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Vědecká knihovna v Olomouci, 2011

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL), příspěvková organizace Olomouckého kraje, je druhou nejstarší
a třetí největší knihovnou v ČR. Je to knihovna s právem povinného výtisku, která plní funkci krajské
knihovny. Její poslání a činnost je vymezena knihovním zákonem a zřizovací listinou.

Nejvýznamnější událostí roku 2011 v životě knihovny byla bezesporu realizace investiční akce v řádu
několika milionů korun – . Projekt rekonstrukce byl
započat v roce 2006, měl řešit zejména chybějící prostor pro zázemí půjčovních služeb. Během dalších
let byl postupně doplňován, byla to reakce na vývoj v poskytování knihovních služeb a otevření se
knihoven více veřejnosti. V konečné fázi projekt rekonstrukce zahrnoval stavební úpravy včetně
menších dispozičních změn, vybavení nábytkem na míru, úpravu sociálního zařízení a vybudování
nové vzduchotechniky v obou patrech budovy. VKOL získala novou prostornější vrátnici vybavenou
skříňkami a dvěma místy pro přístup do katalogu, v prvním patře větší prostor pro volný výběr
novinek, další pultové místo pro půjčování knih, ale i dostatečné zázemí pro přípravu knih
a pracovníky samotné. Drobnými dispozičními změnami, umístěním lístkových katalogů
do zaměstnaneckého prostoru knihovny a výměnou nábytku byla vytvořena příjemná odpočinková
zóna, kde si čtenáři mohou prohlédnout zapůjčené knihy, podívat se na internet nebo si jenom vyměnit
pár slov s přáteli. V chodbě 1. patra vznikl díky drobným stavebním úpravám uzavřený výstavní
prostor, který bude knihovna využívat jako galerii pro prezentaci svého fondu, pro instalaci
zapůjčených výstav nebo pořádání dalších kulturních akcí pro veřejnost. V následujícím roce VKOL
instaluje informační systém, který by měl přispět k lepší orientaci návštěvníků a dokončit tak snahu
knihovny o vytvoření kultivovanějšího prostředí.

Rekonstrukce trvala 4 měsíce. Vyjma týdenního zavření knihovny pro veřejnost před zahájením
a po dokončení úprav, VKOL poskytovala základní knihovní služby v hlavní studovně. Rekonstrukce se
dotkla práce téměř všech oddělení knihovny, probíhaly velké přesuny nábytku, zajišťování náhradních
pracovních míst, přesuny čtenářských počítačů, ale i částečná reorganizace v ukládání knih. Přesto
investiční akce proběhla podle harmonogramu bez žádných mimořádných problémů, při plynulém
poskytování základních služeb po téměř celou dobu rekonstrukce. Za to je nutno poděkovat všem
zaměstnancům knihovny. Poděkování je potřeba vyslovit také zřizovateli VKOL - Olomouckému kraji.
Bez uvolnění potřebných finančních prostředků by rekonstrukce nebyla vůbec možná.

Nedostačující prostor pro skladování knih řešila VKOL pronájmem dalších 324 m plochy již
pronajímaného externího skladu, do kterého byly dokoupeny regály. V době stavebních úprav do něj
byla přestěhována část knih a uvolněn tak zcela přeplněný prostor v rekonstruované budově
na Bezručově 2.

VKOL se jako každoročně zapojila do programů MK ČR, dotační tituly VISK a Knihovna 21. století jí
umožnily rozšířit zvukovou knihovnu pro osoby s poruchami zraku, zkvalitnit záznamy v katalogu,
ale i restaurovat vzácné staré tisky nebo pořádat mimoškolní vzdělávání knihovníků. Rok 2011 byl
posledním rokem realizace čtyřletého projektu

. Počet mikrofilmovaných stran dosáhl velmi úctyhodného čísla - 600 tisíc stran, z toho
digitalizováno bylo 76 tisíc stran. I když byl projekt v dubnu 2011 ukončen, VKOL v rámci udržitelnosti
projektu pokračuje v započaté práci. Přehled i náhled na již digitalizované noviny je veřejnosti
k dispozici na webových stránkách VKOL. Z dalších víceletých projektů je třeba vzpomenout

, jedním z výstupů projektu je budování webu s digitalizovanými knihami, které jsou volně
ke stažení. Velmi přínosným projektem pro VKOL byl a je víceletý projekt Unie zaměstnavatelských
svazů (UZS) . Inovační

rekonstrukce interiéru budovy Bezručova 2

2

DIGIMON – Digitalizace a mikrofilmování moravských
novin

Culture/EOD

Zvýšení adaptability zaměstnanců v organizacích pracujících v sekci kultura
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knihovnické a víceleté jazykové kurzy pomáhají zvýšit profesní úroveň zaměstnanců, podobně tak
cykly kurzů zaměřené na informační technologie nebo manažerské dovednosti či práci s lidmi.

VKOL disponuje velmi cenným knižním fondem, k jeho obohacení přispěl nákup několika vzácných
exemplářů, z nichž jako raritní je možno označit dílo Sebastiana Fuchse

(Louka u Znojma, 1596) s dřevořezy Jana Willenberga, nakoupeno ale bylo i několik starých
map. Některé vybrané exponáty knihovna představuje veřejnosti na tematicky uspořádaných
výstavách a snaží se ji takovou formou seznámit s bohatstvím svého historického fondu. Výstava

patřila mezi nejzajímavější v posledních letech, byla
uspořádána ve spolupráci s Vojvodskou veřejnou knihovnou E. Smolky z Opolí a podpořena v rámci
programu MZV ČR . Díky dotaci MZV ČR mohl být vydán reprezentativní katalog
výstavy, uspořádána konference a připraven sborník. Témata konference
přinesla další náměty pro spolupráci obou knihoven, která byla započata již v roce 2010.

Fond Vědecké knihovny v Olomouci je často žádán k zapůjčení pro výstavy jiných institucí, nebylo tomu
jinak ani v roce 2011. Mezi nejvýznamnější patří výstava ,
kterou pořádá Arcibiskupství pražské a Národní galerie Praha. Mimo jiné VKOL přispěla k pořádání
úspěšné výstavy Jiřího Suchého ve Vlastivědném muzeu v Olomouci poskytnutím kopií článků a zpráv
z novin od počátku jeho umělecké činnosti, sama pak uspořádala krátkou besedu s Jiřím Suchým nejen
o literatuře a knihách.

Knihovna v roce 2011 uspořádala mnohem více akcí pro knihovníky i veřejnost ve srovnání
s předešlými roky, z nejzajímavějších můžeme jmenovat přednášku
nebo celý v rámci festivalu .

Catechismus, Oder Kurtze
Summa

Silesia
Picta. Veduty slezských měst a staré mapy Slezska

Česko-polské fórum
Slezsko v proměnách času

Svatá Anežka česká – princezna a řeholnice

Současná skandinávská literatura
Týden vědy a technikycyklus přednášek

RNDr. Jitka Holásková
ředitelka VKOL





Odborná část

2.1 Knihovní fondy

Akvizice

V roce 2011 se knihovní fond rozrostl o 35 072
jednotek. Naprostá většina z tohoto počtu byla
získána na základě zákona o povinném výtisku.
Průběžně byly řešeny případy nerespektování této
normy, v průběhu roku bylo zasláno 15 urgenčních
doporučených dopisů a 3 ředitelské upomínky.
Dále bylo provedeno kolem 150 urgencí povinného
výtisku elektronickou poštou. Přírůstky hlavního
přírůstkového seznamu měly podle způsobu nabytí
následující složení:

povinný výtisk monografií 20 660
povinný výtisk seriálů 8 374
koupě 1 179

Nakupují se především exempláře žádané
literatury podle požadavků čtenářů a po prověření
četnosti výpůjček. Současně byl zakoupen také
soubor bibliofilií od bývalého dlouholetého
pracovníka knihovny Bohuslava Smejkala.

Vedle toho bylo přijato větší množství darů
z vyřazeného knižního fondu Knihovny města
Olomouce (cca 1 500 knih), z Knihovny
Přírodovědecké fakulty UP (cca 600 knih),
z Knihovny Fakulty tělesné kultury UP (cca 100
knih) a z Kněžského semináře (cca 200 knih).

Program mezinárodní výměny publikací fungoval
zavedeným systémem adresných objednávek. Touto cestou bylo získáno 525 publikací zahraniční
provenience v celkové hodnotě cca 393 750 Kč. Pro zachování reciprocity byly využity bezplatně
získané materiály z akvizičního převisu (celkový finanční vklad činil 2 035 Kč).

K drobným změnám došlo v činnosti úseku akvizice časopisů. VKOL v roce 2011 odebírala 3 648 titulů
časopisů, z toho 130 zahraničních. Rušil se odběr některých nevyužívaných titulů časopisů
z mezinárodní výměny. Současně však byl evidován nárůst objemu povinného výtisku periodik,
který si vynutil zvýšení kapacity skladu časopisů v podobě nástavby stávajících regálů.

V roce 2011 byl také větší prostor věnován akvizici starších dokumentů, které do fondu VKOL logicky
patří a dosud v něm chyběly. Tuto činnost převzali pracovníci úseku historických fondů a v průběhu
roku se podařilo realizovat akvizici 90 exemplářů různé povahy. Převažují mapy, bylo však zakoupeno
také pět starých tisků. Jsou mezi nimi tři tisky z 1. třetiny 17. století, které jsou evidovány pouze
v několika málo kusech a jako raritní se jeví dílo Sebastiana Fuchse
(Louka u Znojma, 1596) s dřevořezy Jana Willenberga. Z map je třeba vyzdvihnout extrémně vzácnou
mapu Gerarda de Jode (Antverpy, ca 1575)
nebo mapu Johanna Jakoba Lidla

(Vídeň, 1742).

Catechismus, Oder Kurtze Summa

Maravaniae Seu Moraviae Marchionatus Singulari
Neue und Accurate General Land-Karten der gantzen Marggraffschafft

Mähren

2

7

Celkem stav 31. 12. 2011 2 064 602

Základní fond 1 733 044

Vybraný fond krásné literatury 12 375

Pedagogická knihovna 8 652

České normy 83 513

České patenty 172 947

Fotodokumenty 27 163

Rukopisy 1 451

Mikrofilmy 585

AV dokumenty 18 439

CD–ROM 7 554

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011

Přírůstek základní fond 31 950

Patenty 595

AV dokumenty, CD+DVD+video 1 686

CD–ROM 841

Celkem přírůstek za rok 2011 35 072

Odpis 1 111
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Zpracování fondů

Správa fondů

Z celkového počtu 17 864 zpracovaných dokumentů bylo ve jmenném popisu 15 215 zpracováno
ve sdílené katalogizaci s Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou, z toho 4 328
záznamů bylo vytvořeno jmennými katalogizátory VKOL jako nové. Průběžně byly vytvářeny návrhy
na nové autority včetně návrhů unifikovaných názvů. Sledovaným údajem v rámci zpracování fondů je
průměrná doba zpracování, která za celý rok byla 25,7 dne (v roce 2010 byla 30,6 dne).

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.

Ve věcném zpracování fondů bylo za rok 2011 zpracováno 16 942 titulů. Sdílenou katalogizací prošlo
15 040 jednotek, z toho 3 832 jednotek dodali pracovníci VKOL jako nové.

Upraven byl popis zvukových nosičů, u kterých se začaly používat čárové kódy zároveň jako
přírůstková čísla, takže již není třeba vést papírové přírůstkové seznamy. Byly také zavedeny oddělené
báze pro hudbu a mluvené slovo, což urychluje vyhledávání v katalogu.

Díky projektu VISK 5 probíhá retrokonverze záznamů školních zpráv z generálního lístkového katalogu
VKOL do roku 1959 (919 nových záznamů) a pokračuje zpracování rezervních fondů starých tisků
(89 svazků).

Hlavním úkolem na úseku správy fondů bylo zajištění dalšího místa pro ukládání fondů. Toho bylo
dosaženo pronájmem místnosti v areálu GRIOS, která byla zatím částečně vybavena regálovou
technikou, a v letních měsících sem bylo přestěhováno téměř 40 000 svazků z hlavní budovy. Takto
uvolněný prostor byl zaplněn novými žádanými tituly. Stěhování pokračuje průběžně dál podle
aktuální potřeby, v blízké době ovšem bude nutno zakoupit další regály.

Knihovna nadále využívá jako depozitáře šest objektů, které v naprosté většině nejsou vhodné
pro dlouhodobé ukládání knih. Všechny sklady jsou však zcela zaplněné, proto přestěhování fondů
ani z těch nejméně přijatelných budov (Ostružnická, Sokolská, červený kostel) není možné. Vzhledem
k neexistující prostorové rezervě ve skladech stále přetrvává velmi akutní potřeba dobudování
depozitáře v Neředíně, který by VKOL pomohl zajistit místo na přibližně 20 let.

Revizí fondu prošlo 122 582 svazků, odepsáno bylo 1 111 svazků. Jednalo se převážně o svázané
ročníky starších, málo využívaných časopisů zahraniční provenience zničených plísní, dále
o dlouhodobé ztráty a také neuzavřené odpisy z minulosti, kdy byly knihy již dříve fyzicky vyřazeny,
stále ovšem figurovaly v evidenci knihovny.

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011
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2.2 Knihovnické a informa ní službyč

Služby čtenářům

Služby čtenářům byly v roce 2011 poznamenány rekonstrukcí části hlavní budovy. Rozsáhlé práce si
během letních měsíců (červen-září) vyžádaly dvě krátkodobá týdenní uzavření knihovny a také
omezení některých činností. Prioritou bylo zachování absenčního půjčování, které tak bylo po dobu
rekonstrukce přesunuto do hlavní studovny, kde byly také poskytovány informační služby. V důsledku
těchto změn nebyly v době přestavby realizovány prezenční výpůjčky monografií a časopisů,
ve výjimečných případech ale bylo možné čtenářským požadavkům vyhovět ve studovně vázaných
novin v nové budově (Bezručova 3), která fungovala bez omezení.

Omezení služeb mělo za následek pokles některých sledovaných ukazatelů. Oproti předcházejícím
letům byl nižší mimo jiné celkový počet výpůjček (480 522 dokumentů oproti 502 042 v roce 2010).
Nejsilnějším výpůjčním měsícem v roce byl měsíc březen s 54 727 výpůjčkami, což je nejvyšší měsíční
výkon v historii knihovny. Větším problémem je nižší počet aktivních čtenářů (16 853 oproti 17 600).
Více než polovinu z nich přitom tvoří studenti středních a vysokých škol, takže tento ukazatel do jisté
míry ovlivňuje politika a počet studentů Univerzity Palackého.

Základní přehled o počtu registrovaných čtenářů, návštěv a poskytovaných službách:

Počet zaslaných upomínek čtenářům dosáhl v roce 2011 počtu 47 618. V témže roce bylo po zaslání
poslední výzvy podáno 14 žalobních návrhů na čtenáře.

počet registrovaných čtenářů 16 853

výpůjčky celkem 480 522

absenční výpůjčky 411 613

prezenční výpůjčky 45 012

počet výpůjček v hlavní studovně 18 516

počet výpůjček vázaných novin 9 190

pasivní meziknihovní služby (MS) 22 292

aktivní meziknihovní služby v ČR 1 645

aktivní mezinárodní meziknihovní služby (MMS) 1 715

půjčování CD, MC, DVD, ZK 3 735

půjčování CD-ROMů 202

počet návštěvníků ve studovně vázaných novin 2 456

počet návštěv ve studovně pro handicapované 111

fotopráce 42 671

reprografické kopie 36 225
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Knihovna v roce 2011 využívala následující elektronické informační zdroje a vlastní databáze:

• Anopress
• ČTK
• EBSCOhost
• Web of Knowledge
• OCLC FirstSearch
• Library PressDisplay
• Manuscriptorium
• Wiley Online Library
• BiblioMedica
• SpringerLink

Novou službou pro čtenáře je absenční půjčování kompaktních disků. Od března se tak v souladu
s autorským zákonem půjčují CD, u kterých uplynulo 9 měsíců od vydání. Za půjčování se nevybírá
žádný poplatek.

Přetrvává velký zájem odborné veřejnosti o službu digitalizace na objednávku EOD. V roce 2011 jejím
prostřednictvím knihovna naskenovala 99 dokumentů z historického fondu a 19. století. Celkem už
touto cestou bylo zdigitalizováno 184 titulů, což řadí VKOL na přední místa v celoevropské síti
poskytovatelů služby EOD.

• Verlag Dashöfer
• Codexis
• Lexikon českých výtvarníků
• On-line katalog
• Databáze norem ČSN
• Databáze patentů
• Digitální knihovna novin, historických fondů, map
• ANAL
• REGO
• Naskenované lístkové katalogy 1801 – 1959

V prostorách VKOL proběhlo během roku množství akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Stěžejní
prací bylo uspořádání výstavy . Výstava byla
připravena ve spolupráci s partnerskou Vojvodskou veřejnou knihovnou v Opolí a návštěvníci si na ní
mohli prohlédnout kartografické unikáty Slezska od 16. do 19. století a s nimi také stejně stará
vyobrazení mnoha slezských měst z polské i české části této historické země. Expozice byla umístěna
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ve dnech od 6. do 30. září a jedním z jejích hlavních výstupů byl
výpravný katalog ve dvojjazyčném, česko-polském provedení.

Další výstavy uspořádala VKOL ve svých výstavních prostorách v prvním patře hlavní budovy:

• (18. ledna – 28. ledna),
• (31. ledna - 22. února),
• , výstava hudebních plakátů (1. března – 30. března),
• (1. dubna – 30. dubna),
• (2. května - 13. června),
• (5. října – 31. října),
• (16. listopadu – 30. prosince).

Silesia Picta. Veduty slezských měst a staré mapy Slezska

Free Culture/ Svobodná kultura, České autorské právo
Esperanto I.
Musik + X
Jeden za druhým. Výstava dětských výtvarných prací
Esperanto II.
Případ pro literaturu - Současná německy psaná detektivka
Nejkrásnější české a slovenské dětské knihy

2.3 ě ě řKulturn vzd lávací innost pro ve ejnostč

Akce pro veřejnost

zodpovězeno celkem 28 352 ústních a telefonických dotazů

bibliografických informací na vyžádání 1 274 (celkem 14 474 záznamů)



Vernisáž výstavy
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Pozvánka na výstavu
Silesia Picta

Konference
v Muzeu umění
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Přehled besed, autorských čtení a přednášek:

• přednáška o Moravanu
a jeho působení na Olomoucku (2. 3.),

• cestovatelská beseda spojená s promítáním
fotografií
(15. 3.),

• autorské čtení , nominovaného na cenu
Objev roku Magnesia Litera (29. 3.),

• přednáška
(6. 4.),

• prezentace knihy (13. 4.),
• autorské čtení a beseda s

(20. 4.),
• na výstavě

(29. 4.),
• autorské čtení a beseda s

(3. 10.),
• přednáška

(5. 10.),
• promítání německého seriálu

(6., 11., 13., 20. a 25. 10.),
• beseda ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s ,

otázky kladla Ivana Plíhalová (19. 10.),
• přednáška

(1. 11.),
• přednáška

(2. 11.),
• přednáška

(9. 11.),
• beseda , přednášel

(23. 11.),
• přednáška a výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

(5. 12.),
• autorské čtení a beseda s

(7. 12.).

Stabilně vysoký zájem je o exkurze po knihovně. Během roku
bylo provedeno 68 skupin, přičemž největší zájem byl
zaznamenán v říjnu (31 exkurzí). Převažují návštěvy ze škol,
většinou středních, především z Olomouce, které mají zpravidla
zájem o seznámení s kompletními službami knihovny. Exkurze
jsou prováděny zdarma.

Čeňku Kramolišovi

Romana Vehovského

Matěje Dadáka

Petra Komendy

Terezou Boučkovou

Bystrovanský šraml

Kateřinou Tučkovou

Jana Slavotínka

Jiřím Suchým

Heleny Illnerové

Jana Slavotínka

Vladimíra Wagnera

Radek Bartoň

Kamilou Holáskovou

Profesionální autostopař

Literatura a osobnosti
v hanáckém podhůří

HinterNational — Johannes Urzidil

Jeden za druhým

Jaroslav Vrchlický a olomoucký
dantolog Jan Blokša

Tváří v tvář zločinu/Im
Angesicht des Verbrechens

Náš vnitřní čas a jak s ním
žít v souladu

Sochař a básník Jiří Jílek
a jeho nadčasové dílo

Největší urychlovač LHC
odhaluje tajemství hmoty z počátku vesmíru.
Novinky po dvou letech činnosti LHC v CERNu

Pripjať Město duchů

Skleněná inspirace II – Vánoce v zahraničí
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2.4 Odborné činnosti

VKOL v roce 2011 uspořádala dvě konference pro odbornou veřejnost. První s názvem
(6. října) proběhla jako doprovodná akce výstavy

Slezsko
v proměnách času Silesia picta. Veduty slezských měst
a staré mapy Slezska Problematika historických a vzácných
knižních fondů

, druhou byl 20. ročník tradičního setkání
(20.-21. září), pořádaného pod hlavičkou Sdružení knihoven ČR.

Pracovníci knihovny připravili množství akcí pro knihovnickou veřejnost. Přednášek a seminářů
se celkem zúčastnilo 252 knihovníků z celého Olomouckého kraje:

• pracovní seminář , přednášela Mgr. Ladislava
Zemánková, Národní knihovna ČR (10. 1.),

• dvoudenní školení , školila PhDr. Libuše
Machačová (1. a 8. 2.),

• školení , školila Mgr. Anna Vitásková
(22. 3.),

• cyklus přednášek , přednášel Mgr. Radek Malý, Ph.D.
(23. 2., 23. a 30. 3.),

• školení , školila PhDr. Libuše
Machačová (13. 4.),

• , kde zazněly tři příspěvky: Knihovna roku Olomouckého
kraje 2011 – Obecní knihovna Skorošice v podání Marcely Kolmanové, druhý příspěvek Francouzské
mediatéky – služby poskytované francouzskými knihovnami, který přednesla RNDr. Lenka Prucková
a na závěr pohovořil kolega Roman Giebisch z Národní knihovny o SKIPu (27. 4.),

• školení , školila Mgr. Anna Vitásková (4. 5.),
• odborný seminář uspořádaný ve spolupráci s Městskou knihovou

Třinec a SKIPem 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje (11. a 12. 5.),
• přednáška , přednášela Mgr. Zuzana Tesaříková (8. 6.),
• přednáška , přednášel Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

(9. 11.),
• přednáška spojená s návštěvou výstavy , přednášela

Mgr. Veronika Hrbáčková (5. 12.),
• školení , školila PhDr. Lenka Šimková (12. 12.).

Pracovníci VKOL pracují v následujících skupinách a komisích:

• Komise programu VISK 5 Národní program retrospektivní konverze, PhDr. L. Machačová,
• Komise programu VISK 7 Kramerius, R. Vítková,
• Pracovní skupina pro analytické zpracování, Mgr. N. Smékalová,
• Pracovní skupina pro jmenný popis, PhDr. L. Machačová,
• Pracovní skupina pro věcný popis, Bc. M. Mátlová, PhDr. H. Veličková,
• Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů, PhDr. L. Šimková, PhDr. L. Machačová,
• Komise pro služby při NK ČR, Mgr. Vladimír Klásek,
• Regionální výbor SKIP 10, Mgr. O. Chmelíčková,
• Skupina pro informační vzdělávání uživatelů při SDRUKu, Mgr. O. Chmelíčková,
• Sekce pro regionální funkce při SDRUKu, Mgr. O. Chmelíčková,

Zpracování statistiky knihoven za rok 2010

Katalogizační pravidla AACR2 ve formátu MARC 21

Licencované elektronické informační zdroje ve VKOL

Současná česká literatura pro děti a mládež

Katalogizace ročenek podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21

Setkání knihovníků Olomouckého kraje

Volně přístupné elektronické informační zdroje
Zájmové vzdělávání dospělých

Současná skandinávská literatura
Osoby se specifickými potřebami v knihovnách

Skleněná inspirace II. – Vánoce v zahraničí

Katalogizace elektronických zdrojů

®

®
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• Skupina vzdělávání při SKIPu, Mgr. O. Chmelíčková,
• Pracovní skupina pro novelizaci standardu VKIS, Mgr. O. Chmelíčková,
• Sekce pro historické fondy při SDRUKu, Mgr. R. Krušinský, Mgr. J. Glonek.

Knihovna v roce 2011, stejně jako v předchozích letech, spolupracovala se Střední odbornou školou
v Olomouci – Řepčíně formou dlouhodobých praxí pro studenty, kteří se v průběhu celého roku
seznamovali s jednotlivými knihovními provozy. Několik krátkodobých praxí ve VKOL absolvovali také
studenti a studentky Slezské univerzity v Opavě.

V oblasti ochranného reformátování bylo významné oficiální ukončení projektu . Na novém
mikrografickém pracovišti bylo během tří let trvání projektu mikrofilmováno 600 854 stran,
z toho 76 000 stran bylo převedeno i do digitální podoby. Mikrofilmována byla tato periodika:

Od května 2011 pokračuje celý projekt v rámci udržitelnosti, takže na pracovišti jsou mikrofilmovány
další moravské tituly 19. - 20. století (

aj.).
Náklady na další provoz pokrývá zřizovatel knihovny, Olomoucký kraj.

Knihovna byla úspěšná také při sestavování projektů v programu VISK. Podařilo se získat nemalé
částky na digitalizaci převážné části novinového titulu (1880-1920) z programu
VISK 7. Vedle toho byla realizována také digitalizace 5 středověkých rukopisů z programu VISK 6,
významným krokem byla zejména opětovná digitalizace Bible olomoucké, která už sice v minulosti
naskenována byla, ovšem v neuspokojivé kvalitě.

Paralelně s těmito aktivitami probíhaly přípravy na účast VKOL v projektu Olomouckého kraje
, spolufinancovaného .

Jedním z výstupů projektu připravovaného v rámci výzvy č. 8 IOP -
by mělo být nové digitalizační centrum Olomouckého kraje, které by se mělo mimo jiné zaměřit
na masovou digitalizaci fondů VKOL, a dále také důvěryhodné úložiště pro dlouhodobou archivaci
digitálních dat. Pracovníci VKOL připravili část podkladů pro výběrové řízení na hlavního dodavatele,
ve kterých byly specifikovány požadované vlastnosti vybavení vhodného pro digitalizaci knihovních
fondů. Zahájení realizace projektu je naplánováno na rok 2012.

Digimon

Die Neue Zeit, Prossnitzer Wochenschrift, Prossnitzer Wochenblatt, Wau-Wau, Vosa, Vyškovské noviny,
Das Volk, Volksfreund, Grenzpost, Sudetenland, Deutsche Stimmen aus Mähren, Občan, Grenzbote des
nordwestlichen Mährens, Mährisches Tagblatt, Tatar, Schönberger Zeitung, Mährische Gebirgspost, Hlasy
z Pobečví, Pozor, Čechoslovák, Litovelsko-Konicko, Hlasatel, Selská stráž, Deutsche Warte, Hanácká
republika, Proudy.

Schönhengster Zeitung, Römerstadter Zeitung, Hanácké listy,
Nordmährische Rundschau, Nordmährische Gebirgspost, Moravský sever, Schönberger Zeitung

Mährisches Tagblatt

Rozvoj
služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji Integrovaným operačním programem

Rozvoj eGovernmentu v území

2.5 Ochranné reformátování



2.6 Projekty a dary

Projekty

VKOL je členem konsorcia, které v rámci projektu INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) MŠMT ČR
obdrželo dotaci na elektronické zdroje. Jedná se o databázi EBSCOhost, OCLC FirstSearch
a Web of Knowledge.

Knihovna se podílela na přípravě konsorciálních projektů s Univerzitou Palackého v Olomouci,
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok 2012 a výše.

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011
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Projekt Popis Poskytovatel Celkové náklady
/vlastní podíl

Řešitel

Vzdělávání pracovníků v IT MK ČR 18 000/6 000 Mgr. Olga Chmelíčková

VISK 5 Retrokonverze školních
zpráv z generálního
lístkového katalogu do roku
1959

MK ČR 101 071/31 071 PhDr. Libuše
Machačová

VISK 6 Digitalizace středověkých
rukopisů v Olomouci

MK ČR 418 886/126 886 Mgr. Rostislav
Krušinský

VISK 7 Digitalizace periodika
Mährisches Tagblatt I.

MK ČR 753 601/229 601 Mgr. Miloš Korhoň

VISK 9 Obohacení národní báze
autorit o záznamy
jmenných záhlaví autorů
historických fondů

MK ČR 144 072/44 072 PhDr. Jiří Spáčil

K21 Doplnění fondu zvukové
knihovny VKOL

MK ČR 12 000/6 000 Mgr. Olga Chmelíčková

K21 Restaurování starých tisků z
fondů VKOL

MK ČR 100 000/50 000 Mgr. Rostislav
Krušinský

Opole Výstava Silesia Picta,
konference Slezsko v
proměnách času

MZV ČR
„Česko-polské fórum“

296 271/134 571 Mgr. Lubomír Novotný

Digimon Digitalizace a
mikrofilmování moravských
novin

MF ČR (FM
EHP/Norska) – dotace
za předchozí období

180 074/177 601

584 243 dotace
placena zpětně

Mgr. Lubomír Novotný

Culture / EOD eBooks on Demand – A
European Library Network
(EOD)

Innsbruck
MK ČR

436 533/141 266
(dotace MK ČR 77 000
na vlastní podíl snížila

50% účast VKOL)

RNDr. Jitka Holásková

Projekt UZS Zvýšení adaptability
zaměstnanců v organizacích
pracujících v sekci kultura

UZS finanční
prostředky budou
poukázány v r. 2012

Byl poskytnut
příspěvek na jízdné

a ubytování - 24 224,
vyúčtování proběhne v

roce 2012

Mgr. Olga Chmelíčková



Dary

VKOL obdržela knižní dary z vyřazených knižních fondů jiných institucí:

• Knihovna města Olomouce – 1 500 knih
• Knihovna Přírodovědecké fakulty UPOL – 600 knih
• Knihovna Fakulty tělesné výchovy UPOL – 100 knih
• Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc – 200 knih

VKOL obdržela 4 finanční dary určené na náklady spojené s tiskem katalogu výstavy SILESIA PICTA,
jednalo se o následující subjekty:

• Nadační ústav regionální spolupráce, Evropský parlament, kancelář poslance
ing. Jana Březiny – 5 000 Kč

• Jan Machovský, s.r.o. – 5 000Kč
• TopTeramo, s.r.o. – 5 000 Kč
• Omya CZ, s.r.o. – 2 000 Kč

Firma AMPACO ČR, s.r.o. přispěla k přípravě katalogu bezplatnou digitalizací map a vedut.
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Graduál loucký – sv. Michal přemáhající
ďábla (1499), VKOL sign. M IV 1

Katalog šumperské firmy na výrobu
kachlových kamen a keramického zboží

Franz Rollepaz (Šumperk, 1939),
VKOL sign. 1-239.687

Hypomnema Epistolarum (Hradec
Králové, 1617), VKOL sign. 997.323



18

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011

2.7 Regionální funkce knihovny

V lednu 2011 byly podepsány mezi VKOL a pověřenými knihovnami smlouvy o přenesení regionálních
funkcí knihoven v Olomouckém kraji pro rok 2011. Finanční částka 9 300 000 Kč vyčleněná z rozpočtu
Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí zůstala ve stejné výši jako v roce 2010 a byla
rozdělena následovně:

Knihovna města Olomouce 2 246 843 Kč
Městská knihovna Šumperk 1 803 345 Kč
Městská knihovna Přerov 1 103 076 Kč
Městská knihovna Lipník nad Bečvou 471 551 Kč
Městská knihovna Hranice 557 787 Kč
Městská knihovna Prostějov 1 677 268 Kč
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 540 130 Kč
Vědecká knihovna v Olomouci 900 000 Kč

Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2011 obsluhovala 491 knihoven, z nichž 45 bylo profesionálních.
Počet knihoven v kraji je v posledních letech stabilní a nedochází k velkému rušení knihoven.

V průběhu roku bylo provedeno 11 metodických návštěv v knihovnách, při kterých se řešily otázky
kolem statistiky, benchmarkingu, webových stránek knihoven, ale i zapojení knihoven do celostátních
knihovnických akcí pořádaných SKIPem. Během metodických návštěv jsou knihovníci seznámeni
i s možností získání finančních prostředků z různých grantů, které jsou pro knihovny určeny.

Aktuální informace z oboru byly knihovnám zasílány elektronickou poštou. Aktuality jsou také
umísťovány na webové stránky Vědecké knihovny v Olomouci v sekci regionální funkce. Během roku
se tato sekce webu rozšířila, tak aby knihovníci z kraje našli na jednom místě vše týkající se práce
v knihovně.

Byla vypracována tabulka s vyhodnocením plnění Standardu veřejných knihovnických a informačních
služeb za rok 2010 knihoven Olomouckého kraje.
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2.8 Edi ní a publika ní innostč č č

Vědecká knihovna vydává časopis KROK již více než 8 let. V roce 2011 byla připravena koncepce
pro další roky, která by měla završit jeho proměnu z Knihovnické revue Olomouckého kraje
ve skutečně Kulturní revui Olomouckého kraje.

Periodika (čtvrtletník KROK) 1
Publikace (katalog Silesia Picta, sborník HF, sborník Slezsko v proměnách času) 3
Články a odborné texty (i v periodikách a publikacích jiných institucí) 15
Tiskové zprávy 15
Rozhlas a TV 12

- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci,
2011 ; Brno : Sdružení knihoven ČR. - 244 s. ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL), 978-80-86249-61-2
(SDRUK).

- Olomouc : Vědecká
knihovna v Olomouci ; Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu,
2011. - 175 s. ISBN 978-83-88146-58-9.

- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. - 57 s.
ISBN 978-80-7053-294-2.

- Olomouc :
Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. - 30 s. ISBN 978-80-7053-291-1.

- Roč. 8, č. 1, 2, 3, 4 (2011). ISSN 1214-6420.

Všechna vydaná čísla jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL: www.vkol.cz, oddíl
dokumenty. ISSN 1214-648X (elektronická verze).

Problematika historických a vzácných knižních fondů : sborník z 19. odborné konference,
Olomouc, 20.-21. října 2010 / ed. Rostislav Krušinský.

Silesia Picta : veduty slezských měst a staré mapy Slezska = panoramy miast śląskich i mapy
Śląska : katalog výstavy / [editor Jiří Glonek ; překlady Ivana Dobrotová].

Slezsko v proměnách času = Śląsk przez wieki : sborník z odborné konference v rámci projektu
Veduty slezských měst a staré mapy Slezska - Panoramy miast śląskich i mapy Śląska : Olomouc,
6. září 2011, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc / [editor Lubomír
Novotný, Miloš Korhoň].

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 / sest. Jitka Holásková.

KROK : kulturní revue Olomouckého kraje.



Další publikační činnost

Boj o zemská zřízení na Opavsku a Krnovsku v 70. letech
17. století / Lubomír Novotný.

Cestování před velkou válkou (počátky turismu
u středostavovských složek moravské společnosti) /
Lubomír Novotný.

Desatero otázek a odpovědí … : RNDr. Jitka Holásková,
ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci / Jitka Holásková ;
[připravila] Ivana Dosoudilová.

EOD - Elektronické knihy na objednávku : staré knihy opět
živé / Rostislav Krušinský, Kateřina Kamrádková, Věra
Pospíšilíková.

Hrací karty ve Vědecké knihovně v Olomouci - zpráva
o nálezu / Rostislav Krušinský.

Jezuitská univerzitní knihovna v Olomouci a její mecenáši
/ Jiří Glonek.

In: Slezsko v proměnách
času = Śląsk przez wieki : sborník z odborné konference
v rámci projektu Veduty slezských měst a staré mapy
Slezska - Panoramy miast śląskich i mapy Śląska : Olomouc,
6. září 2011, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum
Olomouc /[editor Lubomír Novotný, Miloš Korhoň].
- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-
7053-294-2. - S. 41-45.

In: Problematika historických a vzácných
knižních fondů : sborník z 19. odborné konference, Olomouc,
20.-21. října 2010 / ed. Rostislav Krušinský. - Olomouc : Vědec-
ká knihovna v Olomouci, 2011 ; Brno : Sdružení knihoven
ČR. - ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL), 978-80-86249-61-2
(SDRUK). - S. 181-198.

In: Kdy-kde-co. - Leden
(2011), s. 39.

In: KROK : kulturní revue Olomouckého
kraje. - Roč. 8, č. 1 (2011), s. 43-46.

In: Problematika historických
a vzácných knižních fondů : sborník z 19. odborné konference,
Olomouc, 20.-21. října 2010 / ed. Rostislav
Krušinský. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci,
2011 ; Brno : Sdružení knihoven ČR. - ISBN 978-80-7053-292-
8 (VKOL), 978-80-86249-61-2 (SDRUK). - S. 86-96.

In: Olomoucké baroko : výtvarná kultura let
1620-1780.3,Historie a kultura /editoři Ondřej Jakubec, Marek
Perůtka ; [texty Ivana Bortlová et al.]. - Olomouc : Muzeum
umění Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87149-40-9. - S. 156-159.
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Klášterní knihovny v Olomouci a jejich rušení za Josefa II. / Jiří Glonek, Rostislav Krušinský.

Olomoucká Vědecká knihovna skrývá ještě řady pokladů / Jiří Glonek, Lubomír Novotný ;
[připravili] -rhe, mhe.

Řeka Odra a její pramen na starých mapách do konce 16. století / Jiří Glonek.

Sekce pro historické fondy / Jitka Holásková, Rostislav Krušinský.

Staročeské přípisky v tzv. herbáři Arnalda z Villanovy / Jiří Glonek.

Unikátní nález, aneb, Hráčské stopy ve Vědecké knihovně / Rostislav Krušinský.

Vědecká knihovna v Olomouci se vyvíjí / Jitka Holásková.

Veduty slezských měst a staré mapy Slezska : spolupráce moravských a slezských kulturních
institucí v praxi / Lubomír Novotný.

Veduty slezských měst v historickém fondu Vědecké knihovny v Olomouci / Rostislav Krušinský.

In: Olomoucké baroko :výtvarná kultura let 1620-1780.3,Historie a kultura /editoři Ondřej Jakubec,
Marek Perůtka ; [texty Ivana Bortlová et al.]. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2011.
ISBN 978-80-87149-40-9. - S. 143-155.

In: Olomoucký Večerník. - Roč. 8, č. 8 (21.2.2011), s. 10-11.

In: Slezsko
v proměnách času = Śląsk przez wieki : sborník z odborné konference v rámci projektu Veduty
slezských měst a staré mapy Slezska - Panoramy miast śląskich i mapy Śląska : Olomouc,
6. září 2011, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc /[editor Lubomír Novotný,
Miloš Korhoň]. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-7053-294-2.- S. 27-31.

In: Sdružení knihoven České
republiky v roce 2010 : ročenka / odp. redaktoři Jaromír Kubíček, Lea Prchalová. - Ostrava : Sdružení
knihoven ČR, 2011. ISBN 978-80-86249-60-5. - S. 133.

In: Problematika historických
a vzácných knižních fondů : sborník z 19. odborné konference, Olomouc, 20.-21. října
2010 / ed. Rostislav Krušinský. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011 ; Brno : Sdružení
knihoven ČR. - ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL), 978-80-86249-61-2 (SDRUK). - S. 39-57.

In: KROK : kulturní revue Olomouckého kraje. - Roč. 8, č. 3 (2011), s. 52-54.

In: KROK : kulturní revue Olomouckého
kraje. - Roč. 8, č. 1 (2011), s. 1.

In: KROK : kulturní revue Olomouckého kraje. - Roč. 8, č. 3
(2011), s. 44.

In: Slezsko v proměnách času =Śląsk przez wieki : sborník z odborné konference v rámci projektu
Veduty slezských měst a staré mapy Slezska - Panoramy miast śląskich i mapy Śląska : Olomouc,
6. září 2011, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc /[editor Lubomír Novotný,
Miloš Korhoň]. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-7053-294-2. - S. 32-34.
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3.1 Řízení a kontroly

• Knihovna vycházela ze svého plánu činnosti pro daný rok, jedním z podkladů byla koncepce
knihoven.

• Každý měsíc probíhaly porady vedení s výjimkou prázdnin. Zápisy z porad vedení byly uveřejňovány
na intranetu knihovny a zasílány na Odbor kultury a památkové péče Olomouckého kraje.

• Vyjma porad vedení byly svolávány operativní porady týkající se bezprostředně řešení speciálních
úkolů (rekonstrukce knihovny, časopisu KROK a redakční rady).

• Organizační řád a směrnice, které určují detailněji popis závazných postupů v knihovně,
jsou zveřejněny na intranetu knihovny a jsou průběžně aktualizovány.

• K 1. 7. 2011 došlo ke změně organizační struktury VKOL, Oddělení věcného zpracování fondu
bylo začleněno do Oddělení doplňování a zpracování fondu a byl vytvořen nově Úsek věcného
zpracování fondů. Vedoucí úseku se stala Bc. Marcela Mátlová, vedoucí rozšířeného Oddělení
doplňování a zpracování fondu je PhDr. Libuše Machačová.

• V prosinci bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího redaktora čtvrtletníku KROK
s nástupem 1. 2. 2012.

• Hospodaření knihovny je sledováno vedením na základě měsíčních účetních závěrek a výkazů,
zejména závazných ukazatelů rozpočtu.

• Knihovna zasílá čtvrtletní závěrky zřizovateli OK a do Centrálního systému účetních informací státu.
• Nákup publikací je řízen nákupní komisí, která se schází dle potřeby průběžně během roku. Částka

na nákup je dále rozčleněna na nákup českých a zahraničních publikací a na nákup do historického
fondu knihovny.

• Inventarizační komise provádí kontroly a připravuje inventární seznamy v souladu s pravidly
příspěvkových organizací.

V rámci vnitřních kontrol nebyly v roce 2011 zjištěny žádné závažné nedostatky v činnosti naší
organizace.

V roce 2011 byly provedeny ve Vědecké knihovně v Olomouci následující kontroly:

• Daňová kontrola FÚ v Olomouci zaměřená na zjištění skutečností v souvislosti s použitím dotací
poskytnutých MK ČR na základě rozhodnutí z let 2004-2005. Celkově byly zkontrolovány 3 dotace
z r. 2004 v celkové výši 686 tis. Kč a 7 dotací z r. 2005 v celkové výši 741 tis. Kč. Kontrola byla
zahájena 16. 3. 2011 a ukončena 12. 4. 2011 seznámením s výsledkem kontrolní činnosti. Kontrola
nenalezla žádné porušení rozpočtové kázně, nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly
za následek doměření daně či jiné sankce.

• Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven MK ČR
za rok 2010, podprogramu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků, projektu Vzdělávání
pracovníků knihoven v IT. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, v závěru dala doporučení pokračovat
i v dalších letech ve školeních počítačové/informační gramotnosti knihovníků v Olomouckém kraji
dle konkrétních potřeb.
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3.2 Informační technologie

V roce 2011 došlo k modernizaci sítě knihovny, a to jednak vyřazením dvou starších serverů ze sítě
knihovny, z nichž jeden byl nahrazen novým, ale také novým uspořádáním některých funkcí a služeb
v síti knihovny. Dále byla započata výměna zastaralého vybavení počítačové učebny, což přinese
zvýšení kvality pořádaných kurzů i možnost výuky vyšších verzí softwaru.

Podpora knihovního systému Aleph, podpora zaměstnaneckých i čtenářských počítačových míst včetně
dalšího softwarové i hardwarového vybavení, které knihovna využívá, patří mezi standardní činnosti
pracovníků IT ve VKOL. Stejně jako nepříliš viditelná, nicméně velmi důležitá práce spojená
s digitalizací fondu. Spolupráce se zřizovatelem na přípravě projektu krajské digitalizace, příprava
záznamů pro budoucí digitalizaci, testování registru digitalizace, ale i práce na koncepci sjednocení
digitálních knihoven přinesou své výsledky až v horizontu několika let.

Rychlý rozvoj informačních technologií nese zvýšené nároky na udržení odborné vybavenosti
pracovníků v oblasti IT, v souvislosti s tím je nutno velice kladně hodnotit projekt UZS ČR

, v jehož programu bylo několik různých kurzů věnovaným
problematice IT.

Zvýšení
adaptability zaměstnanců organizací



Rekonstrukce budovy VKOL
Bezručova 2
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3.3 Opravy a údržba

Nejnáročnější akcí v chodu knihovny byla bezesporu rekonstrukce budovy Bezručova 2. Pro čtenáře
tato rekonstrukce přinesla kultivovanější prostředí, pro zaměstnance pak kvalitnější zázemí
pro poskytování služeb.

Provádění stavebních úprav v historické budově s sebou nese vždy spoustu problémů. Nedostatečná
nebo zcela chybějící dokumentace, již realizované úpravy, které většinou nejsou v souladu s platnými
vyhláškami a normami, ale i problémy s odpady a elektřinou. Projekt rekonstrukce byl započat v roce
2006 a dokončen v prosinci roku 2010. Dlouhá doba přípravy projektu měla za následek mnoho
požadavků na jeho změny, nejvýznamnější z nich byla rekonstrukce sociálního zařízení a výměna
vzduchotechniky, a to již v době, kdy bylo vydáno stavební povolení. Plánovaná doba rekonstrukce
bez sociálního zařízení byla 6 měsíců, což bylo pro provoz knihovny nepřijatelné. Po vyhodnocení
situace se zástupcem investora ing. Voznicou z Odboru investic a evropských projektů KÚ OK, byla
doba realizace stavby zkrácena před vypsáním výběrového řízení na 4 měsíce a rekonstrukce
sociálního zařízení řešena změnou před dokončením stavby. Termín zahájení stavby byl určen
na 1. 6. 2011, náklady na ni činily 6,5 miliónů korun.

Knihovna se začala připravovat na rekonstrukci od března, bylo nutné naplánovat přesně přesuny
nábytku a najít místo pro lístkové katalogy. V další fázi bylo potřeba najít náhradní pracovní místa
pro pracovníky služeb a rozhodnout, v jakém rozsahu a kde bude VKOL poskytovat služby v době
rekonstrukce. Jako jediné vhodné místo se jevila hlavní studovna. Nejdůležitější bylo zajistit absenční
půjčování knih, informační služby a přístup na internet byly poskytován velmi omezeně vzhledem
k počtu počítačových míst. Zcela nedostupný byl volný výběr, německá knihovna a multimediální
studovna.

Stavební práce probíhaly v termínu od 1. 6. 2011 do 28. 9. 2011, tedy v době, kdy požadavky na služby
knihovny jsou vyjma konce září v útlumu. Veřejnost akceptovala tento provizorní stav bez větších
protestů a zaměstnanci zvládli ztížené podmínky pro výkon práce s potřebným nasazením. Knihovna
byla slavnostně otevřena dne 30. 9. 2011. Po ukončení rekonstrukce byla naistalována nová šikmá
schodišťová plošina, která je vyhrazena pro přístup vozíčkářů do knihovny.

Z dalších oprav je potřeba zmínit opravy výtahů v knihovně a opravy plynových kotlů v objektech
knihovny na Ostružnické a Holické ulici. Opravy výtahů jsou nepříjemným průvodním jevem
komplikujícím práci některých oddělení. Zejména nákladní výtah v hlavní budově nevykazuje
dostatečnou provozní spolehlivost, i přes v roce 2010 provedenou generální opravu.

V polovině roce 2011 bylo vypsáno výběrové řízení na koupi nového užitkového vozidla,
VW Transporter nahradil již 13 let starou dodávku stejné značky, kterou knihovna bude používat
do poloviny roku 2012, kdy končí platnost technické kontroly.
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Ekonomická část

4

Základní ekonomické údaje za rok 2011

Výnosy za rok 2011

Výnosy za rok 2011 celkem 40 993 944,28 K

Náklady za rok 2011

Náklady za rok 2011 celkem 40 765 891,36 K

Dotace celkem 37 524 242,00 Kč
z toho:

od zřizovatele 35 647 298,15 Kč
ze státního rozpočtu 1 292 700,00 Kč
z FM EHP/Norska 584 243,85 Kč

Výnosy z vlastní činnosti 3 469 728,28 Kč
z toho:

z prodeje služeb a výrobků 2 785 067,81 Kč
z pronájmu 182 476,00 Kč
ze zahraničí (projekt EOD) 218 266,83 Kč
z rekvalifikačního kurzu 40 500,00 Kč
čerpání fondů 109 670,86 Kč

osobní náklady (mzdy, odvody) 23 841 844,00 Kč
nákup knih vč. zvukových 550 769,45 Kč
nákup časopisů 268 648,39 Kč
přístup do databází 164 845,74 Kč
internet 288 000,00 Kč
vazby knih externí 1 213 886,00 Kč
nájem skladových prostor 1 243 697,00 Kč
ostatní náklady 13 194 200,88 Kč

č

č

Hospodářský výsledek za rok 2011 228 052,92 Kč
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Rozpo tová opat eníč ř

V roce 2011 byl rozpočet VKOL upraven rozpočtovým opatřením od zřizovatele
celkem ve 14 případech. Rozpočtová opatření se týkala:

• zajištění regionálních funkcí ve výši 900 000 Kč
• projektů v rámci programu VISK ve výši 998 000 Kč
• projektů v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 56 000 Kč
• projektu EOD – příspěvku MK ČR na pokrytí vlastního podílu ve výši 77 000 Kč
• projektu DIGIMON ve výši 582 243,85 Kč, na stejné částky byly stanoveny odvody z provozu
• konference k historickým fondům ve výši 25 000 Kč
• snížení odpisů ve výši 95 890 Kč
• snížení příspěvku na nájemné ve výši 33 130 Kč
• snížení příspěvku na provoz o úspory na hovorném z mobilních telefonů ve výši 27 414 Kč
• vrácení nevyužité části příspěvku na pořízení nového automobilu ve výši 75 256 Kč
• použití ušetřené částky z nákupu automobilu na dovybavení interiéru B2 ve výši 75 256 Kč

Dalšími 7 vnitřními rozpočtovými opatřeními byly řešeny:

• dotace z MZV na projekt Veduty slezských měst a staré mapy Slezska ve výši 161 700 Kč
• použití rezervního fondu – kuponů pro MMVS ve výši 92 670,86 Kč
• použití poskytnutých účelových darů ve výši 17 000 Kč
• použití prostředků ze zahraničí na projekt EOD ve výši 218 266,83 Kč
• použití prostředků z Opolí na spolufinancování projektu Veduty slezských měst a staré mapy Slezska

ve výši 41 100 Kč
• použití prostředků z odstupného za umístění přípojky NN na Holické ve výši

50 000 Kč
• přesuny v oblasti nákladových položek



Znak hradiské kanonie premonstrátů s postavou sv. Štěpána
(Bergwerck-Buch, Basilej, 1621), VKOL sign. III 13.778



Vědecká knihovna v Olomouci, 2011

29

Seznam příloh

5

1. Identifikační údaje, informace pro uživatele VKOL

2. Organizační struktura

3. Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2011

4. Základní personální údaje

5. Rekapitulace základních ukazatelů hospodaření

6. Výkaz zisku a ztrát

7. Rozvaha

8. Roční výkaz o knihovně



Vědecká knihovna v Olomouci, 2011

Název organizace: Vědecká knihovna v Olomouci

Služby pro veřejnost:

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)

Knihařská a restaurátorská dílna VKOL

Sídlo: Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc

IČ: 00100625

DIČ: CZ00100625

Telefon: 585 205 300

FAX: 585 225 774

E-mail:

Web:

pondělí – pátek 8:30–19:00

sobota 9:00–13:00

Adresa: Ostružnická 3, 779 11 Olomouc

Telefon: 585 222 375

E-mail:

Adresa: Sokolská 23, 779 11 Olomouc

Telefon: 585 223 343

info@vkol.cz

www.vkol.cz

olga.chmelickova@vkol.cz

Příloha 1

Identifikační údaje, informace pro uživatele
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Příloha 2

Organizační struktura VKOL

Ředitelka RNDr. Jitka Holásková

Zástupce ředitelky Mgr. Miloš Korhoň

Automatizace knihovny Ing. Dana Alková

Doplňování a zpracování fondů PhDr. Libuše Machačová

Akvizice Ing. Stanislava Ivanovová

Akvizice periodik Jaroslava Nakládalová

Multimediální studovna PhDr. Lenka Jelínková

Jmenné zpracování fondů PhDr. Libuše Machačová

Věcné zpracování fondů Bc. Marcela Mátlová

Ekonomika a provoz Ing. Radomíra Olšinová

Úsek správy a provozu Dagmar Tichá

Informační služby Mgr. Alexandr Hejmovský

Hlavní studovna

Bibliografie

Půjčovní služby Mgr. Vladimír Klásek

Výpůjční pult

Úsek meziknihovních služeb a studovna
vázaných novin

Božena Zdeňková

Volný výběr

Německá knihovna

Studovna vázaných novin

Fotodílna

AV galerie

Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje Mgr. Olga Chmelíčková

Správa fondu a historické fondy Mgr. Miloš Korhoň

Studovna historických fondů

Úsek správy fondů Jaroslava Kačanovská

Knihařská a restaurátorská dílna
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Příloha 3

Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2011

Mgr. Adamová Kateřina Machát Jan
Ing. Alková Dana PhDr. Machátová Xenie
Bielská Květoslava Mátl Pavel
Bílá Šárka Bc. Mátlová Marcela
Borůvková Lenka Matoušková Marie
Buchtová Marcela Nakládalová Jaroslava
Coufalová Pavla Němec Tomáš
Drápal Miroslav Mgr. Novotný Lubomír
Bc. Dvorská Miroslava Bc. Obrtlíková Eva
Fňukalová Blanka Ing. Olšinová Radomíra
Mgr. Glonek Jiří Planá Ivana
Halová Vlasta Podhorná Vladimíra
Bc. Hašková Magda Pokorná Alena
Heitel Jiří Mgr. Pokorná Veronika
Mgr. Hejmovský Alexandr Pollák Petr
Helísková Kateřina Rypar Zdeněk
Mgr. Hofmanová Martina Mgr. Sedláčková Blanka
Hofschneiderová Věra Bc. Seibertová Ivana
Holá Marie Seidl Zdeněk
RNDr. Holásková Jitka Mgr. Schuster Břetislav
Horáčková Vlasta Schwábová Olga
Bc. Hrubá Lenka Mgr. Sládková Jitka
Mgr. Chmelíčková Olga Mgr. Smékalová Naděžda
Ing. Ivanovová Stanislava PhDr. Spáčil Jiří
Janů Libuše Stejskal Miloš
PhDr. Jelínková Lenka Strnadová Marie
Jiříčková Renáta Sýkora Daniel
Jurníčková Alena Mgr. Šedajová Hana
Kačanovská Jaroslava Šenková Irena
Kadlčíková Eva Šimečková Jitka
Bc. Kejvalová Monika Šlehoferová Iva
Mgr. Klásek Vladimír Tallová Renata
Kolářová Kateřina Tichá Dagmar
Bc. Konečný Jaroslav Truneček Pavel
Konštacká Michaela Tůma Radko
Mgr. Korhoň Miloš Vachutka Jaroslav
Mgr. Krátká Libuše Velenová Olga
Krsková Martina PhDr. Veličková Helena
Mgr. Krušinský Rostislav Mgr. Vitásková Anna
Bc. Kurdíková Magda Vítková Radomíra
Ing. Lauko Petr Zdeňková Božena
Lavičková Helena Zdráhalová Marcela
Lovečková Jitka Žáčková Helena
Macháčková Eliška Žáčková Simona
PhDr. Machačová Libuše Živný Marek, DiS

celkem 90 pracovníků



1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2011

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2011

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2011

4. Celkový údaj o vzniku a skončení
pracovních poměrů zaměstnanců v roce
2011.

5. Trvání pracovního poměru
zaměstnanců – stav k 31. 12. 2011.

6. Průměrný počet zaměstnanců v roce
2011 byl 89,1 ve fyzických osobách,
82,5 v přepočtených stavech.

VKOL dosáhla v roce 2011 průměrný hrubý měsíční plat 17 242 Kč.

Během roku 2011 nastoupilo 7
zaměstnanců, odešlo 9.

(viz tabulka vpravo)

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011

Příloha 4

Základní personální údaje

věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0

21 – 30 let 2 8 10 11,1

31 – 40 let 8 21 29 32,2

41 – 50 let 8 12 20 22,2

51 – 60 let 3 21 24 26,7

61 a více let 3 4 7 7,8

celkem 24 66 90 100

v % 26,7 73,3 100

dosažené vzdělání muži ženy celkem % z toho knihovnické

základní 0 5 5 5,6

vyučen 4 8 12 13,3

úplné střední 3 4 7 7,8

úplné střední odborné 6 22 28 31,1 4

vyšší odborné 1 0 1 1,1

vysokoškolské 10 27 37 41,1 13

celkem 24 66 90 100 17

doba trvání počet %

do 5 let 33 36,6

do 10 let 14 15,6

do 15 let 14 15,6

do 20 let 10 11,1

nad 20 let 19 21,1

celkem 90 100



Příloha 5

Rekapitulace základních ukazatelů hospodaření

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011









Příloha 6

Výkaz zisku a ztráty

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011









Příloha 7

Rozvaha

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011











Příloha 8

Roční výkaz o knihovně

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011
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