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VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2008
Úvod
Vědecká knihovna v Olomouci je krajskou knihovnou s univerzálním knihovním
fondem, doplňovaným speciálními fondy. VKOL jako součást systému knihoven vykonává
koordinační, odborné, informační, metodické a poradenské činnosti včetně činností
vzdělávacích. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR na zpracování národní bibliografie,
přispívá do Souborného katalogu ČR, je krajským centrem meziknihovních služeb a zajišťuje
mezinárodní meziknihovní služby. Jako krajská knihovna plní a koordinuje plnění
regionálních funkcí vybraných základních knihoven v Olomouckém kraji, spolupracuje při
zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních
služeb. V průběhu loňského roku byla aktualizována zřizovací listina VKOL, zahrnující šest
dodatků vydaných Olomouckým krajem v letech 2002 – 2008, včetně přehledu nemovitého a
movitého majetku ve správě VKOL.
Stav fondu k 31.12.2008 činil 1 973 889 knihovních jednotek, roční přírůstek dosáhl
33 326 dokumentů – z toho v rámci celostátního povinného výtisku knihovna získala 20 329
k.j. Počet docházejících periodik se zvýšil na 3 329 titulů, z toho 3 119 českých a 210 zahraničních. Povinným výtiskem získala VKOL 3 055 titulů periodik.
Zájem uživatelů o služby VKOL byl v roce 2008 rekordní. Počet uživatelů knihovny
vzrostl na 15 105 registrovaných čtenářů. Počet návštěvníků v průběhu roku dosáhl čísla
289 937 a celkový objem protokolovaných výpůjček zahrnul 470 053 dokumentů. K bohaté
nabídce on-line služeb, tedy služeb, které si čtenář může přes internet zařídit sám, aniž by
knihovnu osobně navštívil, patří rezervace dokumentů, prodlužování výpůjční doby, možnost
zasílání zpráv z knihovny, návrhy na zakoupení publikací (deziderata), využití
meziknihovních výpůjčních služeb a pomocí oborových RSS kanálů také získání informace o
nových knihách z určitého oboru. Čtenář má k dispozici historii svých výpůjček, objednávek
a rezervací, ale také tematickou mapu fondů VKOL, samostatnou databázi norem a patentů,
stránku často kladených dotazů, možnost vkládání komentáře k zobrazenému titulu a přehled
doporučených titulů podle názorů čtenářů a provozních statistik. Přes bohatou nabídku on-line
služeb je návštěvnost VKOL stále na vzestupu. Podrobně služby knihovny popisují zprávy
příslušných oddělení. Ke zlepšení služeb přispělo obohacení elektronického katalogu VKOL,
zpřístupňujícího již 1 031 254 záznamů. Navíc se elektronický katalog výrazně modernizoval
a v zájmu poskytování informací o nových knihách a přírůstcích dnes poskytuje obrázky
obálek knih, anotace i hodnocení publikací, případně další informace o autorovi a jeho
knihách. Ve snaze nabídnout uživatelům služby umožňující lepší orientaci v knižní produkci
se knihovna zaměřuje na vyšší informační hodnotu katalogu. Kromě podílu linky zpracování
fondů na obohacení záznamů o obálky, využívá VKOL od ledna 2008 možnost přebírat od
některých nakladatelů a řady internetových knihkupectví skenované kopie knižních obálek a
anotací. Náhledy obálek navíc umožňují odkaz do internetových knihkupectví a objednání
žádaného titulu.
Malé srovnání hlavních ukazatelů VKOL po 10 letech
r. 1997
= fond celkem
1 700 858 k.j.
= roční přírůstek
23 729 k.j.
- z toho periodika
2 767 titulů
= výpůjčky celkem
290 730
= registrovaní čtenáři
8 443
= počet návštěv
184 434
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r. 2008
1 973 889 k.j.
33 326 k.j.
3 329 titulů
470 053
15 105
289 937

K mimořádným úkolům roku 2008 patřil především přechod na vyšší verzi knihovního
systému Aleph 500, verze 18.01. Školení uživatelů a zavedení změn v nové verzi ve všech
odděleních VKOL proběhlo úspěšně. Svědčí o tom také skutečnost, že roční zprávy za
oddělení tuto změnu jako samozřejmost vůbec nezmiňují. Že oddělení automatizace VKOL
velmi dobře funguje, dokládá náročné zprovoznění nových webových stránek knihovny,
zahrnujících řadu moderních vymožeností a výhod pro naše uživatele.
V oblasti grantů a projektů byl kromě 15 „běžných“ projektů z programu Veřejné
informační služby knihoven, programu Knihovna 21. století a Integrovaného systému ochrany
Ministerstva kultury ČR zahájen projekt z Finančních mechanizmů EHP/Norska – Digimon,
digitalizace a ochranné mikrofilmování moravských novin. Úsek historických fondů VKOL
se zapojil do projektu Univerzity Palackého (UP) „Inovace formy a obsahu výuky studia
historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělávání“, financovaného ze
strukturálních fondů EU a Ministerstvem školství ČR. Další službou pro čtenáře, podpořenou
dotací z Nadace ČEZ, vychází VKOL vstříc zájmu badatelů a nabízí nově možnost zhotovení
digitální kopie autorsky nechráněných děl. Knižní skener nabízí čtenářům velmi kvalitní
kopie ve vysokém rozlišení při nižším osvícení šetrně snímaných dokumentů, velké rychlosti
snímání i možnosti využívat kolébku pro knihy s přítlačným sklem.
Největšího ohlasu na novinky VKOL se dočkala mimořádná výstava vzácného portolánového atlasu, uspořádaná ve spolupráci s UP a Nadačním ústavem regionální spolupráce
v Uměleckém centru UP. Výstava představila originál atlasu z roku 1563 i dvě vynikající makety a další materiály. Projekt bude již bez originálu dokumentu pokračovat sérií výstav po
České republice a Slovensku. Řadu zajímavých příspěvků přinesl již 17. ročník celostátní
konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, pořádané VKOL ve spolupráci se Sdružením knihoven ČR. Konference se zúčastnilo 70 zástupců z více než 40 institucí
a zaznělo 28 vystoupení. Potěšující byla početná účast odborníků ze Slovenska i uplatnění
čtyř příspěvků k problematice historických fondů VKOL.
Pro knihovny Olomouckého kraje zajišťuje VKOL v rámci regionálních funkcí řadu
odborných služeb, ať už metodických, tak informačních a vzdělávacích. Smlouvy s tzv. pověřenými knihovnami jsou uzavřeny tradičně s městskými knihovnami v Jeseníku, Hranicích,
Lipníku nad Bečvou, Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Výukové centrum VKOL
nabízí, kromě rekvalifikačního kurzu s akreditací Ministerstva školství pro obor knihovník /
knihovnice, celou řadu vzdělávacích akcí z oblasti informačních technologií a odborných
knihovnických témat. V roce 2008 se celkem 65 vzdělávacích akcí zúčastnilo 297 knihovníků
z celého kraje. S velkou odezvou se setkáváme u exkurzí pro školy, kterých se v loňském
roce uskutečnilo 115.
Přes řadu úspěchů v činnosti knihovny zůstávají prostorové problémy, zejm. v uložení
fondů. Mimořádně vysoký přírůstek fondů dramaticky ztěžuje situaci na úseku správy fondů,
kde již nemáme žádné rezervy. Zlepšení situace by přineslo využití nově pronajatého skladu
v Olomouci – Neředíně. Tuto perspektivu sledujeme v plánu VKOL na rok 2009.
V činnosti knihovny klademe důraz na spolupráci VKOL jak s pověřenými
knihovnami v kraji a s Univerzitou Palackého, tak s krajskými knihovnami, Národní
knihovnou ČR a Goethe Institutem. Na závěr patří poděkování pracovníkům VKOL za
odvedenou práci a všem, kdo knihovnu podpořili.
Ing. Hana Študentová
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Zpracované fondy celkem

1 973 889

Roční přírůstek (zainventováno)

33 326

Počet docházejících časopisů

3 329

Zkatalogizováno

16 514

Počet protokolovaných výpůjček celkem
z toho mimo knihovnu
osobně
poštou
v knihovně (prezenčně) ze skladiště

470 053
393 799
19 264
56 990

Vypůjčeno z jiných knihoven
z toho ze zahraničí

14 045
2 474

Půjčeno do jiných knihoven
z toho do zahraničí

11 997
426

Počet registrovaných čtenářů

15 105

Počet návštěv v knihovně
z toho ve studovně
v půjčovně
Písemné informace na vyžádání uživatelů
Ústní a telefonické informace

289 937
58 482
231 455
1 194
34 745

Počet vydaných publikací
Instruktáže, besedy, exkurze do knihovny
Výstavky a výstavy
Reprografické práce celkem
z toho fotopráce
xerokopie
Metodické návštěvy

5
51
26
131 351
49 744
81 607
51
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PRÁCE ODBORNÝCH ÚTVARŮ
A. KNIHOVNÍ FONDY
1. DOPLŇOVÁNÍ FONDŮ
Pohyb knihovních fondů v roce 2008 v knihovních jednotkách:
Stav
31.12.2007
Základní fond
(hl. přírůstkový
seznam)

1 625 188

Přírůstek
za r. 2008

Odpisy za
rok 2008

27 696

1 828

Stav
31.12.2008
1 651 056

vybraný fond
krásné
literatury "X"

12 375

12 375

pedagogická
knihovna

8 652

8 652

čs. normy

81 491

1 901

83 392

čs. patenty

168 987

958

169 945

fotodokumenty
rukopisy
mikrofilmy

27 163

27 163

1 451

1 451

585

585

AV dokumenty

12 489

1 701

14 190

CD - ROM

4 010

1 070

5 080

Celkem

1 942 391

33 326

1 828

1 973 889

Úsek akvizice monografické literatury
Oddělení doplňování má hlavní úkol získávat kvalitní literaturu do fondu knihovny a
pro potřeby uživatelů. Prioritou pro naši knihovnu, která je příjemce podle zákona 37/1995
Sb. v platném znění celostátního povinného výtisku, je získávat knihy dodáváné nakladateli
jako PV (povinný výtisk) a nákup.
I když situace v dodávání povinného výtisku se dostala do relativního normálu, kdy
většina nakladatelů svou zákonnou povinnost akceptuje, přesto je nutné českou produkci
systematicky sledovat a vydavatelstvím se připomínat. Většina nakladatelství posílá PV
pravidelně podle objemu jejich produkce. Některá po jednotlivých výtiscích třeba i víckrát do
týdne (Grada), nebo jednou měsíčně větší zásilku (Albatros), malá nakladatelství dvakrát
6

nebo jednou do roka. Za rok 2008 bylo provedeno kolem stovky urgencí povinného výtisku
elektronickou poštou, případně pak ještě telefonicky. Většinou se jedná o jednotlivé chybějící
výtisky, na které nás upozornili uživatelé, dále přílohové CD-ROMy. Řada nakladatelů, které
jsme museli v minulosti upozorňovat o doplnění nebo si PV vyzvedávat, začala dodávat
pravidelně bez upozornění (Baronet, Ottovo nakladatelství). Jsou však stále nakladatelství,
která PV z různých důvodů neposílají. Většinou po upozornění splní zákonnou povinnost, ale
část zůstává bez odezvy.
Nakladatelství PRAGMA poslalo dlužné výtisky až po upozornění právníkem.
Bez odezvy zatím zůstávají opětovně urgovaná nakladatelství: Malá Skála, Aula, Klub
Julese Vernea, Fortuna Libri.
V rámci olomouckého regionu úzce spolupracujeme s odborem kultury Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Dvakrát ročně podáváme pravidelné hlášení o upomínání
regionálních nakladatelství neperiodické literatury.
Přírůstky hlavního přírůstkového seznamu (celkem 27 696 knihovních jednotek)
měly následující složení:
podle způsobu nabytí
•
•
•
•
•

povinný výtisk monografií
povinný výtisk seriálů
koupě
mezinárodní výměna
rezervní fondy, dary, GI atd.

20 329
3 275
1 852
569
1 669

73,5 %
11,7 %
6,7 %
2,1 %
6,0 %

Nákup začíná mít mírně stoupající tendenci. Tradičně se nakupují hlavně exempláře
žádané literatury podle požadavku čtenářů a prověření četnosti výpůjček. K tomu se
především využívá týdenní automatizované hlášení o počtu zamluvených knih, dále se
nákupem doplňují příruční knihovny, hlavně ve studovně.
Rok 2008 byl úspěšný na nákup hlavně české literatury v antikvariátě Dana Kůrovce,
u kterého se dá nakupovat přes internet v olomoucké a pražské prodejně. Tímto způsobem
jsme nakoupili několik desítek knih z produkce 90. let, kdy dodávání povinného výtisku
nebylo vždy dokonalé, také se získaly exempláře za ztracené knihy z předválečné a poválečné
doby.
Zahraniční literatura byla získávána od firmy Megabooks Praha a pokračovalo se
hlavně v nákupech zahraničních děl, která vycházejí kontinuálně, jako Contemporary
Literary Criticism.
Nezanedbatelnou položkou v rámci doplňování fondů tvoří dary od soukromníků i
institucí. V roce 2008 se jako dar zpracovalo 906 knih. Většina pocházela z daru dr. Olgy
Hofmanové, prof. M. Zahrádky a Kněžského semináře Olomouc.
I v roce 2008 se pokračovalo ve spolupráci s Národní knihovnou ČR (NK) a
Moravskou zemskou knihovnou v Brně (MZK) na sdílené katalogizaci a využívání systému
ALEPH-Cluster. Přínosem systému je urychlení doby zpracování, protože v okamžiku, kdy
pracovníci akvizice zjistí, že bibliografický záznam je již zrevidován v NK Praha, kniha se již
neposílá dále linkou zpracování a jde přímo do oddělení ochrany. V roce 2008 bylo tímto
způsobem zpracováno 3 310 zrevidovaných knihovních jednotek a 2 357 knih jako další
výtisk také neprošlo katalogizací.
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Od března 2008 došlo k dalšímu zefektivnění práce u zpracování pokračujících děl,
kdy jeden záznam této literatury současně upravuje v bibliografickém záznamu a vytváří
jednotku pracovník akvizice nebo pracovníci jmenného popisu.
Účast pracovnic akvizice na knižních výstavách, veletrzích a konferencích:
•
•
•
•
•
•

Svět knihy Praha – 24.4. - Mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová
Akviziční seminář Městská knihovna v Praze - 10.6. - Mgr. Sedláčková
Knihovny současnosti Seč – 16.-18.9. - Mgr. Sedláčková
Podzimní veletrh v Havlíčkově Brodě – 10.10. - Mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová,
L.Vrbová
LIBRI Olomouc – 20.- 22.11. – Mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová, L. Vrbová
Porada o PV a nabídkové povinnosti NK Praha – 27.10. - Mgr. Sedláčková
Mezinárodní výměna

Mezinárodní výměna v roce 2008 zaznamenala posun především v oblasti kvality.
Příjem knih „naslepo“ se podařilo zcela převést na systém adresných objednávek. Znamená to
konec práce systémem „kus za kus“, a přechod na adresné objednávky.
Naše databáze zahraničních partnerských institucí obsahuje přes 50 kontaktů v
Evropě, Americe a Asii. Na jejich adresu se můžeme obracet se svými požadavky. Skutečně
aktivních partnerů je 10 až 20; komunikace s nimi probíhá převážně e-mailem (rychle,
zdarma, kolem tisíce mailových kontaktů ročně). (Klasickou poštu používáme při odesílání
balíků a oficiálních dopisů při prvním kontaktu.)
10 nejaktivnějších partnerských institucí:
-Biblioteka Narodowa, Warszawa, Poland
-Indiana University, Slavic Department, Bloomington, U.S.A.
-Library of Congress, Washington D. C., USA
-National Library of Russia, St. Petersburg, Russia
-MAK Library and Works on Paper Collection, Wien, Austria
-Bayerische Akademie, München, Germany
-Germanische Nationalmuseum, Bibliothek, Nürnberg, Germany
-Academia Romana, Biblioteca, Bucuresti, Romania
-Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Austria
-Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenia
Tyto partnerské instituce nabízejí publikace buď formou pravidelně rozesílaných
seznamů, nebo formou permanentně přístupné a průběžně aktualizované databáze, v níž
máme stanovenu určitou kvótu pro dané období (výše této kvóty je dána počtem a kvalitou
knih zaslaných z naší strany). Obzvláště v prvním případě je třeba pečlivě a rychle
vyhodnocovat nabídky, neboť jsou určeny mnoha dalším knihovnám ve světě. V letošním
roce jsme touto cestou získali 569 knihovních jednotek.
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Výdajová stránka výměnných akcí je téměř nulová. Nabízíme a rozesíláme publikace
vybrané z našeho akcesního převisu. Z třetích výtisků vybíráme tituly vhodné pro účely
mezinárodní výměny. Touto cestou čtyřikrát ročně vznikne seznam o cca 70 položkách (v roce
2008 celkem cca 280 nabídek), který rozesíláme e-mailem našim partnerským institucím. V
případě, že se jejich objednávky kryjí, jsou dále vyhodnocovány podle aktivity jednotlivých
partnerů vůči nám. Před odesláním publikací obdrží adresát mailovou informaci o
vyhodnocení jeho požadavku.
V letošním roce jsme kladně vyřídili celkem 158 objednávek. Výjimečně nabízíme
možnost volné objednávky knih z české provenience nad rámec seznamu z bezplatných
zdrojů. Knihy pro takové účely pak získáváme formou nákupu (celková investice na rok 2008
činí 866,- Kč).
Mezinárodní výměna tedy vyznívá jako pracná, leč zisková složka doplňování fondů.
Periodika
Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2008 odebírala 3 329 titulů časopisů, z toho
210 zahraničních a 3 119 českých. Do skladiště běžných čísel periodik bylo nutno zařadit
54 849 nových čísel. V rámci povinného výtisku začalo docházet 316 nových titulů a
zaniklo 74 českých seriálů.
Do hlavní studovny, pro potřeby MVS a MMVS a zaměstnancům bylo z fondu
běžných čísel časopisů půjčeno a zpětně zařazeno do skladiště 22 511 čísel nesvázaných
českých a zahraničních periodik.
Předplatné zahraničních časopisů na rok 2008 jsme zajistili u ověřených dodavatelů SWETS Frankfurt / Main, SUWECO Praha, CZ Press Praha, Mediaservis s.r.o., SAP, s.r.o.
Bratislava aj.
Přehled docházejících titulů:
a) podle způsobu nabytí
•
•
•

povinný výtisk
nákup
výměna

3 055
198
76

91,7 %
6,0 %
2,3 %

2 942
145
67
54
42
12
67

88,4 %
4,3 %
2,0 %
1,6 %
1,3 %
0,4 %
2,0 %

b) podle jazyků
•
•
•
•
•
•
•

čeština
angličtina
němčina
slovenština
ruština
francouzština
ostatní jazyky

Pro zpracování tabulky je rozhodující jazyk dokumentu, ne místo vydání.
Z důvodů počítačového zpracování periodik v tomto přehledu jsou výsledky částečně
zkresleny, protože do bibliografického záznamu o periodikách se uvádí pro úplnost i jazyk
resumé a dvojjazyčné časopisy. Tyto záznamy pochopitelně figurují ve statistice vícekrát.
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Urgence:
V průběhu roku 2008 bylo urgováno 629 čísel, z toho 94 čísel bylo dodáno a 535
jednotlivých čísel se nepodařilo od nakladatelů získat. K urgencím vydavatelů o nedodaná
čísla se využívá kromě automatizovaného upomínání stále telefonické a písemné připomínání.
Cirkulace a kompletace časopisů:
Cirkulaci VK v Olomouci využívalo pro své uživatele 28 institucí, kterým se
půjčovalo 62 titulů zahraničních periodik. Celkem bylo zapůjčeno 1 841 exemplářů, většinou
lékařských seriálů. Cirkulace zahraničních časopisů je stále služba placená.
V interní cirkulaci se zaměstnancům půjčuje 26 titulů odborných knihovnických
periodik a celkově za rok 2008 výpůjčka v rámci této služby činila 1 029 nových čísel
knihovnické seriálové literatury.
Zkompletováno bylo 1 532 titulů
zahraničních periodik.

do 4 293

knihovních jednotek

českých a

K 31.12.2008 odešla do důchodu paní Dana Onteková a její pracovní místo bylo
zrušeno. O práci se podělí pracovníci úseku periodik S. Žáčková, P. Mátl a ze jmenného
popisu Bc. B. Schuster.
Generální katalog
Od 1.11.2005, kdy byl generální katalog definitivně uzavřen, řadí se pouze
katalogizační lístky nově vzniklých časopisů a připisují se další ročníky do katalogu seriálů.
Tato část katalogu bude uzavřena až po ukončení retrokonverze zahraničních periodik.
Poslední připsané ročníky do katalogu seriálů budou s vročením 2008 včetně.
Katalog zůstává jako celek přístupný zaměstnancům a na povolení i badatelům z řad
našich uživatelů.
Hlavní studovna
V roce 2008 provoz v nově adaptované studovně byl již zaběhnutý, uživatelé si zvykli
na nové rozčlenění příručky a vystavených čísel časopisů.
Od února byl v prostorách hlavní studovny zprovozněn počítač, na kterém mohou
zájemci využívat bezplatný přístup na internet. Tuto novou službu využilo 895 čtenářů.
Stejnou odezvu vyvolala možnost připojení k internetu pomocí WIFI. Celkově se tímto
způsobem připojilo 610 osob, podstatnou část tvořili návštěvníci hlavní studovny.
Informační služba hlavní studovny zprostředkovala cca 22 000 prezenčních výpůjček
běžného ročníku novin a časopisů, zrealizovala 16 113 výpůjček svázaných časopisů a
monografií, které se z různých důvodů nemohou půjčovat absenčně. Návštěvníkům poskytla
7 710 informací.
Během letních měsíců v době uzavření knihovny proběhla celoroční revize příruční
knihovny. V současnosti obsahuje příručka 2 236 svazků, během roku byla doplněna o 65
nových aktuálních knih a vyřadilo se 26 zastaralých.
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Patenty knihovna stále získává zdarma, v roce 2008 jich bylo zpracováno 958 a 9
patentů se půjčilo.
V roce 2008 jsme koupili a zpracovali 1 901 norem a 679 se jich půjčilo. V době
prázdnin se vyřadilo 529 neplatných norem. Velká část tohoto speciálního fondu se přeřadila
z nevyhovujících složek do nových pořadačů, které umožňují lepší orientaci.
Náš dodavatel norem Český normalizační institut ukončil k 31.12.2008 svoji činnost a
spojil se s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odkud budou
normy rozšiřovány pouze on-line. Tištěné normy budou mít soukromé distributory.

2. JMENNÉ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Byl zkatalogizován a zrevidován veškerý přírůstek dodaný oddělením doplňování fondů, a to knihy, hudebniny, kartografické dokumenty, grafika, aktualizace, iterace.
Díky úsilí všech pracovníků byl plán (16 000) splněn a překročen o 514 jednotek. Z
celkového počtu 16 514 zpracovaných dokumentů bylo 14 367 zpracováno v Clusteru, z toho
5 375 záznamů bylo vytvořeno jmennými katalogizátory VKOL.
Plán:
Skutečný stav:
Překročeno o:

16 000
16 514
514

V porovnání s rokem 2007, kdy byla doba zpracování 27,2 dne, se také velmi zlepšila
doba zpracování – průměr za celý rok 2008 činí 19,2 dne, čehož bylo dosaženo díky
spolupráci v rámci Clusteru, dobré spolupráci mezi jednotlivými úseky linky zpracování a
také změně pracovních postupů při zpracování pokračovacích děl.
Průměrná doba zpracování v roce 2005 činila 52 dnů, v roce 2006 došlo k výraznému
zlepšení a doba zpracování byla 32,6.
Stejně jako v předchozím roce zůstala i nadále prioritou sdílená katalogizace. Podíleli
jsme se na sdílené katalogizaci on-line v bázi NKC01 Národní knihovny prostřednictvím
Clusteru. Do této báze se ukládá nová česká produkce, není zahrnuta zahraniční literatura a
některé druhy speciálních dokumentů (ty se dále zpracovávají jen v lokální bázi SVK01).
Dokumenty zpracovávané mimo Cluster jen v lokální bázi nejsou považovány za prioritní úkol. Týká se to knih vydaných před rokem 2005, dále zahraniční produkce, darů, výměny, hudebnin a grafiky.
K rovnováze mezi objemem přejímaných záznamů a záznamů vytvářených ve VKOL
jsme přispěli tím, že přibližně jedna třetina přírůstku byla zpracována ve VKOL jako nové záznamy (průměr za rok je 37% nově vytvořených záznamů). Tím plníme náš závazek ve spolupráci s ostatními knihovnami zapojenými do sdílené katalogizace.
Nadále pokračovala úzká spolupráce katalogizátorů s Národní knihovnou a Moravskou zemskou knihovnou, a to zejména sjednocováním metodických postupů.
Jednotlivé problémy týkající se zpracování ve sdílené katalogizaci v rámci Clusteru se
řeší především e-mailovou poštou nebo prostřednictvím elektronické konference. Katalogizátoři pracují podle metodiky práce Národní knihovny. Dodržují standardy jmenného popisu;
katalogizují podle pravidel AACR2R včetně dodatků a interpretací stanovených Národní knihovnou. Pracují ve formátu MARC 21. Navíc průběžně sledují elektronickou konferenci
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KATPOL, Dotazy ke katalogizaci a rubriku Katalogizační politika na www stránkách Národní
knihovny.
Při práci byly využívány soubory autorit a kontrolována všechna selekční pole. Průběžně byly vytvářeny návrhy na nové autority včetně návrhů unifikovaných názvů. Část autoritních záznamů (konkrétně personální autority) jsme také sami zrevidovali.
Sledovaným údajem v rámci zpracování fondů (i ve sdílené katalogizaci) je průměrná
doba zpracování. Příznivý vliv na průměrnou dobu zpracování mají dokumenty, které jsou v
okamžiku akvizičního zpracování už v NK zrevidovány jmenně i věcně – takové dokumenty
neprocházejí linkou a odevzdávají se přímo do ochrany fondů.
Byl zaveden nový, rychlejší způsob zpracování nepravých periodik (tzv. pokračujících
děl). Zde začala v roce 2008 fungovat dělba práce mezi odděleními doplňování fondů a
jmenného popisu, kdy vypadl jeden zpracovatelský článek díky tomu, že jeden a ten stejný
pracovník vytvoří zároveň akviziční i jmenný záznam.
Záznamy byly pravidelně v týdenních intervalech odesílány do Souborného katalogu a
byla sledována statistika záznamů nepřijatých do SK – tyto záznamy byly opraveny a znovu
odeslány
V případě změny signatury, její náhrady nebo zrušení byly provedeny opravy v elektronickém katalogu VKOL. Zároveň byla prováděna kontrola správného zápisu nově přidělených signatur.
V souvislosti s organizační změnou a zrušením místa paní Ontekové bylo třeba její
práci rozdělit mezi ostatní pracovníky. Úsek časopisů by zajišťoval kompletaci a zpracování
jednotek. Vše, co se týče bibliografických záznamů (tj. nové záznamy, ukončené záznamy,
změny názvů a nakladatelských údajů), by bylo od ledna 2009 úkolem pracovníků katalogizace.

Chronologický přehled
V lednu se zapracovávala nová pracovnice Lenka Jelínková, která přišla místo Hany
Vymazalové.
Veronika Pokorná zaškolila pracovníky AV studovny na vytváření autoritních záznamů.
Koncem února byla zahájena příprava spolupráce s oddělením akvizice na zpracování
pokračovacích dávek. Vymýšlely se takové postupy, které by přinesly vyšší efektivitu práce a
vzájemnou zastupitelnost pracovníků při zpracování tohoto typu dokumentů.
16.4. se Lenka Jelínková zúčastnila pracovní schůzky k věcné katalogizaci hudebnin a
zvukových dokumentů v MZK Brno.
Libuše Machačová se 24.4. zúčastnila jednání pracovní skupiny pro jmenný popis v
Národní knihovně. Toto jednání se týkalo především zápisu edic a monografických čísel
seriálů. Následovalo malé interní školení k tomuto tématu v oddělení jmenného popisu.
Na základě dohody s Národní knihovnou byla od 1.5. zahájena spolupráce při revizi
záznamů v souboru autorit. Záznamy vytvořené v lince zpracování reviduje Veronika
Pokorná.
10.6. se L. Machačová zúčastnila v Národní knihovně školení na katalogizaci
kartografických dokumentů.
L. Machačová v termínech 16. a 18.6. připravila pro pracovníky různých knihoven
školení AACR2R2.
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Ve dnech 16.-18.9. se konala konference Knihovny současnosti v Seči, které se zúčastnily 3 pracovnice oddělení: L. Jelínková, L. Machačová a V. Pokorná. Vedoucí oddělení
L. Machačová na konferenci vystoupila společně s vedoucí akvizice B. Sedláčkovou s příspěvkem na téma aktualizace fondů. Podrobněji viz: http://www.sdruk.cz/sec/
V termínu 23.-25.9. se L. Machačová zúčastnila společně s kolegy z úseku historických fondů služební cesty po rakouských klášterních knihovnách.
21.10. se Veronika Pokorná zúčastnila pracovního setkání pracovníků knihoven, kteří
se zabývají tvorbou a revizí autorit. Jednalo se o setkání lokálních supervizorů pro jmenné a
korporativní autority, podrobněji viz http://izk.vkol.cz/c2008033.htm.
28.11. se Lenka Jelínková zúčastnila školení katalogizace elektronických zdrojů,
podrobněji viz http://izk.vkol.cz/c2008039.htm. Na základě tohoto školení připravuje
metodický materiál ke zpracování elektronických zdrojů; ze strany knihoven v Olomouckého
kraji je zájem o školení.
Libuše Machačová a Lenka Jelínková se zúčastnily školení na používání interaktivní
tabule.
V listopadu a prosinci se zapojili pracovníci z linky zpracování do projektu VISK5.
Předchozí část projektu splnila účel v tom, že záznamy se ocitly v elektronickém katalogu a
díky tomu jsou dokumenty dostupné na internetu. Úkolem této další fáze projektu pak bylo
záznamy zkvalitnit a uvést do souladu se současně platnými standardy – katalogizačními
pravidly AACR2R, MARC 21, ISBD a soubory autorit. Pracovníci v nutných případech
pracovali s knihou v ruce. Celkem bylo zrevidováno 1 428 záznamů.

3. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Zpracování většiny literatury v Clusteru se v roce 2008 stalo běžnou rutinou. V květnu
se zavedla nová činnost věcného popisu - skenování obálek. Jde opět o činnost, kterou sdílí
VKOL s NKP a MZK, část obálek je automaticky ze dne na den převáděna do našich
záznamů z nabídkových katalogů nakladatelů a knihkupců. Asi polovinu záznamů tedy
vybavují skenovanou obálkou pracovnice věcného zpracování.
Z velké části se sjednotily pracovní postupy věcného popisu NKP a MZK, nadále byly
v NKP systematicky kontrolovány naše záznamy, a v důsledku toho proběhla řada konzultací
pracovních postupů (e-mailem i na pracovních schůzkách), aby vyhovovaly všem třem
zúčastněným knihovnám.
Věcně zpracována byla veškerá literatura dodaná akvizicí - převážná část v Clusteru,
menší část v bibliografické bázi VKOL. Věcně zpracovány byly i ročníky časopisů a tzv.
pokračovací díla.
Personální situace byla poměrně stabilní, což se příznivě projevilo na době zpracování.
Celoroční průměr byl 19,2 dne, tedy mnohem lepší, než v předchozím roce 2007 (27,2 dne).
Je to velice dobrý výsledek i ve srovnání s MZK a NKP. Podíl nových věcných záznamů v
Clusteru a záznamů nějak významně v Clusteru upravovaných proti předchozímu záznamu
(vytvořenému v MZK nebo NKP) se dostal nad plánovanou třetinu, tedy 39 procent. Cluster
se ukazuje stále více jako přínosný kvůli rychlosti a kvalitě záznamů, denně se jednotlivým
katalogizátorům zasílají automaticky opravy jejich záznamů, provedené při kontrole v MZK
nebo konečné revizi v NKP, takže mohou konzultovat vlastní chyby nebo subjektivní pojetí
věcného popisu. Tyto každodenní elektronické „konzultace“ s pražskými a brněnskými
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kolegyněmi napomáhají sbližování katalogizátorských stanovisek a také omezují míru
subjektivity v pojetí věcného zpracování publikací na minimum.
Výsledný počet systematického zpracování knih 16 168 znamená proti plánu (15 300)
překročení o 868 svazků.
Věcně bylo zpracováno knihovních jednotek:
Systematicky
16 168
Předmětově
13 486
Z toho pokračovacích děl
1 766
beletrie
1 652
hudebnin
137
dizertací
105
V souvislosti s věcným zpracováním bylo vytvořeno nebo navrženo 413 nových
autoritních podob předmětových, korporativních, geografických a hudebních hesel. Zvlášť
jsou vykazovány jmenné autority, tj. personální jména, která spadají do oblasti jmenného
popisu, i když jsou tématem věcného zpracování publikací.
V oddělení, kromě věcného zpracování a skenování obálek, probíhaly ještě další
činnosti: od listopadu se katalogizátorky podílely na rekatalogizaci a revizi knih, map a
hudebnin pro VISK - tzv. bohemik. Marcela Mátlová zajistila školení a rekvalifikační kurz
knihovníků Olomouckého kraje, respektive jeho část na téma věcný popis, práce s autoritami
a tvorba autorit. Všechny pracovnice se podílely na školení praktikantek oboru knihovnictví
ze střední a vysoké školy.
Vedoucí PhDr. Helena Veličková působila nadále jako vedoucí redaktorka časopisu
KROK - Knihovnická revue Olomouckého kraje, který se postupně zapsal do povědomí
kulturní veřejnosti regionu i knihovníků v České republice. Jako v podstatě jediný časopis v
kraji věnuje prostor nejen oboru knihovnictví, ale i literatuře, umění, obecným tématům
civilizace, národních kultur a tradic, moravským osobnostem a historii. H. Veličková rovněž
organizovala přednášky Literárního klubu Olomouc, které se konají pod patronací Vědecké
knihovny v přednáškovém sále na Bezručově 3.
K. Adamová začala pracovat v redakci webových stránek VKOL a přinesla několik
nových podnětů ohledně zveřejňovaných charakteristik práce v oddělení, překladů článků,
propagace Literárního klubu (logo, odkazy) a průběžného uspořádání propagovaných akcí.
Katalogizátorky se v průběhu roku účastnily pracovních schůzek s kolegy z Národní
knihovny a Moravské zemské knihovny, kde se projednávaly racionálnější způsoby
zpracování a jednotné postupy věcného zpracování.
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4. SPRÁVA FONDŮ A HISTORICKÉ FONDY
Stav fondu a knihovní sklady
V roce 2008 neproběhlo žádné zásadní stěhování fondů, pouze byly průběžně
přesunovány knihy z hlavní budovy a červeného kostela do externího skladu GRIOS, aby
bylo možné ukládat nový přírůstek. Takto byly přemístěny signatury 517.001-525.000 a z
červeného kostela signatury 130.701-132.970.
Ke konci roku 2008 knihovna vyčerpala kapacitu odlehčovacích externích skladů a od
roku 2009 ukládá fond prakticky už jen do suterénu hlavní budovy. Kapacitu lze odhadnout
přibližně na 2-3 roky, pak bude nutno zajistit prostory další. Z těchto důvodů probíhaly v roce
2008 přípravné práce k adaptaci objektu na letišti v Neředíně (statický posudek, konzultace na
Krajském úřadě Olomouckého kraje ohledně odkoupení budovy apod.)
Na úseku ukládání knihovních fondů nadále panuje neradostný stav, protože ze sedmi
depozitářů, které knihovna využívá, je pouze jeden – Bezručova 3 – vybaven klimatizací. V
ostatních teplota a vlhkost v průběhu celého roku kolísá. Zdaleka nejhorší je to v červeném
kostele a ve skladišti na Sokolské ulici. Zde teploty v zimních měsících klesají pod bod mrazu, na Sokolské navíc v průběhu roku vystupují hodnoty relativní vlhkosti vysoko nad akceptovatelných 55 %. To je v přímém rozporu s konzervačními funkcemi Vědecké knihovny, proto i po vybudování depozitáře v Neředíně bude nutno tento problém řešit.
Ochranné reformátování
Ochranné reformátování fondů VKOL pokračovalo především díky finanční podpoře z
programu VISK. Díky projektu z programu VISK 6 bylo digitalizováno 17 středověkých
rukopisů.
Pokračoval také program VISK 7, VKOL však v roce 2008 nežádala o prostředky na
reformátování dalších titulů periodik, ale na nezbytně nutný nákup zpětně zvětšujícího
přístroje, který umožňuje tisk papírových kopií z mikrofilmového média. Z dotace byl pořízen
mikrofilmový skener Canon MS 800 s tiskárnou formátu A3. Vedle toho se ovšem podařilo
replikací z Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny zajistit digitální kopie dalších
pro VKOL zajímavých titulů, především Lidových novin, Květů, Bohemie a Zlaté Prahy.
Všechny digitalizované tituly jsou přístupné v Digitální knihovně novin na adrese
http://delta.vkol.cz.
Významný posun při záchraně dokumentů ohrožených rozpadem kyselého papíru by měl
zajistit Projekt DIGIMON, který byl v roce 2008 zahájen. Během trvání projektu bude
reformátováno přibližně 600 000 stran periodik do mikrofilmové podoby, z nich přibližně
50 000 stran bude zdigitalizováno. Jádrem projektu je vytvoření mikrofilmovacího pracoviště
a vyškolení odborně zdatných pracovníků v oblasti reformátování. Celý projekt by měl
proběhnout v časovém úseku červen 2008 - duben 2011 a jeho rozpočet je stanoven částkou
382 442 €. Zřizovatel žadatele Olomoucký kraj se podílí na spolufinancování ve výši 15%.
Od června do konce roku proběhly všechny procedury nutné ke zprovoznění nového
pracoviště, byla vyhlášena a vyhodnocena výběrová řízení, byly rekonstruovány prostory,
zakoupena technika a do zaměstnaneckého poměru byli přijati dva noví pracovníci. V
posledním čtvrtletí roku byli proškoleni odbornou firmou, rutinní mikrofilmování moravských
periodik začne v roce 2009.
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Knihařské práce
Knihovna v roce 2008 využila služeb sedmi knihařských pracovišť. Tato skutečnost
byla vynucena zejména dlouhodobou pracovní neschopností obou pracovnic knihařské dílny
VKOL, která nakonec vyústila i v personální změnu na pracovišti. Vlastní dílna VKOL
nakonec v roce 2007 svázala 6 330 knih, novin a časopisů, dalších 84 jich převázala.
Převazby v roce 2008 ve větší míře zajišťovalo pracoviště M. Satorové v Litovli (celkem
2 361 svazků, z toho 500 převazeb), dále VKOL spolupracovala s knihařstvím M. Dvořákové
v Laškově (10 382 vazeb), olomouckou firmou Šnirych (1 822), prostějovskou firmou Karton
Plus (900) a malým objemem také s M. Smetanou (450) a knihařstvím Růže v Kroměříži (50).
Externí dodavatelské firmy během roku vyrobily celkem 15 965 vazeb.
Restaurátorská dílna
V restaurátorské dílně byly během roku opravovány především dokumenty z
historického fondu knihovny. Pokračovala postupná adjustace jednotlivých dosud nevhodně
uložených listin. Listiny jsou čištěny, rovnány a ukládány do speciálních krabic, v roce 2008
jich takto bylo ošetřeno 12. Dále bylo restaurováno 16 starých tisků, 7 svazků historických
katalogů a 6 svazků z novějšího fondu, které byly napadené plísní.
Na pracovišti byl také před výstavou restaurován portolánový atlas M II 33.
Jednotlivé mapové listy byly očištěny, opravena byla vazba a předsádka rukopisu a poškozené
pergamenové listy byly sceleny.
Další dokumenty byly restaurovány prostřednictvím grantů. Jde o Opatovický misál a
šest starých tisků, viz dále.
Revize fondu
Revize fondu v roce 2008 zrevidovala 121 396 svazků, což představuje 6,30 %
celkového objemu fondu.
Revidovány byly signatury 330.001-350.000, 370.001-400.000, 460.001-466.000,
1- 180.001-1-190.000, dále všechny podsbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek
(středověké rukopisy, knihovna pánů z Vrbna, dantovská sbírka a barokní kresby) a část fondu
starých tisků. Byla provedena také druhá revize ztrát z roku 2006 (celkem 698 svazků,
nalezeno bylo 43) a superrevize ztrát z roku 2005 (623 svazků, nalezeno 0). Při všech revizích
chybělo celkem 2 086 svazků, tj. 1,71 %.
Revize v roce 2008, stejně jako v předchozích letech, plnila další úkoly, jako je
doplňování nekompletních záznamů, vyřizování náhrad, dohledávání nevyřízených
čtenářských požadavků nebo zejména správa místního katalogu.
K odpisu bylo během roku 2008 připraveno 1 828 svazků. 459 svazků z tohoto počtu
představují dlouhodobé ztráty, 287 svazků bylo v minulosti zlikvidováno a 1082 svazků bylo
vyřazeno jako nadbytečné multiplikáty starších skript.
Zpětné řazení a expedice knih z pobočných skladů
Celkový roční výkon ve zpětném řazení knih opět oproti minulosti narostl. Do
depozitářů bylo během roku 2008 vřazeno 307 006 svazků, což je opět více než v kterémkoliv
z minulých roků. Také počet žádanek vyřízených mimo hlavní budovu (47 880) je vyšší než
kdykoliv dříve. Nejvyšší je také procento kladně vyřízených čtenářských objednávek z
externích skladů, úspěšnost v roce 2008 byla 95,70 %.
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Úsek historických fondů
Návštěvnost a služby
V průběhu roku 2008 navštívilo studovnu HF celkem 800 badatelů a v jejích
prostorách proběhlo 52 exkurzí a seminářů. Bylo vyřízeno 1 061 počítačových žádanek a
1 114 přímých žádostí o prezenční zápůjčku z příruční knihovny HF.
Z digitální knihovny map a digitální knihovny rukopisů bylo badatelům prodáno na 30
digitalizovaných dokumentů (z toho přibližně 2/3 map).
Granty a projekty
V roce 2008 byly prostřednictvím úseku historických fondů realizovány tyto projekty:
VISK 6 - Digitalizace středověkých rukopisů VKOL (hlavní řešitel Bc. R. Krušinský).
Tento projekt byl zaměřen na digitalizaci 14 dokumentů VKOL, žádost byla podána o dotaci
ve výši 70 % nákladů, tj. 219 000,- Kč. Dotace byla přiznána v plném rozsahu.
Pro realizaci projektu bylo vybráno digitalizační pracoviště Knihovny Akademie věd
ČR. Po výběrovém řízení byla na MK ČR podána žádost o změnu projektu VISK6 týkající se
navýšení počtu digitalizovaných dokumentů. Tato žádost byla vyřízena kladně. Během
digitalizace se ještě ukázalo, že jeden z rukopisů je bez předchozího rozvázání prakticky
neskenovatelný. Z tohoto důvodu byla podána další žádost o změnu projektu a sice výměnu
dokumentu za jiný. Žádost byla opět schválena.
Podmínky projektu VISK6 jsou bohužel dosti nejasné a nejednoznačné – chybí jasná
definice formátu dat, jejich kvality, médií, na kterých mají být dodána apod. Proto dosud není
jasné, zda v konečných datech nebude nutno dodatečně provést ještě nějaké úpravy.
Knihovna 21. století - Restaurování historického fondu (hlavní řešitel Bc. R.
Krušinský). Cílem bylo získat dotaci na restaurování 6 dokumentů VKOL, podána žádost o
dotaci 50 %, tj. 50 000,- Kč. Dotace byla přiznána v plném rozsahu, restaurování proběhlo v
Litomyšli na pracovištích Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
ISO - Restaurování Opatovického misálu (hlavní řešitel Bc. R. Krušinský). Podána
žádost na financování druhého roku restaurování významného středověkého rukopisu,
požadována částka ve výši 50 % nákladů, tj. 147 000,- Kč.
13. listopadu pracovníci HF Jiří Glonek, Miloš Korhoň a Rostislav Krušinský podnikli
inspekční cestu k dr. Širokému, který pro VKOL misál M III 106 restauruje, během níž byly
konzultovány a schváleny příslušné zákroky a metody. Dále byla vypracována a podána
žádost na poslední etapu restaurování pro rok 2009.
Projekt Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském
stupni VŠ vzdělání. Projekt je financován ze strukturálních fondů EU a Ministerstvem
školství. Projekt si kladl za cíl inovovat výuku oboru historie na KH FF UP tak, aby
odpovídala moderním trendům a především poptávce ze strany studentů i jejich budoucích
potencionálních zaměstnavatelů. Studenti měli možnost zapojit se v rámci „Kurzu
praktických dovedností“ do činnosti v celé řadě partnerských institucí oborově blízkých. Tyto
kurzy byly po formální stránce realizovány v podobě výběrového semináře.
VKOL byla jednou z partnerských institucí projektu, dále na projektu spolupracovaly
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Státní okresní archív v Olomouci a archeologická
společnost Environment.cz. Kurz byl rozvržen tak, že v každé instituci se studenti seznámili
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s jejím chodem, následně byli teoreticky proškoleni v jedné konkrétní činnosti a poté se
zapojili do konkrétního úkolu. Ve Vědecké knihovně se jednalo o výběrovou digitalizaci
historických dokumentů, prvotisků a starých tisků.
V teoretickém úvodu byli studenti seznámeni s metodami ochranného reformátování,
zejména s digitalizací a mikrofilmováním a s národními digitalizačními programy
Manuscriptorium a Kramerius. Dále byly osvětleny některé základní pojmy z oblasti
digitalizace (rozlišení, barevná hloubka, grafické formáty). V praktických seminářích přiblížili
pracovníci VKOL dějiny knihovny, seznámili účastníky s jejími historickými fondy, a naučili
je pracovat s digitálním fotoaparátem. Pro digitalizaci byly vybrány zajímavé tisky
nejrůznějších formátů a rozličné provenience, ze kterých byly fotografovány titulní listy,
jejich ozdobné prvky a ilustrace. Kromě výtvarné stránky tisků byla pozornost věnována také
osobám autorů, tiskařů dřevořezáčů, rytců apod.
Výsledky projektu jsou dostupné v elektronickém katalogu VKOL. Byla vydána
publikace o digitalizaci ve VKOL v rámci projektu s UP. Mgr. P. Kubíčková a Bc. R.
Krušinský se také zúčastnili konference Kniha v 21. století na katedře bohemistiky Slezské
univerzity v Opavě s příspěvkem Inovace výuky historie-digitalizace starých tisků ve VKOL.
Pracovníci úseku historických fondů Mgr. P. Kubíčková, Bc. R. Krušinský a Mgr. L.
Novotný se podíleli také na realizaci projektu Kooperativní tvorba a využívání souborů
národních autorit ve VKOL, financovaném prostřednictvím programu VISK 9. V něm se
podařilo propojit téměř 4 400 bibliografických záznamů starých a vzácných tisků s autoritami,
odeslat více než 1 211 autoritních záznamů a provádět další činnosti spojené s opravami
jmenného rejstříku.
Konference a významné cesty
Pracovníci HF se během roku aktivně účastnili řady odborných konferencí a seminářů.
Ve dnech 13.-14.2. se Mgr. P. Kubíčková a Bc. R. Krušinský zúčastnili konference
Kniha ve 21. století, která se konala na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozofické fakulty
Slezské univerzity v Opavě. Za VKOL na konferenci vystoupil R. Krušinský, který
informoval o výše zmíněném projektu VKOL s UP Olomouc.
J. Glonek a L. Novotný vystoupili ve dnech 26.-27.3. na konferenci mladých
vědeckých pracovníků o československých dějinách 20. století, kterou pořádala Univerzita v
Hradci Králové.
P. Kubíčková a J. Glonek se 28.-31.5. 2008 zúčastnili mezinárodní konference
Válečná kořist – společné evropské kulturní dědictví ve švédském Stockholmu.
J. Glonek vystoupil 10.6.2008 s příspěvkem na akvizičním semináři v Městské
knihovně v Praze.
8.10. vystoupil J. Glonek s příspěvkem Neznámý dopis Willibalda Pirckheimera
v Olomouci na konferenci Historická Olomouc XVII – úsvit renesance na Moravě.
R. Krušinský se 14.10. zúčastnil konference 120 let Muzea Komenského v Přerově a
oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě.
J. Glonek a R. Krušinský se 26.-29.10.2008 zúčastnili mezinárodního setkání
IV. mezinárodní seminář - K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven - Jazyk
a řeč knihy. Na akci přednesli příspěvek s názvem Jazyk a řeč knižních vazeb z hlediska
majitele – Sbírka Ferdinanda Hofmanna z Grünpühelu.
18.11. se pracovníci studovny HF Jiří Glonek a Rostislav Krušinský zúčastnili
semináře k výstavě Zelené perly. Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. Přednášející
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posluchače seznámili s podrobnostmi týkajícími se jednotlivých areálů prezentovaných na
výstavě.
Vrcholem se stala organizace tradiční „vlastní“ listopadové konference věnované
problematice historických a vzácných knižních fondů. Ve dnech 5.- 6. listopadu 2008 proběhl
již 17. ročník, zaznělo 24 příspěvků od autorů z ČR, Slovenska a Maďarska. 4 příspěvky
přednesli J. Glonek, R. Krušinský, P. Kubíčková a L. Novotný.
Zápůjčky a výstavy
Nejvýznamnější akcí z těch, na nichž se knihovna v roce 2008 podílela, byla výstava
Portolánový atlas v Olomouci, která proběhla ve dnech 8.10.-7.11. Na výstavě v
v Uměleckém centru UP – Konviktu byl představen rukopisný atlas M II 33 a celá akce se
setkala s velkým ohlasem nejen olomoucké veřejnosti. Zájem o výstavu přetrvává, takže v
roce 2009 bude už bez originálu dokumentu zapůjčena dalším zájemcům.
Výstavu doprovodila akce s názvem Rodinné stříbro. Jednalo se o výstavu reprodukcí
vybraných kartografických děl z fondu VKOL, která byla instalována v prostorách hlavní
budovy.
Na výstavu Kardinál František z Dietrichsteinu a jeho doba bylo Muzeu umění v
Olomouci – Arcidiecéznímu muzeu zapůjčeno 10 starých tisků. Výstava se uskutečnila 29.5.7. 9. v Obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Dále bylo zapůjčeno 97 samostatných a 3 alba barokních kreseb, které byly v termínu
12.7.-21.9.2008 vystaveny v Chebu na výstavě Italská kresba 17. století ve sbírce Vědecké
knihovny v Olomouci. Sbírka Antonína Martina Lublinského.
Dva staré tisky byly zapůjčeny k vystavení v rámci liturgické expozice v kapli sv.
Barbory v Arcidiecézním muzeu v Olomouci ve dnech 26.9.-26.10.
Vlastivědné muzeum v Olomouci si půjčilo 15 knih z historického fondu na výstavu
Zelené perly. Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. Výstava proběhla od 14.11. do
11.1.2009.
Fondy
Během roku 2008 prošli pracovníci úseku všechny staré tisky ve skladu na Holické
ulici. Prohlédli přes 60 000 svazků a zaznamenali přes 3000 údajů k provenienci, defektům a
případným zajímavostem jednotlivých knih. Během průzkumu byla například objevena velmi
cenná kolorovaná mapa světa od Petra Apiana Typus Orbis Universalis, a sice její první
vídeňské vydání z roku 1520. Dále bylo objeveno přibližně 15 prvotisků, které dosud nebyly
evidovány v elektronickém katalogu ani v soupise prvotisků J. Loudy. Vedle těchto knih bylo
ze skladu přesunuto do trezoru asi 70 starých tisků se zajímavou či vzácnou výzdobou apod.
Další nález se počátkem roku podařil J. Glonkovi, když na přídeští jednoho z
exemplářů Ptolemaiovy Geografie (III 27.401) objevil dosud neznámý dopis německého
humanisty Willibalda Pirckheimera. Ten byl mimo jiné překladatelem a jeho prací byl také
překlad Geografie. Dopis poslal spolu s exemplářem knihy svému příteli, císařskému staviteli
Johannu Tzertemu.
V průběhu roku pokračovaly opravy záznamů u tisků s nejasným vročením, mezi
kterými se díky podrobnému dohledávání a kontrolám podařilo identifikovat dalších osm
prvotisků.
V roce 2008 začalo systematičtější zpracování rezervních fondů, takže v průběhu roku
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bylo zpracováno 360 svazků. Všechny rezervní fondy jsou zpracovávány s knihou v ruce,
takže nové záznamy jsou dostatečně podrobné, včetně fyzického popisu knihy a údajů o
autorech a dalších osobách podílejících se na vzniku knihy.
Během katalogizace jsou pořizovány také digitální fotografie, které jsou připojovány
k jednotlivým záznamům. U každého díla jsou pořízeny nejméně tři fotografie, titulní list,
první strana vlastního textu díla a vazba, pokud se v knize nachází provenienční přípisky a
exlibris, frontispisy, ilustrace, kolofony nebo zajímavá výzdoba, je připojených digitálních
objektů samozřejmě více. Katalogizace se tím posunuje na další kvalitativní úroveň a bylo by
velmi žádoucí, kdyby podobným postupem mohly projít i záznamy starší.
Zpětné řazení a expedice
Měsíc

hl. sklad

ext. sklady + kostel

celkem

žádanky

kladně
vyřízené

Leden

23 832

8 211

32 043

3 779

3 645

Únor

19 834

5 682

25 516

4 234

4 039

Březen

21 530

7 893

29 423

5 192

4 957

Duben

21 433

8 867

30 300

4 557

4 367

Květen

20 867

7 561

28 428

3 629

3 478

Červen

20 581

7 024

27 605

3 354

3 196

Červenec

12 249

4 840

17 089

2 530

2 406

Srpen

2 945

2 786

5 731

1 664

1 595

Září

17 702

6 376

24 078

4 048

3 884

Říjen

20 659

8 335

28 994

5 498

5 282

Listopad

22 332

8 311

30 643

5 467

5 200

Prosinec

19 139

8 017

27 156

3 928

3 772

Celkem

223 103

83 903

307 006

47 880

45 821
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B. SLUŽBY UŽIVATELŮM KNIHOVNY
5. PŮJČOVNÍ SLUŽBY
Výpůjční služby ve VKOL vykazují stále nárůst výkonů. Spektrum služeb nabízených
knihovnou je také čím dál modernější, což nakonec ovlivnilo statistické výsledky roku 2008 –
ve výpůjčkách jsou tak opět nejvyšší v historii knihovny.
Výpůjční služby pracují v elektronickém knihovnickém systému ALEPH 500, verze
18.02. Systém je pro knihovníky i čtenáře již stabilním, s malými dílčími změnami ve
prospěch přehlednosti a rychlosti.
Běžně probíhá výpůjční proces mezi knihovnou a čtenáři bez zásadnějších problémů,
nicméně v průběhu roku je nutno, jako každoročně, provést upomínací akce s právním
podkladem na čtenáře, kteří nereagovali na upomínkové oznámení. V roce 2008 tato akce
zahrnovala celkem 70 čtenářů a 189 knih. Průběžně v roce byly řešeny běžně hlášené ztráty
dokumentů od uživatelů.
Knihovna sloužila čtenářům v provozní době po-pá 8:30-19:00 hod. a v sobotu 9:0013:00. Výjimkou bylo částečné prázdninové omezení provozu a úplné uzavření knihovny
v době od 28.7.2008 do 15.8.2008 a od 24.12.2008 do 31.12.2008.
I přes téměř stoprocentní využívání možnosti objednávat dokumenty přes elektronický
systém (a to především dálkově přes internet mimo knihovnu) mají čtenáři stále možnost
objednat konkrétní dokument v omezené míře pomocí klasických papírových žádanek, což se
však využívá již minimálně. Elektronické služby systému jsou však využívány ve velkém
množství a zvyšují tak především pohodlí čtenářů a zrychlují komunikaci.
Běžné lhůty pro nachystání dokumentů k výpůjčním pultům zůstaly beze změny,
pracovníci expedice dodržují pravidelné půlhodinové intervaly k donesení požadovaných
dokumentů ze skladu ( průměrně každý měsíc 17 000 až 25 000 žádanek ).
Výpůjčky
Celkové měsíční a roční výpůjčky jsou tvořeny z několika druhů: z dokumentů
půjčených v knihovně (prezenčně), z časopisů půjčených v knihovně (prezenčně), z
dokumentů půjčených mimo knihovnu poštou (MVS a cirkulace časopisů) a z dokumentů
půjčených mimo knihovnu osobně (absenčně) – včetně prodloužení.
Nejsilnějším výpůjčním měsícem v roce byl měsíc říjen – 49 704 celkových výpůjček.
Velmi vysoký výpůjční trend podzimních a jarních měsíců (dříve nemyslitelných téměř
50 000 měsíčních výpůjček) se časem zřejmě stane stabilním a ovlivní celkové vysoké
statistické výsledky knihovny a její rozvoj.
Obecně výpůjčky v knihovně neustále stoupají, a to i přes množství informací
publikovaných na internetu. Velké množství vydávaných knih v ČR a množství zadávané
tištěné studijní literatury pro studenty jsou však dostatečnou protiváhou internetu a budoucí
zárukou zájmu o tištěné dokumenty v knihovně.
Celkové roční výpůjčky byly 470 053 dokumentů (mimo knihovnu osobně 393 799,
mimo knihovnu poštou 19 264, prezenčně 34 417, periodika prezenčně 22 573). I tento roční
výsledek byl nejvyšší v historii knihovny (loni 446 966).
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Vzhledem k velkému množství objednávaných dokumentů přes aktuální elektronický
systém s dostupností dokumentu je procento kladně vyřízených žádanek (fyzicky donesených
ze skladu) velmi vysoké - 98,2 %. Zbylá procenta nevyřízených žádanek jsou nadále
prověřována a oznámena čtenářům e-mailem jako aktuální nedostupnost dokumentu ve
skladu knihovny. Po dohledání proběhne výpůjčka event. je čtenáři nabídnuta možnost
objednání chybějícího dokumentu přes službu MVS.
Příjemným zrychlením při odbavování čtenářů v knihovně je možnost jednoduchého
vracení půjčených dokumentů přímo na vrátnici knihovny, bez nutnosti navštívit prostor
výpůjčního pultu v hale služeb.
Roční počet upomínek uživatelům na nevrácení dokumentů je 49 311, a to i přesto, že
více jak tři čtvrtiny našich čtenářů je předem upozorněno elektronickou cestou na termín
vrácení.
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Meziknihovní výpůjční službu rozdělujeme na tři základní druhy:
-

pasivní MVS z ČR i zahraničí (jiné české i zahraniční knihovny žádají dokumenty
z fondu VKOL)
aktivní MVS ČR (čtenáři VKOL žádají dokumenty nenacházející se ve VKOL
z jiných knihoven)
aktivní MVS zahraniční neboli MMVS (čtenáři VKOL žádají dokumenty
nenacházející se ve VKOL z jiných knihoven v zahraničí)

Všechny druhy výše zmiňovaných MVS jsou ve VKOL každoročně velice využívány
a mají stoupající tendenci. Zájem (opět především díky studentům) je vysoký.
Pasivní MVS
Celkově bylo zasláno do jiných žádajících knihoven v Olomouckém kraji a dalších
krajích ČR 13 952 svazků z fondu VKOL, z toho 1 745 kopií. Do zahraničí bylo zasláno 426
svazků, z toho 59 kopií. O výpůjčky žádaly především moravské knihovny nižšího typu než
VKOL. V rámci pasivní MVS je také možné získávat kopie rychlejší elektronickou cestou
v rámci systému VPK (Virtuální polytechnická knihovna Praha), jehož účastníkem je VKOL
s dobrými výsledky. VKOL má v oblasti poskytování MVS velice dobrou pověst, s rychlou a
ochotnou reakcí.
Aktivní MVS z ČR
Celkově bylo pro uživatele VKOL získáno z jiných knihoven 2 478 dokumentů, z toho
691 kopií. Nejen uživatelé VKOL takto získávají celé dokumenty, ale i částečně kopie článků.
Také knihovna touto formou získává dokumenty k zajištění kopie jako náhrady za ztracené
nebo poškozené dokumenty. K vyhledávání dokumentů v českých knihovnách slouží na
internetu nejrůznější knihovní elektronické katalogy, velké souborné katalogy, informační
brány.
Aktivní MVVS ze zahraničí
Celkově bylo pro uživatele VKOL získáno z jiných zahraničních knihoven 2 474
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dokumentů, z toho 746 kopií. Celkem byla v roce 2008 VKOL ve styku v zahraničí s 324
knihovnami z 28 států světa.. Nejvíce dokumentů pro uživatele VKOL se půjčovalo tradičně
z Německa. Knihovna využívá i mezinárodních kooperačních systémů a databází
umožňujících vyhledání a rychlé vyřízení objednávek. Platby za vypůjčené dokumenty
zahraničním knihovnám jsou prováděny nejrůznějšími způsoby, především pak fakturačně
v daných měnách nebo pomocí tzv. IFLA Voucher. Velkým zákazníkem v této službně je
především UPOL a její studenti.
Uživatelé
Celkový počet aktivních uživatelů VKOL v daném roce byl 15 105, což je opět nejvíce
v historii s dvoutisícovým nárůstem oproti loňsku (13 174). Přes 70 % těchto uživatelů tvoří
studenti středních a vysokých škol, a právě větší množství studentů UPOL má podíl na
zvyšujícím se počtu čtenářů. Registrační poplatek zůstal v průběhu roku nezměněn. Uživatelé
knihovny z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) mají možnost využívat nadále místo
čtenářského průkazu VKOL svou studentskou ISIC kartu nebo průkazku studenta UPOL.
Exkurzní, propagační a výstavní činnost
Celkový počet provedených exkurzí byl 115 skupin s 2 991 osobami (loni 76). Tedy
opět velký zájem během celého roku. Exkurze byly většinou objednány středními (ale i
vysokými) školami především z Olomouce (ale i šířeji z Olomouckého kraje), a byly většinou
průřezové, seznamující s kompletními službami knihovny. Exkurze jsou prováděny zdarma,
většinou trvají cca jednu hodinu. Na zajištění exkurzí se podílí několik pracovníků z různých
oddělení knihovny. Bylo uskutečněno i několik exkurzí / seminářů seznamujících speciálně
s bohatými historickými fondy VKOL, které měly vždy velký úspěch.
Knihovna pořádá ve svých prostorách i různé výstavy, přednášky, semináře a kurzy,
které nejsou prioritní, ale doplňkovou službou knihovny. Stejně tak zapůjčuje své dokumenty
na jiné výstavy v ČR a zahraničí.
Celkový počet výstavních, přednáškových a seminárních akcí za rok byl 26. Jejich
podrobný seznam je k dispozici na http://www.vkol.cz/cs/aktivity/vystavy-a-akce/

Specializované studovny a pracoviště patřící k oddělení Půjčovních služeb
Fotodílna
Ve fotodílně bylo zhotoveno celkem 49 744 mikrofilmových polí pro služební i
uživatelské potřeby. Pracovnice fotodílny se velkou měrou podílela i na zahájení projektu
z evropských fondů DIGIMON na digitalizaci starších moravských novinových periodik.
Dále pořizovala fotodokumentaci knihovny z různých akcí, které ve VKOL probíhaly.
Fotodílna také spolupracovala jak se studovnou vázaných novin, tak i se studovnou
historických fondů při řešení jejich požadavků. Problémem byly technické opravy zařízení
fotodílny, které se ovšem podařilo průběžně vyřešit nákupem nové techniky.
Volný výběr novinek, registrace čtenářů
Ve volném výběru byla pravidelně obměňována nejnovější vystavená odborná
literatura pro uživatele knihovny. Pravidelně byly také vystavovány nové čtenářské průkazy a
prodlužována jejich platnost, což při zvýšeném počtu čtenářů znamenalo i určitý nárůst
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pracnosti především v podzimních měsících. Dále byly podávány novým uživatelům základní
informace o knihovně, a to jak ústně, tak ve formě stručného výtahu z Knihovního řádu
VKOL či jiných letákových propagačních materiálů.
Studovna vázaných novin
Celkově bylo půjčeno v této studovně 7 088 svazků novin pro 2 116 uživatelů. Zájem
o půjčování novin je tedy stále velký, nicméně oproti loňskému roku se snížil o tisíc
půjčených novinových svazků. Je to především díky určitým systémovým opatřením, která
omezují přístup k ohrožených svazkům novin v horším stavu daným rozkladem materiálu, a
také díky přístupu čtenářů do stále se rozšiřující se digitální knihovny novin na
http://noviny.vkol.cz/kramerius/. Každoročně v letních měsících je také prováděna základní
revize ve skladu novinových svazků, která umožňuje vytipování ohrožených novin k postupné
převazbě či jiné úpravě konkrétního svazku.
Studovna pro handicapované
Pracoviště poskytuje služby zrakově a tělesně postiženým ve formě bezplatného
přístupu k internetu, tisku, poslechu CD atd.. Celkem tuto studovnu navštívilo 279
handicapovaných uživatelů. Perspektivně se jedná o modernizaci této studovny s rozšířeným
množstvím služeb.

Německá knihovna Goethe-Institutu
Fond
Na základě smlouvy podepsané mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci (VKOL) a
Goethe-Institutem Mnichov prostřednictvím jeho pražské pobočky dochází k neustálému
doplňování fondu Německé knihovny (NK) v Olomouci, a to jak na základě návrhu ze strany
Goethe-Institutu, tak z vlastní iniciativy či na základě podnětů uživatelů.
Během roku 2008 bylo učiněno několik objednávek, které znamenaly rozšíření fondu
o odborné publikace (48), beletrii (34), i MC (7), CD (35), CD-ROMy (1), DVD (11). Byla
učiněna také objednávka na DaF (Deutsch als Fremdsprache), což jsou materiály určené ke
studiu a výuce německého jazyka (15).
Uživatelé si mohou vypůjčit také časopisy a noviny, ať již odborné (13) či společenské
(1). Nově jsme čtenářům nabídli časopis „Blickpunkt Bundestag“ – informační magazín
Německého spolkového sněmu. Od listopadu 2008 je nabídka časopisů a novin prezentována
na webových stránkách Německé knihovny v podobě naskenovaných obálek.
Na základě dotazů ze strany našich čtenářů jsme od srpna 2008 využili nabídky
Deutsche Zentrale für Tourismus a nabízíme informační a propagační materiály o Německu,
které jsou v NK volně k rozebrání.
Několik publikací (10) jsme získali do fondu NK darem od ředitele Lipského knižního
veletrhu. Jedná se o knihy, které byly nominovány na Cenu Lipského knižního veletrhu 2008
v kategorii „Beletrie“ a „Populárně naučná/Esejistika“ a byly vybrány ze 750 přihlášených
titulů porotou tvořenou předními německými literárními kritiky a odborníky.
V červenci 2008 přijela vedoucí knihovny Goethe-Institutu Praha paní Eva Vondálová,
která odsouhlasila naše návrhy na vyřazení zastaralých publikací. Obsahem se jednalo
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především o starší vyvázané ročníky novin a časopisů, na které skončilo ze strany GoetheInstitutu předplatné, celkem 28 titulů.
Celkově pozitivní posun nastal v otázce financí určených Goethe-Institutem Mnichov
pro nákup publikací a AV-médií pro NK VKOL. Pro rok 2008 činila částka 2.500 €, z níž po
odečtení předplatných 400 € a částky 300 € ponechaných pro nákup podzimních novinek
zbylo 1.800 €. Pro srovnání finanční obnosy pro dva předcházející roky – v roce 2007 se
jednalo o částku 1.800 €, v roce 2006 se jednalo o 570 €.
Propagace
Propagace Německé knihovny a jejího fondu byla v roce 2008 činěna především
prostřednictvím exkurzí (studenti ze středních škol Olomouckého kraje, studenti Univerzity
Palackého v Olomouci). Dále pak prostřednictvím plakátů tematicky zaměřených k fondu
NK, které byly vyvěšeny v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci, ale i v prostorách UP a
na několika SŠ. V případě konání akcí spojených s Německou knihovnou byly rozeslány emaily přímo učitelům německého jazyka na SŠ v Olomouckém kraji, byli osloveni a pozváni
také vyučující německého jazyka na fakultách UP. Propagace fondu NK a akcí pořádaných
ve VKOL, ale i v Goethe-Institutu Praha probíhá i na webových stránkách VKOL. Zde mohou
čtenáři snadno a rychle najít novinky ve fondu za 30 nebo 90 dní, pozvánky na výstavy a
autorská čtení, fotografie již uskutečněných akcí.
Výstavy a jiné akce
Již tradičně pořádáme ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha výstavy. Ve dnech 4.4.
– 29.4.2008 měli uživatelé VKOL možnost shlédnout putovní výstavu „Die schönsten deutschen Bücher 2006“ (Nejkrásnější německé knihy za rok 2006), které byly vybrány nezávislou
porotou při Nadaci Buchkunst.
Od dubna 2008 je přímo ve studovně instalována výstava knih, které byly nominovány
na Cenu Lipského knižního veletrhu 2008. Zde se také na jaře a na podzim obměňuje výstava
„Bücher, über die man spricht“ („Knihy, o nichž se mluví“). Jedná se o výběr z aktuálně
vydaných knih v Německu (odborná literatura a beletrie). Tématy a literárním zpracováním
patří k těm nejčtenějším a nejžádanějším v Německu a zároveň se těší příznivé kritice
odborníků. Dále se konala od dubna do listopadu 2008 soutěž „Schiller-Rap“ pro žáky ZŠ a
SŠ, kde bylo úkolem narapovat oblíbenou báseň od Friedricha Schillera, jehož 250. výročí
úmrtí si připomeneme v roce 2009.
Dohoda
Na základě několika jednání, jež proběhla v roce 2007 mezi Vědeckou knihovnou
v Olomouci a Goethe-Institutem Praha, byla v lednu 2008 podepsána „Dohoda o dodání
německých mediálních jednotek“, jejíž součástí byl i seznam knih, časopisů, CD, CD-ROMů
pořízených do 21.12.2007. Tímto došlo ke změně statusu , neboť do této doby byly knihovní
jednotky Gothe-Institutem pouze trvale zapůjčeny. Vědecká knihovna se na oplátku zavázala,
že takto získané dokumenty a média budou i nadále sloužit k tomu, aby české veřejnosti
zprostředkovávala aktuální informace o německém jazyce.
S účinností od 1.1.2008 došlo také k novému pojetí v koncepci Německé knihovny.
K hlavním změnám patří zejména orientace na soudobou německy psanou beletrii, informace
o Německu a materiály určené k výuce a studiu německého jazyka.
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V roce 2008 se pokračuje v přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci prostor,
které zahrnují také Německá knihovna. Projekt počítá jak s celkovou reorganizací prostoru
studovny, tak s jejím moderním vybavením, včetně nábytku a novým technickým zázemím.
Studovna by se tak stala nejen funkčnější, ale také uživatelsky příjemnější než doposud.
Od ledna do června 2008 pokračovaly kurzy německého a anglického jazyka pro
zaměstnance VKOL. Zájemci byli rozděleni do několika skupin dle úrovně pokročilosti a také
s ohledem na maximální počet 6 osob ve skupině.Celkem byly otevřeny 4 skupiny. Specifická
je časová dotace dle přání účastníků kurzů, tzn. varianty od 60 min. jedenkrát týdně až po 45
minut dvakrát týdně. V největším zastoupení jsou zaměstnanci z oddělení výpůjčních služeb,
kteří se častěji dostávají do kontaktu s uživateli ze zahraničí, zejména zahraničními studenty.
Při výuce je používáno moderních výukových metod, studijních a učebních materiálů z fondu
Německého sálu GI, ale i moderní techniky (interaktivní tabule, zpětný projektor, notebook).
Kurzy se setkaly s pozitivní odezvou účastníků.

Přehled fondu Německé studovny a jeho využití v letech 2006 – 2008
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Knih.jedn. Výpůjčka Knih.jedn. Výpůjčka Knih.jedn. Výpůjčka
Knihy
6047
3518
6265
2535
5128
2288
1
2
Noviny a časopisy
17
802
1279
155
14+46
141
Audiokazety
427
346
512
277
517
144
Hudební CD
99
347
671
201
139
245
CD-ROMy
40
47
47
158
63
87
Videokazety
526
198
526
296
513
72
DVD
0
0
0
0
13
14
Celkem
7156
5258
9300
3622
6433
2991
Počet všech čísel všech titulů
Pouze počet titulů (14 aktuálních, 46 starších)

2

Poznámky k problematice služeb
-

Knihovna během roku vyřídila 9 konkrétních písemných připomínek a návrhů ke
zlepšení služeb v knihovně, které byly analyzovány a uživatelům zodpovězeny

-

Před zapůjčením dokumentů bylo v oddělení Půjčovních služeb vytvořeno
v elektronickém systému Aleph 1 196 minimálních záznamů u dokumentů, které
záznam neměly, aby dokument mohl být elektronicky evidován a zapůjčen čtenáři

-

Knihovna spolupracovala v tomto roce v rámci praxe 2x týdně se 4-5 studentkami ze
Střední odborné školy v Olomouci

-

Pracovníci oddělení se podíleli na prodeji propagačních materiálů k výstavě
Portolánový atlas
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C. INFORMACE, BIBLIOGRAFIE
6. INFORMAČNÍ SLUŽBY, BIBLIOGRAFIE
Ústní a telefonické informace
V roce 2008 zodpověděli pracovníci informační služby (IS) celkem 27 035 ústních a
telefonických dotazů.
Pracovníci informační služby při zodpovídání dotazů využívali všech bází dat
knihovnou budovaných nebo kupovaných, zaměřovali se na seznamování uživatelů s postupy
při práci s počítačem. K větší informovanosti čtenářů přispěly pracovnice oddělení výstavou
100 let Spolku českých bibliofilů a svým podílem na provádění exkurzí.

Písemné informace
1. Bibliografické informace poskytnuté na vyžádání:

1 194
(12 531 záznamů)

V drtivé většině byly písemné informace zpracovávány pro jednotlivce. Každodenně
byly zodpovídány dotazy zasílané elektronickou poštou. Oddělení se aktivně zapojilo do
projektu Národní knihovny ČR Ptejte se knihovny. Zpracováno a uloženo do archivu tohoto
projektu bylo 31 dotazů (nejčastěji z oborů literatury, lingvistiky, politických věd a práva).
Během roku 2008 bylo v oddělení vypracováno 70 rešerší. Nejvíce rešerší se týkalo literatury,
lingvistiky, lékařství, sociologie, výchovy a vzdělávání. O rešerše je velký zájem především
z řad studentů. Přehled vypracovaných rešerší za roky 2000-2008 je možné najít na
internetových stránkách knihovny (oddíl Dokumenty).
2. Bibliografické informace z oblasti kultury a umění
6x ročně jsou sestavovány Bibliografické informace z oblasti kultury a umění.
Vystaveny jsou na našich internetových stránkách. Tyto bibliografické soupisy článkové
literatury a nových knižních přírůstků vycházejí z přímé excerpce celostátních a regionálních
periodik z oblasti kultury a umění. Jsou věnovány všeobecným otázkám kultury a
problematice literatury, divadla, filmu a televize. Bibliografické informace sestavené v roce
2008 obsahovaly 343 záznamů. Z toho 30 záznamů bylo regionálního charakteru.
Sledované číselné ukazatele (ústní a telefonické informace, písemné informace) byly
díky úsilí pracovníků oddělení úspěšně splněny.
Příruční knihovna
Komplexní doplňování, aktualizace a revize všech fondů příruční knihovny (PK) ve
správě oddělení IS probíhaly podle plánu průběžně po celý kalendářní rok.
V roce 2008 bylo do služební PK IS nově doplněno 61 děl - 73 svazků knih, zpět do
skladů bylo zařazeno 11 děl - 11 svazků knih. Ve stanoveném termínu se uskutečnila celoroční
revize PK IS snímáním čárových kódů.
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Studovna AV médií
Tato studovna nabízí poslech hudebních nosičů na šesti poslechových místech,
umožňuje přístup k internetu (7 PC+tiskárna) a prohlížení CD-ROMů a DVD (1 PC). Od
ledna 2007 je internet čtenářům přístupný zdarma. Do studovny AV médií přišlo v roce 2008
na internet 15 664 návštěv (na internetu 29 655 půlhodin), na poslech CD a MC 382 návštěv,
na CD-ROMy 163, na DVD 338 návštěv. Půjčeno bylo 1 319 CD, 32 MC, 108 CD-ROMů a
208 příloh, 860 DVD a 9 videokazet.
Akcesně bylo v roce 2008 zpracováno 1 087 AV dokumentů (1 166 CD a MC, 534
DVD, 1 videokazeta) a 1 070 CD-ROMů (včetně přílohových). Zrevidováno 619 záznamů.
I ve studovně AV médií byla provedena v určeném termínu celoroční revize fondu.
Plánované množství zpracovaných AV dokumentů a CD-ROMů bylo splněno a překročeno,
návštěvnost internetu se zvýšila proti předchozímu roku o 20 procent.
Publikační činnost
Krásné knihy ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci / sestavily Anna Vitásková, Naďa
Smékalová. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2008. - 67 s.
ISBN 978-80-7053-280-5
Literární bibliografie severní Moravy (2006) / [sestavila] Naďa Smékalová. - Olomouc :
Vědecká knihovna v Olomouci, 2008. - 48 s.
ISBN 978-80-7053-279-9
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007 : sborník
z 16. odborné konference / připravil Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven České
republiky ; Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2008. - 256 s.
ISBN 978-80-7053-276-8
Research Library in Olomouc. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, [2008]. –
1 složený list.
Vědecká knihovna v Olomouci : chronologický přehled. - Olomouc : Vědecká knihovna
v Olomouci, [2008]. - 1 složený list.
Vědecká knihovna v Olomouci : německá knihovna. - Olomouc : Vědecká knihovna
v Olomouci, [2008]. - 1 složený list.
VK v roce 2007 : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2007 / sestavila
Dagmar Tichá. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2008. - 62 s.
ISBN 978-80-7053-277-5
Wissenschaftliche Bibliothek Olmütz. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, [2008].1 složený list.
KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. - Roč. 5, č. 1, 2, 3, 4 (2008). - (60, 64, 64,
64 s.)
ISSN 1214-6420
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Všechna vydaná čísla KROKu jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL:
<www.vkol.cz>, oddíl dokumenty.
ISSN 1214-648X (elektronická verze)
V souladu se zákonem byly rozesílány povinné výtisky. Svou nabídkovou povinnost
knihovna plní prostřednictvím databáze České knihy.
Analytický popis
V roce 2008 bylo excerpováno 31 pravých i nepravých periodik. Záznamy byly
ukládány v systému ALEPH. Celkem vzniklo 3 552 analytických záznamů.
Záznamy jsou jedenkrát měsíčně v rámci kooperačního systému Česká národní bibliografie
(články) zasílány do Národní knihovny v Praze. Výsledkem kooperace, které se účastní celá
řada knihoven ČR, je souborná báze, obsahující především faktograficky přínosné články,
články odborné, zprávy a informace o kulturních, sportovních, vědeckých a politických
akcích, rozhovory s významnými osobami, recenze apod. Databáze je přístupná buď na www
stránkách Národní knihovny nebo na CD-ROM.
REGO - databáze regionálních osobností
Databáze REGO (kooperace s Moravskou zemskou knihovnou v Brně) byla průběžně
aktualizována a doplňována. Pravidelně byla využívána jako podklad pro přílohu Regionální
kulturní osobnosti do revue KROK. Redukovaný výstup z REGA prezentujeme formou
kalendária na internetu. Přístup: <www.vkol.cz>, oddíl dokumenty. Online databáze je
zpřístupněna uživatelům a patří mezi informační prameny sloužící široké veřejnosti.
K 31.12.2008 obsahovala databáze 14 849 záznamů.
Technické zpracování publikací
Publikace jsou připravovány v textovém editoru Word. Náročnější z nich se tiskly
externě, ostatní se realizovaly pomocí kopírovacích zařízení a dokončovací práce zajistila
knihařská dílna VKOL.
Oddělení zajišťuje korektury knihovnické revue KROK, kterou knihovna čtvrtletně
vydává.
Projekt Knihovna 21. století pro rok 2008
Ochrana fondu bibliofilií před nepříznivými vlivy prostředí
Hodnocení cílů projektu:
V roce 2008 se Vědecká knihovna v Olomouci zúčastnila projektu Knihovna 21.
století v okruhu ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí. V rámci okruhu
podala knihovna projekt na nákup ochranných obalů z alkalické lepenky pro fond biliofilií.
Bibliofilské tisky svým kvalitním zpracováním a uměleckou výzdobou tvoří zvláštní část
fondu, který si zaslouží pozornost při uložení. Knihovna v rámci projektu zakoupila ochranné
obaly z alkalické lepenky, které takové uložení umožňují. Obaly z alkalické lepenky plní
funkci ochranného obalu ve smyslu komplexního nástroje ochrany knihovního fondu.
Takovéto uložení je bude chránit před nepříznivými vlivy prostředí a možností poškození při
29

manipulaci s nimi. Krabice jsou vyrobeny z tzv. sendvičové archivní lepenky, která splňuje
požadavky na obaly pro ohrožený fond.
Obaly vyrobila a dodala Národní knihovna Praha – Centrální depozitář Hostivař.
Obaly byly vyrobeny, dodány a vyúčtovány dle uzavřené smlouvy. Náš podíl na celkových
nákladech byl 57 999 Kč, výše státní dotace MK ČR 52 000 Kč. Obalů bylo vyrobeno 1150
kusů, cena celkem 109 999,- Kč.
Služební cesty odd. IS v roce 2008
•
•
•
•

16. dubna: Tomáš Bayer – setkání katalogizátorů hudebnin a zvukových dokumentů –
věcný popis (Moravská zemská knihovna Brno).
20. května: Naďa Smékalová – 20. zasedání sekce pro bibliografii SDRUK ČR (Studijní a
vědecká knihovna Hradec Králové)
28.-30. května: Libuše Krátká, Anna Vitásková – 14. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích Inforum (Vysoká škola ekonomická Praha, Albertina icome Praha)
12. června: Anna Vitásková - seminář o službách OCLC PICA (Národní knihovna Praha)

D. AUTOMATIZACE KNIHOVNY
7. ODDĚLENÍ AUTOMATIZACE
Správa a údržba a rozvoj knihovního systému ALEPH 500
Hlavním úkolem oddělení je údržba knihovního systému Aleph 500 (A500) v rutinním
provozu, jeho upgrade instalací opravných balíčků a dílčích oprav. Prioritním úkolem v roce
2008 byl přechod na vyšší verzi A500 18.01. Přechod na vyšší verzi vyžadoval i výměnu
serveru z důvodů změny platformy:
− přechod na verzi A500 18.01 na zapůjčený server, testovací provoz systému a ladění
nastavení,
− školení superuživatelů jednotlivých oddělení v souvislosti se změnami v nové verzi A500,
− převod A500 ze zapůjčeného serveru na nový server, migrace dat ze záloh,
− instalace opravných balíčků a dílčích oprav,
− provoz modulu ADAM (Aleph Digital Asset Modul) pro vkládání a zpracování digitálních
objektů a metadat v prostředí systému A500,
− přechod na novou metodiku používání pole 856 ,
− dohled nad doplňováním bibliografických záznamů o obrazové náhledy knižních obálek,
které se děje jednak ve spolupráci s některými nakladateli, internetovými knihkupci,
čtenáři, ale i pracovníky oddělení,
− hromadné doplnění obsahů z NKP v rámci projektu TOC1 - 1. fáze,
− proškolení na skenování obsahů oddělení VZF,
− propojení záznamů katalogu se službou Google Books přes identifikátor ISBN (od
zkušebního exportu vzorku záznamů VKOL přes testovací režim až po běžný provoz),
− vyžádané úpravy v souvislosti s provozem knihovny, parametrizace Alephu 500 (úpravy
statistik, nové statistiky, upozornění mailem, ...),
− rozšíření informací a služeb v uživatelském rozhranní A500 pro čtenáře (automatické
prodlužování, objednávání digitálních kopií, možnost vyhledávání přes Google, informace
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o počtu výpůjček a jiné doplňující informace, které jsou uveřejňovány v novinkách pro
čtenáře u katalogu).
Webové stránky VKOL
Výměna statických webových stránek za dynamické na základě dodaného redakčního
systému koncem roku 2007. Redakční systém počítá se správou vícejazyčných verzí. Výměna
webových stránek probíhala v následujících krocích:
− výběr a konverze vybraných statických stránek,
− proškolení určených redaktorů jednotlivých oddělení a sekcí na práci s redakčním
systémem (příprava a formátování textu, práce s obrázky, odkazy, organizace sekce,
publikace novinek a aktualit atd.),
− doplnění chybějících stránek pro jednotlivé sekce redaktory sekcí, popř. úprava
stávajícího obsahu,
− výběr části stránek pro překlad do angličtiny a němčiny.
Digitální knihovna Kramerius
Byla podepsána smlouva s NK Praha k replikaci dat Krameria, která umožňuje
stahovat v digitální podobě dokumenty a naopak poskytovat dokumenty digitalizované ve
VKOL.
Oddělení AK zajišťuje podporu digitální knihovny, na adrese delta.vkol cz jsou
přístupné archivní a cenné dokumenty v souladu s autorským zákonem. Přístup k celému
obsahu je zajištěn z vnitřní sítě VKOL.
Systém Kramerius společnosti Qbzim je k dispozici pod licencí OpenSource.
Dodávání bibliografických záznamů do souborných katalogů
V roce 2008 oddělení AK pokračovalo v dodávání bibliografických záznamů do
Souborného Katalogu ČR s týdenní periodicitou. Na straně Národní knihovny projdou tyto
záznamy testem na kvalitu, výsledkem jsou skupiny přijatých eventuálně nepřijatých
záznamů. S každým exportem je dodáván log chybových hlášení exportu, na jehož základě se
zpětně provádějí opravy chyb. Export záznamů probíhá v šesti samostatných souborech, které
se vybírají kromě data uložení ještě v závislosti na příznaku výběru záznamu:
1. monografie, nové (a nepřijaté) záznamy,
2. monografie, opravené (dříve přijaté) záznamy,
3. monografie, odepsané záznamy (případ, kdy ve fondu VKOL nezůstane žádný svazek),
4. periodika, nové (a nepřijaté) záznamy,
5. periodika, opravené (dříve přijaté) záznamy,
6. periodika, odepsané záznamy (případ, kdy ve fondu VKOL nezůstane žádný svazek).
Celkem bylo do Souborného katalogu ČR posláno 19 774 nových nebo opravených
bibliografických záznamů dokumentů.
Do Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) bylo za rok 2008 posláno celkem
2 160 bibliografických záznamů a do souborného katalogu Národní lékařské knihovny 36
bibliografických záznamů.
Virtuální polytechnická knihovna (VPK)
V roce 2008 poskytovalo oddělení automatizace podporu pro úsek MVS, které
spolupracuje v systému elektronického dodávání dokumentů Státní technické knihovny VPK.
V průběhu roku 2008 byla aktualizována autoritní báze PSH10 s Polytematickým
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strukturovaným heslářem pro přebírání hesel do nových záznamů určených pro VPK. Tabulka
ukazuje statistiku požadavků, které oddělení MVS obdrželo v roce 2008.
období
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

přiděleno
73
31
64
107
34
56
86
37
59
77
96
84

vyřízeno
54
23
47
80
27
45
75
34
50
67
78
72

zamítnuto
14
6
12
18
5
10
6
2
7
9
13
11

průměrná doba vyřízení
52:58:54
14:23:12
21:42:21
21:07:06
24:37:23
35:02:12
49:48:54
11:33:24
27:20:44
29:03:23
41:45:27
28:44:55

Skenováno
54(357)
23(131)
47 (232)
80 (478)
27 (257)
45 (269)
76 (304)
34 (253)
20 (316)
67(491)
78 (399)
72 (240)

Kamerový systém, docházkový systém, čipové karty
V roce 2008 byla podepsána servisní smlouva s firmou Anet. Předmětem smlouvy je
softwarová a hardwarová podpora.
Oddělení standardně zajišťuje provoz kamerového systému v nové budově, průběžně
provádí kontrolu softwaru, drobné opravy videoserveru a zálohu dat. Dalším úkolem je
evidence a správa (nahrávání údajů) čipových karet pro přístup do prostor skladišť a trezoru v
budově.
Různé
Účast M. Vojnara na oponentuře projektů VaV Ministerstvem kultury ČR Praha pro
rok 2008.
Ve spolupráci s Odborem informačních technologií KÚ proběhly odpisy nefunkční a
zastaralé techniky.
Pokračuje spolupráce s Odborem informačních technologií KÚ ohledně možnosti
zálohovat obrazová digitální data VKOL na datové úložiště Krajského úřadu Olomouckého
kraje v případě potřeby.
Proběhla anketa uživatelů katalogu s následným vyhodnocením, které bylo uveřejněno
na webových stránkách v sekci novinek VKOL .
Výměna počítačové sítě na pracovišti Ostružnická (návrhy, výběr prvků, nákupy a
dohled nad provádějícími pracemi firmy Merit).
Technická podpora přístupu k internetu pro návštěvníky VKOL pomocí technologie
WIFI. V hlavní budově je pokryta hlavní studovna, prostor u výpůjčky a informační služby,
dále pak v nové budově Berzučova 3 studovna vázaných novin, oddělení historických fondů a
zasedací místnost. V roce 2008 byla tato technologie pro připojení ze strany čtenářů využita
ve 610 případech.
Údržba a podpora studovny AV médií (evidence internetu pomocí výpůjčky PC v
systému A500 na konto uživatele, swCafe pro manipulaci obsluhy studovny s jednotlivými
PC).
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−
−
−

−
−
−
−

Oddělení dále zajišťuje:
tisk čárových kódů a nastavení tiskárny pro tisk čárových kódů,
správu a dohled nad aktualizací webových stránek,
údržbu a aktualizaci Digitální knihovny fondů na www stránkách knihovny
http://dig.vkol.cz/ http://mapy.vkol.cz/ a http://kramerius.vkol.cz/, do katalogu byla
přidána možnost oznámkovat titul; tuto informaci pak dostávají ostatní uživatelé buď
přímo v bibliografickém záznamu nebo na stránce „Vědecká knihovna v Olomouci
doporučuje“,
údržbu, podporu a konfiguraci pro aplikační software pro VPK, ASPI a další používané
aplikace,
obměnu a údržbu klientských stanic dalšího technického vybavení pracovníků (snímače
čárových kódů, tiskárny, ..),
obměnu a údržbu serverů, pro smluvně zajištěnou podporu serverů pak komunikace
s dodavateli těchto služeb, zabezpečení prostředí pro servery (klimatizace),
školení k používání elektronické pošty.

Projekty
Pracovníci oddělení pracovali nebo vypomáhali ve spolupráci s ostatními odděleními
na následujících projektech:
− sdílená katalogizace (realizována ve spolupráci s NK ČR a MZK Brno),
− projekt Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Vědecké knihovně v
Olomouci (VISK 9), rutinní dodávání záznamů do Národní autoritní báze,
− příprava na projekt EOD, předání překladů základních textů pro komunikaci se čtenářem,
podpis smlouvy, testovací režim.
Služební cesty, stáže
Služební cesty
Oponentura projektů VaV, Ministerstvo kultury ČR, Praha
Důvěryhodná datová úložiště, seminář, STK Praha
Problematika možností elektronického dodávání dokumentů (EDD) fyzickým
osobám on-line, STK Praha
11.3.2008
Jednání komise VISK5, NK Praha
12.3.2008
Jednání komise VISK6, NK Praha
13.3.2008
Přednáška v cyklu Blok expertů - Trendy v oblasti automatizovaných
knihovních systémů, MU Brno
1.4.2008
Setkání pracovní skupiny VISK7, NK Praha
17.4.2008
Hodnocení VaV, MK ČR
22.4.2008
SUAleph 2008, Knihovna AV ČR, Praha
15.5.2008
Projednání společného projektu v rámci IOP
12.6.2008
OCLC seminář
16.-19.6.2008 Caslin 2008, Blansko
7.-8.7.2008
Kolokvium Knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno
8.-10.9.2008 Konference IGELU - Španělsko
17.9.2008
Knihovny současnosti 2008 – přednáška, Seč u Chrudimi
4.11.2008
Seminář k využití Open Source Software/Free software v knihovnách, NK
Praha
18.11.2008
Úvod do DB Oracle pro knihovníky
24.11.2008
SUAleph II 2008
21.1.2008
26.2.2008
11.3.2008
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28.11.2008
1.-3.7.2008
1.4-.8.2008

Kurz katalogizace el. zdrojů, NK Praha
Stáže
Radek Plaček, Krajská knihovna Karlovy Vary, Aleph
Csilla Uličná, Prešovská univerzita, Aleph

8. ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KNIHOVNÁM
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Pracovníci ORSKOK zajistili celokrajskou statistiku za rok 2007, což obnášelo sběr
dat, kontrolu, sumarizaci, analýzu a vyhodnocení. Tato činnost probíhala ve spolupráci se
statistickými jednotkami na okresní úrovni (okres Olomouc – Knihovna města Olomouce,
okres Přerov – Městská knihovna v Přerově, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, Městská
knihovna Hranice, okres Prostějov – Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk – Městská
knihovna Šumperk a okres Jeseník – Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku).
Vypracovaná statistika byla odeslána do Národní knihovny ČR a na Ministerstvo kultury ČR
(NIPOS). ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své konzultační a
metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci Oddělení
regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků
střediskových knihoven regionů – Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali
s garantem regionálních funkcí – Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci
připravovali průzkumy a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci
oddělení se aktivně účastnili elektronických konferencí KNIHOVNA, REGION, SKIP 10
(severní Morava), VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a
seminářích na celostátní úrovni a pracovali v profesních uskupeních – SKIP (sekce pro
vzdělávání) a SDRUK (sekce pro regionální funkce).
Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2008 napomáhalo
rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a
informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální
knihovny regionu Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku
2008 byla aktualizovaná databáze knihoven Olomouckého kraje, která je zveřejněna na
webových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci – www.vkol.cz/cs/regionalni-funkce/.
Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje vykonávali
koordinační, odborné, informační, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti,
které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti veřejných knihovnických a informačních
služeb obyvatelům měst a malých obcí. Oddělení regionálních služeb knihovnám
Olomouckého kraje zajišťovalo standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu
Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí a jejich koordinaci na území
České republiky.
Na konci roku 2008 došlo k personálním změnám. Do oddělení nastoupila nová
pracovnice Mgr. Olga Chmelíčková. Naopak k 31. 12. 2008 z oddělení odchází Mgr. Barbora
Nejezchlebová a vedoucí oddělení Mgr. Roman Giebisch, PhD.
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, vzdělávání knihovníků,
semináře, porady
Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2008 pravidelné čtvrtletní porady
s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných
knihovnických a informačních služeb. Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne 9.
ledna 2008 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými
knihovnami. Vědecká knihovna v Olomouci pověřila výkonem regionálních funkcí knihoven
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v Olomouckém kraji pro rok 2008 následující knihovny:
Region Olomouc
Region Šumperk
Středisko Přerov a Všechovice
Středisko Lipník, Brodek a Hustopeče
Středisko Hranice a Kojetín
Region Prostějov
Region Jeseník

Knihovna města Olomouce
Městská knihovna Šumperk
Městská knihovna Přerov
Městská knihovna Lipník
Městská knihovna Hranice
Městská knihovna Prostějov
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku

Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží VKOL o odstranění
nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje.
I ve školním roce 2008/2009 pokračoval rekvalifikační knihovnický kurz pořádaný
Vědeckou knihovnou v Olomouci pro profese – knihovník / knihovnice. Odborným garantem
tohoto kurzu je i nadále doc. PhDr. Milada Písková, CSc., která přednáší v Ústavu
bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Na dalším lektorském zajištění rekvalifikačního kurzu se podílejí zaměstnanci Vědecké
knihovny v Olomouci. Rekvalifikační kurz navštěvuje 12 posluchačů, kteří pocházejí ze
všech koutů Olomouckého kraje a závěrečnou zkoušku budou skládat v květnu 2009.
Vědecká knihovna v Olomouci garantovala udržení odborného standardu
v knihovnách Olomouckého kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků
knihoven. Pořádáním vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst
profesionálních pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru.
Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2008 realizovala ve své počítačové učebně 56 kurzů
základů informačních a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 –
Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování
kvalifikace knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení
byla nabídnuta všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji.
Knihovníkům byly nabídnuty následující kurzy:
1. Realizace kurzů ICT na úrovni ECDL (Základy informačních technologií, Textový editor
MS WORD, Tabulkový kalkulátor MS EXCEL, Tvorba www stránek, Internet a
elektronická pošta)
2. Expertní kurz digitalizace v knihovnách
3. Expertní kurz práce s prezentační technikou v knihovnách
4. Expertní kurz práce s grafickým programem Adobe Photoshop, práce s digitální fotografií
a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a základy webdesignu
Na lektorském zajištění spolupracuje Vědecká knihovna v Olomouci již řadu let
s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2008 školila Mgr. Eva Slavíčková
textový editor MS WORD. Další kurzy školili zkušení lektoři z řad zaměstnanců Vědecké
knihovny v Olomouci – Ing. Stanislava Ivanovová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. I v roce
2008 se velmi osvědčila spolupráce s Ing. Stanislavem Kajtárem. Dalšími školiteli byli
odborníci ve svém oboru Mgr. Adolf Knoll z Národní knihovny v Praze a Jiří Lottmann.
Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a komunikačními
technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer Driving
Licence – ECDL.
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Po absolvování kurzů ICT skládají účastníci testy a na základě jejich složení získají
Osvědčení o absolvování vybraného modulu, které vydává Vědecká knihovna v Olomouci.
Počet realizovaných
kurzů
56

Počet vyučovacích
hodin
300

Počet účastníků
kurzů
154

Počet zúčastněných
knihoven
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Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL - 2008
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

28. 2. - Pracovní seminář Mgr. Ladislava Zemánková – Zpracování statistiky pro
NIPOS
19. 3. - V zasedacím sále VKOL akce k BMI 2008 – Webové stránky knihoven III,
prezentace Mgr. Alena Otrubová, Mgr. Zdeňka Honzátková, Mgr. Roman Giebisch, PhD.
V dubnu proběhlo 5 školení základů počítačových dovedností z projektu VISK 2
2. 4. - přednáška Tomáše HIBI Matějíčka Historie a současnost komiksu
V květnu proběhlo 5 školení základů počítačových dovedností z projektu VISK 2
V měsíci květnu a červnu proběhlo 12 expertních kurzů práce s grafickým programem
Adobe Photoshop, práce s digitální fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se
scanerem a webdesign
6. 6. – EBSCO – přednášela Hana Nová z Národní knihovny Praha
16. 6. – školení katalogizační pravidla AACR2R PhDr. Libuše Machačová v učebně
VKOL pro knihovníky Olomouckého kraje
18. 6 - školení katalogizační pravidla AACR2R PhDr. Libuše Machačová v učebně
VKOL pro knihovníky Olomouckého kraje
23. 6. školení věcný popis Bc. Marcela Mátlová v učebně VKOL pro knihovníky
Olomouckého kraje
1. 10. – byl zahájen rekvalifikační knihovnický kurz VKOL 2008/2009, který
navštěvuje 12 posluchačů. Kurz probíhá pravidelně každou středu v našem vzdělávacím
centru VKOL, Ostružnická 3 v Olomouci
6. až 8. 10. – Mgr. Adolf Knoll z Národní knihovny v Praze – Digitalizace v knihovnách
aneb Co musí vědět knihovník o digitalizaci
V měsíci říjnu proběhlo v počítačové učebně VKOL 9 pětihodinových školení základů
ICT na úrovni ECDL v projektu VISK 2.
V měsíci listopadu proběhlo v počítačové učebně VKOL 6 pětihodinových školení
základů ICT na úrovni ECDL v projektu VISK 2.
14. 11. – školení pro zaměstnance VKOL Pegasus Mail, Bc. Jaroslav Konečný
9. až 11. 12. – expertní kurz Práce s prezentační technikou v knihovně

E. BIBLIOGRAFIE VKOL 2008
Vydané publikace
Krásné knihy ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci / sestavily Anna Vitásková, Naďa
Smékalová. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2008. - 67 s.
ISBN 978-80-7053-280-5
Rec.: Bibliofilie jubiluje / Jaromír Kubíček.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, INFORMACE PRO UŽIVATELE VKOL
Název organizace:

Vědecká knihovna v Olomouci

Sídlo:

Bezručova 3, 779 11 Olomouc

IČ:
DIČ:

00100625
CZ00100625

Telefon:
FAX:

585 205 300
585 225 774

E-mail:
Web:

info@vkol.cz
www.vkol.cz

Služby pro veřejnost:

pondělí – pátek
sobota

8.30 – 19.00
9.00 – 13.00

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Ostružnická 3, 779 11 Olomouc
585 222 375
olga.chmelickova@vkol.cz

Knihařská a restaurátorská dílna VKOL
Adresa:
Telefon:

Sokolská 23, 779 11 Olomouc
585 223 343
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Organizace VKOL

ŘEDITELKA
Ing. Hana Študentová
zástupce ředitele
PHDr. Helena Veličková

náměstek pro služby
Mgr.Vladimír Klásek

EKONOMIKA A
PROVOZ (EKAP)
Ing. Radomíra Olšinová

PŮJČOVNÍ SLUŽBY (PS)
Mgr. Vladimír Klásek
Výpůjční oddělení
MVS, MMVS
Volný výběr
Německá studovna
Studovna vázaných novin
Fotodílna
AV galerie

DOPLŇOVÁNÍ
FONDŮ (DF)
Mgr. Blanka Sedláčková
Akvizice časopisů
Jaroslava Nakládalová
Hlavní studovna
Hlavní katalog

REGIONÁLNÍ SLUŽBY
KNIHOVNÁM OL. KRAJE
Mgr. Olga Chmelíčková
Výukové centrum

JMENNÉ ZPRACOVÁNÍ
FONDŮ (JZF)
PhDr. Libuše Machačová
VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ
FONDŮ (VZF)
PhDr. Helena Veličková

INFORMAČNÍ
SLUŽBY (IS)
Mgr. Alexandr Hejmovský
AV studovna
Bibliografie
Mgr. Naďa Smékalová

SPRÁVA FONDŮ A
HISTORICKÉ FONDY
(SFHF)
Mgr. Miloš Korhoň
Studovna historických
fondů
Správce skladů
Knihařská a
restaurátorská dílna

AUTOMATIZACE
KNIHOVNY (AK)
RNDr. Jitka Holásková
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Seznam zaměstnanců k 31.12.2008
Mgr. Adamová Kateřina
Mgr. Bayer Tomáš
Bielská Květoslava
Bílá Šárka
Blahušková Kateřina
Buchtová Marcela
Mgr. Chmelíčková Olga
Coufalová Pavla
Černá Anna
Fňukalová Blanka
Mgr. Giebisch Roman, PhD.
Mgr. Glonek Jiří
Halová Vlasta
Bc. Hašková Magda
Heitel Jiří
Mgr. Hejmovský Alexandr
Mgr. Hofmanová Martina
Hofschneiderová Věra
Holá Marie
RNDr. Holásková Jitka
Horáčková Vlasta
Hrouzová Božena
Hýsek Zdeněk
Ing. Ivanovová Stanislava
Janů Libuše
Mgr. Jelínková Lenka
Jiříčková Renáta
Kačanovská Jaroslava
Mgr. Klásek Vladimír
Bc. Konečný Jaroslav
Mgr. Korhoň Miloš
Mgr. Koudelková Petra
Kovářová Alena
Kráčmarová Blanka
Mgr. Krátká Libuše
Krsková Martina
Bc. Krušinský Rostislav
Kubíček Robert
Mgr. Kubíčková Petra
Ing. Lauko Petr
Macháčková Eliška
PhDr. Machačová Libuše
Machát Jan
PhDr. Machátová Xenie
Malúšková Zdenka
Mátl Pavel
Bc. Mátlová Marcela
Matoušková Marie

Mgr. Nejezchlebová Barbora
Novotná Ludmila
Mgr. Novotný Lubomír
Obrtlíková Eva
Ing. Olšinová Radomíra
Onteková Danuše
Planá Ivana
Podhorná Vladimíra
Pokorná Alena
Mgr. Pokorná Veronika
Pollák Petr
Přichystalová Jarmila
Rypar Zdeněk
Bc. Schuster Břetislav
Schůtová Miluše
Schwábová Olga
Mgr. Sedláčková Blanka
Seidl Zdeněk
Mgr. Sládková Jitka
Mgr. Smékalová Naděžda
PhDr. Spáčil Jiří
Srdečná Václava
Stejskal Miloš
Strnadová Marie
Mgr. Szalai Marie
Šenková Irena
Šimečková Jitka
Štáblová Věra
Ing. Študentová Hana
Tallová Renata
Tichá Dagmar
Travěnec Fraňo
Trbušková Irena
Truneček Pavel
Tůma Radko
Vachutka Jaroslav
Velenová Olga
PhDr. Veličková Helena
Mgr. Vitásková Anna
Vítková Radomíra
Ing. Vojnar Martin
Vrbová Libuše
Zdeňková Božena
Zdráhalová Marcela
Žáčková Helena
Žáčková Simona
Živná Jindřiška
Živný Marek Dis.

Nakládalová Jaroslava

Celkem
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97 pracovníků

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008
věk
Do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
3
11
6
5
2
27
27,8

ženy

celkem
0
12
15
14
25
4
70
72,2

0
15
26
20
30
6
97
100

%
0
15,5
26,8
20,6
30,9
6,2
100

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008
dosažené vzdělání
muži
ženy
celkem %
z toho knihovnické
základní
1
5
6
6,2
vyučen
5
7
12
12,4
úplné střední
2
5
7
7,2
úplné střední odborné
5
28
33
34
7
vyšší odborné
1
0
1
1
vysokoškolské
13
24
38
39,2
9
celkem
27
70
97
100
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008
celkem
průměrný hrubý měsíční plat 16 126 Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2008
počet
nástupy
10
odchody
9
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2008
doba trvání počet %
do 5 let
38 39,2
do 10 let
13 13,4
do 15 let
13 13,4
do 20 let
15 15,5
nad 20 let
18 18,5
celkem
97 100,0
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VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL PROVEDENÝCH
ZA ROK 2008

V roce 2008 byly provedeny ve VKOL následující vnější kontroly:

− kontrola Finančního úřadu v Olomouci v období 13.3.–29.5.2008 zaměřená na zjištění
skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti
s použitím účelových finančních prostředků poskytnutých v letech 2000–2003
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem kultury ČR –
kontrolou nebylo zjištěno ze strany VKOL porušení rozpočtové kázně
− kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje v období 4.7.-13.8.2008 v souladu
s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole – kontrola
dodržování obecně závazných právních předpisů, přidělených příspěvků a účelovosti
finančních prostředků poskytnutých za období od 1.1.2007 do 31.12.2007, včetně
zavedení vnitřního kontrolního systému. Kontrola zjistila celkem 6 případů porušení
zákonných ustanovení a doporučila celkem 3 opatření. VKOL pak ve stanoveném termínu
podala písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou.
− kontrola MK ČR dne 13.8.2008 – kontrola věcného plnění 4 projektů v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 2 – mimoškolní vzdělávání
knihovníků za r. 2007. Kontrola nezjistila nedostatky v plnění cílů uvedených projektů.
− kontrola OSSZ ve dnech 25.-26.11.2008 zaměřená na kontrolu pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění – kontrola nezjistila žádné
nedostatky
V rámci vnitřních kontrol nebyly v roce 2008 zjištěny žádné závažné nedostatky
v činnosti naší organizace.
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