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VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2009
Úvod
Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) plní funkci krajské
knihovny podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. v platném znění a podle zřizovací listiny.
Je to jedna ze tří knihoven v České republice s právem celostátního povinného výtisku podle
zákona 37/1995 Sb.
V roce 2009 VKOL vycházela z plánu činností, podílela se i nadále na zpracování národní
bibliografie a přispívala do Souborného katalogu, společně s Národní knihovnou ČR a
Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Podíl VKOL byl 34% všech nově zpracovaných
záznamů a knihovna tak plní svůj závazek jedné třetiny přírůstku. Nově oproti dřívějším
letům byly záznamy naučné literatury v katalogu doplňovány o náhledy obsahů, společně
s náhledy obálek, které se vkládají bez omezení, to přináší usnadnění orientace čtenářů
v katalogu. Linka zpracování, to je oddělení doplňování fondů (DF), oddělení jmenného
zpracování fondů (JZF), oddělení věcného zpracování fondů (VZF) a oddělení ochrany a
správy historických fondů (SFHF) překročily plánované hodnoty zpracovávaných jednotek,
konkrétní čísla jsou ve statistice a ve zprávách jednotlivých oddělení. Oddělení JZF
v souvislosti s organizační změnou začalo zpracovávat navíc pravá periodika, od července pak
byla zahájena i spolupráce v Clusteru. Další důležitou činností, kterou převzalo toto oddělení,
je revize záznamů pořízených v retrokonverzi.
VKOL zajišťovala stejně jako v minulých letech pro knihovny Olomouckého kraje
odborné služby v rámci regionálních funkcí, byly uzavřeny smlouvy s pověřenými
knihovnami, oddělení Regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje (RSKOK)
pořádalo řadu rekvalifikačních kurzů, seminářů a akcí pro pracovníky knihoven, ale i pro
laickou veřejnost.
Během roku 2009 byla práce VKOL 2 x oceněna. Knihovna získala Cenu Olomouckého
kraje za přínos v kultuře, a to za výstavu Portolánového atlasu, která proběhla na konci roku
2008. Dále pak v 10. ročníku soutěže Biblioweb – soutěže o nejlepší webové stránky, kterou
vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, se VKOL se svými
webovými stránkami umístila na 1. místě v odpovídající kategorii odborných knihoven
v obcích nad 25 000 obyvatel. Tato soutěž se koná pod záštitou Asociace krajů České
republiky. Obě ocenění byla povzbuzením pro pracovníky VKOL, přechod na nový redakční
systém i příprava na výstavu byly časově i organizačně náročné akce. V letošním roce bude
prezentace Portolánového atlasu završena vydáním publikace.
VKOL reagovala na neustále se zvyšující počet čtenářů a žádanek dokoupením dalších
pěti licencí WWW OPAC pro přístup čtenářů do katalogu z webových stránek. Zcela novou
službou, která není určena pouze registrovaným čtenářům VKOL, je služba EOD (eBooks on
Demand). VKOL začala poskytovat tuto službu od března 2009, služba umožňuje zájemcům
objednat si digitalizaci publikace, která již není pod ochranou autorského zákona. Objednanou
knihu - eBook obdrží zájemce na CD nebo si ji může stáhnout, po 2 měsících je tato publikace
dostupná volně ke stažení z katalogu i pro ostatní zájemce. O službu byl překvapivě velký
zájem, na rozdíl od ucelených programů a projektů digitalizace, výběr jednotlivých publikací
je určen konkrétním výběrem konkrétního zájemce. EOD je velmi přínosným doplňkem ke
službám knihovny.
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Knihovní fond VKOL překročil v roce 2009 dva miliony knihovních jednotek. Čtenářská
veřejnost se formou hlasování účastnila na výběru publikace, která dostala přívlastek
dvoumiliontý exemplář knihovního fondu VKOL, nejvíce hlasů získala publikace Jindřich
Zdík (1126–1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy.
Rozsah i bohatství knižního fondu VKOL je velmi příznivá skutečnost pro současné i
budoucí čtenáře, důležité je ale zajistit takové skladovací prostory, aby knižní fond byl
opravdu zachován v dobrém stavu. Zavedením skladištních signatur v roce 2009 VKOL
vyčerpala poslední možnost, jak maximálně využít stávající prostor. V roce 2009 nedošlo
k žádnému posunu ohledně zajištění chybějících skladovacích prostor, přitom již v roce 2011
nebude mít VKOL s právem povinného výtisku své přírůstky kam ukládat. Navíc kvalita
stávajících skladů je zcela nevyhovující, velká část fondu je ohrožována nadměrnou vlhkostí.
Získání dalších skladovacích prostor je pro knihovnu neodkladný úkol, který musí společně se
zřizovatelem Krajským úřadem v Olomouci v letošním roce vyřešit.
Negativní událostí v životě knihovny byla v březnu 2009 krádež map ze 16. století ve
studovně historických fondů. I když došlo k objasnění případu, VKOL rozhodla o nutnosti
doplnit i zmodernizovat stávající kamerový systém tak, aby byl řádně a v dostatečném
rozlišení monitorován celý prostor studovny historických fondů a vzácné exempláře byly
ochráněny pro studijní účely i pro budoucí badatele. Zřizovatel VKOL Krajský úřad
v Olomouci vyšel knihovně vstříc a uvolnil dodatečně potřebné finanční prostředky, došlo i k
organizačním změnám a úpravě badatelského řádu studovny.
VKOL se každoročně podílí na jednoletých projektech programu Veřejné informační
služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury ČR a dále programu Knihovna 21. století.
VKOL je zapojena i do víceletých projektů. Jedním z nich je DIGIMON – digitalizace a
ochranné mikrofilmování moravských novin, financovaný z Norských fondů. V roce 2009
bylo na mikrofilmová média převedeno více než 200 tisíc stran regionálních periodik, z toho
téměř jedna čtvrtina stran již byla digitalizována a je k dispozici v digitální knihovně novin.
Po spuštění služby EOD vstoupila VKOL do čtyřletého projektu Culture. Hlavním
koordinátorem projektu je Univerzita v Innsbrucku, která poskytuje software pro správu
zakázek pro službu EOD, do projektu je zapojeno dalších 18 institucí z 10 evropských zemí.
Cílem projektu je rozšíření sítě institucí, které poskytují službu EOD tak, aby každá kniha
vydaná v letech 1500 až 1900 mohla být dostupná každému zájemci v digitální podobě během
několika dnů právě prostřednictvím služby EOD, dále umožnění dialogu mezi uživateli a
čtenáři historických publikací dodáním informací k publikacím na již existující Web2.0 jako
je Wikipedia, Library Thing nebo Goodreads. Neméně významné bylo dokončení tříletého
restaurování Opatovického misálu, a to díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR
z programu ISO a Olomouckého kraje. Výstava tohoto unikátního rukopisu z 2. poloviny 14.
století se plánuje na rok 2012.
Tradičně úspěšný byl 18. ročník konference Problematika historických a vzácných
knižních fondů, pořádaný sekcí SDRUKu pro historické fondy. O konferenci je mimořádný
zájem ze strany knihoven, archivů i knihoven vysokých škol, sborník z konference je
zveřejněn na webových stránkách VKOL. Druhou významnou akcí, která proběhla
v Olomouci, bylo Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů.
VKOL pořádala ve svých prostorách opět řadu výstav. Mezi nejzajímavější patřila výstava
dřevořezeb českých panovníků výtvarnice Jarmily Haldové nebo výstava Libri prohibiti Zakázané knihy v proměnách času.
Knihovna se i nadále potýkala s přetrvávajícími problémy nedostatku prostoru
v odděleních Půjčovních služeb a Informačních služeb. Počáteční etapa plánované
rekonstrukce byla z finančních důvodů odložena. Nárůst počtu čtenářů i počtu vypůjčených
dokumentů, který svědčí o postavení knihovny v regionu, přináší větší nároky na pracovníky
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službových oddělení. Personální změny i delší nemocenské, se kterými se potýkala i další
oddělení, bylo nutné řešit zvýšeným úsilím a větším nasazením, za to patří všem pracovníkům
VKOL poděkování.
RNDr. Jitka Holásková
zástupce ředitelky VKOL
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Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2008
V Moravském divadle v Olomouci se 18. března 2009 již potřetí udělovaly Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
Cenu za výjimečný počin
v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot získala Vědecká
knihovna v Olomouci (VKOL) za
výstavu
Portolánový
atlas
v Olomouci. Výstava se uskutečnila
koncem roku 2008 v Uměleckém
centru
Univerzity
Palackého
v Olomouci (UP) ve spolupráci
VKOL, Filozofické fakulty UP a
Nadačního
ústavu
regionální
spolupráce. Portolánový atlas z roku
1563 zobrazující Středozemní a
Černé moře a severní část Atlantiku
byl poprvé vystaven veřejnosti. Expozici doplnily dvě dokonalé makety atlasu – papírová a
pergamenová, 24 bannerů s vyobrazením řady detailů včetně odborného popisu a 6
velkoformátových skleněných tabulí se zvětšeninami mapových listů. Prezentace námořního
atlasu autora Jaume Olivese umožnila návštěvníkům výstavy poznat kartografické zvyklosti
slavné katalánské rodiny kartografů. Výstava tak nabídla veřejnosti jeden z unikátů, který je
součástí vzácných historických fondů VKOL. O výstavu projevila zájem řada renomovaných
institucí.

VKOL zvítězila v soutěži Biblioweb o nejlepší internetové stránky českých
knihoven
Vědecká knihovna v Olomouci zvítězila v soutěži BIBLIOWEB o nejlepší internetové
stránky českých knihoven.
Vědecká
knihovna
v Olomouci
zvítězila
v kategorii odborných
knihoven a knihoven
v obcích nad 25 tisíc
obyvatel. Na druhém
místě se umístila Státní
technická
knihovna
v Praze a na třetím
Ústřední
knihovna
Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity
v Brně.
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Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na slavnostním večeru konference ISSS 2009
(Internet ve státní správě) v pondělí 6. dubna v Hradci Králové. Za Vědeckou knihovnu
v Olomouci převzala ocenění ředitelka Ing. Hana Študentová.
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

Zpracované fondy celkem

2 002 383

Roční přírůstek (zainventováno)

30 666

Počet docházejících časopisů

3 397

Zkatalogizováno

16 462

Počet protokolovaných výpůjček celkem
z toho mimo knihovnu

506 433

osobně

434 282

poštou
v knihovně (prezenčně) ze skladiště

20 256
51 895

Vypůjčeno z jiných knihoven
z toho ze zahraničí

4 823
2 513

Půjčeno do jiných knihoven
z toho do zahraničí

17 557
661

Počet registrovaných čtenářů

16 792

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

218 408
39 589
178 819
1 186
36 357

Počet vydaných publikací
Instruktáže, besedy, exkurze do knihovny

4
89

Výstavky a výstavy
Reprografické práce celkem
z toho fotopráce
xerokopie
Odborné návštěvy

24
100 194
49 580
50 614
29
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PRÁCE ODBORNÝCH ÚTVARŮ

A. KNIHOVNÍ FONDY
1. Doplňování fondů
Pohyb knihovních fondů v roce 2009 v knihovních jednotkách:

Základní fond
(hl. přírůstkový seznam)

Stav
31. 12. 2008

Přírůstek
za r. 2009

1 651 056

27 181

Odpisy za
rok 2009

Stav
31. 12. 2009

2 172

1 676 065

vybraný fond krásné
literatury "X"

12 375

12 375

pedagogická knihovna

8 652

8 652

čs. normy

83 392

121

83 513

čs. patenty

169 945

1 398

171 343

fotodokumenty

27 163

27 163

rukopisy

1 451

1 451

585

585

mikrofilmy
AV dokumenty

14 190

1 248

15 438

CD - ROM

5 080

718

5 798

Celkem

1 973 889

30 666

2 172

2 002 383

Úsek akvizice monografické literatury
Hlavní prioritou oddělení doplňování je získávat v co největší úplnosti českou knižní
produkci. Knihovna jako příjemce podle zákona 37/1995 Sb. celostátního povinného výtisku
má hlavní úkol získávat kvalitní literaturu do fondu knihovny a pro potřeby uživatelů.
I když situace v dodávání povinného výtisku se od 90. let minulého století rapidně zlepšila
a většina nakladatelů svou zákonnou povinnost akceptuje, přesto je nutné českou produkci
systematicky sledovat a vydavatelstvím se připomínat. Za rok 2009 bylo provedeno kolem
150 urgencí povinného výtisku elektronickou poštou, případně pak ještě telefonicky. Většinou
se jedná o jednotlivé chybějící výtisky, na které nás upozornili uživatelé, dále přílohové CDROMy. Jsou však stále nakladatelství, která povinný výtisk z různých důvodů neposílají, a
nereagují ani po upozornění ze strany VKOL.
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V rámci olomouckého regionu spolupracujeme s odborem kultury Krajského úřadu
Olomouckého kraje a podáváme hlášení o regionálních nakladatelstvích neperiodické
literatury, která nereagovala na upomínky.
Přírůstky hlavního přírůstkového seznamu (celkem 27 181 knihovních jednotek) měly
následující složení:
podle způsobu nabytí
•
•
•
•
•

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

20 293
3 941
1 581
478
575

k.j.
k.j.
k.j.
k.j.
k.j.

74,7 %
14,5 %
5,8 %
1,7 %
3,3 %

Při nákupu se soustřeďujeme hlavně na koupi duplikátu u velice žádaných knih podle
požadavků čtenářů a prověření četnosti výpůjček. K tomu se především využívá týdenní
automatizované hlášení o počtu zamluvených knih, dále se nákupem doplňují příruční
knihovny jednotlivých oddělení a hlavní studovna.
I v roce 2009 při doplňování starší české literatury jsme využívali nabídku různých
antikvariátů, především Dana Kůrovce.
Zahraniční literatura byla získávána od firmy Megabooks Praha a pokračovalo se hlavně
v nákupech zahraničních děl, které vycházejí kontinuálně jako Contemporary Literary
Criticism.
Nezanedbatelnou položkou v rámci doplňování fondů tvoří dary od soukromníků i
institucí. V roce 2009 bylo z darů zpracováno 575 knih, větší část pocházela z pozůstalosti
doc. J. Holínkové.
I v roce 2009 se pokračovalo ve spolupráci s Národní knihovnou ČR (NK) a Moravskou
zemskou knihovnou v Brně (MZK) na sdílené katalogizaci a využívání systému ALEPHCluster. Přínosem systému je, kromě jiného, zkrácení doby zpracování. Knihy již zpracované
a zrevidované v jiné knihovně, neprochází celou linkou zpracování, ale jsou přímo posílány
do oddělení SFHF. V roce 2009 bylo tímto způsobem zpracováno 3 416 zrevidovaných
knihovních jednotek a 2 776 dalších výtisků také neprošlo katalogizací.
Účast pracovnic akvizice na knižních výstavách, veletrzích a konferencích:
1. Svět knihy Praha – 14.5. - mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová, J. Nakládalová
2. Akviziční seminář Městská knihovna v Praze – 10.6. - mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová
3. Podzimní veletrh v Havlíčkově Brodě – 9.10. - mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová,
mgr. Sládková
4. Porada o PV a nabídkové povinnosti NK Praha – 18.11. - mgr. Sedláčková
5. LIBRI Olomouc – 20. - 22.11 – mgr. Sedláčková, ing. Ivanovová
Mezinárodní výměna
Mezinárodní výměna v roce 2009 fungovala na principu adresných nabídek a objednávek,
vybudovaném během posledních tří let. Počet partnerských institucí, s nimiž jsme v kontaktu,
zůstává konstantní (cca 50), v pravidelném kontaktu cca deset.
Celkově je zde patrný vliv finanční krize – zvláště u institucí, které vkládají do výměny
větší finanční prostředky (německé knihovny a univerzity). Obecnému vlivu negativních
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okolností částečně čelí osobní ráz komunikace – zavedená vstřícnost udržuje spolupráci na
dobré úrovni. Např. pokračovací díla proto dostáváme i z problémových oblastí. Některé
kontakty se podařilo dokonce prohloubit (Rakousko, USA). Ekonomická krize zmrazila
přípravu chystaných větších projektů (např. Kunstkammer). Po personální změně na straně
našeho nejaktivnějšího partnera ve Varšavě výrazně poklesl rozsah nabídky. Po dlouhé době
jsme dosáhli úspěchu ve snaze přejít na systém adresných objednávek se Slovenskou národní
knihovnou. Navazování zcela nových kontaktů však nebylo úspěšné.
V roce 2009 jsme přijali celkem 3 657 nabídek, z nichž bylo vybráno a nově objednáno
273 titulů (nejsou zahrnuty pokračující tituly). Celkový příjem prostřednictvím výměny činí
478 knihovních jednotek. Z naší strany byly odeslány tři nabídkové seznamy se 154
nabídkami, obdrželi jsme celkem 145 objednávek (započítány i kryjící se objednávky),
z nichž bylo odesláno 95 publikací. Klasickou poštou odesíláme výhradně balíky, komunikace
probíhá e-mailem (cca 2 000 elektronických dopisů ročně).
Naše nabídkové seznamy vznikají selekcí z akvizičního převisu, možnost zprostředkování
adresného nákupu poskytujeme jen výjimečně jako prostředek k navázání kontaktu či ocenění
nadstandardní aktivity protistrany. Celková investice za rok 2009 činí 6046,40 Kč.
Základem práce zůstává snaha přinést kvalitu, nikoliv kvantitu. Všechny nabídky
procházejí pečlivým výběrem s ohledem na potřeby fondu.
Periodika
Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2010 odebírala 3 397 titulů časopisů, z toho 3 184
českých a 213 zahraničních. Do skladiště běžných čísel periodik bylo nutno zařadit 53 593
nových čísel. V rámci povinného výtisku začalo docházet 309 nových titulů a zaniklo 79
českých seriálů.
Do hlavní studovny, pro potřeby MVS a MMVS a zaměstnancům bylo z fondu běžných
čísel časopisů půjčeno a zpětně zařazeno do skladiště 19 294 čísel nesvázaných českých a
zahraničních periodik.
Předplatné zahraničních časopisů na rok 2010 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

3 194
133
70

94 %
4%
2%

b) podle jazyků
•
•
•
•
•
•

čeština
angličtina
němčina
slovenština
ruština
ostatní jazyky

3 010
151
67
55
53
61

88,5 %
4,5 %
2,1 %
1,6 %
1,5 %
1,8 %
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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.
Urgence:
V průběhu roku 2009 bylo urgováno 808 čísel, z toho 138 čísel bylo dodáno a 670
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 VKOL využívalo pro své uživatele 38 institucí, kterým se půjčovalo 75 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 2009 výpůjčka v rámci této služby činila 1 052 nových čísel knihovnické
seriálové literatury.
Zkompletováno bylo 1 803 titulů do 4 900 knihovních jednotek českých a zahraničních
periodik.
V září 2009 se přešlo k novému přidělování signatur, tzv. skladištních, které
v budoucnosti budou mít všechna pokračovací díla. Přidělovat se začaly při kompletaci na
úseku časopisů. Tato metoda, kdy každý svazek má svoji jedinečnou signaturu, umožňuje
lepší využití skladovacích prostorů.
Hlavní studovna
Informační služba hlavní studovny zprostředkovala cca 19 000 prezenčních výpůjček
běžného ročníku novin a časopisů, zrealizovala 16 113 výpůjček svázaných časopisů a
monografií, které se mohou půjčovat pouze prezenčně. Návštěvníkům bylo poskytnuto 10 901
informací.
Během letních měsíců v době uzavření knihovny proběhla celoroční revize příruční
knihovny. V současnosti obsahuje příručka 2 245 svazků, během roku byla doplněna o 32
nových aktuálních knih a vyřadilo se 22 zastaralých.
Stoupá obliba internetu i v hlavní studovně a stále více je využívána služba WI-FI. Na
internet bylo registrováno 1 815 zájemců.
V roce 2009 knihovna přestala odebírat tištěné normy, které byly nahrazeny zakoupením
přístupu on-line do databáze Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii. Ve studovně byl
pro tyto účely instalován další počítač a uživatelé na tuto změnu reagovali většinou pozitivně.
Službu využilo 43 zájemců a půjčilo se 432 starších tištěných norem.
Patenty knihovna stále získává zdarma, v roce 2009 jich bylo zpracováno 1 398 a 30
patentů se půjčilo.
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2. Jmenné zpracování fondů
Byl zkatalogizován a zrevidován veškerý přírůstek dodaný oddělením doplňování fondů, a
to knihy, hudebniny, kartografické dokumenty, grafika, aktualizace a iterace.
Z celkového počtu 16 462 zpracovaných dokumentů bylo 13 960 zpracováno ve sdílené
katalogizaci, z toho 4 734 záznamů bylo vytvořeno jmennými katalogizátory VKOL.
Plán:
Skutečný stav:
Překročeno o:

15 500
16 462
962

Prioritou zůstala i nadále sdílená katalogizace. Podíleli jsme se na katalogizaci on-line
v bázi NKC01 Národní knihovny prostřednictvím Clusteru. Do této báze se ukládá nová česká
produkce (po r. 2005), není zahrnuta zahraniční literatura a některé druhy speciálních
dokumentů (ty se dále zpracovávají jen v lokální bázi SVK01).
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 34% nově vytvořených záznamů). Tím plníme náš závazek ve
spolupráci s ostatními knihovnami (Národní knihovnou a Moravskou zemskou knihovnou)
zapojenými do sdílené katalogizace.
Katalogizátoři dodržují platné standardy jmenného popisu; katalogizují ve formátu MARC
21 podle pravidel AACR2R včetně dodatků a interpretací stanovených Národní knihovnou.
Průběžně sledují elektronické konference CLUSTER a KATPOL, Dotazy ke katalogizaci a
rubriku Katalogizační politika na www stránkách Národní knihovny.
Při práci byly využívány soubory autorit. 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 oddělení SFHF. Průměrná doba zpracování za
celý rok byla 27,2 dne.
V souvislosti s organizační změnou převzalo oddělení JZF další činnost - zpracování
pravých periodik. Úsek časopisů zajišťoval kompletaci a zpracování jednotek. Vše, co se týče
bibliografických záznamů (tj. nové záznamy, ukončené záznamy, změny názvů a
nakladatelských údajů), bylo od ledna 2009 úkolem pracovníků katalogizace. Od července
pak byla při zpracování pravých periodik zahájena spolupráce v Clusteru.
V případě změny signatury, její náhrady nebo zrušení, byly provedeny opravy v
elektronickém katalogu VKOL. Zároveň byla prováděna kontrola správného zápisu nově
přidělených signatur.
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.
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Chronologický přehled
Leden: Lenka Jelínková na základě žádosti paní Benešové z NK připomínkovala
připravovanou příručku Národní knihovny ke katalogizaci elektronických zdrojů.
Únor: Lenka Jelínková dokončila pro vnitřní potřebu přípravu metodického materiálu ke
zpracování elektronických zdrojů.
Březen: Vedoucí oddělení L. Machačová se 4. 3. 09 zúčastnila jednání komise VISK 5, které
se uskutečnilo na Ministerstvu kultury.
Duben: Veronika Pokorná a Lenka Jelínková se 15. 4. zúčastnily pracovní schůzky
k unifikovaným názvům, která se konala v Národní knihovně.
L. Machačová se společně s Helenou Veličkovou zúčastnila schůzky ke sdílené katalogizaci
(Clusteru), která se konala 17. 4. v Národní knihovně.
L. Machačová připravila pro naše zaměstnance i pracovníky jiných knihoven celkem 3
školení katalogizačních pravidel a formátu MARC 21.
Květen: L. Machačová byla členkou zkušební komise u závěrečných zkoušek
rekvalifikačního kurzu, které se konaly 6.5.
Ivana Planá se 18.5. zúčastnila jednání pracovní skupiny pro jmenný popis, která se konala v
Národní knihovně.
L. Machačová připravila pro naše zaměstnance i pracovníky jiných knihoven 2 školení
katalogizačních pravidel a formátu MARC 21, konkrétně témata pokračující zdroje, přítisky a
přívazky.
Červen: L. Jelínková připravila pro pracovníky různých knihoven školení katalogizace
elektronických zdrojů.
Červenec: Od července do konce roku probíhalo testování sdílené katalogizace (Cluster)
pravých periodik.
Listopad: Dne 24.11. se L. Machačová zúčastnila společně s H. Veličkovou pracovní
schůzky v Národní knihovně v Praze. Schůzka se týkala katalogizace v Clusteru. Bylo
dojednáno, že v nejbližší době bude zahájena sdílená katalogizace hudebnin. Další
podrobnosti o jednání viz zpráva ze služební cesty: http://izk.vkol.cz/c2009038.htm
V listopadu a prosinci se zapojili pracovníci z linky zpracování do oprav záznamů z
retrokonverze. Předchozí fáze retrokonverze splnily účel v tom, že záznamy se ocitly
v elektronickém katalogu a díky tomu jsou dokumenty dostupné na internetu. Úkolem této
další fáze zpracování 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 1 537
záznamů.
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3. Věcné zpracování fondů
Většina literatury byla zpracována v Clusteru, menší část v lokální databázi. Do rutinního
provozu se přidalo skenování obálek i obsahů, přičemž obálky se skenovaly důsledně, pokud
nebyly převzaty automaticky a připojeny k záznamům, obsahy pouze výběrově. Pravidla pro
výběr obsahů byla stanovena Národní knihovnou - vesměs se to týká naučné literatury.
Čtenáři ocenili zejména skenování sborníků konferencí, jubilejních a příležitostných sborníků.
Po jistém váhání na počátku roku jsme přistoupili na skenování obsahových textů, které jsou
psány latinkou - tedy i v cizích jazycích. Možnost vyhledávat podle slov z obsahu je
zakotvena ve speciálním odkazu na stránkách katalogu VKOL. Za rok 2009 bylo
naskenováno 5 314 obálek a 2 147 obsahů.
Dále se sjednocovaly pracovní postupy věcného popisu NK ČR a MZK v Brně, nadále
byly v NK ČR systematicky kontrolovány naše záznamy, a v důsledku toho proběhla řada
konzultací k pracovním postupům tak, aby vyhovovaly všem zúčastněným knihovnám.
Národní knihovna připravovala metodické návody ke zpracování antologií, sebraných spisů,
bibliografií. Rovněž byly dohodnuty některé změny v uvádění chronologických údajů a kódů.
Věcně zpracována byla veškerá literatura dodaná akvizicí. Věcně zpracovány byly i ročníky
časopisů a tzv. pokračovací díla.
Personální situace byla poměrně stabilní, což se příznivě projevilo na době zpracování.
Naopak soustavné skenování obálek a obsahů dobu zpracování prodloužilo. Celoroční průměr
byl proto 27,2 dne, tedy podstatně vyšší než v předchozím roce 2008 (19,2 dne). Přesto je to
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) klesl pod plánovanou třetinu, na 29,4 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
kolegyněmi napomáhají sbližování katalogizátorských stanovisek a také omezují míru
subjektivity v pojetí věcného zpracování publikací na minimum.
Výsledný počet systematického zpracování knih 16 413 znamená proti plánu (15 000)
překročení o 1 413 svazků.
Věcně bylo zpracováno knihovních jednotek:
Systematicky
16 413
Předmětově
13 316
Z toho pokračovacích děl
1 704
beletrie
1 499
hudebnin
51
dizertací
5
V souvislosti s věcným zpracováním bylo vytvořeno nebo navrženo 281 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:
M. Mátlová pokračovala v rekatalogizaci a revizi knih, map a hudebnin pro VISK - tzv.
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bohemik. M. Mátlová a K. Adamová zajistily školení pro knihovny, rekvalifikační kurzy
knihovníků Olomouckého kraje, respektive jejich 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 se v průběhu roku účastnila pracovních schůzek s
kolegy z Národní knihovny a Moravské zemské knihovny, kde se projednávaly racionálnější
způsoby zpracování a jednotné postupy věcného zpracování. Nadále působila jako vedoucí
redaktorka časopisu KROK - Knihovnická revue Olomouckého kraje. Ve spolupráci s
kulturními institucemi Olomouce - Knihovnou města Olomouce a Vlastivědným muzeem uspořádala několik přednášek na grafologická témata. Rovněž organizovala přednášky
Literárního klubu Olomouc, které se konají pod patronací Vědecké knihovny v přednáškovém
sále na Bezručově 3. Jednu přednášku pro Literární klub také sama připravila (grafologický
pohled na básníka Jiřího Wolkra). Podílela se i na vzniku almanachu Tisíc dní s Literárním
klubem Olomouc (vydaného v listopadu 2009).
K. Adamová pracovala v redakci webových stránek VKOL mimo jiné na propagaci
Literárního klubu a všech jeho akcí.

4. Správa fondů a historické fondy
Stav fondu a knihovní sklady
V roce 2009 pokračovalo zaplňování poslední volné kapacity depozitářů VKOL. Ke konci
roku proběhla kalkulace zbývajících prostor, z níž vyplynulo, že v horizontu přibližně 14
měsíců nebude ve stávajících skladištích místo na část nového přírůstku. Zajištění
rekonstrukce objektu v Neředíně je proto maximální prioritou pro rok 2010. K dispozici už je
studie dobudování depozitáře, další kroky jsou závislé na zřizovateli VKOL. Neradostný stav
depozitářů dokládá také rozsáhlé plísňové napadení fondu na Ostružnické.
Ochranné reformátování
V oblasti ochranného reformátování je nutno zmínit především projekt Digimon, ve
kterém se po přípravném období úspěšně rozběhl rutinní provoz mikrografického pracoviště.
V roce 2009 tak bylo na mikrofilmová média převedeno 220 000 stran regionálních periodik
(Die Neue Zeit, Prossnitzer Wochenschrift, Prossnitzer Wochenblatt, Wau-Wau, Vosa,
Vyškovské noviny, Das Volk, Volksfreund, Grenzpost, Hanácké listy, Sudetenland, Deutsche
Stimmen aus Mähren, Občan). Z tohoto objemu bylo přibližně 50 000 stran digitalizováno
(Die Neue Zeit, Prossnitzer Wochenschrift, Prossnitzer Wochenblatt, Wau-Wau, Vosa) a je
k dispozici v digitální knihovně novin.
Velký objem prostředků získala VKOL také z projektu VISK7 – Kramerius. Díky němu
byla realizována digitalizace dvou titulů - Moravské orlice (ročníky 1903-1943, celkem 65
864 stran) a Hlasu lidu (ročníky 1886-1911, celkem 8 686 stran).
Restaurování
V oblasti restaurování bylo v roce 2009 nejvýznamnějším počinem restaurování
Opatovického misálu. Práce na unikátním rukopisu ze 2. poloviny 14. století trvaly tři roky
díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR (program ISO) a Olomouckého kraje. Kodex
bude představen veřejnosti prostřednictvím restaurátorské výstavy v Arcidiecézním muzeu v
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roce 2012. Pokračovala také spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, kde
bylo v roce 2009 ošetřeno 10 dokumentů z historického fondu.
V restaurátorské dílně VKOL prošlo konzervátorskými zákroky 18 starých tisků a šest
listin a dalších 68 knih z novodobého fondu bylo ošetřeno proti plísním. Toto napadení se v
důsledku špatného stavu skladů VKOL bohužel objevuje stále častěji.
Revize fondu
Revize fondu vedle běžných prací (120 559 zrevidovaných svazků) zahájila také práci na
revizi katalogu periodik, u kterých v elektronickém, hlavním a místním katalogu neodpovídal
počet jednotek. Tímto způsobem bylo opraveno 330 signatur. Odepsáno z fondu bylo 2 172
svazků převážně přebytečných multiplikátů starších skript.
Úsek historických fondů
Historický fond knihovny se v roce 2009 rozšířil o významný exemplář staré rukopisné
mapy obléhání Olomouce v roce 1758. Mapa byla VKOL nabídnuta jedním ze zahraničních
antikvariátů, ihned po akvizici byla naskenována a zařazena do digitální knihovny pod
signaturou M IV 8.
Na provoz studovny historických fondů měla značný dopad nešťastná událost z března,
kdy zahraniční badatel odcizil z jednoho starého tisku velmi vzácnou mapu. Pachatel byl
později dopaden, mapa světa Petra Apiana zatím bohužel nalezena nebyla. Byl proto schválen
nový badatelský řád, který ještě zpřísnil režim ve studovně. Dále byl na vstupní dveře
studovny nainstalován elektronický vrátný, zamezující nežádoucímu vstupu a odchodu, a
především byl spuštěn nový kamerový systém, založený na čtyřech kamerách s vysokým
rozlišením.
Od druhého čtvrtletí roku 2009 nabízí knihovna službu EOD (eBooks On Demand). Jedná
se o placenou digitalizaci celých knih z fondu VKOL na základě čtenářských požadavků.
Skenování, úprava dat a další úkony nutné pro kompletaci objednávky probíhají na úseku
historických fondů.
Vedle toho byly na úseku historických fondů zpracovány grantové žádosti do programů
Knihovna 21. století (restaurování 10 starých tisků), ISO (dokončení restaurování
Opatovického misálu) a VISK 6 (digitalizace rukopisů, prvotisků a starých tisků). Tento
projekt ovšem nebyl realizován kvůli nejasnostem v pravidlech programu.
Během roku proběhla dvě setkání (11. 6. a 30. 11.) pracovní skupiny pro katalogizaci
starých tisků. Ústředním tématem obou schůzek byla katalogizace starých map a atlasů a dále
zápis provenience. Hlavní aktivitou sekce pro historické fondy Sdružení knihoven ČR ale byl
18. ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, které se
zúčastnilo na 80 zástupců muzeí, knihoven, archivů, vysokých škol a dalších institucí.
Stejně jako v minulých letech byla realizována řada zápůjček. Na výstavy v jiných
institucích bylo v roce 2009 provedeno 11 zápůjček celkem 88 exponátů. Asi nejvýznamnější
byla zápůjčka 13 barokních kreseb Moravské galerii v Brně na výstavu Múza pod nebesy.
Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek. K vrcholům loňského roku patřila
také výstava Jindřich Zdík, biskup olomoucký, pořádaná Arcidiecézním muzeem v Olomouci.
Výstava se uskutečnila od září 2009 do ledna 2010 v prostorách Galerie na Václavském
náměstí v Olomouci. Knihovna na výstavu zapůjčila rukopis Commentaria in Psalmos (sig. M
II 50).
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Opatovický misál
Po téměř třech letech se do trezoru Vědecké knihovny v Olomouci vrátil Opatovický
misál. Vzácný rukopis ze 2. poloviny 14. století prošel během uplynulých let mimořádně
náročnými restaurátorskými zákroky, které jej měly zachránit pro další generace.
Iluminovaný kodex zakoupila tehdejší Státní vědecká knihovna v 80. letech 20. století. Už
tehdy byl v extrémně špatném fyzickém stavu, způsobeném vlhkostí a plísňovým napadením
z minulých staletí. Pergamenové listy se rozpadaly, vazba byla zcela nefunkční a bylo
prakticky nemožné s knihou jakkoli manipulovat.
Na opravě rukopisu pracovali postupně dva restaurátoři téměř tři roky. Během této doby
byla v rámci možností očištěna a vyrovnána jednotlivá folia. Pro vyplnění chybějících míst
v pergamenu musel restaurátor otestovat zcela nový pracovní postup založený na výrobě
tekuté dolévací směsi z historického papíru. Dále byly k podkladovému materiálu fixovány
silně poškozené barevné a zlacené iluminace a iniciály a kompletně rekonstruována byla také
vazba kodexu. Statisícové náklady pokryly vedle knihovního rozpočtu především dotace
z ministerstva kultury a od zřizovatele knihovny, Olomouckého kraje.
Opatovický misál je pojmenovaný podle benediktinského kláštera v Opatovicích nad
Labem, pro který byl pravděpodobně zhotoven. Jeho vysoce kvalitní malířská výzdoba
nasvědčuje tomu, že
rukopis vznikl v pražské
dílně působící na dvoře
císaře Karla IV., která ve
své době produkovala
nejprestižnější rukopisy
určené
pro významné
osobnosti – Karlova
kancléře Jana ze Středy,
arcibiskupa
Arnošta
z Pardubic aj. Tvorba
této iluminátorské dílny
patří
k nejkvalitnějším
uměleckým
projevům
vrcholné gotiky v zemích
Koruny české a je
srovnatelná s nejlepšími
výtvory
soudobého
výtvarného umění celé střední Evropy. Význam Opatovického misálu
je o to větší, že
z předpokládaného množství rukopisů vzniklých v této významné dílně se dochoval jen
zlomek.
Pracovní postupy při takto rozsáhlém restaurování středověkého rukopisu přiblíží
veřejnosti plánovaná výstava, kterou uspořádá VKOL ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem
Olomouc.
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B. SLUŽBY UŽIVATELŮM KNIHOVNY
5. Půjčovní služby
Stejně jako v minulém roce mají statisticky půjčovní služby ve VKOL stále stoupající
tendenci výkonů. Zájem z řad veřejnosti, především studentů, neustále stoupá. V roce 2009 se
dokonce celkové výpůjčky knihovny, za velkého podílu běžných osobních výpůjček, dostaly
až za hranici půl miliónu půjčených dokumentů. Na tuto situaci bylo nutno reagovat úpravou
organizace služeb i rozšířením prostoru.
Výpůjční služby stále pracují v elektronickém knihovnickém systému ALEPH 500 verze
18.02. Systém vyhovuje jak uživatelům, tak zaměstnancům služeb.
Kromě běžného bezproblémového výpůjčního procesu ve statisícových objemech dbají
výpůjční služby i na upomínání nevrácených dokumentů. Systém upomínek pracuje
automaticky, některé nahlášené ztracené dokumenty od čtenářů se řeší různými typy náhrad.
Počet upomínek na nevrácení dokumentů v roce 2009 byl 46 949, a to i přesto, že více jak tři
čtvrtiny našich čtenářů jsou předem upozorněny elektronickou cestou na termín vrácení.
Knihovna zavedla ve zkušebním provozu automatické prodlužování výpůjčního termínu
dokumentu v poslední den lhůty bez zásahu čtenáře. Každoročně také probíhá velká
upomínací akce čtenářů, kteří nereagovali na upomínková oznámení. V roce 2009 se tato akce
týkala 72 čtenářů a 185 knih.
Knihovna poskytovala služby čtenářům v běžné otevírací době po-pá 8:30-19:00 hod. a
v sobotu 9:00-13:00. Výjimkou bylo částečné prázdninové omezení provozu a úplné uzavření
knihovny v době od 27.7.2009 do 16.8.2009.
Běžné lhůty pro nachystání dokumentů k výpůjčním pultům zůstaly beze změny,
pracovníci expedice dodržují pravidelné půlhodinové intervaly k donesení požadovaných
dokumentů ze skladů hlavní budovy (průměrně každý měsíc 17 000 až 25 000 žádanek).
Výpůjčky
Existuje několik druhů výpůjček, jsou to dokumenty půjčené v knihovně (prezenčně),
časopisy půjčené v knihovně (prezenčně), dokumenty půjčené mimo knihovnu poštou
(meziknihovní služba knihovnám a cirkulace odborných zahraničních časopisů organizacím) a
dokumenty půjčené mimo knihovnu osobně (absenčně) – včetně prodloužení.
Nejsilnějším výpůjčním měsícem v roce byl měsíc listopad – 50 321 celkových výpůjček
(historicky nejvíce). Vysoký počet výpůjček v podzimních a jarních měsících je již standardní
záležitostí.
Celkové roční výpůjčky - 506 433 dokumentů (mimo knihovnu osobně 434 282, mimo
knihovnu poštou 20 313, prezenčně v knihovně 32 544, časopisy prezenčně 19 294). Tento
počet výpůjček byl nejvyšší v historii knihovny (loni celkem 470 053).
Vzhledem k velkému množství objednávaných dokumentů přes elektronický systém
s informací o dostupností dokumentu je procento kladně vyřízených žádanek (fyzicky
donesených ze skladu) velmi vysoké - 98,8 %. Zbylá procenta nevyřízených žádanek jsou
nadále prověřována, posléze dohledávána.
Před lety zavedená možnost vracení půjčených dokumentů přímo na vrátnici knihovny
(bez nutného vstupu do půjčovní haly) se osvědčila a je využívána.
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Meziknihovní služba (MS)
Meziknihovní službu (MS) rozdělujeme na tři základní druhy:
pasivní MS z ČR i zahraničí (jiné české i zahraniční knihovny žádají dokumenty z fondu
VKOL)
aktivní MS ČR (čtenáři VKOL žádají dokumenty nenacházející se ve VKOL z jiných
knihoven)
aktivní MS zahraniční neboli MMS (čtenáři VKOL žádají dokumenty nenacházející se ve
VKOL z jiných knihoven v zahraničí)
Všechny druhy výše zmiňovaných MS jsou ve VKOL využívány a mají stoupající
tendenci.
Pasivní MS
Celkově bylo zasláno do jiných žádajících knihoven v Olomouckém kraji a dalších krajů
ČR 17 557 svazků z fondu VKOL, z toho 1 831 kopií. Tento nárůst svědčí o trvajícím zájmu
jiných knihoven o fond VKOL. Do zahraničí bylo zasláno 661 svazků, z toho 144 kopií. O
výpůjčky žádaly především moravské knihovny nižšího typu než VKOL, čímž VKOL plní
stabilně svou krajskou funkci. Kvůli zvýšeným nákladům z důvodu autorských poplatků je
služba rychlého elektronického dodávání dokumentů přes celostátní systém VPK minimálně
využívána.
Aktivní MS z ČR
Celkově bylo pro uživatele VKOL získáno z jiných knihoven 2 308 dokumentů, z toho
642 kopií. Uživatelé VKOL takto získávají celé dokumenty i částečně kopie článků.
K vyhledávání dokumentů v českých knihovnách slouží na internetu nejrůznější knihovní
elektronické katalogy, souborné katalogy a informační brány, které díky aktuálním
informacím o stavu fondu urychlují průběh meziknihovních služeb.
Aktivní MMS ze zahraničí
Celkově bylo pro uživatele VKOL získáno z jiných zahraničních knihoven 2 513
dokumentů, z toho 745 kopií. VKOL byla ve styku s 302 zahraničními knihovnami z 32 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
fakturovány v dané cizí měně nebo placeny finančními poukázkami, tzv. IFLA Voucher.
Velkým zákazníkem v této službě je především Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a
její studenti. Finanční náročnost této služby ovšem stoupá.
Uživatelé
Celkový počet registrovaných čtenářů VKOL v roce 2009 byl 16 792, což je nejvíce
v historii, v roce 2008 bylo registrovaných čtenářů 15 105. Přes 70 % těchto čtenářů tvoří
studenti středních a vysokých škol, největší podíl na nárůstu registrovaných čtenářů mají
studenti UPOL. Registrační poplatek byl po několika letech zvýšen na 150 Kč (dříve 100 Kč).
Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) mají možnost využívat nadále místo
čtenářského průkazu VKOL svou studentskou ISIC kartu nebo průkazku studenta UPOL.
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Exkurzní, propagační a výstavní činnost
Celkový počet provedených exkurzí byl 89 skupin s 2 314 osobami (loni 115). Exkurze
byly většinou objednány středními (ale i vysokými) školami především z Olomouce a byly
většinou průřezové, seznamující s kompletními službami knihovny. Exkurze jsou prováděny
zdarma, trvají cca jednu hodinu. Na provádění exkurzí se podílí vícero 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 24. Jejich
podrobný seznam lze nalézt na http://www.vkol.cz/cs/aktivity/vystavy-a-akce/. Mezi
nejzajímavější a nejnavštěvovanější akci roku patřila výstava dřevořezeb českých panovníků
výtvarnice Jarmily Haldové.

Specializované studovny a pracoviště patřící k oddělení Půjčovních služeb
Fotodílna
Ve fotodílně bylo zhotoveno celkem 49 580 mikrofilmových polí pro služební i
uživatelské potřeby. Pracovnice fotodílny se stále podílí na konkrétním průběhu projektu
z evropských fondů DIGIMON na digitalizaci starších moravských novinových periodik.
Dále byla pořizována fotodokumentace knihovny z různých akcí, které ve VKOL probíhaly.
Pokračovala také spolupráce se studovnou vázaných novin a se studovnou historických fondů.
Volný výběr novinek, registrace čtenářů
Ve volném výběru byla pravidelně obměňována nejnovější vystavená odborná literatura
pro čtenáře knihovny, průběžně byly také vystavovány nové čtenářské průkazy, prodlužována
jejich platnost, což při zvýšeném počtu čtenářů znamenalo i určitý nárůst pracnosti především
v podzimních měsících. Noví uživatelé obdrželi základní informace o knihovně, v případě
zájmu pak i stručný výtah z Knihovního řádu VKOL.
Studovna vázaných novin
Celkově bylo půjčeno v této studovně 6 777 svazků novin pro 2 248 uživatelů. Zájem o
půjčování novin je stále velký, v určitých případech je kladen důraz na půjčování kopií
některých titulů (mikrofilm, digitální podoba) kvůli ochraně před poškozením originálu.
Digitální knihovna novin na http://noviny.vkol.cz/kramerius/ je v tomto směru dobře
využívána. Každoročně v letních měsících je také prováděna základní revize ve skladu
novinových svazků, která umožňuje vytipování ohrožených novin k postupné převazbě či jiné
úpravě.
Studovna pro handicapované
Pracoviště poskytuje služby zrakově a tělesně postiženým ve formě bezplatného přístupu
k internetu, tisku, poslechu CD atd. Celkem tuto studovnu navštívilo 200 handicapovaných
uživatelů. Proběhla modernizace této studovny v rámci projektu VISK včetně proškolení
personálu na specifický software pro zrakově postižené.
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Německá knihovna Goethe-institutu
Fond
V roce 2009 se pokračovalo v aktualizaci celého fondu Německé knihovny, hlavní důraz
při stavění fondu je kladen na současnou německou beletrii, obecné informace o Německu a
materiály pro výuku německého jazyka. V červenci proběhlo vyřazení 536 jednotek z DaFNěmčina jako cizí jazyk. Tyto učebnice, audio a videokazety přešly do hlavního fondu
VKOL. V listopadu navštívila knihovnu p. Reddel-Heymann z GI Praha, která provedla další
vyřazení zastaralých titulů odborné literatury a stanovila kritéria, dle kterých byly tituly z 90.
let a s minimální výpůjčkou dále postupně vyřazovány. Tyto jednotky jsou prozatím
blokovány, tzn. že jsou z Německé knihovny odstraněny a čekají na odpis.
V květnu 2009 bylo vyřazeno 198 jednotek VHS z důvodu ukončení autorských práv
k jejich půjčování. Zároveň bylo ze strany GI Praha oznámeno, že pro nás z finančních
důvodů již nebudou nakupovat filmy na DVD.
Během roku 2009 bylo učiněno několik objednávek, které znamenaly rozšíření fondu o
odborné publikace (77), beletrii (24), CD (60), DVD (19).
Nad rámec rozpočtu jsme dostali navíc komiksy (19) a knihy od nositelky Nobelovy ceny
za literaturu 2009 Herty Müller (6).
Z časopisů jsme obnovili předplatné u titulu Fremdsprache Deutsch. Na základě
pozitivního ohlasu našich čtenářů se podařilo rozšířit nabídku informačních a propagačních
materiálů z Deutsche Zentrale für Tourismus. Získáváme čtvrtletně zdarma nejen brožury, ale
také mapy, CD-ROMy a plakáty. Od září dostáváme pravidelně zdarma výtisky Prager
Zeitung.
Také letos jsme získali 11 publikací do fondu Německé knihovny darem od ředitele
Lipského knižního veletrhu. Jedná se o knihy nominované na Cenu Lipského knižního
veletrhu 2009.
Rozpočet na nákup nových jednotek pro rok 2009 činil 2.500 €, na aktualizaci fondu DaF
jsme získali dalších 300 €.
Propagace
Propagace Německé knihovny a jejího fondu probíhala prostřednictvím exkurzí pro
studenty SŠ a VŠ (230 účastníků). Součástí exkurze je nově i praktická část, kde si studenti
mohou sami zkusit vyhledat určitý titul k danému tématu. Také se podařilo rozšířit nabídku
webové stránky Německé knihovny o sekce GI-Praha, Aktuality, Historie NK, Důležité
odkazy. Nově také zveřejňujeme novinky ve fondu dle druhu dokumentu, např. filmy na
DVD, poslechové knihy na CD.
Výstavy a jiné akce
Ve dnech 5.1-23.1.2009 měli uživatelé VKOL možnost shlédnout putovní výstavu
Fotoszene Deutschland, zachycující vývoj fotografie v posledních desetiletích na německé
scéně.
Od dubna 2009 byla přímo v Německé knihovně instalována výstava knih nominovaných
na Cenu Lipského knižního veletrhu.
Od 4.6-30.6.2009 proběhla knižní výstava Wahlverwandschaften představující
nejvýznamnější díla německých autorů po r. 1989, která měla velký ohlas u studentů a
pedagogů. K této výstavě se konalo dne 22.6.2009 i čtení s videoprojekcí.
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Ostatní
Vedoucí Německé knihovny M. Dvorská byla na exkurzi v Německé knihovně MZK
v Brně, kde se zúčastnila autorského čtení Kathrin Schmidt.
M. Dvorská pokračovala ve výuce NJ pro zaměstnance, přičemž byly vytvořeny 3 skupiny
dle obtížnosti, důraz je kladen na poslech a knihovnickou praxi.
Přehled fondu Německé knihovny v letech 2007-2009
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Knih. jedn. Výpůjčky Knih. jedn. Výpůjčky Knih. jedn. Výpůjčky
Knihy
6265
2535
5128
2288
6373
1902
Noviny a časopisy
1279
155
14+46
141
15+16*
154
Audiokazety
512
277
517
144
339
107
CD
671
201
139
245
182
279
CD-ROMy
47
158
63
87
43
73
VHS
526
296
513
72
306
69
DVD
1
1
13
14
33
7
Celkem
9301
3623
6433
2991
9065**
2591
*počet aktuálně odebíraných titulů+ počet starších titulů
** z toho 1611 jednotek blokovaných, připravených k odpisu

Poznámky k problematice služeb
Pracovníci služeb v průběhu roku téměř každodenně vyřizují konkrétní písemné
(především e-mailové) dotazy, přání, připomínky a návrhy, týkající se oblasti běžného chodu
služeb knihovny
Knihovna spolupracovala v tomto roce v rámci praxe 2x týdně se 7 studentkami ze Střední
odborné školy v Olomouci (Řepčíně)

C. INFORMAČNÍ SLUŽBY, BIBLIOGRAFIE
6. Informační služby, bibliografie
Ústní a telefonické informace
V roce 2009 zodpověděli pracovníci informační služby (IS) celkem 25 456 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 výstavami Poezie
Hané a Když tiskli Kryl a Scotti a svým podílem na provádění exkurzí.
U poskytnutých ústních a telefonických informací došlo k mírnému poklesu proti
stanovenému plánu (27 000).
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Písemné informace
1. Bibliografické informace poskytnuté na vyžádání:

1 186
(15 098 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 17 dotazů (nejčastěji z oborů literatury, lingvistiky, architektury, hudby a lékařství).
Během roku 2009 bylo v oddělení vypracováno 89 rešerší. Nejvíce rešerší se týkalo lékařství,
výchovy a vzdělávání, literatury, práva a sociologie. O rešerše je velký zájem především z řad
studentů. Přehled vypracovaných rešerší za roky 2000-2009 je možné najít na internetových
stránkách knihovny (oddíl Dokumenty).
Plánované množství poskytnutých písemných informací (1 100) bylo splněno.
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 2009
obsahovaly 331 záznamů. Z toho 29 záznamů bylo regionálního charakteru.

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 2009 bylo do služební PK IS nově doplněno 39 děl – 54 svazků knih, zpět do
skladů bylo zařazeno 9 děl – 9 svazků knih. Ve stanoveném termínu se uskutečnila celoroční
revize PK IS snímáním čárových kódů.

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 2009 na internet 14
559 návštěv (na internetu 29 095 půlhodin), na poslech CD a MC 297 návštěv, na CD-ROMy
122, na DVD 219 návštěv. Půjčeno bylo 1 007 CD, 8 MC, 174 CD-ROMů a 82 příloh, 523
DVD a 1 videokazeta.
Akcesně bylo v roce 2009 zpracováno 1 248 AV dokumentů (803 CD a MC, 445 DVD) a
718 CD-ROMů (včetně přílohových). Plánované množství zpracovaných AV dokumentů
(950) a CD-ROMů (700) bylo splněno a překročeno.
I ve studovně AV médií byla provedena v určeném termínu celoroční revize fondu. Byly
rozeslány dopisy žádající vydavatelství o řádné zasílání zvukových nosičů.
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Publikační činnost
Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Brno:
Sdružení knihoven České republiky, 2009.
ISBN 978-80-7053-283-6
Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Olomouckého kraje v letech 2007 a 2008. –
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2009.
ISBN 978-80-7053-284-3
Střední Morava: kulturně historická revue. – Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci. –
Roč. 15, č. 28 (2009).
ISBN 978-80-7053-282-9
VK v Olomouci v roce 2008 : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2008 /
sest. Hana Študentová. – Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2009.
KROK: knihovnická revue Olomouckého kraje. – Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci. Roč. 6, č. 1-4 (2009).
ISSN 1214-6420
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
Do Národní knihovny jsou v rámci kooperačního systému Česká národní bibliografie články jednou měsíčně zasílány počítačové záznamy článků z vybraných regionálních
periodik. V roce 2009 bylo excerpováno 25 pravých a nepravých periodik. Záznamy jsou
ukládány v systému ALEPH. Celkem vzniklo 2 054 analytických záznamů.
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 na webových stránkách Národní knihovny v Praze
REGO - databáze regionálních osobností
V databázi REGO jsou zařazeny osobnosti, které se významněji zapsaly do kulturního a
uměleckého dění na Moravě a ty, které se k regionu vážou místem narození či úmrtí, i když
svou činnost vyvíjely jinde. Nijak není vymezeno zařazení osobnosti podle doby, kdy žila.
Databáze REGO je podle potřeby průběžně aktualizována, ale nové záznamy se již
nedoplňují. Pravidelně je využívána jako podklad pro přílohu do periodika KROK. Báze je
přístupná v rámci on-line katalogu knihovny. Formou kalendária navíc prezentujeme
redukovaný výstup na webových stránkách - www.vkol.cz, oddíl dokumenty.
K 31. prosinci 2009 báze obsahovala 14 746 záznamů.
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Služební cesty odd. IS v roce 2009
27.-29. května: Anna Vitásková – 15. ročník konference o profesionálních informačních
zdrojích Inforum (Vysoká škola ekonomická Praha, Albertina icome Praha).
27. října: Kateřina Helísková, A. Jurníčková – seminář Katalogizace hudebnin a zvukových
dokumentů v konkrétních příkladech (Moravská zemská knihovna Brno).

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:
− 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,
− dohled nad doplňováním bibliografických záznamů o obrazové náhledy knižních obálek,
které se děje ve spolupráci s některými nakladateli, internetovými knihkupci, čtenáři a i
pracovníky,
− dohled nad importem obsahů a obálek v rámci sdílené katalogizace (Cluster),
− proškolení na skenování obsahů oddělení VZF,
− propojení záznamů katalogu se službou Google Books přes identifikátor ISBN,
− vyžádané úpravy v souvislosti s provozem knihovny a linky zpracování,
− rozšíření informací a služeb v uživatelském rozhranní A500 pro čtenáře (objednávání
digitálních kopii, služba EOD, možnost vyhledávání přes Google, informace o počtu
výpůjček a jiné doplňující informace, které jsou uveřejňovány v novinkách pro čtenáře u
katalogu),
− příprava na použití skladištních signatur, úpravy v Alephu, podpora oddělení DF,
− zpřístupnění el. zdrojů a databází přes ezproxy.vkol.cz i mimo prostory VKOL,
− rozšířením počtu současného přístupu čtenářů do katalogu nákupem dalších 5 licencí
OPACu,
− příprava pro využití norem a patentů v el. podobě v AV studovně,
− výběr neúplných a chybných záznamů v katalogu z retrokonverze, spolupráce na jejich
úpravě a začlenění do linky zpracování.

Webové stránky VKOL

− průběžná podpora redaktorů, pořádání schůzek určených redaktorů jednotlivých oddělení
k úpravám webových stránek a záměrům v jednotlivých sekcích,
− zadání drobných úprav softwaru dodavatelské firmě, které vyplynuly ze zkušeností
z administrace webu a požadavků redaktorů,
− výběr stránek pro překlad do angličtiny a němčiny.
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Digitální knihovny
Oddělení AK zajišťuje podporu digitálních knihoven na adresách dig.vkol.cz (přístupné
archivní a cenné dokumenty v souladu s autorským zákonem), mapy.vkol.cz a noviny.vkol.cz.
Část novin, které podléhají autorskému zákonu, jsou přístupné pouze z vnitřní sítě knihovny,
všechny ostatní noviny a další digitální knihovny jsou pak volně přístupné z vnější sítě.
Během roku byla zprovozněna čtvrtá digitální knihovna na adrese eod.vkol.cz a je určena pro
zpřístupnění knih naskenovaných díky projektu EOD.

Dodávání bibliografických záznamů do souborných katalogů
V roce 2009 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 eventuelně 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 21 467 nových nebo opravených
bibliografických záznamů dokumentů.
Do Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) bylo za rok 2009 posláno celkem 3
741 bibliografických záznamů a do souborného katalogu Národní lékařské knihovny 39
bibliografických záznamů.

Kamerový systém, docházkový systém, čipové karty
Oddělení se podílelo na zadání, výběrovém řízení i realizaci zakázky ohledně kamerového
systému pro studovnu historických fondů. Dále pak připravilo stanici, kde probíhá ovládání
kamerového systému a sledování výstupu.
Standardně zajišťuje drobné opravy videoserveru a zálohu dat, evidenci a správu
(nahrávání údajů) čipových karet pro přístup do prostor skladišť a trezoru v budově.

Různé
V rámci zvýšení bezpečnosti sítě VKOL byl smluvně zajištěn pohotovostní server Novell,
na kterém je ekonomický software knihovny a který zajišťuje přístup na síťové disky pro své
zaměstnance, byl připraven plán pro případ výpadku stávajícího serveru.
Oddělení spolupracovalo na Environmenální analýze s paní Plackovou, po dokončení
analýzy se na základě poznatků provedla úsporná opatření (výměna zásuvkových lišt, úprava
směrnice pro použití výpočetní techniky, nákup tiskárny s oboustranným tiskem, omezení
pohotovostního provozu tiskáren)
Ve spolupráci s Odborem informačních technologií KÚ proběhly odpisy nefunkční a
zastaralé techniky.
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Pokračuje spolupráce s Odborem informačních technologií KÚ ohledně možnosti
zálohovat obrazová digitální data VKOL na datové úložiště Krajského úřadu Olomouckého
kraje v případě potřeby.
Proběhl dávkový import OCLC, který zviditelní záznamy v katalogu při vyhledávání na
webu.
Oddělení poskytuje technickou podporu přístupu k internetu pro návštěvníky VKOL
pomocí technologie WIFI (hlavní studovna, prostor u PS a IS, studovna vázaných novin,
oddělení historických fondů a zasedací místnost).
Údržba a podpora studovny AV médií (evidence internetu pomocí výpůjčky PC v
systému A500 na konto uživatele, sw Cafe pro manipulaci obsluhy studovny s jednotlivými
PC).
Připravovaná personální změna na pozici správce knihovnického systému (v lednu 2010)
pak přinesla předávání i přerozdělení jednotlivých činností správce, včetně předávání
informací a zaškolení.
Oddělení dále zajišťuje:
− tisk čárových kódů a nastavení tiskárny pro tisk čárových kódů,
− údržbu a aktualizaci Digitální knihovny fondů na www stránkách knihovny
http://dig.vkol.cz/, http://mapy.vkol.cz/ a http://kramerius.vkol.cz/
− 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,
− spolupráci na projektu rekonstrukce PS, IS atd.,
− účast na testování softwarového produktu fy Ex Libris Primo, nadstavby nad
knihovnickým systémem.

Projekty, nadace
Pracovníci oddělení pracovali nebo vypomáhali ve spolupráci s ostatními odděleními na
následujících projektech:
− výměna softwaru a hardwaru v AV Galerii pro handicapované spoluobčany, včetně
proškolení obsluhy pracovníky Tyflocentra,
− sdílená katalogizace (realizována ve spolupráci s NK ČR a MZK Brno),
− projekt Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Vědecké knihovně
Olomouc, rutinní dodávání záznamů do Národní autoritní báze,
− projekt Culture/EOD, poskytování služby EOD (eBooks on Demand), účast na projektu
v požadovaném rozsahu činností (překlady textů, spuštění služby, účast na workshopech,
pořádání OpenDay, informování veřejnosti o službě, schůzky a spolupráce s dalšími
poskytovateli služby), nákup a zprovoznění softwaru Flipping Book pro usnadnění
prohlížení naskenovaných knih na webu,
− účast na konferenci pořádané Olomouckým krajem Kulturní dědictví – společná úloha,
předání informací o poskytované službě EOD zástupkyni knihovny v Opoli,
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− spolupráce s knihovnami a UZS ČR na projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců
organizací působících v sekci kultura s cílem umožnit zvýšit kvalifikaci svých
zaměstnanců pomocí inovativních knihovnických kurzů, kurzů k vedení projektu,
ekonomiky, ale i jazykových kurzů a kurzů k problematice IT,
− spolupráce na přípravě a testování registru digitalizace pro ČR,
− podání žádosti na dotaci Nadace ČEZu na nákup serveru pro firewall, stanice do AV
studovny a učebny.

Semináře, konference
Ve dnech 4. - 6. října VKOL pořádala kolokvium českých, slovenských a moravských
bibliografů, organizací bylo pověřeno oddělení RSKOK, akce byla velmi kladně hodnocena
účastníky.

Služební cesty, stáže
21.-22.1.2009
19.2.2009
10.-12.3.2009
7..8.4.2009
28.4.2009
14.-15.5.2009
20.5.2009
26.5.2009
3.6.2009
7.-11.6.2009
16.6.2009
24.6.2009
20.7.2009
6.-8-9.2009
30.10.2009
20.11.2009

Služební cesty
Systémové školení Aleph
Seminář elektronické dodávání dokumentů. Smlouva NKP a agentura Dilia
Systémový seminář Ex Libris 2009
SUAleph I.2009
Digitalizace a krajské úložiště
Jednání k projektu EOD, startovací workshop
Seminář Bezpečný provoz sítí a služeb
Konference Digitální zpřístupnění kulturního bohatství
Jednání ke službě eBooks on Demand
Konference Caslin 2009 – institucionální repozitáře a Open Access
Seminář PRIMO
Knihovny současnosti 2009
Registr digitalizace
Seminář Knihovna a architektura 2009
Hromadné opravy dat v Alephu
Seminář účastníků Souborného katalogu ČR

8. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje
Začátek roku 2009 přinesl Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje
personální změny. 1. ledna 2009 se vedoucí oddělení stává Mgr. Olga Chmelíčková, která ve
funkci nahradila dr. Romana Giebische, který odešel do Národní knihovny ČR v Praze. Další
personální změnou byl na začátku února 2009 nástup Bc. Miroslavy Dvorské, která vystřídala
Mgr. Barboru Nejezchlebovou.
Na začátku roku bylo hlavním úkolem se rychle seznámit s chodem knihovny, oddělení a
se systémem knihoven v Olomouckém kraji. Pracovnice oddělení navštívily postupně všech
sedm pověřených knihoven. Nové vedení chtělo navázat na několikaletou dobrou práci Mgr.
Giebische PhD.
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Dne 8. ledna 2009 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými
knihovnami smlouvy o přenesení regionálních funkcí. Vědecká knihovna v Olomouci
pověřila výkonem regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji pro rok 2009 následující
knihovny:
Knihovna města Olomouce
Městská knihovna Šumperk
Městská knihovna Přerov
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Městská knihovna Hranice
Městská knihovna Prostějov
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku
Se všemi pověřenými knihovnami je dobrá spolupráce, která napomáhá rozvoji základních
i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb
Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje podalo v roce 2009 dva
projekty. Již tradičně projekt VISK, program VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání pracovníků
knihoven v oblasti ICT. Školení financovaná z tohoto programu byla nabídnuta všem
profesionálním, neprofesionálním i specializovaným knihovnám v Olomouckém kraji.
Celkem se realizovalo 10 kurzů, kterých se zúčastnilo 103 knihovníků z celého Olomouckého
kraje. Do výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století byl pak podán druhý projekt na
vybudování fondu zvukové knihovny.
Pracovnice oddělení RSKOK sestavily publikaci Statistické výsledky činnosti veřejných
knihoven Olomouckého kraje 2007 – 2008, která vychází jednou za dva roky. Zpracované
sledované ukazatele by měly knihovnám umožnit porovnání svých výsledků činnosti
knihovny s ostatními knihovnami v kraji.
K porovnání a motivaci knihoven slouží i Standardy veřejných knihovnických a
informačních služeb knihoven. Pracovnice Oddělení regionálních služeb knihovnám
Olomouckého kraje provedly v roce 2009 jejich analýzu. Ta je přístupná na webových
stránkách
Vědecké
knihovny
v Olomouci
http://www.vkol.cz/cs/regionalnifunkce/dokumenty-rf/.
V průběhu celého roku 2009 byla aktualizována databáze knihoven Olomouckého kraje,
která je zveřejněna na webových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci
http://www.vkol.cz/cs/regionalni-funkce/.

Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL v roce 2009
I ve školním roce 2009/2010 pokračoval rekvalifikační knihovnický kurz pro profese –
knihovník/knihovnice. Odborným garantem je i nadále doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Rekvalifikační kurz s dotací 160 hodin navštěvuje 12 posluchačů.
Přehled pořádaných přednášek a seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 239 posluchačů:
Měření výkonu a kvality činnosti knihoven, přednášel PhDr. Vít Richter z Národní
knihovny ČR
přednáška Poznatky a zkušenosti z cesty po veřejných knihovnách v USA, přednášela
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce
přednáška Kdo si čte, nezlobí aneb Dětská literatura očima knihovnice, přednášely
pracovnice dětského oddělení Knihovny města Olomouce, Mgr. Milena Orlichová a Mgr. Eva
Šindlerová
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třídenní školení Katalogizační pravidla AACR2® + věcný popis, školily pracovnice
Vědecké knihovny v Olomouci, PhDr. Libuše Machačová, Bc. Marcela Mátlová, a Mgr.
Kateřina Adamová
školení Jmenné selekční údaje ve formátu MARC 21, přednášela PhDr. Libuše
Machačová z VKOL
přednáška Práce s dětmi ve veřejných knihovnách, přednášela Mgr. Zlata Houšková
z Národní knihovny v Praze
školení Jmenná katalogizace pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21, přednášela
PhDr. Libuše Machačová
školení Jmenná katalogizace přítisků a přívazků ve formátu MARC 21, přednášela
PhDr. Libuše Machačová
školení Katalogizace elektronických zdrojů, přednášela PhDr. Lenka Jelínková
přednáška Paměť na tváře a jména – společenská dovednost a pracovní nutnost,
přednášela Jana Vejsadová
přednáška Vánoční zvyky a tradice v práci knihoven, přednášel Mgr. Ivan Hlavatý
Z projektu VISK 2 byly uspořádány tyto kurzy:
kurz práce s textovým editorem MS WORD
kurz práce s tabulkovým kalkulátorem MS EXCEL
školení Internet a elektronická pošta
expertní kurz Digitalizace v knihovně
kurz práce s programem Power Point
kurz na práci s programem Adobe Photoshop
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E. Bibliografie VKOL 2009
Vydané publikace
Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5. -6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci,
Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2009.
ISBN 978-80-7053-283-6
Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Olomouckého kraje v letech 2007 a 2008. –
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2009.
ISBN 978-80-7053-284-3
Střední Morava: kulturně historická revue. - Sv. 28 (2009).
ISBN 978-80-7053-282-9
VK v Olomouci v roce 2008 : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2008 /
sest. Hana Študentová. – Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2009.
KROK: knihovnická revue Olomouckého kraje. - Roč. 6, č. 1-4 (2009).
ISSN 1214-6420
Všechna vydaná čísla KROKu jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL:
www.vkol.cz, oddíl dokumenty.
ISSN 1214-648X (elektronická verze)

Další publikační činnost pracovníků VKOL (články, statě, referáty)
Aktualizace fondů a změny v elektronickém katalogu ve Vědecké knihovně v Olomouci /
Libuše Machačová, Blanka Sedláčková.
In: KROK. - Roč. 6, č. 1 (2009), s. 6-12.
Akviziční seminář už podevatenácté / Blanka Sedláčková.
In: Čtenář. - Roč. 61, č. 9 (2009), s. 318-319.
Atlasy Claudia Ptolemaia ve Vědecké knihovně v Olomouci do roku 1550 / Jiří Glonek.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5. -6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna, Brno: Sdružení
knihoven České republiky, 2009. - S. 55-67.
Digimon - digitalizace a mikrofilmování moravských novin: záchrana novin jakožto
historického pramene / Lubomír Novotný.
In: Čtenář. - Roč. 61, č. 10 (2009), s. 348-349.
Kauza „Abeles“ / Lubomír Novotný.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5. -6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna, Brno: Sdružení
knihoven České republiky, 2009. - S. 199-225.
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Nová Národní technická knihovna v Praze – první kroky, první dojmy … / Vladimír Klásek.
In: KROK. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 21-23.
Nové prvotisky - etiam etiamque / Rostislav Krušinský.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5. -6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna, Brno: Sdružení
knihoven České republiky, 2009. - S. 155-165.
O mezinárodní meziknihovní výpůjční službě, tj. o lidech / Božena Zdeňková.
In: KROK. - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 7-9.
O světě knih a knihoven Bohuslava Smejkala / Hana Študentová.
In: KROK. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 55-56.
Průvodce světem technických norem: distribuce ČSN v roce 2009 / Hana Študentová.
In: Čtenář. - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 154-155.
Radost pro oči i dlaně: [výstava pro nevidomé ve VKOL] / Helena Veličková.
In: KROK. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 57-58.
Sekce pro historické fondy / Hana Študentová.
In: Sdružení knihoven České republiky. - Brno: Sdružení knihoven ČR, 2009. - S. 103.
Tobias Stimmer a jeho knižní ilustrace ve fondu VKOL / Petra Kubíčková.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5. -6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna, Brno: Sdružení
knihoven České republiky, 2009. - S. 25-35.
Tohle místo si vybrali už Římané / Hana Študentová.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 85 (10. 4. 2009). Střední Morava Dnes. - S. 4.
Vědecká knihovna v Olomouci Vám nabízí dva miliony / Jitka Sládková.
In: KROK. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 24-26.

Informace o knihovně v tisku
Badatel ukradl mapu za milion: Vědecká knihovna v Olomouci přišla o vzácnou mapu světa
od Petra Apiana z roku 1520 / Roman Helcl.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 60 (12. 3. 2009). Střední Morava Dnes. - S. C/[1].
Cizinec zadržen za krádež dvou map / Miloslav Hradil.
In: Právo. Střední a východní Morava. - Roč. 19, č. 60 (12. 3. 2009), s. 13.
Hmatová výstava o českých panovnících / Vlasta Hradilová.
In: Právo. Střední a východní Morava. - Roč. 19, č. 91 (18 .4. 2009-19. 4. 2009), s. 25.
Karel Čtvrtý a další panovníci. Sáhněte si… / (ls)
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 85 (10. 4. 2009). Střední Morava Dnes. - S. 2.
Knihovna vystavuje zakázané knihy / (iv).
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In: Naše adresa Olomouc. - Roč. 1, č. 17 (21. 9. 2009), s. 14.
Knihovna: Stop plýtvání papírem / (ČTK).
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 170 (23.7.2009). Střední Morava Dnes. - S. 3.
Knihovna již získala dva miliony knih / (luc).
In: Olomoucký deník. - Č. 242 (16.10.2009), s. 5.
Knihovna má nejlepší webové strany / (paš).
In: Olomoucký deník. - Č. 88 (15.4.2009), s. 3.
Knihovnu střeží nové kamery : po krádeži vzácné Apianovy mapy Vědecká knihovna
Olomouc zpřísnila i badatelský řád / Michaela Michalcová.
In: Olomoucký deník. - Č. 245 (20.10.2009), s. 4.
Knihy Mikuláše Pázmánye v olomoucké knihovně / Eszter Kovács .
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné
konference, Olomouc, 5. -6. listopadu 2008. - Olomouc: Vědecká knihovna, Brno: Sdružení
knihoven České republiky, 2009. - S. 83-91.
Mapa za miliony je v trapu : Polák ukradl z Vědecké knihovny v Olomouci památku ze 16.
století / Michaela Michalcová.
In: Olomoucký deník. - Č. 60 (12.3.2009), s. [1], 3.
Mapa zachycuje i pruská děla / čtk.
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 30 (5.2.2009), s. 5.
Nahlédněte do středověkého mystického spisu / Lenka Strnadová.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 82 (7.4.2009). Střední Morava Dnes. - S. 1.
Nejlepší webové stránky má olomoucká Vědecká knihovna / (ih).
In: Olomoucký kraj. - Roč. 8, č. 4 (23.4.2009), s. 1.
Olomoucká knihovna získala vzácnou mapu / Miloslav Hradil.
In: Právo. Severní Morava. - Roč. 19, č. 31 (6.2.2009), s. 20.
Olomoucká vědecká knihovna má nejlepší web / (paš).
In: Šumperský a Jesenický deník. - Roč. 20, č. 88 (15.4.2009), s. 2.
Polák dostal za krádež map pět let vězení / Michaela Michalcová.
In: Šumperský a Jesenický deník. - Roč. 20, č. 194 (20.8.2009), s. 2.
Rukopisy uvidí každý. Digitálně / Lenka Strnadová.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 31 (6.2.2009). Střední Morava Dnes. - S. B/3.
Ředitelka Vědecké knihovny Hana Študentová: chci zpřístupnit červený kostel veřejnosti.
In: Olomoucký Večerník. – Roč. 6, č. 8 (23.2.2009), s. 10.
Studovnu střeží dvě kamery. A osobní údaje badatele / Roman Helcl.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 60 (12.3.2009). Střední Morava Dnes. - S. C/2.
36

Unikát detailně mapuje obléhání v roce 1758 / (tk).
In: Olomoucký deník. - Č. 30 (5.2.2009), s. 3.
Unikátní atlas uvidí i Litovel / Lenka Strnadová.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 57 (9.3.2009). Střední Morava Dnes. - S. D/4.
Unikátní rukopisná mapa obléhání Olomouce roku 1758 ve Vědecké knihovně v Olomouci.
In: Střední Morava. - Roč. 15, č. 29 (2009), s. 132.
V Litovli vystaví portolánový atlas / (pam).
In: Olomoucký deník. - Č. 64 (17.3.2009), s. 2.
V Olomouci vystavují vzácný spis / Vlasta Hradilová.
In: Právo. Střední a východní Morava. - Roč. 19, č. 83 (8.4.2009), s. 10.
Vědecká knihovna bude zelenější / luc.
In: Šumperský a Jesenický deník. - Roč. 20, č. 168 (21.7.2009), s. 2.
Vědecká knihovna má dvoumiliontou knihu / (ČTK).
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 241 (15.10.2009). Střední Morava Dnes. - S. 2.
Vědecká knihovna má nejlepší webové stránky.
In: Kdy-kde-co. - Č. 5 (2009), s. 51.
Vědecká knihovna přišla o mapu za miliony / Michaela Michalcová.
In: Šumperský a Jesenický deník. - Roč. 20, č. 60 (12.3.2009), s. 2.
Vědecká knihovna už má dva milióny knih / Vlasta Hradilová.
In: Právo. Olomoucký kraj. - Roč. 19, č. 239 (13.10.2009), s. 13.
Vědecké knihovně se podařil výjimečný kup: mapa pocházející z 18. století popisuje obléhání
Olomouce den po dni / Tomáš Kasal.
In: Hranický deník. - Č. 30 (5.2.2009), s. 2.
Vlastivědná revue Střední Morava vyjde letos jen jednou: [VKOL jako vydavatel] / Bohumír
Kolář.
In: KROK. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 48.
Výstava reliéfů: sahat na exponáty je povoleno / (paš).
In: Olomoucký deník. - Č. 86 (11.4.2009), s. 3.
Vzácná mapa zmizela z knihovny / (leh).
In: Radniční listy. - Roč. 11, č. 3 (31.3.2009), s. 27.
Vzácný tisk pašijových textů v muzeu: dílo Johannesa Geilera von Kayserberga zapůjčila
olomoucká Vědecká knihovna / Vlasta Hradilová.
In: Právo. Střední a východní Morava. - Roč. 19, č. 85 (10.4.2009), s. 14.
Za krádež map dostal pět let vězení / Veronika Štefková.
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In: Naše adresa Olomouc. - Roč. 1, č. 13 (24.8.2009), s. 6.
Za krádež map pět let vězení / Jakub Štos.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 194 (20.8.2009). Střední Morava Dnes. - S. C/[1], 2.
Zloděj map možná měl komplice / Jakub Štos.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 94 (22.4.2009). Střední Morava Dnes. - S. C/[1], 2.
Zloděj mapy světa jde do vězení : Poláka, který v březnu vzal z olomoucké vědecké knihovny
dva tisky ze 16. století, soud poslal na pět let za mříže / Michaela Michalcová.
In: Olomoucký deník. - Č. 194 (20.8.2009), s. [1], 2.
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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
RNDr. Jitka Holásková

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 31.12.2009
Mgr. Adamová Kateřina
Bielská Květoslava
Bílá Šárka
Buchtová Marcela
Mgr. Chládková Nela
Mgr. Chmelíčková Olga
Coufalová Pavla
Bc.Dvorská Miroslava
Fňukalová Blanka
Mgr. Glonek Jiří
Halová Vlasta
Bc. Hašková Magda
Heitel Jiří
Hejmovský Alexandr
Helísková Kateřina
Mgr. Hofmanová Martina
Hofschneiderová Věra
Holá Marie
RNDr. Holásková Jitka
Horáčková Vlasta
Hrouzová Božena
Bc. Hrubá Lenka
Ing. Ivanovová Stanislava
Janů Libuše
PhDr. Jelínková Lenka
Jiříčková Renáta
Jurníčková Alena
Kačanovská Jaroslava
Mgr. Klásek Vladimír
Bc. Konečný Jaroslav
Mgr. Korhoň Miloš
Mgr. Koudelková Petra
Mgr. Krátká Libuše
Krsková Martina
Mgr. Krušinský Rostislav
Bc. Kurdíková Magda
Ing. Lauko Petr
Lovečková Jitka
Macháčková Eliška
PhDr. Machačová Libuše
Machát Jan
PhDr. Machátová Xenie
Mátl Pavel
Bc. Mátlová Marcela
Matoušková Marie

Nagy Blanka
Nakládalová Jaroslava
Novotná Ludmila
Mgr. Novotný Lubomír
Obrtlíková Eva
Ing.Olšinová Radomíra
Planá Ivana
Podhorná Vladimíra
Pokorná Alena
Mgr. Pokorná Veronika
Pollák Petr
Přichystalová Jarmila
Rypar Zdeněk
Bc. Schuster Břetislav
Schwábová Olga
Mgr. Sedláčková Blanka
Seidl Zdeněk
Mgr. Sládková Jitka
Smékalová Naděžda
PhDr. Spáčil Jiří
Stejskal Miloš
Strnadová Marie
Sýkora Daniel
Šenková Irena
Šimečková Jitka
Štáblová Věra
Ing. Študentová Hana
Švédová Kateřina
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
Živný Marek, DiS.
Celkem
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90 pracovníků

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009
věk
muži ženy celkem %
Do 20 let
0
0
0
0
21 – 30 let
1
10
11
12,2
31 – 40 let
10
17
27
30,0
41 – 50 let
7
10
17
18,9
51 – 60 let
3
24
27
30,0
61 a více let 3
5
8
8,9
celkem
24
66
90
100
%
26,7 73,3 100
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009
dosažené vzdělání
muži ženy celkem %
z toho knihovnické
základní
0
6
6
6,7
vyučen
4
6
10
11,1
úplné střední
2
5
7
7,8
úplné střední odborné 6
23
29
32,2 7
vyšší odborné
1
0
1
1,1
vysokoškolské
11
26
37
41,1 10
celkem
24
66
90
100
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2009
celkem
průměrný hrubý měsíční plat 16 888 Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2009
nástupy
odchody

počet
11
18

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2009
doba trvání počet %
do 5 let
39 43,3
do 10 let
11 12,2
do 15 let
11 12,2
do 20 let
14 15,6
nad 20 let
15 16,7
celkem
90 100,0
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Rekapitulace za organizaci
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Výkaz zisku a ztrát
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Rozvaha (bilance)
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Výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených za rok 2009
V roce 2009 byly provedeny ve VKOL následující dvě vnější kontroly:
kontrola provedená firmou Ernst&Young, s.r.o. pro Ministerstvo financí ČR - odbor
Mezinárodních vztahů, odd. 586 Centrum pro zahraniční pomoc. Jednalo se o ověření
realizace projektu DIGIMON - Digitalizace a mikrofilmování moravských novin
financovaný z FM EHP/Norska. Kontrola byla provedena dne 4.5.2009 a identifikovala
celkem dvě zjištění, jedno pozitivního a jedno negativního charakteru. Jako pozitivní byla
hodnocena volba digitalizace dokumentů z mikrofilmů, která je výrazně levnější proti
digitalizaci z původních dokumentů při srovnatelné kvalitě výstupu. Jako negativní byla
vyhodnocena nedostatečná transparentnost při realizaci výběrového řízení na stavební
úpravy pracoviště. Ve výzvě VKOL nebyla stanovena žádná hodnotící kriteria, podle
kterých bude probíhat hodnocení nabídek. Při samotném hodnocení pak nebyla hodnotící
komisí jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (Stavona
Olomouc – 399 626,88 Kč), nýbrž nabídka, která měla druhou nejnižší cenu (Provádění
staveb Olomouc – 426 458,99 Kč). Po ukončení kontroly byla celá záležitost s uvedenou
zakázkou řešena s Ministerstvem financí, kterému byla předložena veškerá dokumentace a
veškeré doklady, týkající se uvedené zakázky. Celá záležitost byla uzavřena v lednu
tohoto roku s tím, že VKOL dodržela podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace stejně
tak jako základní zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu definované v §
6 zákona č. 137/2006 Sb. a rozpracované v usnesení Rady Olomouckého kraje
UR/22/23/2005 Základní principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi zřízenými Olomouckým krajem. Negativní zjištění z ověření na místě tak
bylo uzavřeno a nebude dále evidováno Ministerstvem financí jako nesrovnalost.
kontrola MK ČR dne 19.5.2009 – kontrola věcného plnění 5 projektů v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 2 – mimoškolní vzdělávání
knihovníků za r. 2008. Kontrola nezjistila nedostatky v plnění cílů uvedených projektů.
V rámci vnitřních kontrol nebyly v roce 2009 zjištěny žádné závažné nedostatky
v činnosti naší organizace. Systém byl na základě doporučení kontroly KÚ OK v průběhu
roku ještě dopracován, hodnotíme jej jako účinný a přiměřený, poskytující dostatečné a
včasné informace pro řízení.
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Roční výkaz knihovně za rok 2009
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