitalizací. Dále probíhala spolupráce s ostatními knihovnami při doplňování 
chybějících částí dokumentů do jejich digitálních knihoven.

Nově byly začátkem roku 2020 v digitální knihovně Kramerius zpřístupněny pro veřejnost ročníky novin starší 
70 let. 

Digitalizace také spolupracovala s oddělením PS při poskytování fotokopií čtenářům.

U velkoformátového skeneru SupraScan Quartz A0 HD proběhl upgrade HW obslužného PC, u kioskového 
skeneru Copibook HD600 upgrade firmwaru, dále také opravy jejich mechanických částí.

Díky penězům z programu VISK 7 mohl být rozšířen záběr digitalizačního pracoviště o zpracování titulu Nová 
Svoboda. V projektu na jeho digitalizaci byly zpracovány ročníky z let 1974–1991 (49 092 stran), tento významný 
titul je tak nyní v digitální knihovně k dispozici kompletní.

Výkon v ochranném mikrofilmování byl poznamenán nemocností obou pracovnic, která trvala téměř od začátku 
roku do konce května, a dále také opatřeními proti šíření koronaviru. V roce 2020 tak převedly na mikrofilm 
23 032 stran novin z 1. poloviny 20. století. Konkrétně šlo o pokračování práce z roku 2019 a tituly:

Silesia: politische Wochenschrift zur Wahrung vaterländischer Interessen. Teschen [Těšín], [1859]–1939,

Selské hlasy: časopis věnovaný potřebám našeho rolnictva a lidu výrobního. V Brně: Vydavatelské Družstvo, 1898–1941.
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Petra Kubíčková – Lubomír Novotný
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2.10 PŘEHLED PROJEKTŮ V ROCE 2020

Doplnění fondu zvukové knihovny Vědecké knihovny v Olomouci

Řešitel:  Mgr. Zdeňka Daňková
Program:  Knihovna 21. století
Poskytovatel:  MK ČR
Celkové náklady / dotace:  20 100 Kč / 10 000 Kč

Celkem bylo zakoupeno 93 titulů zvukových knih na 134 CD.

Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
Řešitel:  Mgr. Zdeňka Daňková  
Program:  VISK 2 
Poskytovatel:  MK ČR
Celkové náklady / dotace: 11 300 Kč / 7 910 Kč

Celkem proběhla 4 školení, v rozsahu 22 hodin, kterých se zúčastnilo 40 knihovníků.

Retrokon – Bohemika 19. a 20. století
Řešitel:  Mgr. Kateřina Adamová 
Program:  VISK 5 
Poskytovatel:  MK ČR
Celkové náklady / dotace: 200 000 Kč / 200 000 Kč

Grant byl využit na zpřístupnění 8 052 bibliografických záznamů bohemik uložených ve fondu Vědecké 
knihovny v Olomouci v elektronickém katalogu VKOL a také v rámci Souborného katalogu ČR široké veřejnosti 
pro místní i vzdálené uživatele.

Ochranné obaly pro rukopisy, inkunábule a staré tisky VKOL
Řešitel: Mgr. Rostislav Krušinský  
Program: VISK 6 
Poskytovatel: MK ČR
Celkové náklady / dotace: 40 814 Kč / 28 000 Kč

V roce 2020 bylo díky podpoře z projektu VISK 6 zhotoveno 119 obalů na trezorový fond VKOL. Projekt proběhl 
dle plánu, knihy byly uloženy do ochranných obalů.

Restaurování a digitalizace periodik ohrožených degradací papíru
Řešitel: Mgr. Miloš Korhoň  
Program: VISK 7 
Poskytovatel: MK ČR
Celkové náklady / dotace: 519 256 Kč / 363 000 Kč

Grant byl využit na dokončení digitalizace periodika Nová svoboda, a to ročníků z let 1974–1991 (49 092 stran) 
a současně na pokračující práce na restaurování a digitalizaci titulu Olmützer Zwischen-Akt (roky 1904–1908).

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL
Řešitel: Mgr. Alexandr Hejmovský
Program: VISK 9/I
Poskytovatel: MK ČR
Celkové náklady / dotace: 78 000 Kč / 54 000 Kč 

V roce 2020 bylo vytvořeno 1 200 záznamů článků, které byly zaslány do Národní knihovny ČR a staly se součástí 
databáze ANL.

Obálka publikace Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908, která vyšla na podzim 2020.
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Ediční činnost VKOL
Řešitel: Mgr. Lubomír Novotný
Program: Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020
Poskytovatel: Olomoucký kraj
Celkové náklady / dotace: 302 660 Kč / 145 000 Kč

V roce 2020 byla vydána publikace Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908.

Doplnění vybavení počítačové učebny pro kurzy programování
Řešitel: Ing. Dana Calábková
Program: VISK 3
Poskytovatel: MK ČR
Celkové náklady / dotace: 15 461 Kč / 10 000 Kč

Zakoupilo se 5 exemplářů programovatelných mikropočítačů micro:bit s bateriemi, 3 exempláře robotické 
hračky EVO, 1 fixy pro robotickou hračku EVO a 1 dřevěné puzzle pro robotickou hračku EVO.

Pokračující projekty
EODOPEN - eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens
Poskytovatel: EU
Výzva: Support for European Cooperation Project 2019 - Call EACEA/34/2018
Řešitel: UNIVERSITAET INNSBRUCK – AT, VKOL je jedním z 15 partnerů projektu
Délka projektu: 5 let, od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024
Celkové náklady / dotace v aktuálním roce: 178 612 Kč / 89 306 Kč

Podpora mobility pracovníků VKOL
Program: ERASMUS+, Vzdělávací mobilita jednotlivců KA1
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
Řešitel: Mgr. Kateřina Adamová
Délka projektu: od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2021 
Celkové náklady / dotace v aktuálním roce:  63 731 Kč / 63 731 Kč

V loňském roce knihovna uskutečnila 2 mobility. Vybraní pracovníci z oddělení historických fondů a z oddě-
lení doplňování a zpracování fondů navštívili knihovny v Německu, Polsku a na Slovensku. Zbývající 2 mobility 
do knihoven v Německu musely být odloženy z důvodu covid-19. 

2.11 DARY

Vědecká knihovna v Olomouci přijala za rok 2020 jeden finanční dar ve výši 5 000 Kč od BK Dukla Olomouc se 
sídlem Veleslavínova 116/24, 779 00 Olomouc na uhrazení části nákladů na tisk katalogu výstavy Ottovy Čechy.

Knižní dary, které knihovna přijala do svých fondů, jsou popsány v kapitole 2.1. Akvizice.
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2.12 REGIONÁLNÍ FUNKCE

Pracovníci oddělení (2,5 úvazku) plní a koordinují regionální funkce na území Olomouckého kraje. Mezi hlavní 
činnosti patří poradenská činnost, metodické návštěvy, aktualizace adresáře knihoven v kraji, budování kraj-
ského webového portálu pro knihovníky. Důležitou součástí této činnosti je také organizace odborného vzdělá-
vání knihovníků Olomouckého kraje.

V roce 2020 byly regionální funkce zajišťovány pro 479 obsluhovaných knihoven.

V průběhu roku (srpen) došlo ke změně na pozici vedoucí oddělení, kdy se z rodičovské dovolené vrátila Olga 
Macháčková a vystřídala Zdeňku Daňkovou, která ji zastupovala.

V roce 2020 Olomoucký kraj pro zajištění a výkon regionálních funkcí nejprve vyčlenil částku 11 930 000 Kč. 
V souvislosti se zvýšením tarifních mezd zaměstnanců ve veřejné sféře, byla částka navýšena ještě o 892 000 Kč. 
Dohromady tak Olomoucký kraj na výkon regionálních funkcí poskytl 12 822 000 Kč.

Rozdělení financí na výkon regionálních funkcí v roce 2020

Městská knihovna Šumperk 2 443 401

Městská kulturní zařízení Jeseník, p. o. 726 629

Městská knihovna Prostějov 2 473 975

Knihovna města Olomouce 2 993 894

Městská knihovna v Přerově 1 390 702

Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. 799 739

Městská knihovna Lipník nad Bečvou 645 660

Vědecká knihovna v Olomouci 1 348 000

Celkem 12 822 000

Vzdělávání knihovníků 

V roce 2020 počet školení výrazně ovlivnila epidemiologická situace. Na jaře se stihla pouze jedna konference, 
proto byla ostatní školení z jarních měsíců přesunuta na podzim. Na podzim se některá školení přesunula 
do online prostředí. Na jaře a na podzim byly spuštěny dva běhy e-learningového kurzu pro knihovníky, který 
VKOL nabídla knihovníkům ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Kurz je tutorovaný, obsa-
huje 15 modulů a úspěšným absolventům je vystaveno osvědčení.

Celkem proběhlo 12 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 198 knihovníků. 

Seznam odborných vzdělávacích akcí v roce 2020

  4. března konference Bookstart – s knížkou do života. Mgr. Helena Dlouhá, doc. PhDr. Martina Fasnerová, 
PhD., Mgr. Lubomír Smékal, Simona Ryšavá,

  8. června Knihovny právě teď. Mgr. Roman Giebisch, PhD., Mgr. Zdeňka Daňková,

  2. září Duševně nemocní mezi námi. Mgr. et Ing. Soňa Plháková,

  30. září Mediální výchova 21. století pro knihovníky. Mgr. Vanda Vaníčková, PhD.,

  21. října Česká recepce německojazyčné beletrie po roce 2010. Mgr. Jitka Nešporová (online),

  18. listopadu Vzdělávání na dálku: příležitosti a limity. PhDr. Petr Škyřík, PhD. (online),

  druhý běh e-learningového kurzu pro knihovníky (jaro),

  třetí běh e-learningového kurzu pro knihovníky (podzim).

Kurzy podpořené v programu VISK 2

  9. září ICT bezpečnost – zálohování, mazání a obnova dat. Mgr. Jiří Zacpal, PhD.,

  23. září Knihovna, škola a informační vzdělávání. Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD.,
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  7. října Ochrana a bezpečí na internetu. PhDr. Pavla Vizváry, PhD. (online),

  4. listopadu Jak vytvářet dotazníky pro knihovny. PhDr. Pavla Vizváry, PhD. (online).

Nejlepší venkovský knihovník

Dne 22. září 2020 se uskutečnilo Setkání knihovníků Olomouckého kraje, na kterém byla předána ocenění 
Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. Poprvé s pozměněným názvem a upravenými pravidly. V před-
chozích letech mohli být nominováni pouze neprofesionální knihovníci, tedy ti s úvazkem nižším než 15 hodin 
týdně. V roce 2020 došlo ke změně, která umožnila nominaci knihovníků i z o něco větších, ale stále ještě ven-
kovských knihoven (do 1 pracovního úvazku). 

Změna nastala i ve způsobu hodnocení. Zachováno zůstalo bodové ohodnocení odbornou komisí, nově však 
komise osobně navštívila v knihovnách 5 nejlépe ohodnocených knihovnic a na základě osobní návštěvy byly 
vybrány 3 nejlepší knihovnice.

1. místo: Lenka Drechslerová z Obecní knihovny v Rapotíně
2. místo: Kateřina Trundová z knihovny v Protivanově
3. místo: Libuše Veselková z knihovny v Medlově

Metodické návštěvy

V průběhu roku bylo provedeno 15 metodických návštěv. Navštíveny byly knihovny v regionu Prostějov, Přerov 
a Šumperk. Z každé metodické návštěvy byl vypracován Záznam o metodické návštěvě, ten byl zaslán do pověřené 
knihovny, na příslušnou obec a do navštívené knihovny.

Porady

Během roku byla svolána jedna porada ředitelů knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v Olomouc-
kém kraji. Porada, která se měla konat na jaře, byla nahrazena seminářem zástupců knihoven pověřených regio-
nálními funkcemi – Knihovny právě teď.

Vítězkou 4. ročníku soutěže Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje se stala Lenka Drechslerová z Obecní knihovny 
v Rapotíně (třetí zleva), druhé místo obsadila Kateřina Trundová z knihovny v Protivanově (první zprava) a třetí místo patřilo Libuši 
Veselkové z knihovny v Medlově (druhá zprava, dolní řada). 
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2.13 EDIČNÍ, PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

V roce 2020 již potřetí získala publikační činnost knihovny cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. 
Cenu hejtmana za výjimečný počin za rok 2019 získal historik VKOL Jiří Glonek za knihu Na Jeseníky! O puto-
vání jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. 

Na podzim 2020 vydala VKOL publikaci Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908 představující monumen-
tální vyprávěcí pramen z přelomu 19. a 20. století z nakladatelství Jana Otty (více o publikaci v kapitole 2.6). 
Vydání publikace finančně podpořil zřizovatel VKOL, Olomoucký kraj, finančně přispěli také společnosti Far-
mak, a.s., MIZ Olomouc s.r.o., Lion Sport s.r.o., OHL ŽS, a.s. a DIGIS, spol. s r.o. Jako doprovodný materiál byl 
také vydán v omezeném množství kalendář s námětem Ottových Čech. 

Kulturní revue KROK, kterou čtyřikrát ročně vydává knihovna v nákladu 700 kusů, se v roce 2020 věnovala těmto 
oblastem: 

č. 1/2020 Školství,

č. 2/2020 Festivaly,

č. 3/2020 Urbanismus,

č. 4/2020 Francouzské stopy na Hané.

Přehled publikační činnosti

Periodika (čtvrtletník KROK) 1

Publikace 2

Články a odborné texty 12

Tiskové zprávy 9

Propagační činnost knihovny byla stejně jako celý chod knihovny ovlivněna koronavirovou pandemií. Kromě 
zviditelňování akcí pro veřejnost, výstav a s nimi spojených vernisáží, které knihovna během roku 2020 pořá-
dala, se propagace v daleko větší míře soustředila na prezentaci online elektronických zdrojů, a to zejména 
v době uzavření knihovny. Kulturní akce byly stejně jako předchozí rok prezentovány hlavně pomocí plakátů jak 
v knihovně, tak na frekventovaných bezplatných místech (areál olomoucké univerzity, kavárny, výlohy antikva-
riátů či kino Metropol), dále formou bannerů běžících na televizních obrazovkách v hlavní budově, prostřednic-
tvím bannerů a aktualit na webové stránce a na sociálních sítích knihovny. Zájemcům, jejichž počet se neustále 
zvyšuje, byl zasílán přehled akcí formou newsletteru.

Akce byly rovněž zveřejňovány na portále olomouc.cz, webových a facebookových stránkách Olomouckého 
kraje a statutárního města Olomouc a v měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek. Pravidelně se objevují na face-
bookové a webové stránce UPdate (Univerzitní kulturní revue) a Art of Olomouc. Přehled akcí rovněž vycházel 
v tištěném magazínu Akce Zábava a v revue Střední Morava, které vychází dvakrát ročně.

Větší pozornost byla dána propagaci vydání nové publikace Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908 a s ní 
spojené výstavy, která z důvodu uzavření knihovny proběhla online. Kniha byla prezentována v Rádiu Haná, 
na portálu olomouckadrbna.cz, v časopisu Moravský senior (tyto aktivity byly hrazeny Olomouckým krajem), dále 
v revue KROK, Střední Morava a na Českém rozhlase Olomouc. Kniha byla rovněž propagována prostřednictvím 
bannerů vylepených na tramvaji a autobusu DPMO.

Velký zájem, zejména ze stran medií, byl také o navrácené svazky tzv. Pařížské polygloty ukradené v roce 1996 
z knihovny. Proběhla také tisková konference Olomouckého kraje a celá událost byla systematicky prezentována 
na webových stránkách a sociálních sítích VKOL.

Stejně jako v předchozích letech jsou nadále využívány sociální sítě, a to především Facebook a Twitter, jejichž 
počty sledujících neustále stoupají. Kromě knihovního facebookového profilu nadále funguje profil německé 
knihovny, bezplatného kurzu programování pro děti CoderDojo a profil revue KROK. Kromě propagací akcí se 
knihovna prostřednictvím sociálních sítí snažila přiblížit dění z knihovního zákulisí, ukázat nové knižní pří-
růstky a sdělovat aktuální informace jak o provozu knihovny, tak o literárním světě všeobecně. Jelikož se během 
roku 2020 přesouvalo téměř veškeré dění do online prostoru, byl dán větší důraz zejména na propagaci VKOL 
prostřednictvím facebookového profilu, na němž byla také prezentována výstava Ottovy Čechy formou online 
komentované prohlídky a podcastu.
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Příspěvky knihovny byly sdíleny také na profilech dalších subjektů (fakulty a katedry Univerzity Palackého, Člo-
věk v tísni, turistické kluby atd.) a také na profilech uzavřených skupin, např. Akce Olomouc a okolí, Milujeme 
Olomouc atd.

Od března 2020 začala VKOL používat nový jednotný vizuální styl s novým variabilnějším logem, jehož autorem je 
grafik Jan Košátko. Logo se nyní skládá ze dvou částí. První část tvoří již zažitá zkratka VKOL vytvořená z písma 
Neue Machina, jehož písmeno V svým tvarem připomíná otevírající se knihu a je také základem pro grafické 
prvky na nových webových stránkách knihovny, které byly spuštěny do provozu také v březnu 2020. Druhou částí 
loga je pak celý název knihovny. Logo má jak vertikální, tak horizontální variantu. Za základní komunikační 
barvu, a to i nového webu, byla vybrána modrá spolu s dalšími čtyřmi barvami, které se budou používat pouze jako 
doplňkové, a to především na webu a v propagační části vizuální identity (letáky, plakáty, online komunikace).

Nový web již odpovídá současným trendům i nárokům uživatelů, jeho minimalistický webdesign s důrazem 
na funkčnost a rychlost ovládání přináší dnes již nezbytné responzivní chování na displejích počítačů, tabletů 
i chytrých telefonů. Struktura webu je také ergonomičtější, přehlednější a návštěvník tak získá snadný přístup 
k požadovaným informacím. Cílem zavedení nového jednotného vizuálního stylu knihovny bylo zejména sjed-
nocení a zjednodušení tvorby grafických materiálů na základě přesných pravidel a doporučení.

Publikace vydané Vědeckou knihovnou v Olomouci

KUBÍČKOVÁ, Petra a Lubomír NOVOTNÝ. Ottovy Čechy: obraz země v letech 1883–1908. 1. vydání. Olomouc: 
Vědecká knihovna v Olomouci, 2020. 367 s. ISBN 978-80-7053-330-7.

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2019. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 
2020. 61 s. ISBN 978-80-7053-329-1. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/uploads/page/62/doc/vyrocni-zprava-
za-rok-2019.pdf

KROK: kulturní revue Olomouckého kraje. Olomouc: Vědecká knihovna, 2020, roč. 17, č. 1–4. ISSN 1214-6420. ISSN 
1214-648X (elektronická verze). Dostupné také z: https://www.vkol.cz/archiv-casopisu-krok

Další publikační činnost

CALÁBKOVÁ, Dana a Michaela HELOŇOVÁ. CoderDojo v knihovně: příručka pro šampiony. Bulletin SKIP 
[online]. 2020, roč. 29, č. 2 [cit. 2020-12-18]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/737

DAŇKOVÁ, Zdeňka. Vzpomínka na Miroslavu Střelcovou: Mgr. Miroslava Střelcová 4.9. 1965 Nitra – 7.4. 2020 
Lipník nad Bečvou. KROK: kulturní revue Olomouckého kraje. 2020, roč. 17, č. 2, s. 52–53. ISSN 1214-6420. 
Dostupné také z: https://www.vkol.cz/uploads/revue/69/doc/krok-2-2020-www-final.pdf

GLONEK, Jiří. Rychlebské hory – říše horského ducha Heidelunga. Jeseníky – Rychlebské hory. 2020, č. 6, s. 26–27. 
ISSN 2570-5938.

GLONEK, Jiří. Vzhůru za výhledy: nejstarší cíle jesenických poutníků. Jeseníky – Rychlebské hory. 2020, č. 5, 
s. 4–6. ISSN 2570-5938.

GLONEK, Jiří a Rostislav KRUŠINSKÝ. Pohleďte, jak citlivý nos má ten Luther. In: Vzdělaný čtenář: katalog 
výstavy: státní zámek Kynžvart, 8. 8. – 10. 10. 2020. 1. vydání. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020, s. 62–63. ISBN 978-80-85033-93-9.

HÁJEK, Martin. Olomoučtí Němci 1919–1938. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2020. 
206 s. ISBN 978-80-244-5726-0.

KORHOŇ, Miloš. Vědecká knihovna v Olomouci na cestě k modernímu depozitáři. Duha: informace o knihách 
a knihovnách z Moravy. 2020, roč. 34, č. 3, s. 38–40. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: http://duha.mzk.cz/clanky/
vedecka-knihovna-v-olomouci-na-ceste-k-modernimu-depozitari

NOVOTNÝ, Lubomír. Bez Czernina bychom Republiku neměli: (hrabě Ottokar von Czernin v letech 1916–1918). 
Moderní dějiny. 2019, roč. 27, č. 2, s. 79–100. ISSN 1210-6860.

NOVOTNÝ, Lubomír, Petra KUBÍČKOVÁ a Jiří GLONEK. Ředitel knihovny dr. Bohuš Vybíral: vyšší státní 
úředník v interakci s veřejnou mocí (1918–1948). I. část. In: KOUCKÁ, Ivana, ed. a Vojtěch ČEŠÍK, ed. Historica 
olomucensia 57-2019. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 137–163. Sborník prací historických 
XLVII. ISSN 1803-9561.

NOVOTNÝ, Lubomír, Petra KUBÍČKOVÁ a Jiří GLONEK. Ředitel knihovny dr. Bohuš Vybíral: vyšší státní 
úředník v interakci s veřejnou mocí (1918–1948). II. část. In: KOUCKÁ, Ivana, ed. a Vojtěch ČEŠÍK, ed. Historica 
olomucensia 58–2020. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 57–82. Sborník prací historických 
XLVIII. ISSN 1803-9561.
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TICHÁ, Iveta. Činnost sekce SDRUK pro historické fondy. In: CHRUŠČOVÁ, Veronika, ed. Sdružení knihoven 
České republiky v roce 2019: ročenka [online]. V Praze: Sdružení knihoven ČR, 2020, s. 35–36 [cit. 2020-12-18]. ISBN 
978-80-86249-90-2. Dostupné z: https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2020/06/Rocenka-SDRUK-2019.pdf

VITÁSKOVÁ, Anna. Alois Musil - moravský Lawrence z Arábie In: MIKULECKÁ, Zdenka, ed. XXII. kolokvium 
českých, moravských a slovenských bibliografů: 8.-10. 2019 Historický ústav AV ČR [online]. 1. vydání. Hradec Krá-
lové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2019, s. 173-179 [cit. 2020-12-21]. ISBN 978 -80 -7052- 153-3. 
Dostupné z: https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2020/12/Sbornik.pdf

Ukázka z digitalizace roku 2020 – mapa Hrubého Jeseníku vydaná Ústřední správou geodézie a kartografie mezi lety 1959–1969.
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3. Provozní část

3.1 ŘÍZENÍ A KONTROLY

V průběhu roku byly provedeny dvě vnější kontroly:

Dne 4. září 2020 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc plánovanou kontrolu plnění povin-
ností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. listopadu 2017 do 31. července 2020. Kontrolou nebyly 
zjištěny žádné nedostatky.

Ve dnech 21. října 2020 až 27. října 2020 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky provedená 
zaměstnanci Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Olomouci. Předmětem kontroly bylo dodržení 
sjednaných podmínek v Dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené v rámci projektu RIP Záruky 
pro mladé v Olomouckém kraji. Kontrola se týkala období od 22. května do 30. září 2020 a období účetně souvi-
sejících. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení podmínek uvedené Dohody.

3.2 OPRAVY A ÚDRŽBA

Mimo běžné nutné opravy byla provedena oprava fasády hlavní budovy, při které bylo odstraněno poničení 
fasády sprejery i důsledky klimatických jevů. Byl proveden nový nátěr fasádní barvou a byla aplikována anti-
graffiti ochrana do výše okenních parapetů 1. nadzemního podlaží. Oprava fasády vyšla ve finančním objemu 
na 155 478 Kč. 

Dále byly přečalouněny lavice v hlavní studovně a sedačky v předsálí budovy ředitelství v celkové hodnotě 
88 675 Kč a byla provedena výměna podlahové krytiny v předsálí i v přednáškovém sále budovy ředitelství v cel-
kové hodnotě 137 005 Kč.

3.3. REKONSTRUKCE ČERVENÉHO KOSTELA

V září byly zahájeny práce na rekonstrukci a dostavbě Červeného kostela, jejichž cílem je přebudovat objekt 
na přednáškový, konferenční a výstavní prostor. Realizací pověřil Olomoucký kraj jako investor akce Spo-
lečnost Červený kostel, v níž se pro účely veřejné zakázky a realizaci investice spojily firmy STRABAG a.s. 
a OHL ŽS, a.s. Firmy převzaly staveniště 25. září, postupně prostor oplotily a zahájily výkopové práce a betono-
vání a další práce potřebné ke statickému zajištění kostela.

Náklady na stavbu se dle údajů z veřejné zakázky realizované zřizovatelem pohybují ve výši necelých 141 mi
lionů Kč vč. DPH a práce by měly měly být dokončeny do 24 měsíců od zahájení. Po skončení akce získá 
knihovna prostor pro přibližně 120 sedících a celkem 350 osob, který výrazně zvýší kapacitu akcí pořádaných 
VKOL, současně rozšíří možnosti knihovny v oblasti pořádání konferencí, workshopů a částečně i výstav. 

Záměr přestavby kostela a jeho nového využití byl také důvodem návštěvy předsedy vlády ČR Andreje Babiše 
a jeho týmu. Krátká prohlídka kostela proběhla 8. ledna za účasti tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje 
Ladislava Oklešťka a radního pro kulturu Petra Vrány, premiér byl během ní seznámen s plány na rekonstrukci 
a také s vizualizacemi projektu.

3.4 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Chod knihovního systému, instalace aktualizací, které mají za cíl zlepšit práci čtenářů v knihovním systému, 
údržba sítě i správa všech zařízení, která jsou půjčována čtenářům, ale i zařízení používaných pracovníky 
ve službách, technická podpora pracovníků knihovny a v určité míře také čtenářů, to vše patřilo i v roce 2020 
k běžným činnostem pracovníků IT oddělení.

Začátkem roku se oddělení IT rozrostlo o kolegy z digitální jednotky (DJ), jejímž posláním je digitalizace kul-
turního dědictví spravovaného VKOL. Digitalizace je poměrně časově náročný proces, zahrnující skenování, 
úpravu a následnou archivaci zdigitalizovaných dokumentů. Pro usnadnění práce s naskenovanými materiály 
byl nainstalován komplexní validátor Národní digitální knihovny.
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Začátkem roku 2020 byla přes Shibboleth IdP ve spolupráci s firmou GRADA pro čtenáře VKOL spuštěna 
služba BOOKPORT umožňující přístup k tisícům knih z PC, mobilního telefonu nebo tabletu.

Po uzavření knihovny v důsledku vládních opatření v souvislosti s covidem-19 bylo zavedeno automatické pro-
dlužování vypůjčených knih, platnosti čtenářských průkazů a byla rozšířena nabídka elektronických zdrojů. 

Přípravy na opětovné otevření knihovny zahrnovaly mimo jiné výběr a nákup vhodného dezinfekčního pro-
středku na PC a příslušenství.

Začátkem května 2020 proběhlo spuštění nových webových stránek, čemuž předcházely intenzivní přípravy 
v součinnosti s vybraným dodavatelem.

Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou pokračoval provoz e-learningového kurzu pro knihovníky pod 
názvem Knihovnický kurz – Olomoucký kraj. Jarní běh kurzu úspěšně absolvovalo 43 knihovnic. Podzimní cyklus 
absolvovaly 4 knihovnice.

V prázdninových měsících proběhlo výběrové řízení na náhradu 2 serverů do datového centra VKOL. Následná 
příprava virtuálních serverů a dat na přechod na nové servery a diskové pole a následná výměna serverů byla 
provedena ve spolupráci s firmou MERIT.

Začátkem září byl proveden dlouho očekávaný update docházkového systému ANeT.

10. 9. 2020 došlo ke kybernetickému útoku na infrastrukturu VKOL pomocí ramsomwaru. Během útoku došlo 
k úplnému nebo částečnému zašifrování dat na 8 PC, servery napadeny nebyly. Situace byla analyzována v sou-
činnosti s pracovníkem firmy Autocont dodávající antivirový program Kaspersky, který VKOL používá. Firmou 
Autocont byly doporučeny a následně provedeny změny bezpečnostních pravidel pro PC, čímž byla eliminována 
možnost opakování kybernetického útoku.

Další zdigitalizovaná mapa je z roku 1929 a zahrnuje Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus.
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4. Ekonomická část
Základní ekonomické údaje 

Výnosy za rok 2020  

Dotace celkem 59 215 390,53

 od zřizovatele 57 797 015,33

 ze státního rozpočtu 63 730,68

od Úřadu práce Olomouc 101 870,00

transferový podíl odpisy 1 252 774,52

Výnosy z vlastní činnosti 2 729 490,34

z prodeje služeb a výrobků 2 235 651,55

z pronájmu 152 371,21

čerpání fondů 160 478,00

ostatní 180 989,58

Výnosy za rok 2020 celkem 61 944 880,87

Náklady za rok 2020

osobní náklady (mzdy, odvody, FKSP) 43 008 729

nákup knih vč. zvukových 1 217 093,01

nákup časopisů 318 626,73

přístup do databází 365 057,32

internet 275 880

vazby knih externí 521 262

nájem skladových prostor 0

ostatní náklady 14 768 758,60

Náklady za rok 2019 celkem 60 475 406,66

Hospodářský výsledek za rok 2020   1 469 474,21 Kč
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5. Přílohy
5.1 Identifikační údaje, informace pro uživatele VKOL

5.2 Organizační struktura VKOL

5.3 Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2020

5.4 Základní personální údaje

5.5 Rekapitulace základních ukazatelů hospodaření

5.6 Výkaz zisku a ztráty

5.7 Rozvaha

5.8 Roční výkaz o knihovně

5.9 Základní přehled o počtu registrovaných čtenářů a poskytovaných službách

5.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, INFORMACE PRO UŽIVATELE

Název organizace:  Vědecká knihovna v Olomouci

Sídlo:  Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc

IČ: 00100625

DIČ: CZ00100625

ID datové schránky  :  yswjrie

Telefon:  585 205 300

E-mail:  vkol@vkol.cz

Web:  www.vkol.cz

Služby pro veřejnost: 

pondělí–pátek  8.30–19.00

sobota  9.00–13.00

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci

Adresa: Ostružnická 3, 779 11 Olomouc

Telefon: 585 222 375

E-mail:  region@vkol.cz

Depozitář Hejčín 

Adresa:  Tomkova 44, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 205 320
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5.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka RNDr. Bc. Iveta Tichá

Zástupce ředitelky Mgr. Miloš Korhoň

Informační technologie Ing. Dana Calábková

 Digitalizační pracoviště

Doplňování a zpracování fondů Mgr. Kateřina Adamová

  Akvizice Bc. Gabriela Prucková

  Akvizice periodik Jaroslava Nakládalová

  Multimediální studovna Bc. Vlasta Horáčková

  Jmenné zpracování fondů Mgr. Lenka Hrubá

 Věcné zpracování fondů Bc. Marcela Stachová

Ekonomika a provoz Ing. Radomíra Olšinová

 Úsek správy a provozu Dagmar Tichá

Informační služby Mgr. Alexandr Hejmovský

  Hlavní studovna  

  Bibliografie  

Půjčovní služby Mgr. Alena Krupičková

 Úsek půjčovních služeb Věra Svozilová

  Výpůjční pult  

  Úsek meziknihovních služeb a studovna vázaných novin Božena Zdeňková

  Volný výběr  

  Německá knihovna  

  Anglo-americká knihovna  

  Studovna vázaných novin  

Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje Mgr. Oga Macháčková

Správa fondu a historické fondy Mgr. Miloš Korhoň

  Úsek historických fondů  

 Úsek správy fondů Mgr. Jitka Šimečková

  Knihařská a restaurátorská dílna  

  Mikrografické pracoviště  
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5.3 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2020

Mgr. Adamová Kateřina

Bielská Květoslava

Bílá Šárka

Borůvková Lenka

Bc. Bouchalová Hana

Mgr. Bublíková Jana

Buchtová Marcela

Ing. Calábková Dana

Mgr. Chalupa Tomáš

Coufalová Pavla

Ing. Dostal Hubert

Bc. Dvorská Miroslava

Bc. Fňukalová Blanka

Glombíčková Monika

Mgr. Glonek Jiří

Mgr. Hájek Martin Ph.D.

Havlíčková Pavla Eliška

Mgr. Hejmovský Alexandr

Mgr. Heloňová Michaela

Mgr. Hofmanová Martina

Hofschneiderová Věra

Bc. Horáčková Vlasta

Mgr. Horáková Jitka

Houserek Jan

Mgr. Hrubá Lenka

Mgr. Hufová Kateřina

Jiříčková Renáta

Johnová Jana

Jurečková Pavlína

Bc. Jurníčková Alena

Kadlčíková Eva

Mgr. Kaštil Josef

Kleinová Lenka

Kleinwächterová Jaroslava

Bc. Konečný Jaroslav

Konštacká Michaela

Mgr. Korhoň Miloš

Mgr. Krátká Libuše

Ing. Kröner Pavel

Krsková Martina

Mgr. Krupičková Alena

Mgr. Krušinský Rostislav

Mgr. Kubáčková Eva

Mgr. Kubíčková Petra

Mgr. Kurialová Lenka

Mgr. Kvapilová Nela

Ing. Lauko Petr

Lavičková Helena

Lovečková Jitka

Mgr. Macháčková Olga

Macháčková Silvie

PhDr. Machačová Libuše

PhDr. Machátová Xenie

Mátl Pavel

Bc. Mutnianová Ivana

Nagy Blanka

Nakládalová Jaroslava

Mgr. Novotný Lubomír

Bc. Odstrčilová Martina

Ing. Olšinová Radomíra

Pokorná Alena

Mgr. Pokorná Veronika

Pollák Petr

Bc. Prucková Gabriela

Rypar Zdeněk

Řepová Barbora

Mgr. Schuster Břetislav

Schůtová Miluše

Mgr. Sládková Jitka

BcA. Slezáková Eliška

Bc. Sochor Lukáš

PhDr. Spáčil Jiří

Bc. Stachová Marcela

Strnadová Marie

Svozilová Věra

Šenková Irena

Mgr. Šimečková Jitka

PhDr. Šimková Lenka

Mgr. Šinclová Gabriela

Bc. Škvír Ivo

Bc. Šumpíková Jana Dis.

Švarcová Alžběta

Tallová Renata

Tichá Dagmar

RNDr. Bc. Tichá Iveta

Vachutka Havel

Vaculčíková Marie

Vančo Radim Dis.

Velenová Olga

Vitásek Vladimír

Mgr. Vitásková Anna

Vítková Radomíra

Mgr. Zatloukalová Hana

Zdeňková Božena

Zdráhalová Marcela

Žáčková Helena

Žáčková Simona

Bc. Živný Marek Dis.

Celkem 98 pracovníků
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5.4 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2020

věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0

21–30 let 0 5 5 5

31–40 let 7 14 21 21

41–50 let 9 28 37 38

51–60 let 5 17 22 23

61 a více let 3 10 13 13

celkem 24 74 98 100

% 24 76 100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2020

dosažené vzdělání muži ženy celkem % z toho knihovnické

základní 0 2 2 2

vyučen 2 6 8 8

úplné střední 0 5 5 5

úplné střední odborné 4 24 28 29 4

vyšší odborné 1 0 1 1

vysokoškolské 17 37 54 55 19

celkem 24 74 98 100 23

doba trvání počet %

do 5 let 32 33

do 10 let 12 12

do 15 let 20 20

do 20 let 9 9

nad 20 let 25 26

celkem 98 100

nástupy do pracovního poměru 9

odchody z pracovního poměru 9

průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 ve fyzických osobách 98,25

průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 v přepočtených stavech 89,77

průměrný hrubý měsíční plat za rok 2020 28 940
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5.5 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI:
Název organizace: Vědecká knihovna v Olomouci

Adresa: Bezručova 1180/3

IČ ORG

Schválený Skutečnost
rozpočet celkem Hlavní činnost Doplňková činnost
celkem jednotka - Kč na 2 des. Místa

1) Náklady a výnosy

Náklady celkem
daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného účetního období

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf.podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)

Rozdělení výsledku hospodaření
 - Návrh na příděly do fondů:

Fond odměn
Rezervní fond

 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)

Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020

Závazné ukazatele
Schválená částka Skutečnost % plnění

   Limit mzdových prostředků
   Průměrný přepočtený počet pracovníků

   Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/

            jednotka - Kč na 2 des. místa

Čerpání Finanční krytí k

Fond odměn

Rezervní fond

celkem 1 819 337,32 6 220 065,46 6 075 645,98 1 963 756,80 1 939 254,80
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5.6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VZZ 2020

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnostČíslo

sestavená k 31.12.2020, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, olsinova@vkol.cz, 585205391
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

1 A. NÁKLADY CELKEM      60 433 286,66          42 120,00      58 488 134,05          34 599,60

2 A.I. Náklady z činnosti      60 369 716,36          42 120,00      58 460 973,12          34 599,60

3 A.I.1. Spotřeba materiálu            501       3 383 390,35               0,00       2 547 326,69               0,00

4 A.I.2. Spotřeba energie              502       2 182 127,01               0,00       2 348 971,09           3 009,60

5 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatel 503               0,00               0,00               0,00               0,00

6 A.I.4. Prodané zboží                 504               0,00               0,00               0,00               0,00

7 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506               0,00               0,00               0,00               0,00

8 A.I.6. Aktivace oběžného majetku     507               0,00               0,00               0,00               0,00

9 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výr 508         -92 697,47               0,00        -127 371,71               0,00

10 A.I.8. Opravy a udržování            511         682 904,91               0,00         555 009,15               0,00

11 A.I.9. Cestovné                      512         105 617,68               0,00         136 926,22               0,00

12 A.I.10. Náklady na reprezentaci      513          16 027,00               0,00          72 472,00               0,00

13 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních 516               0,00               0,00               0,00               0,00

14 A.I.12. Ostatní služby               518       6 326 394,80          42 120,00       7 708 039,70          31 590,00

15 A.I.13. Mzdové náklady               521      31 854 365,00               0,00      29 669 612,00               0,00

16 A.I.14. Zákonné sociální pojištění   524      10 445 134,00               0,00       9 749 067,00               0,00

17 A.I.15. Jiné sociální pojištění      525          85 728,00               0,00          77 950,00               0,00

18 A.I.16. Zákonné sociální náklady     527         963 076,42               0,00         958 279,92               0,00

19 A.I.17. Jiné sociální náklady        528               0,00               0,00               0,00               0,00

20 A.I.18. Daň silniční                 531               0,00               0,00               0,00               0,00

21 A.I.19. Daň z nemovitostí            532               0,00               0,00               0,00               0,00

22 A.I.20. Jiné daně a poplatky         538           5 130,00               0,00          20 740,00               0,00

24 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z pro 541               0,00               0,00               0,00               0,00

25 A.I.23. Jiné pokuty a penále         542               0,00               0,00               0,00               0,00

26 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předá 543               0,00               0,00               0,00               0,00

27 A.I.25. Prodaný materiál             544               0,00               0,00               0,00               0,00

28 A.I.26. Manka a škody                547               0,00               0,00               0,00               0,00

29 A.I.27. Tvorba fondů                 548               0,00               0,00               0,00               0,00

30 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku  551       3 691 965,00               0,00       4 207 053,40               0,00

31 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný  552               0,00               0,00               0,00               0,00

32 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný ma 553               0,00               0,00               0,00               0,00

33 A.I.31. Prodané pozemky              554               0,00               0,00               0,00               0,00

34 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv    555               0,00               0,00               0,00               0,00

35 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných 556           1 496,00               0,00           3 699,00               0,00

36 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledá 557               0,00               0,00               0,00               0,00

37 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodob 558         718 786,23               0,00         531 889,66               0,00

38 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti   549             271,43               0,00           1 309,00               0,00

39 A.II. Finanční náklady          63 570,30               0,00          27 160,93               0,00

40 A.II.1. Prodané cenné papíry a podíl 561               0,00               0,00               0,00               0,00

41 A.II.2. Úroky                        562               0,00               0,00               0,00               0,00

42 A.II.3. Kurzové ztráty               563          63 570,30               0,00          27 160,93               0,00

43 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou  564               0,00               0,00               0,00               0,00

44 A.II.5. Ostatní finanční náklady     569               0,00               0,00               0,00               0,00

45 A.III. Náklady na transfery               0,00               0,00               0,00               0,00

46 A.III.1. Náklady vybraných ústředníc 571               0,00               0,00               0,00               0,00

47 A.III.2. Náklady vybraných místních  572               0,00               0,00               0,00               0,00
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VZZ 2020

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnostČíslo

sestavená k 31.12.2020, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, olsinova@vkol.cz, 585205391
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

55 A.V. Daň z příjmů               0,00               0,00               0,00               0,00

56 A.V.1. Daň z příjmů                  591               0,00               0,00               0,00               0,00

57 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjm 595               0,00               0,00               0,00               0,00

58 B. VÝNOSY CELKEM      61 802 509,66         142 371,21      60 266 372,98         164 730,81

59 B.I. Výnosy z činnosti       2 548 138,35         142 371,21       3 002 802,89         164 730,81

60 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních vý 601         381 487,86               0,00         264 070,07               0,00

61 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb       602       1 854 163,69               0,00       2 448 602,39               0,00

62 B.I.3. Výnosy z pronájmu             603          10 000,00         142 371,21               0,00         164 730,81

63 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží      604               0,00               0,00               0,00               0,00

67 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkon 609               0,00               0,00               0,00               0,00

68 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prod 641               0,00               0,00          30 000,00               0,00

69 B.I.10. Jiné pokuty a penále         642               0,00               0,00               0,00               0,00

70 B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledáv 643               0,00               0,00               0,00               0,00

71 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu   644               0,00               0,00               0,00               0,00

72 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobéh 645               0,00               0,00               0,00               0,00

73 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobéh 646               0,00               0,00               0,00               0,00

74 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků     647               0,00               0,00               0,00               0,00

75 B.I.16. Čerpání fondů                648         160 478,00               0,00          84 084,38               0,00

76 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti    649         142 008,80               0,00         176 046,05               0,00

77 B.II. Finanční výnosy          38 980,78               0,00           6 444,82               0,00

78 B.II.1. Výnosy z prodeje cenných pap 661               0,00               0,00               0,00               0,00

79 B.II.2. Úroky                        662           2 576,84               0,00           2 552,07               0,00

80 B.II.3. Kurzové zisky                663          36 403,94               0,00           3 892,75               0,00

81 B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou h 664               0,00               0,00               0,00               0,00

83 B.II.6. Ostatní finanční výnosy      669               0,00               0,00               0,00               0,00

94 B.IV. Výnosy z transferů      59 215 390,53               0,00      57 257 125,27               0,00

95 B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních  671               0,00               0,00               0,00               0,00

96 B.IV.2. Výnosy vybraných místních vl 672      59 215 390,53               0,00      57 257 125,27               0,00

106 C.1. Výsledek hospodaření před zdaně       1 369 223,00         100 251,21       1 778 238,93         130 131,21

107 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč       1 369 223,00         100 251,21       1 778 238,93         130 131,21

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 
osoby:

Podpis osoby 
odpovědné za 
sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

04.02.2021 04.02.2021

585205391

13:57
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5.7 ROZVAHA

Rozvaha 2020

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2020, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, olsinova@vkol.cz, 585205391
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

1 AKTIVA     285 331 683,30      80 848 228,82     204 483 454,48     218 676 993,29

2 A. Stálá aktiva     277 697 617,18      80 739 257,82     196 958 359,36     211 791 234,38

3 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek       6 268 197,10       5 844 789,10         423 408,00         487 027,00

4 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a v 
012

              0,00               0,00               0,00               0,00

5 A.I.2. Software                      013       5 014 169,18       4 590 761,18         423 408,00          39 527,00

6 A.I.3. Ocenitelná práva              014               0,00               0,00               0,00               0,00

7 A.I.4. Povolenky na emise a preferen 015               0,00               0,00               0,00               0,00

8 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný ma 018       1 254 027,92       1 254 027,92               0,00               0,00

9 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný m 019               0,00               0,00               0,00               0,00

10 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmot 
041

              0,00               0,00               0,00         447 500,00

11 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodo 051               0,00               0,00               0,00               0,00

12 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek  035               0,00               0,00               0,00               0,00

13 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek     271 392 420,08      74 894 468,72     196 497 951,36     211 267 207,38

14 A.II.1. Pozemky                      031       5 915 032,00               0,00       5 915 032,00       5 915 032,00

15 A.II.2. Kulturní předměty            032           5 200,00               0,00           5 200,00           5 200,00

16 A.II.3. Stavby                       021     211 158 992,98      26 112 988,15     185 046 004,83     187 525 684,83

17 A.II.4. Samostatné hmotné movité věc 022      35 629 332,99      30 097 618,46       5 531 714,53       4 721 290,55

18 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých p 025               0,00               0,00               0,00               0,00

19 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný maj 028      18 683 862,11      18 683 862,11               0,00               0,00

20 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný ma 029               0,00               0,00               0,00               0,00

21 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotn 042               0,00               0,00               0,00               0,00

22 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouho 052               0,00               0,00               0,00               0,00

23 A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek u 036               0,00               0,00               0,00      13 100 000,00

24 A.III. Dlouhodobý finanční majetek               0,00               0,00               0,00               0,00

25 A.III.1. Majetkové účasti v osobách  061               0,00               0,00               0,00               0,00

26 A.III.2. Majetkové účasti v osobách  062               0,00               0,00               0,00               0,00

27 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené 063               0,00               0,00               0,00               0,00

29 A.III.5. Termínované vklady dlouhodo 068               0,00               0,00               0,00               0,00

30 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční 069               0,00               0,00               0,00               0,00

33 A.IV. Dlouhodobé pohledávky          37 000,00               0,00          37 000,00          37 000,00

34 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční 462               0,00               0,00               0,00               0,00

35 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z post 464               0,00               0,00               0,00               0,00

36 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465          37 000,00               0,00          37 000,00          37 000,00

38 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávk 469               0,00               0,00               0,00               0,00

39 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 471               0,00               0,00               0,00               0,00

41 B. Oběžná aktiva       7 634 066,12         108 971,00       7 525 095,12       6 885 758,91

42 B.I. Zásoby         581 616,62               0,00         581 616,62         488 919,15

43 B.I.1. Pořízení materiálu            111               0,00               0,00               0,00               0,00

44 B.I.2. Materiál na skladě            112         130 308,58               0,00         130 308,58         143 102,27

45 B.I.3. Materiál na cestě             119               0,00               0,00               0,00               0,00

46 B.I.4. Nedokončená výroba            121               0,00               0,00               0,00               0,00

47 B.I.5. Polotovary vlastní výroby     122               0,00               0,00               0,00               0,00

48 B.I.6. Výrobky                       123         451 308,04               0,00         451 308,04         345 816,88

49 B.I.7. Pořízení zboží                131               0,00               0,00               0,00               0,00

50 B.I.8. Zboží na skladě               132               0,00               0,00               0,00               0,00
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Rozvaha 2020

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2020, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, olsinova@vkol.cz, 585205391
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

51 B.I.9. Zboží na cestě                138               0,00               0,00               0,00               0,00

52 B.I.10. Ostatní zásoby               139               0,00               0,00               0,00               0,00

53 B.II. Krátkodobé pohledávky         868 512,11         108 971,00         759 541,11         554 914,21

54 B.II.1. Odběratelé                   311          80 048,52               0,00          80 048,52         160 137,21

57 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314         204 743,57               0,00         204 743,57         205 142,47

58 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní čin 315               0,00               0,00               0,00               0,00

59 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční 316               0,00               0,00               0,00               0,00

62 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci    335               0,00               0,00               0,00               0,00

63 B.II.10. Sociální zabezpečení        336               0,00               0,00               0,00               0,00

64 B.II.11. Zdravotní pojištění         337               0,00               0,00               0,00               0,00

65 B.II.12. Důchodové spoření           338               0,00               0,00               0,00               0,00

66 B.II.13. Daň z příjmů                341               0,00               0,00               0,00               0,00

67 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a ji 342               0,00               0,00               0,00               0,00

68 B.II.15. Daň z přidané hodnoty       343               0,00               0,00               0,00               0,00

69 B.II.16. Pohledávky za osobami mimo  344               0,00               0,00               0,00               0,00

70 B.II.17. Pohledávky za vybranými úst 346               0,00               0,00               0,00               0,00

71 B.II.18. Pohledávky za vybranými mís 348               0,00               0,00               0,00               0,00

81 B.II.28. Krátkodobé poskytnuté záloh 373               0,00               0,00               0,00               0,00

83 B.II.30. Náklady příštích období     381         342 695,86               0,00         342 695,86          95 250,00

84 B.II.31. Příjmy příštích období      385          29 559,00               0,00          29 559,00          17 235,60

85 B.II.32. Dohadné účty aktivní        388               0,00               0,00               0,00               0,00

86 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledáv 377         211 465,16         108 971,00         102 494,16          77 148,93

87 B.III. Krátkodobý finanční majetek       6 183 937,39               0,00       6 183 937,39       5 841 925,55

88 B.III.1. Majetkové cenné papíry k ob 251               0,00               0,00               0,00               0,00

89 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obch 253               0,00               0,00               0,00               0,00

90 B.III.3. Jiné cenné papíry           256               0,00               0,00               0,00               0,00

91 B.III.4. Termínované vklady krátkodo 244               0,00               0,00               0,00               0,00

92 B.III.5. Jiné běžné účty             245               0,00               0,00               0,00               0,00

96 B.III.9. Běžný účet                  241       5 626 802,19               0,00       5 626 802,19       5 350 766,13

97 B.III.10. Běžný účet FKSP            243         369 909,34               0,00         369 909,34         374 053,34

102 B.III.15. Ceniny                     263         142 457,86               0,00         142 457,86          53 056,08

103 B.III.16. Peníze na cestě            262               0,00               0,00               0,00               0,00

104 B.III.17. Pokladna                   261          44 768,00               0,00          44 768,00          64 050,00

105 PASIVA     204 483 454,48     218 676 993,29

106 C. Vlastní kapitál     199 688 279,75     214 354 069,58

107 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující     187 732 022,73     203 817 672,27

108 C.I.1. Jmění účetní jednotky         401      83 518 710,20      85 974 302,22

110 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod 403     104 213 312,53     105 466 087,05

111 C.I.4. Kurzové rozdíly               405               0,00               0,00

112 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotní 406               0,00               0,00

113 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly        407               0,00      12 377 283,00

114 C.I.7. Opravy předcházejících účetní 408               0,00               0,00

115 C.II. Fondy účetní jednotky       1 963 756,80       1 819 337,32

116 C.II.1. Fond odměn                   411         120 269,00         120 269,00

117 C.II.2. Fond kulturních a sociálních 412         394 411,34         398 022,34

118 C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zle 413         792 633,56         598 599,58
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Rozvaha 2020

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2020, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, olsinova@vkol.cz, 585205391
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

119 C.II.4. Rezervní fond z ostatních ti 414               0,00               0,00

120 C.II.5. Fond reprod. majetku, fond 416         656 442,90         702 446,40

122 C.III Výsledek hospodaření       9 992 500,22       8 717 059,99

123 C.III1. Výsledek hospodaření běžného       1 469 474,21       1 908 370,14

124 C.III2. Výsledek hospodaření ve schv 431               0,00               0,00

125 C.III3. Výsledek hospodaření předchá 432       8 523 026,01       6 808 689,85

131 D. Cizí zdroje       4 795 174,73       4 322 923,71

132 D.I. Rezervy               0,00               0,00

133 D.I.1. Rezervy                       441               0,00               0,00

134 D.II. Dlouhodobé závazky           9 000,00           9 000,00

135 D.II.1. Dlouhodobé úvěry             451               0,00               0,00

136 D.II.2. Přijaté návratné finanční vý 452               0,00               0,00

138 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy    455           9 000,00           9 000,00

141 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky   459               0,00               0,00

142 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na 472               0,00               0,00

144 D.III. Krátkodobé závazky       4 786 174,73       4 313 923,71

145 D.III.1. Krátkodobé úvěry            281               0,00               0,00

148 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky      289               0,00               0,00

149 D.III.5. Dodavatelé                  321         357 556,17         299 764,84

151 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy   324         167 106,65           9 581,00

153 D.III.9. Přijaté návratné finanční v 326               0,00               0,00

154 D.III.10. Zaměstnanci                331       2 210 022,00       1 980 938,00

155 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstna 333               0,00               0,00

156 D.III.12. Sociální zabezpečení       336         888 707,00         780 841,00

157 D.III.13. Zdravotní pojištění        337         383 328,00         337 857,00

158 D.III.14. Důchodové spoření          338               0,00               0,00

159 D.III.15. Daň z příjmů               341               0,00               0,00

160 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a j 342         330 887,00         269 385,00

161 D.III.17. Daň z přidané hodnoty      343           2 234,00           7 096,00

162 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybr 
345

              0,00               0,00

163 D.III.19. Závazky k vybraným ústředn 347               0,00               0,00

164 D.III.20. Závazky k vybraným místním 
349

         82 273,00         131 590,89

176 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy  374          86 420,34         150 151,02

179 D.III.35. Výdaje příštích období     383               0,00         100 902,50

180 D.III.36. Výnosy příštích období     384          41 205,57          68 716,46

181 D.III.37. Dohadné účty pasivní       389         226 400,00         177 100,00

182 D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378          10 035,00               0,00
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Rozvaha 2020

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2020, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, olsinova@vkol.cz, 585205391
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 
osoby:

Podpis osoby 
odpovědné za 
sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

04.02.2021 04.02.2021

585205391

13:57
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Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 90/20 ze dne 16. 10. 2019

11
12
13
14
21
22
23
24
90

 Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116.
 Nezapočítává se do úbytků ř. 0117.

 Ministerstvo kultury, POB 119

 

 Kult (MK)  12-01120 21 PRAHA 2
 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 8. 2. 2021

 Roční výkaz o knihovně
 za rok 2020

 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2020. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,  ve znění 
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

 požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.
 Název zpravodajské jednotky
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rá
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a)  Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.*

Vědecká knihovna v Olomouci  Organizační složka kraje dle zák. č.  129/2000 Sb.*
 Organizační složka obce dle zák. č.  128/2000 Sb.*

 IČO 00100625 Evid. č. knihovny 0040/2002
 Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.
 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb.*

 Adresa  Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*

Bezručova 3, 779 11 Olomouc  Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.

 Telefon 585 205 300 Jiná (uvést jmenovitě)

 Kraj Olomoucký kraj                                          * ve znění pozdějších předpisů
III. VÝPŮJČKY

 www stránky ZJ www.vkol.cz Č.ř. Celkem
 E-mail vkol@vkol.cz a 1 2

 Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až 0315) 0301 284 230 Zřizovatel (vyplní se slovně) Olomoucký kraj
 Velikost obsluhované populace1 102 696

v 
to

m

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

I. KNIHOVNÍ FOND naučná literatura dětem (knihy)

2
 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku

0302 268 395

 Bezbariérový přístup (označte X) Ano  Ne o krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0303 0

0304 0
Č.ř. Celkem krásná literatura dětem (knihy) 0305 0a 1

0101 2 308 687 výpůjčky periodik 0306 11 472

 Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku2                                                        

(součet ř. 0103 až 0113)
0102 2 335 237 rukopisy 0307 90

v 
to

m

naučná literatura 0103 2 027 075 mikrografické dokumenty 0308 1

krásná literatura 0104 0 kartografické dokumenty 0309 0

rukopisy 0105 1 453 tistěné hudebniny 0310 0

mikrografické dokumenty 0106 634 zvukové 0311 4 051

kartografické dokumenty 0107 11 176 zvukově obrazové 0312 54

tištěné hudebniny 0108 0 obrazové 0313 0

zvukové 0109 24 418 elektronické dokumenty 0314 138

zvukově obrazové 0110 8 991 jiné 0315 29

obrazové 0111 0  Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301)7 0316 23 191

elektronické dokumenty 0112 0  Prolongace (z ř. 0301)7 0317 118 453

jiné 0113 261 490  Kontrolní součet (ř.0301 až 0317) 0339 710 104

 Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 4 605 IV. DALŠÍ ÚDAJE
 Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0115 15 866 Č.ř. Celkem

a 1 2

 Přírůstky3 0116 26 748

M
ez

ik
ni

ho
vn

í v
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ůj
čn

í  
  

sl
už

ba
 v

 rá
m
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 s

tá
tu
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ža
da

vk
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z 
jin

ýc
h 

kn
ih

ov
en počet požadavků 0401 6 360

 Úbytky4 0117 198 počet kladně vyřízených                            
požadavků 0402 6 229

 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 5 0118 0

za
sl

an
é 

po
ža

da
vk

y 
jin

ým
 

kn
ih

ov
ná

m počet požadavků 0403 609
 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 6 0119 0

počet kladně vyřízených                       
požadavků 0404 418

 Kontrolní součet (ř.0101 až 0119) 0139 7 026 578
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jin
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m
í

počet požadavků

1 2

 Registrovaní uživatelé ve sledovaném období 0201

0405 243
II. UŽIVATELÉ

počet kladně vyřízených 
požadavků 0406 238Č.ř. Celkem

a
11 363

po
ža

da
vk

y 
   

   
   

do
 ji

ný
ch

 
ze

m
í počet požadavků 0407 918

 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 0202 0 počet kladně vyřízených 
požadavků 0408 852 Návštěvníci celkem (ř.0204+ř.0210) 0203 859 890

 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 0204 120 610

Vý
m

ěn
né

 fo
nd

y půjčené jiným 
knihovnám

počet souborů
návštěvníci půjčoven a studoven 0205 91 276

počet svazků 0410 0
návštěvníci využívající internet v knihovně 0206

00411

počet svazků 0412 0

0409 0

0209 0

27 020

půjčené od jiných 
knihoven

počet souborůnávštěvníci kulturních akcí 0207 1 136

 Kontrolní součet (ř.0201 až 0210) 0239 1 851 753

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 1 178
návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním 
pořadatelem

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.) 0415 30

 Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné obecní resp. městské 
části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena k 31.12.                                                                                    

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.) 0416

 V knihovních jednotkách Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem 0418 0 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky                                   
a v rámci RF 0413 197

Návštěvníci on-line služeb                                                                                                                 
(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511) 0210 739 280 Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF) 0414 12

v 
to

m

71
   z toho v oblasti ICT (inform. a komunikačních technologií) 0417 8

Vyplňují všechny knihovny

5.8 ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ
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Č.ř.
Základní knihovny         

s neprofesionálními 
pracovníky

b 6
0901 -
0902 -
0903 -

0939 -

VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSYDokončení oddíl IV Č.ř. Celkem
a 1 2 Č.ř. Celkem v Kč

Počet titulů vydaných neperiodických publikací                                                     
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0419 2

a 1 2
 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží 0701 2 543 501

Náklad (počet výtisků v ks) 0420 806
   z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 2 401 130

Počet titulů vydaného periodického tisku                                                     
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0421 1

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 774 780
Náklad (počet výtisků v ks) 0422 2 800

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704 57 124 105Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle                                                     
zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0423 0

Náklad (počet v ks) 0424 0  Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705 0
Počet titulů vydaných elekktronických dokumentů včetně internetu 0425 0

 Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 63 731
Plocha knihovny pro uživatele v m2 0426 1 024

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 89 306Počet studijních míst k 31.12. 0427 103
Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0428 54

   z toho z fondů EU 0708 89 306
     z toho napojených na internet 0429 51
Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0430  ANO o NE  Dary a sponzorské příspěvky 0709 5 000
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0431  ANO o NE

 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0710 1 344 458
Počet hodin pro veřejnost týdně8 0432 56

 Příjmy (výnosy) celkem                                                                             
(ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710) 0711 61 944 881Kontrolní součet (ř.0401 až 0429) 0439 21 026

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY  Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0712 0
Č.ř. Celkem

 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713 1 705 564a 1 2
ANO NE

Webová stránka knihovny 0501  o  Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0714 0

Elektronický katalog knihovny na internetu 0502  o  Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0715 0
 Dotace a granty na investice ze zahraničí 0716 0

Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období 0503 288 065    z toho z fondů EU 0717 0
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 15 100  Dotace a granty na investice celkem                                                         

(součet ř. 0712 až 0716) 0718 1 705 564

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 0505 534 441  Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739 129 791 326
VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                     

z prostoru knihovny 0506 5 299 Č.ř. Celkem v Kč
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                               
z prostoru mimo knihovnu 0507 204 839

a 1 2

 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 12 645 884
Počet vlastních specializovaných databází 0508 5

   z toho nájmy 0802 148 344
Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 0509 5

 Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 43 348 303Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                              
a databází celkem z prostoru knihovny 0510 0

v 
to

m

 mzdy (resp. platy) 0804 31 175 096
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                                     
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0511 0  ostatní osobní náklady 0805 679 269

 náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 10 445 134
Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512 20 832  zákonné sociální náklady 0807 1 048 804
Počet e-výpůjček e-dokumentů 0513 0 Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně 

periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)10
0808 1 900 777

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 0514 408
Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 1 068 994

z 
to

ho  nákup a předplatné periodik10 0809 318 627
VI. ZAMĚSTNANCI  nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje10 0810 452 737

Č.ř. Celkem
 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811 5 130a 1 2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)9 0601 89,77  Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 0

v 
to

m

od
bo

rn
í

VŠ knihovnického směru 0602 19,47  Odpisy dlouhodobého majetku

VŠ ostatní 0604 35,40  Výdaje (náklady) celkem                                                                          
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

0813 3 691 965
VOŠ knihovnického směru 0603 0,00  Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 784 124

1 959 090

0815 60 475 406

VOŠ ostatní 0605 0,65    z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 60 433 286

v 
to

m  hmotný majetek11 0818

SŠ knihovnického směru 0606 3,73  Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0817

1 959 090
ostatní 0608 10,90  nehmotný majetek12 0819 0

SŠ ostatní 0607 19,62

Počet
dobrovolných pracovníků 0609 0  Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839 231 471 066
hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně 0610 0

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 179,54  Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.
Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)

Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).
týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze řádek
0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2020 Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Národní 
knihovna 

ČR

Moravská 
zemská 

knihovna v Brně

Krajské 
knihovny

Základní knihovny 
pověřené výkonem 

regionálních funkcí13

Ostatní základní 
knihovny                   

s profesionálními 
pracovníky

Ostatní knihovny 
evidované dle 

knihovního zákona 
č. 257/2001 Sb.

Knihovny 
celkem

a 1 2 3 4 5 7 8
 Počet knihoven celkem - - - - - - -
 Počet poboček x - 0 - - - 0
   z ř. 0902 pojízdných x - - - - - -
 Kontrolní součet                                        
(ř.0901 až 0903) - - 0 - -

 Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  Telefon:

- 0

Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.

 zpravodajské jednotky:
RNDr. Bc. Iveta Tichá  e-mail: olga.machackova@vkol.cz

 Odesláno dne:  Razítko:  Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:
                        Mgr. Olga Macháčková
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5.9 ZÁKLADNÍ PŘEHLED O POČTU REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ 
A POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH 

Půjčovní služby

počet registrovaných čtenářů 11 363

výpůjčky celkem 284 230

absenční výpůjčky 246 652

pasivní meziknihovní služby (MS) 14 655

prezenční výpůjčky 23 191

výpůjčky časopisů 8 320

výpůjčky speciálních fondů 40 061

aktivní meziknihovní služby v ČR 418

aktivní mezinárodní meziknihovní služby (MMS) 852

půjčování CD, MC, DVD, zvukové knihovny 4 235

půjčování CD-ROMů 62

počet výpůjček ve volném výběru 10 252

počet výpůjček vázaných novin 2 585

počet návštěv ve studovně vázaných novin 417

počet návštěv na internet v multimediální studovně 2 324

počet návštěv na internet ve všech prostorách knihovny 27 020

počet přístupů na hlavní webovou stránku 591 614

počet přístupů na všechny stránky 5 417 103

fotopráce 162

reprografické kopie 16 382

Informační služby

počet zodpovězených dotazů 15 862

počet zodpovězených dotazů u informací 6 707

počet zodpovězených dotazů v hlavní studovně 9 155

počet bibliografických informací na vyžádání 591

počet zpracovaných rešerší 32

počet zpracovaných záznamů v rešerších 4 367

počet prezenčních výpůjček v hlavní studovně 11 528

počet návštěv v hlavní studovně 5 292

počet návštěv na internet v hlavní studovně 256

počet návštěv v databázi norem 15

počet výpůjček tištěných norem 29

počet vytvořených analytických záznamů 1 732
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Historické fondy

počet badatelských návštěv 194

počet výpůjček 498

počet knih digitalizovaných prostřednictvím služby EOD 26

Doplňování a zpracování fondů

roční přírůstek 26 391

odpis 198

celkový stav fondu 2 335 237

povinný výtisk celkem 21 078

povinný výtisk monografií 14 029

povinný výtisk seriálů 4 182

povinný výtisk ostatních druhů dokumentů 3 204

nákup 3 125

mezinárodní výměna 282

dary 1 650

ostatní 117

počet došlých čísel časopisů 42 354

počet došlých titulů časopisů 4 605

počet svazků zkompletovaných časopisů 4 300

cirkulace časopisů 567

jmenné zpracování fondu 17 466

z toho zpracováno ve sdílené jmenné katalogizaci 16 963

z toho počet nových záznamů vytvořených ve sdílené jmenné katalogizaci 3 483

podíl v clusteru - jmenné zpracování (%) 27,34 

věcné zpracování fondu 14 900

z toho zpracováno ve sdílené věcné katalogizaci 12 451

z toho počet nových záznamů vytvořených ve sdílené věcné katalogizaci 1 912

podíl v clusteru - věcné zpracování (%) 16

zpracováno jmenných a věcných autorit 1 748

počet záznamů přijatých do souborného katalogu 32 515

průměrná doba zpracování 24,75

skenování obálek - počet titulů 4 212

skenování obsahů - počet stran 5 081

skenování autorů - počet obrázků 563
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Správa fondů

revize fondů 119 040

vazby knih zpracované ve VKOL 3 881

vazby od externích dodavatelů 3 714

převazby 442

počet mikrofilmovaných stran 23 032

počet digitalizovaných stran 79 335

Projekty a granty

počet podaných projektů 9

počet přidělených grantů 8

výše poskytnutých grantových prostředků 820 000

počet pokračujících projektů 2

výše prostředků z pokračujících projektů 153 037
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