Výroční zpráva
Vědecké knihovny v Olomouci
za rok 2012

Zpracovali: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Miloš Korhoň

© Vědecká knihovna v Olomouci, 2013
ISBN 978-80-7053-299-7

Obsah
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2012
1. Úvod

4

2. Odborná část

7

2.1 Knihovní fondy

7

2.2 Knihovnické a informační služby

9

2.3 Kulturně vzdělávací činnost pro veřejnost

10

2.4 Odborné činnosti

13

2.5 Ochranné reformátování

14

2.6 Projekty a dary

15

2.7 Regionální funkce

16

2.8 Ediční a publikační činnost

18

3. Provozní část

22

3.1 Řízení a kontroly

22

3.2 Opravy a údržba

23

3.3 Informační technologie

24

4. Ekonomická část

26

5. Seznam příloh

30

Vědecká knihovna v Olomouci, 2012
1
Úvod
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, její činnost je
vymezena knihovním zákonem 257/2001 Sb. a zřizovací listinou.
VKOL je příjemcem celostátního povinného výtisku a to téměř nepřetržitě od roku 1807. Tato
skutečnost ovlivňuje význam knihovního fondu VKOL, který je třetím nejrozsáhlejším, ale hlavně
jedním z nejkomplexnějších fondů v České republice.
Právo povinného výtisku šetří knihovně značné výdaje za nákup do knihovního fondu, roční přírůstek
se pohybuje nad 30 tisíci knihovních jednotek a ke konci roku 2012 bylo ve fondu VKOL 2 095 958
knihovních jednotek. Právo povinného výtisku je ale svázáno i s povinností vytvářet konzervační
fond, což předpokládá dostatečně velké a kvalitní skladovací prostory. Jejich nedostatek a stav je
po dobu několika posledních let jedním z největších problémů knihovny. Z celého fondu jsou pouze
necelá dvě procenta uložena v podmínkách, které jsou zcela v souladu se zásadami dlouhodobého
uchování fondů a větší polovina z celkového počtu knih je v depozitářích, které skýtají pramalou
ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Úložná kapacita přesto nedostačuje. VKOL tuto situaci řeší
zatím pronájmem externího skladu, v roce 2012 se jednalo již o plochu 1 500 m , přitom tato plocha
poskytuje rezervu jen do konce roku 2013. Situace se navíc zkomplikovala vyčerpáním úložné kapacity
červeného kostela. VKOL viděla možné řešení v převodu budovy po sovětském vojsku ke konci roku
2012 z majetku města Olomouce do majetku zřizovatele. Budovu, která by v ideálním případě byla
schopna zajistit prostorovou rezervu po dobu přibližně dvaceti let, má knihovna v pronájmu již několik
let, je však ve zcela nevyhovujícím stavu a bez postupné rekonstrukce není možné v ní knihy
uchovávat. Vzhledem k současným ekonomickým podmínkám převod nebyl realizován, takže hledání
cesty, jak vybudovat v dosahu knihovny sklad, který by poskytl přijatelné podmínky pro uložení
knih, zůstává nejdůležitějším úkolem vedení knihovny do dalšího období. Je zřejmé, že situace
vyžaduje koncepční řešení, pronájmy přinášejí nezanedbatelné náklady na vybavení regálovou
technikou, zvýšenou pracnost s nezbytným přestěhováním určité části fondu a problém „kam s nimi“ se
jenom odkládá, přitom chybějící prostor se ročně navýší nejméně o dalších 130 m .
Přes tento nevyřešený problém můžeme hodnotit rok 2012 v životě knihovny jako úspěšný. Zásluhu
na tom mají především zaměstnanci knihovny, kteří svou prací přispěli ke zkvalitnění a rozšíření
služeb pro čtenáře i k vytvoření příjemnějšího prostředí v knihovně. Za jejich úsilí je jim třeba
poděkovat.
VKOL pokračovala po úpravách čtenářského prostoru v roce 2011 v rekonstrukci multimediální
studovny, která nyní navazuje svým vzhledem na půjčovní halu. Její prostor se drobnými změnami
v uspořádání a výměnou nábytku nadechl a vytváří čtenářům mnohem příznivější podmínky. Současně
došlo ke zvýšení počtu míst s přístupem na internet. Také orientační systém knihovny vyčistil prostor
pro veřejnost od přemíry často zbytečných informací. Instalací obrazovek nad výpůjčním pultem
a v šatně knihovna získala navíc možnost upozornit na důležité změny nebo informovat o akcích
pro veřejnost.

4

Vědecká knihovna v Olomouci, 2012

Zcela mimořádným počinem VKOL v měsíci březnu roku 2012 bylo vyhlášení amnestie. Knihovna
nabídla čtenářům možnost vrátit během 14 dnů všechny knihy, multimediální nosiče a časopisy, aniž
by museli zaplatit poplatky z prodlení. Amnestie využilo 771 čtenářů, vrátili 1 398 knih a ušetřili tak
25 950 korun. Tento vstřícný krok knihovny umožnil čtenářům vyhnout se vymáhání knih soudní
cestou.
VKOL pokračovala v roce 2012 v rozšiřování služeb, koupila do svého fondu čtečky a dva iPady
a zahájila jejich půjčování. O novou službu je mezi čtenáři mimořádný zájem, takže bude zvážen nákup
dalších přístrojů. Významným přispěním pro čtenáře bylo i založení Anglo-americké knihovny.
Na jejím počátku stál dar z velvyslanectví USA – sbírka knih neziskové organizace Library of America,
která byla postupně doplňována o další tituly, zejména o zjednodušenou četbu a učebnicové sety. Často
téměř prázdné regály svědčí o tom, že tyto knihy naši čtenáři postrádali, a proto bude knihovna i
nadále rozšiřována. Také zavedení možnosti platby kartou za služby knihovny bylo veřejností vnímáno
pozitivně, svědčí o tom nárůst plateb během celého roku.
V jarních měsících proběhla na webových stránkách knihovny čtenářská anketa, která se zaměřila
zejména na kvalitu služeb, komunikaci pracovníků ve službách a porozumění užívané terminologii.
Anketa umožnila podat i náměty na zlepšení služeb nebo upozornit na nedostatky, které vnímají
čtenáři často odlišně než pracovníci. Anketu vyplnilo více než tisíc čtenářů a výsledné hodnocení
potvrdilo jejich spokojenost se službami VKOL. Jednotlivé připomínky byly směřovány spíše k ne příliš
intuitivnímu knihovnímu systému nebo nesrozumitelnosti knihovnických pojmů pro běžné čtenáře.
Knihovna během roku pořádala také různé zajímavé akce pro veřejnost. V roce 2012 to bylo celkem
15 přednášek a zajímavých besed. Zcela novou aktivitou bylo promítání německých filmů
s německými titulky zapůjčených z Goethe-Institutu, které se konalo dvakrát měsíčně, s výjimkou
prázdnin. Tato filmová představení si našla své návštěvníky a budou pokračovat i v roce 2013.
Také výstava s názvem „Bylo nebylo…“ byla připravena ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze.
Do knihovny přinesla změnu a oživení v podobě dětských návštěvníků. Na vernisáži proběhlo
představení divadla Tramtarie a následoval soutěžní kvíz o pohádkové ceny. Knihovna se tímto
způsobem snaží vychovat své budoucí čtenáře, ale také upozornit na dostatek prostoru pro fantazii,
který s sebou knihy přinášejí.
Knihovna již několik let spolupracuje s Vojvodskou knihovnou E. M. Smolky v Opolí, v roce 2012
proběhly v obou knihovnách společné výstavy, v Opolí byla instalována výstava Silesia Picta. Veduty
slezských měst a staré mapy Slezska v Olomouci a v Galerii Biblio, výstavním prostoru VKOL, výstava
s názvem Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919–1921). Zajímavé, ale ne příliš
známé období tvorby hranic mezi Československem, Polskem a Německem, bylo představeno pomocí
dobových materiálů, jako jsou letáky a novinové články. Velmi zdařilým shrnutím tématu byl katalog,
který byl vydán dvojjazyčně.
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Jako zcela mimořádnou akci je třeba označit uspořádání mezinárodní konference ve dnech
10. a 11. května Sémantické technologie v knihovnách: od textu ke struktuře – od slova k významu. VKOL
patří mezi jednu z nejaktivnějších knihoven v poskytování služby digitalizace knihy na požádání a jako
jeden z partnerů projektu eBooks on Demand – A European Library Network se rozhodla získat
i zkušenost při pořádaní většího mezinárodního setkání. Na konferenci přijelo 60 zástupců
paměťových institucí a univerzit z 12 zemí Evropy a všichni odjížděli z Olomouce spokojení, byť část
ze zahraničních návštěvníků dříve netušila, kde naše město leží.
Knihovna se pravidelně účastní programů Ministerstva kultury ČR, na dalších projektech spolupracuje
s Univerzitou Palackého a dalšími institucemi. Za nejvýznamnější v roce 2012 lze bezesporu označit
zahájení projektu Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, spolufinancovaného Integrovaným
operačním programem. Jeho část Digitalizace a ukládání je věnována uchování kulturního dědictví
Olomouckého kraje. Během roku se pracovníci knihovny podíleli na přípravě podkladů pro výběrové
řízení, na přípravě dokumentů pro digitalizaci a následně na jednání s dodavateli. Digitalizační
pracoviště, které bude v první investiční fázi projektu zbudováno v prostorách VKOL, bude z větší části
digitalizovat rozsáhlé fondy VKOL.
Na počátku roku 2012 došlo po nástupu nového vedoucího redaktora časopisu KROK k obměně
redakční rady, ke změnám v koncepci, ale i distribuci časopisu, který je k dispozici ve vybraných
institucích celého kraje. Časopis je také zveřejňován na webu knihovny hned po jeho vydání.

RNDr. Jitka Holásková
ředitelka VKOL
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2
Odborná část
2.1 Knihovní fondy
Akvizice
V roce 2012 se knihovní fond rozrostl o 32 741
nových jednotek. Prioritou je získávání povinného
výtisku, nákupy představovaly pouze okolo 3,5 %.
Přírůstky hlavního přírůstkového seznamu měly
podle způsobu nabytí následující složení:
povinný výtisk monografií
povinný výtisk seriálů
koupě
mezinárodní výměna
dary

23 110
5 564
1 154
470
195

Celkem stav 31. 12. 2012

2 095 958

Základní fond

1 762 941

Vybraný fond krásné literatury

12 375

Pedagogická knihovna

8 652

České normy

83 513

České patenty

173 648

Fotodokumenty
Rukopisy

27 163
1 451

Mikrofilmy

585

Významné obohacení fondu představoval dar
AV dokumenty
17 193
z velvyslanectví USA – knihy z ediční řady Library
of America. Kolekce 195 nejlepších a
CD–ROM
8 437
nejdůležitějších děl amerického písemnictví se
stala základem nově budované sbírky Angloamerické knihovny. Tento fond byl průběžně doplňován zejména učebnicemi a zjednodušenou četbou
a získal si mezi čtenáři velkou oblibu. Knihy se hodně půjčují.
Podobně žádané jsou i čtečky elektronických knih, které jsou stále půjčeny a mnohokrát zamluveny.
Program mezinárodní výměny se soustředil především na příjem monografií z aktuální knižní
produkce zahraničních nakladatelů a na zahraniční bohemika. Knihovní fond byl trvale obohacen
o 470 publikací zahraniční provenience v celkové hodnotě cca 400 000 korun.
Patrný byl v roce 2012 nárůst povinného výtisku na úseku časopisů. Oproti roku 2011 stoupl počet
došlých čísel časopisů ze 46 441 na 49 051 čísel. Zkompletováno a předáno ke svázání bylo
5 564 svazků.
Také v roce 2012 se podařilo realizovat několik mimořádných akvizicí do historického fondu.
Patří sem především dva staré tisky:
• VIA AD ELOQUENTIAM QUATUOR PASSIBUS EPISTOLARUM... (Olomucii, Typis Ignatii Rosenburg,
1707).
• Exekucy: Aneb, Wykonánij Weypowědi a Ortele sprawedliwého a hrozného nad Rebelly...
(W Holomaucy, u Mathyásse Handle, 1621).
V případě Exekucy… jde o významný a dosud neznámý unikát, totiž o přetisk Leopoldova vydání
na Moravě, za jehož autora je někdy pokládán Šimon Lomnický z Budče. Tématem tisku je pražská
poprava českých pánů roku 1621. Vedle toho se podařilo získat 16 regionálních map ze 17.–20. století
a také některé starší i novější tituly zahraniční odborné literatury.
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Zpracování fondů
Z celkového počtu 21 912 zpracovaných dokumentů bylo 19 606 zpracováno ve sdílené katalogizaci,
z toho 4 611 záznamů bylo vytvořeno jmennými katalogizátory VKOL jako nové. Ve věcné katalogizaci
bylo za celý rok 2012 zpracováno 16 646 titulů. Průměrný podíl v Clusteru za celý rok byl 33 %, což je
ve srovnání s rokem 2011 (25 %) výrazné zlepšení. O 2,5 dne se podařilo zkrátit také průměrnou dobu
zpracování, která v roce 2012 byla 23,2 dne.
Díky projektu VISK 5 byla dokončena retrokonverze záznamů školních zpráv z generálního lístkového
katalogu VKOL, nově vytvořeno bylo také 189 záznamů starých tisků z rezervního fondu.

Správa fondů
Ani v roce 2012 se nepodařilo nalézt uspokojivou odpověď na otázku dalšího ukládání fondů VKOL.
V průběhu roku bylo odstěhováno 9 000 svazků z hlavní budovy do pronajatého depozitáře Grios,
kapacita stávajících regálů tím ovšem byla téměř zcela vyčerpána. V závěru roku proto byl realizován
nákup dalších regálů, které v tomto skladišti zajistí ukládání fondů na dobu přibližně jednoho roku.
To ovšem platí pouze pro část fondu. Současně byla během roku 2012 téměř vyčerpána úložná kapacita
skladů v kostele, kde je ukládána část periodik. Při využití posledních možných prostorových rezerv
pro ně zřejmě bude nalezeno místo ještě pro rok 2013, pak už ale nebude jiná možnost než pronájem
dalších prostor v Griosu či jinde.
Revizí fondu prošlo 121 493 svazků, odepsáno bylo 1 385 svazků. Převážnou část tvořily zastaralé
zahraniční časopisy a knihy poničené plísní (415 exemplářů), dále odpisy A-fondu, tzn. dříve odepsané
tituly, které formálně nebyly vyřazeny z evidence knihovny a stále figurovaly v katalozích
(782 exemplářů) a také dlouhodobé ztráty (188 exemplářů).
V roce 2012 bylo svázáno přibližně o tři tisíce svazků méně než před rokem (15 244 svazků).
Tento pokles přibližně odpovídá nižšímu ročnímu přírůstku knihovny (32 741 oproti 35 072 z roku
2011), přesto náklady na ochranné vazby představují nadále značnou položku v knihovním rozpočtu
a v budoucnu budou hledány cesty, jak je snížit. Důležitou roli hraje počet časopisů, které docházejí
do knihovny a které jsou předávány ke svázání. V této oblasti byl právě rok 2011 výjimečný
(celkem 9 200 zkompletovaných svazků časopisů oproti 5 800 v roce 2012).
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2.2 Knihovnické a informační služby
Služby čtenářům
Také v roce 2012 připravila knihovna pro čtenáře některé inovace. Nejviditelnější změna se týkala
multimediální studovny, kde během roku proběhla rekonstrukce zahrnující výměnu podlahové krytiny,
novou výmalbu a výměnu starého nábytku za nový. Poslechová místa byla zrušena a místo nich byla
vytvořena čtyři nová pracovní místa s připojením k internetu. Jako náhrada za zastaralé hudební
přehrávače bylo pořízeno multimediální centrum, které umožňuje jak přehrávání hudby, tak i videa
nebo Blu-ray disků.
Díky rekonstrukci se zvýšil počet počítačů s připojením k internetu ve studovně na deset. Úměrně
tomu se zvýšila i návštěvnost studovny i přesto, že uživatelé knihovny mohou pro přístup k internetu
využít i počítače v hale vedle výpůjčního pultu.
Další úpravy měly za cíl usnadnit návštěvníkům orientaci v hlavní budově. Po delších přípravách
byl proto v první polovině roku instalován nový orientační a informační systém. Jednotlivá službová
pracoviště v hlavní budově byla označena piktogramy s jednotnou grafikou a v pohybu po budově
čtenářům pomáhá několik směrových tabulí, včetně plánů knihovny.
Za účelem lepší informovanosti čtenářů byly v prostorách výpůjčního oddělení a šatny také
zprovozněny dva terminály s informacemi pro návštěvníky. Prezentace se na nich pravidelně obměňují
a slouží především k upozornění na knihovní akce a novinky v provozu knihovny. Novinkou bylo také
zavedení terminálů pro platby kartou za knihovní služby.
Rekonstrukce ani jiné práce si nevyžádaly dlouhodobé zavření knihovny, počet knihovních výpůjček
tak znovu vystoupal nad hranici půl miliónu. Celkem bylo v roce 2012 půjčeno 500 296 dokumentů.
Nejsilnějším měsícem byl tradičně březen s 53 734 výpůjčkami. Naopak už druhým rokem po sobě
došlo k poklesu počtu aktivních čtenářů. V roce 2012 využilo služby knihovny 16 310 uživatelů
(v roce 2011 to bylo 16 853, v roce 2010 dokonce 17 600). Tento trend je znepokojivý a je zjevné,
že bude nutno hledat nové služby a způsoby, jak knihovnu pro nové i staronové čtenáře zatraktivnit.
Stabilně vysoký je zájem odborné veřejnosti o službu digitalizace na objednávku EOD – eBooks
on Demand. V roce 2012 bylo na základě uživatelských požadavků digitalizováno 83 knih. V digitální
knihovně VKOL je již zpřístupněno 310 titulů.
V rámci celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů připravila VKOL amnestii pro čtenáře, kteří vrátili
knihy po ukončení výpůjční lhůty. Po dobu jejího trvání byly odpouštěny poplatky za upomínky
při pozdním vrácení knih, multimediálních nosičů a časopisů. Amnestie měla poměrně širokou odezvu.
Možnosti vyhnout se placení poplatků využilo 771 čtenářů, kteří vrátili 1 398 knih a ušetřili si tak
25 950 korun. Tento vstřícný krok knihovny umožnil čtenářům vyhnout se vymáhání knih soudní
cestou, ke kterému knihovna v průběhu dalších měsíců přistoupila.
V jarních měsících proběhla anketa čtenářské spokojenosti. Formulář na webové stránce knihovny
vyplnilo víc než tisíc čtenářů, VKOL tak získala velmi slušný přehled o tom, s čím jsou její návštěvníci
spokojení a co by naopak knihovna měla vylepšit.
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Respondenti známkovali na pětistupňové škále různé oblasti knihovní činnosti i knihovnu jako
takovou. Nejhorší hodnocení přisoudili srozumitelnosti odborných termínů používaných v komunikaci
se čtenáři (průměrná známka 2,51) a propagaci a mediální viditelnosti knihovny (2,4). Méně spokojení
byli také s vizuálním stylem knihovny (2,11). Nejlepšími známkami naopak byly označeny služby
vrátnice (průměrná známka 1,43) a výpůjčního pultu (1,45) a příznivé hodnocení si odnesly také
vstřícnost (1,51) a odbornost (1,55) pracovníků knihovny. Celková úroveň služeb byla hodnocena
průměrnou známkou 1,59.
Uživatelé při vyplňování ankety mohli připojit také slovní komentář. Nejčastěji se opakovaly stížnosti
na zastaralý a málo intuitivní knihovní systém a požadavek na prodloužení otevírací doby knihovny,
stížností tohoto typu bylo dohromady méně než 50.

Knihovna v roce 2012 využívala následující elektronické informační zdroje a vlastní databáze:
• ANAL,
• Anopress,
• BiblioMedica,
• Codexis,
• ČTK,
• Databáze norem ČSN,
• Databáze patentů,
• Digitální knihovna novin, historických fondů, map,
• EBSCOhost,
• Lexikon českých výtvarníků,
• Library PressDisplay,
• Manuscriptorium,
• Naskenované lístkové katalogy 1801–1959
• OCLC FirstSearch,
• On-line katalog,
• REGO,
• SpringerLink,
• Verlag Dashöfer,
• Web of Knowledge,
• Wiley Online Library.
2.3 Kulturně vzdělávací činnost pro veřejnost
Akce pro veřejnost
Vedle půjčování knihovních dokumentů klade VKOL stále větší důraz také na pořádání akcí
pro veřejnost. Jednou z výstav, které proběhly v Galerii Biblio v prvním patře hlavní budovy VKOL, byla
společná expozice VKOL a partnerské Veřejné vojvodské knihovny v Opolí nazvaná Slezsko po Velké
válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919–1921). Výstava, které byla zahájena vernisáží 1. října,
prostřednictvím dobových materiálů přiblížila bouřlivé období, kdy se tvořily hranice mezi
Československem, Německem a Polskem. V případě národnostně smíšeného Horního i Těšínského
Slezska mělo o budoucí příslušnosti rozhodnout referendum. Plakáty, letáky, novinové články a další
materiály z této doby přehledně shrnul také katalog výstavy, který byl vydán ve dvojjazyčném českopolském provedení.
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Velká část akcí pro veřejnost je výsledkem dlouhodobé úspěšné spolupráce s českou pobočkou
Goethe-Institutu. V březnu zahájil svou činnost Klub německého filmu, který promítá dvakrát měsíčně
film současné německé produkce v původním znění s německými titulky. Vybírány jsou kvalitní tituly
z posledních let, takže si klub našel stálou obec svých návštěvníků a bude pokračovat i v budoucnu.
Vedle několika výstav se Německá knihovna prezentovala také v rámci kampaně Šprechtíme
na propagaci němčiny na Horním náměstí v Olomouci, kde byly představeny novinky pro mladé
čtenáře.
Na začátku listopadu se knihovna připojila k již 12. ročníku největšího vědeckého festivalu v České
republice Týdnu vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Knihovna při této
příležitosti nabídla veřejnosti tři přednášky.
Přetrvává poměrně vysoký zájem o exkurze po knihovně. Celkový počet provedených výprav byl stejně
jako v předcházejícím roce 68. Cílovou skupinu tvoří v naprosté většině střední a vysoké školy
především z Olomouce, ale i z jiných míst Olomouckého kraje. Exkurze jsou prováděny zdarma
a podílejí se na nich pracovníci z různých oddělení knihovny.

Přehled výstav v Galerii Biblio v prvním patře hlavní budovy:
• Comics, Manga & Co. – Die neue deutsche Comic-Kultur (2. ledna – 10. února)
Výstava plakátů mapující vývoj německé komiksové kultury od roku 1990.
• Milovníci knížek (5. března – 19. dubna)
Výstava koláží básníka a výtvarníka Miroslava Huptycha.
• Karel Jaromír Erben 1811 – 2011 (25. dubna – 31. května)
Výstava byla připravena Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR u příležitosti dvoustého
výročí narození spisovatele.
• „Bylo nebylo...“ Putovní knihovnička pohádek bratří Grimmů (4. června – 26. června)
Výstava k dvoustému výročí prvního vydání světově proslulé sbírky pohádek bratří Grimmů.
• Turistické cíle v Německu (2. července – 31. srpna)
Představení nejatraktivnějších turistických destinací Německa.
• Klaus Staeck - Nic není vyřízeno (3. září – 29. září)
Představení umělce, nakladatele a právníka, který za posledních 40 let vytvořil více než 300 motivů
plakátů.
• Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919–1921) (1. října – 31. prosince)
Materiály z doby vypjatých plebiscitních kampaní po skončení I. světové války.

Přehled besed, autorských čtení, přednášek aj.:
•
•
•
•
•

cestovatelská beseda Expedice Bajkal 700, přednášel Marek Šimíček (8. 2.),
beseda se spisovatelkou Erikou Bezdíčkovou (28. 2.),
promítání filmu Knallhart (13. 3.),
autorské čtení a beseda s Věrou Noskovou (20. 3.),
přednáška Mgr. Jana Slavotínka, PhD. Bezručovo autorství. Kruciální otázka Slezských písní ještě
i po stu letech? (21. 3.),
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• literární pořad a beseda s básníkem a výtvarníkem
Miroslavem Huptychem (22. 3.),
• promítání filmu Krabat (27. 3.),
• promítání filmu Kurz und schmerzlos (16. 4.),
• promítání filmu Im Juli (24. 4.),
• jubilejní večer k poctě 80. narozenin Doc. PhDr. Františka
Všetičky, CSc. (26. 4.),
• promítání filmu Solino (14. 5.),
• promítání filmu Auf der anderen Seite (11. 6.),
• promítání filmu Gegen die Wand (25. 6.),
• Den otevřených dveří služby EOD (8. 9.),
• setkání s básníkem MUDr. Aloisem Volkmanem
u příležitosti 75. narozenin (19. 9.),
• promítání filmu Neukölln Unlimited (25. 9.),
• promítání filmu Ein Freund von mir (26. 9.),
• přednáška Je kosmologie mytologií? Teorie a hypotézy o
vzniku vesmíru z pohledu experimentálního fyzika, Vladimír
Wagner, Ústav jaderné fyziky AVČR Řež; Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha (2. 10.),
• cestovatelská beseda spojená s promítáním Cestou osudu
a náhody – Návrat s podkovou, Roman Vehovský (3. 10.),
• promítání filmu Das Leben der Anderen (8. 10.),
• promítání filmu Good bye, Lenin! (22. 10.),
• přednáška Modelování znečištění ovzduší ve městech a v
krajině, Mgr. Radka Kellnerová, Ústav termomechaniky
AV ČR (2. 11.),
• přednáška Omega 3 rybí mastné oleje versus obezita, RNDr.
Ondřej Kuda, PhD., Fyziologický ústav AV ČR (5. 11.),
• promítání filmu Im Winter ein Jahr (6. 11.),
• přednáška Bibliografie české literární vědy, Vojtěch Malínek,
Ústav pro českou literaturu AV ČR (13. 11.),
• promítání filmu Jerichow (19. 11.),
• přednáška polárníka a cestovatele Miroslava Jakeše
O severním pólu (20. 11.),
• přednáška pracovnic olomoucké pobočky Sdružení obrany
spotřebitelů Nenechte se napálit (21. 11.),
• promítání filmu Die Fremde (3. 12.),
• přednáška olomouckého badatele a rovněž autora několika
knížek pro děti Radka Malého – Podoby současné české
knihy pro děti a mládež (10.12),
• promítání filmu Die Frau mit den 5 Elefanten (17. 12.).
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2.4 Odborné činnosti
Konference a semináře
VKOL v roce 2012 uspořádala dvě konference pro odbornou veřejnost. Ve dnech 10. a 11. května
proběhla nejprve mezinárodní konference Sémantické technologie v knihovnách: od textu
ke struktuře – od slova k významu. Konference, která byla součástí setkání poskytovatelů služby EOD,
se účastnilo přes 60 zástupců paměťových institucí a univerzit z 12 zemí Evropy. VKOL patří
mezi největší přispěvatele do společné databáze digitalizovaných dokumentů. Například v roce 2011
vyřídila 98 požadavků, což ji zařadilo na čtvrté místo mezi všemi poskytovateli.
Ve dnech 7. a 8. listopadu pak VKOL uspořádala konferenci Bibliotheca Antiqua. Setkání odborných
pracovníků knihoven a jiných paměťových institucí přímo navázalo na předchozí ročníky,
které proběhly pod názvem Problematika historických a vzácných knižních fondů. V nové úpravě
a v jiném termínu, aby byl k dispozici přímo na konferenci, byl vydán také sborník s příspěvky všech
vystupujících. Těch v roce 2012 zaznělo celkem 35, což je nejvyšší počet ve více než dvacetileté historii
akce.

Pracovníci VKOL pracují v následujících skupinách a komisích:
• Pracovní skupina pro Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 (Priorita č. 8), Mgr. A
Vitásková,
• Pracovní skupina pro analytické zpracování, Mgr. N. Smékalová,
• Pracovní skupina pro jmenný popis, PhDr. L. Machačová, I. Planá,
• Pracovní skupina pro věcný popis, Bc. M. Mátlová,
• Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů, PhDr. L. Šimková, PhDr. L. Machačová,
• Sekce pro historické fondy při SDRUKu, Mgr. R. Krušinský, Mgr. J. Glonek,
• Sekce pro regionální funkce při SDRUKu, Mgr. O. Chmelíčková,
• Skupina pro informační vzdělávání uživatelů při SDRUKu, Mgr. O. Chmelíčková,
• Skupina vzdělávání při SKIPu, Mgr. O. Chmelíčková,
• Regionální výbor SKIP 10, Mgr. O. Chmelíčková,
• Komise pro služby při NK ČR, Mgr. Vladimír Klásek,
• Komise programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků, Mgr. O. Chmelíčková,
• Komise programu VISK 7 Kramerius, R. Vítková,
• Komise programu VISK 9 CASLIN – Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních
autorit, PhDr. L. Machačová,
• Komise programu K21 – okruh 4 – Ochrana knihovních fondů před nepříznivými vlivy prostředí,
Mgr. Jiří Glonek.
Pokračovala spolupráce se Střední odbornou školou v Olomouci-Řepčíně, odkud chodili studenti
do VKOL na dlouhodobé praxe. V menším rozsahu proběhlo také několik krátkodobých praxí studentů
Univerzity Palackého.
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2.5 Ochranné reformátování
Ochranné reformátování fondů fungovalo v roce 2012 ve VKOL ve třech rovinách. Tou první byl rutinní
provoz mikrografického pracoviště, které se zabývá systematickým mikrofilmováním novin z Moravy.
V roce 2012 byly přednostně mikrofilmovány tituly z území Olomouckého kraje. Celkem bylo
zpracováno 244 350 stran těchto periodik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Neustädter Ländchen
Deutsches Volksblatt für Mähren und Schlesien
Hlasy jičínsko - příborské
Legionářská stráž
Mír
Moravské národní noviny
Müglitzer Wochenblatt
Neutitscheiner Wochenblatt für Stadt und Land
Obrana venkova
Olomoucké illustrované listy
Olomoucký obzor
Pokrok
Právo
Severomoravský kraj
Stráž na Hané
Volné slovo
Za novou vesnici Hranicka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsche Volkszeitung
Hanácký obzor
Hranicko-Lipnické noviny
Litovelské noviny
Moravské listy
Moravský legionář
Neue mährisch-schlesische Presse
Nordmährische Rundschau
Olomoucké hospodářské noviny
Olomoucké noviny
Olomoucký týdenník
Pozor
Řeznické noviny
Spravedlnost
Valašské noviny
Weisskirchen-Leipniker Local-Anzeiger

Další dokumenty prošly digitalizací díky využití prostředků z grantových programů VISK 6 a VISK 7.
Dokončena byla digitalizace velmi žádaného titulu Mährisches Tagblatt (léta 1921-1945) a také bylo
naskenováno 9 drobněji zdobených středověkých rukopisů VKOL.
Rok 2012 byl významný také tím, že byl zahájen projekt Olomouckého kraje Rozvoj služeb
e-Governmentu v Olomouckém kraji, spolufinancovaný Integrovaným operačním programem.
V jednoleté investiční fázi projektu je realizováno vybudování digitalizačního pracoviště, na kterém
budou v budoucnu zpracovávány především rozsáhlé fondy VKOL. V roce 2012 se pracovníci knihovny
podíleli na jednáních s dodavatelem a také připravili seznam dokumentů, které budou v rámci
projektu digitalizovány.

14

Vědecká knihovna v Olomouci, 2012

2.6 Projekty a dary
Vědecká knihovna se účastnila v roce 2012 výběrových dotačních řízení ministerstva kultury,
ve kterých se soustředila zejména na pokračování již dříve rozpracovaných projektů. Dokončena tak
byla digitalizace periodika Mährisches Tagblatt nebo retrokonverze školních zpráv.
Z nově zahájených projektů je třeba zdůraznit Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+
o vybraná jmenná a věcná metadata. Projekt, v rámci kterého byly pro vybrané digitalizované časopisy
doplňovány analytické a bibliografické údaje, musel překonávat poměrně mnoho problémů, jelikož
digitalizace, kterou měla mít pod kontrolou Národní knihovna České republiky, byla v některých
případech neúplná nebo nekvalitní.
Z nových víceletých projektů patří k nejvýznamnějším Vytvoření kooperativního systému pro budování
a správu konzervačních sbírek. Jedním z jeho cílů je vytvoření aplikace pro nabídkový a poptávkový
systém, který bude sloužit pro zveřejnění literatury k vyřazení a poptávku deziderat, dalším pak
i metodika pro budování konzervačních knižních fondů. Z pohledu VKOL je podstatný také dosud nikdy
nerealizovaný průzkum fyzického stavu novodobých fondů, který byl ve spolupráci s Národní
knihovnou ČR zahájen a bude probíhat po dobu trvání projektu, tedy do konce roku 2015.
Projekty
Program

Popis

Poskytovatel Celkové náklady
/vlastní podíl v Kč

Řešitel

K21

Doplnění fondu zvukové knihovny VKOL

MK ČR

10 050/5 050

Mgr. Olga Chmelíčková

K21

Restaurování starých tisků z fondu VKOL

MK ČR

100 000/67 000

VISK 2

Vzdělávání knihovníků v IT

MK ČR

16 000/5 000

Mgr. Olga Chmelíčková

VISK 5

Retrokonverze školních zpráv z generálního
katalogu

MK ČR

50 040/15 040

PhDr. Libuše Machačová

VISK 6

Digitalizace středověkých rukopisů

MK ČR

290 973/88 973

Mgr. Rostislav Krušinský

VISK 7

Digitalizace periodika Mährisches Tagblatt II.

MK ČR

741 087/291 087

Mgr. Miloš Korhoň

VISK 9

Obohacení národní báze autorit o záznamy
jmenných záhlaví autorů historických fondů

MK ČR

120 518/45 518

PhDr. Jiří Spáčil

VISK 9

Obohacení záznamů článků zobrazených
v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata

MK ČR

66 000/20 000

Mgr. Alexandr Hejmovský

NAKI

Vytvoření kooperativního systému
pro budování a správu konzervačních sbírek

MŠMT ČR

Mgr. Miloš Korhoň

OP vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Inovace studia Historických věd na Univerzitě
Palackého

MŠMT ČR

Mgr. Lubomír Novotný

SKIP

Maraton čtení

MK ČR

Spolupráce
s Opolí

Výstava Slezsko po Velké válce

OK

Culture/EOD

eBooks on Demand – A European Library
Network (EOD)

Evropská unie

Projekt UZS

Zvýšení adaptability zaměstnanců v
organizacích pracujících v sekci kultura

Mgr. Rostislav Krušinský

3 000/0

Mgr. Olga Chmelíčková

68 854/41 354

Mgr. Lubomír Novotný

664 666/332 333

RNDr. Jitka Holásková

24 224/2 224

Mgr. Olga Chmelíčková
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Dary
Z velvyslanectví USA VKOL obdržela na jaře 2012 knižní dar, jednalo se o 195 knih
z Library of America, které se staly základem při budování Anglo-americké knihovny.
VKOL neobdržela v roce 2012 žádný finanční dar.

2.7 Regionální funkce
V roce 2012 zřizovatel Olomoucký kraj uvolnil finanční prostředky ve výši 9 300 000 Kč na regionální
funkce. Tato částka se neměnila od roku 2010 a byla rozdělena mezi pověřené knihovny podle stejného
vzorce dle Metodického pokynu Ministerstva kultury pro zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Rozdělení částek bylo následující:

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

2 254 813 Kč
1 796 766 Kč
1 078 709 Kč
475 434 Kč
562 637 Kč
688 413 Kč
541 228 Kč

VKOL v roce 2012 obsluhovala 487 knihoven, z toho 45 profesionálních. Během roku došlo ke zrušení
8 knihoven, obnovena byla činnost 2 knihoven. Metodických návštěv vykonaly pracovnice během roku
2012 celkem 11, a to v knihovnách města Přerova, Šumperku, Lipníku nad Bečvou, Prostějova,
v Bohuňovicích, Litovli, Všechovicích, Moravském Berouně a Olomouci.
Velmi pozitivně bylo hodnoceno vůbec první setkání knihovníků se starosty Olomouckého kraje, které
se konalo 15. listopadu v sále Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci v rámci semináře Aktuální
otázky rozvoje knihoven. Akci uspořádala Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým
krajem a byla určená starostům obcí zřizujících knihovny v Olomouckém kraji. Cílem bylo setkat se se
zástupci obcí a informovat je o aktuálním dění v oboru, co zajímavého se událo nebo co knihovny
naopak čeká. Cílem je v těchto seminářích se starosty pokračovat a zavést tradici pravidelného
každoročního setkání.
V roce 2012 byla započata práce na koncepci knihoven Olomouckého kraje, která by měla navázat na
celostátní koncepci knihoven pro rok 2012 – 2015. Pracovnice oddělení regionálních funkcí Mgr. Olga
Chmelíčková byla podrobně seznámena s jednotlivými okruhy koncepce na seminářích i setkání sekce
SDRUK pro regionální funkce. Předpokládá se, že koncepce bude dokončena během roku 2013 a budou
se na ní podílet i pověřené knihovny.
Knihovna pokračovala s pořádáním rekvalifikačních kurzů, jejich průběh je navázán na školní rok
a jsou zakončeny závěrečnými zkouškami. Kapacita rekvalifikačních kurzů je 12 účastníků a byla
i v roce 2012 zcela využita.
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Pracovníci knihovny také připravili množství akcí pro knihovnickou veřejnost. Přehled pořádaných
přednášek a seminářů, kterých se celkem zúčastnilo 222 knihovníků z celého Olomouckého kraje:

Exkurze do rakouské Národní knihovny

• seminář Sociální komunikace v knihovnách, přednášela Mgr. Jaroslava Štěrbová, hlavní knihovnice
Městské knihovny v Praze (29. 2.),
• přednáška Knihovna jako značka dobré kvality, přednášela Mgr. Zlata Houšková, Národní
knihovna České republiky (4. 4.),
• Setkání knihovníků Olomouckého kraje (9. 5.),
• cyklus Dílny kritického myšlení, uskutečnila se 4 celodenní setkání, která vedla Božena Blažková
ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (15. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5.),
• přednáška Podoby současné české knihy pro děti a mládež, přednášel Mgr. Radek Malý, Ph.D.
(20. 6.),
• praktický seminář O arteterapii s možností využít prakticky některé prvky skupinové
arteterapie, školila Izabela Matúchová (24. 10.),
• přednáška Současní autoři dnešní Anglie a Skotska, přednášela Mgr. Michaela Čaňková (7. 11.).
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2.8 Ediční a publikační činnost
Časopis KROK
Časopis KROK prodělal v roce 2012 proměnu z původně knihovnické revue v kulturní revui celého
Olomouckého kraje. Záměrem je přinášet dobové i aktuální, nejnovější informace o kulturním
a společenském dění v Olomouckém kraji, stejně jako o aktuálních podnětech z oblasti vědy. Redakční
rada proto byla rozšířena o zástupce muzeí a změnu zaznamenala také distribuce časopisu. KROK byl
doposud k dispozici čtenářům zdarma v prostorách VKOL, nyní je díky pomoci Odboru kultury
a památkové péče Olomouckého kraje k vyzvednutí také v těchto knihovnách a kulturních institucích
v celém Olomouckém kraji:
Knihovna města Olomouce
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Městská knihovna Šumperk
Vlastivědné Muzeum v Šumperku
Městská knihovna Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Městská knihovna Hranice
Městská knihovna Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Městská knihovna Zábřeh
Městská knihovna Mohelnice
Městská knihovna Němčice nad Hanou
Místní knihovna Všechovice
Masarykova knihovna Brodek u Přerova
Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou
Městská knihovna Litovel
Městská knihovna Uničov
Městská knihovna Žulová
Městská knihovna Kojetín
Městská knihovna Šternberk.
Nově lze KROK nalézt také na sociální síti Facebook. Zde jsou průběžně uveřejňovány informace o
již publikovaných nebo připravovaných článcích v tištěném médiu, výňatky z nich a především tipy
na aktuální kulturní události v Olomouckém kraji.

Přehled publikační činnosti a knihovna v médiích
Periodika (čtvrtletník KROK)
Publikace
Články a odborné texty (i v periodikách a publikacích jiných institucí)
Tiskové zprávy
Knihovna v rozhlasu a televizi
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Publikace vydané VKOL
Bibliotheca Antiqua : sborník z 21. konference 7.-8. listopadu 2012, Olomouc / ed. Rostislav
Krušinský, Tereza Vintrová. – V Olomouci : Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven
České republiky, 2012. - 259 s. ISBN 978-80-7053-298-0 (VKOL), 978-80-86249-66-7 (SDRUK).
Problematika historických a vzácných knižních fondů 2011 : sborník z 20. odborné konference,
Olomouc, 20.-21. září 2011 / ed. Rostislav Krušinský. – V Olomouci : Vědecká knihovna v Olomouci
; Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2012. - 228 s. ISBN 978-80-7053-296-6 (VKOL), 978-8086249-63-6 (SDRUK).
Slezsko po Velké válce : čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921) : katalog výstavy = Śląsk
po Wielkiej Wojnie : czas plebiscytu na Górnym Śląsku (1919-1921) : katalog wystawy /[editor
Jiří Glonek, Miloš Korhoň, Lubomír Novotný ; texty Barbara Giedrojć ... et al.]. - Olomouc : Vědecká
knihovna v Olomouci ; Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu,
2012. - 103 s. ISBN 978-80-7053-297-3 (VKOL), 978-83-88146-68-8 (Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu).
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2011 / sest. Jitka Holásková, Miloš
Korhoň. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2012. - 29 s. + příl. ISBN 978-80-7053-295-9.
KROK : kulturní revue Olomouckého kraje. - Roč. 9, č. 1, 2, 3, 4 (2012). ISSN 1214-6420. Všechna
vydaná čísla jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL: www.vkol.cz, oddíl
dokumenty. ISSN 1214-648X (elektronická verze).

Další publikační činnost
Apelační soud ve 2. polovině 17. století : (vliv instrukcí Ferdinanda III. z roku 1644 na činnost
apelačního soudu) /Lubomír Novotný. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů
2011 : sborník z 20. odborné konference, Olomouc, 20.-21. září 2011. - V Olomouci : Vědecká
knihovna ; Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2012. – ISBN 978-80-7053-296-6 (VKOL), 97880-86249-63-6 (SDRUK). - S. 47-55.
EOD - digitalizace na objednávku po třech letech /Rostislav Krušinský. In: Biblioteca Antiqua
2012 : sborník z 21. konference, 7.-8. listopadu 2012, Olomouc. - Olomouc : Vědecká knihovna
v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2012. - ISBN 978-80-7053-298-0 (VKOL), 97880-86249-66-7 (SDRUK). - S. 119-122.
Grafická alba Moravy a Slezska z dílny Friedricha Adolpha Kunikeho a Eduarda Hölzela /Jiří
Glonek. In: Biblioteca Antiqua 2012 : sborník z 21. konference, 7.-8. listopadu 2012,
Olomouc. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven České republiky,
2012. - ISBN 978-80-7053-298-0 (VKOL), 978-80-86249-66-7 (SDRUK). - S. 69-84.
Jan Helcelet - vlastenec, novinář a moravský politik / Lubomír Novotný. In: KROK : kulturní revue
Olomouckého kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 3 (2012), s. 33-37.
Joos de Damhouder: Praxis rerum criminalium /Petra Kubíčková. In: Biblioteca Antiqua 2012 :
sborník z 21. konference, 7.-8. listopadu 2012, Olomouc. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci ;
Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2012. - ISBN 978-80-7053-298-0 (VKOL), 978-80-8624966-7 (SDRUK). - S. 59-68.
JUDr. Auředníček - zapomenutá oběť hilsneriády / Lubomír Novotný. In: KROK : kulturní revue
Olomouckého kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 4 (2012), s. 40-44.
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Krajské knihovny v síti mezinárodní spolupráce / Lubomír Novotný. In: Kniha ve 21. století
2012 : budoucnost knihoven - trendy a směry. 15.-16. února 2012. Opava : Slezská univerzita v Opavě,
2012. - ISBN: 978-80-7365-335-4. - S. 71-73.
Libri Prohibiti - zakázané knihy v proměnách času. [I.] / Jiří Glonek. In: KROK : kulturní revue
Olomouckého kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 46-49.
Libri Prohibiti - zakázané knihy v proměnách času. II. / Jiří Glonek. In: KROK : kulturní revue
Olomouckého kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 2 (2012), s. 40-42.
Metody plebiscitní kampaně na Těšínském Slezsku v letech 1919-1920 / Lubomír Novotný.
In: Biblioteca Antiqua 2012 : sborník z 21. konference, 7.-8. listopadu 2012, Olomouc. - Olomouc :
Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2012. - ISBN 978-80-7053298-0 (VKOL), 978-80-86249-66-7 (SDRUK). - S. 217-224.
Milé čtenářky a čtenáři … / Jitka Holásková. In: KROK : kulturní revue Olomouckého
kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 1.
Pramen Odry a Karel Ferdinand Schertz / Jiří Glonek. In: Poodří. - ISSN 1803-2338. - Roč. 15,
č. 1 (2012), s. 26-32.
Pramen řeky Odry na starých mapách a dílo Karla Ferdinanda Schertze / Jiří Glonek.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2011 : sborník z 20. odborné konference,
Olomouc, 20.-21. září 2011. - V Olomouci : Vědecká knihovna ; Brno : Sdružení knihoven České
republiky, 2012. - ISBN 978-80-7053-296-6 (VKOL), 978-80-86249-63-6 (SDRUK). - S. 57-74.
Prostor obraznosti a hlásková instrumentace v poezii Vladimíra Holana z let 1938-1940 / Lukáš
Neumann. In: Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře / Petr Komenda, Lenka Malinová, Richard
Změlík (ed.). - Olomouc : Univerzita palackého, 2012. - ISBN 978-80-244-3023-2. - S. [111]-117.
Regionální funkce v praxi : dnes se představuje Olomoucký kraj : regionální funkce knihoven v
Olomouckém kraji /Olga Chmelíčková. In: Čtenář. - ISSN 0011-2321. - Roč. 64, č. 1 (2012), s. 24-26.
Sekce pro historické fondy / Jitka Holásková, Rostislav Krušinský. In: Sdružení knihoven České
republiky v roce 2011 / odpovědní redaktoři Lea Prchalová, Jaromír Kubíček. - Ostrava : Sdružení
knihoven České republiky, 2012. - ISBN 978-80-86249-64-3. - S. 19-20.
Silný jako Gustav Frištenský [recenze] / Nela Kvapilová. In: KROK : kulturní revue Olomouckého
kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 56-58. [Recenze na: Silný jako Gustav
Frištenský / Zdenka Frištenská, Pavel Ševčík. - Štíty : Veduta, 2011.]
Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého = Cooperation Research
Library in Olomouc and Palacky Univerzity /Lubomír Novotný. In: Knihovny současnosti
2012 : sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v areálu Univerzity
Pardubice. - Ostrava : Sdružení knihoven České republiky, 2012. - ISBN 978-80-86249-65-0. - S. 40-45.
Těšínské Slezsko po Velké válce - hrátky s plebiscitem na Těšínsku / Lubomír Novotný. In:
Slezsko po Velké válce : čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921) : katalog výstavy = Śląsk po
Wielkiej Wojnie : czas plebiscytu na Górnym Śląsku (1919-1921) : katalog wystawy /[editor Jiří Glonek,
Miloš Korhoň, Lubomír Novotný ; texty Barbara Giedrojć ... et al.] - Olomouc : Vědecká knihovna v
Olomouci ; Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, 2012. - ISBN 97880-7053-297-3 (VKOL), 978-83-88146-68-8 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu). - S. 28-53.
Výstava Slezsko po Velké Válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921) / Lubomír Novotný.
In: KROK : kulturní revue Olomouckého kraje. - ISSN 1214-6420. - Roč. 9, č. 3 (2012), s. 63-64.
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Z výstavy Slezsko po Velké válce. Těšín, s. n., 1920, leták,
prohlášení Mezinárodní plebiscitní komise,
395 × 280 mm, VKOL, sign. III 203 680.
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3
Provozní část
3.1 Řízení a kontroly
• Knihovna vycházela ze svého plánu činnosti pro daný rok.
• Porady vedení probíhaly pravidelně každý měsíc, vyjma prázdnin. Pozvánky na ně byly pravidelně
zasílány na příslušný odbor KÚ OK, stejně tak zápisy z porad, pravidelně publikované na intranetu
knihovny.
• Vedle porad vedení byly svolávány operativní porady týkající se bezprostředně řešení speciálních
úkolů (rekonstrukce multimediální studovny, knihovní řád pro příští rok). Pravidelně se schází
redakční rada časopisu KROK a dle potřeby i redakční rada webových stránek VKOL.
• Organizační řád a směrnice, které určují detailněji popis závazných postupů v knihovně, jsou
zveřejněny na intranetu knihovny a jsou průběžně aktualizovány. V souvislosti s uskutečněnou
kontrolou zřizovatele v červnu 2012 byly některé směrnice aktualizovány (Oběh účetních dokladů),
některé chybějící byly nově vytvořeny (Bezpečné zacházení a manipulace s chemickými látkami
a jejich evidence).
• K 1. 1. 2012 došlo k navýšení částky na platy zaměstnanců o 1 150 tisíc. Byl změněn platový předpis
pro zaměstnance VKOL. Je možno konstatovat, že přes příznivý dopad na pocit prospěšnosti
pracovníků knihovny, nelze zatím po navýšení částky dodržovat výše stupňů v návaznosti na počet
roků praxe. Předpis byl upraven tak, aby knihovna dodržela závazný limit i zákoník práce. Je zřejmé,
že bez ohledu na významné postavení knihovny mezi ostatními krajskými knihovnami, VKOL byla
značně podfinancovaná.
• 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,
nově byl knihovnou zpracován Pomocný analytický přehled (PAP).
• Nákup publikací je řízen nákupní komisí, která spolu komunikuje průběžně během roku pomocí
elektronické konference. Částka na nákup je dále rozčleněna na nákup českých a zahraničních
publikací a na nákup do historického fondu knihovny. Nově jsou pořizovány publikace do Angloamerické knihovny, zvuková knihovna byla doplňována na základě programu MK ČR K21.
• Inventarizační komise provádí kontroly a připravuje inventární seznamy v souladu s pravidly
příspěvkových organizací, po kontrole zřizovatele byly nově ustanoveny a pracují komise likvidační
a škodní.

V roce 2012 byly provedeny ve Vědecké knihovně v Olomouci následující kontroly:
• Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven MK ČR
za rok 2011, podprogramu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků, projektu Vzdělávání
pracovníků knihoven v IT provedená dne 3. 4. 2012. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, VKOL
dostala doporučení pokračovat ve školeních.
• Kontrola hospodaření provedená zřizovatelem v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve dnech 1. 6. až 25. 6. 2012. Kontrolou bylo zjištěno porušení
při zaúčtování tržeb za čtenářské poplatky vybrané v období 1/2011 a 12/2011. Z výsledků kontroly
vyplynulo dalších 8 doporučení a 2 rizika v oblasti evidence odpracované doby a provádění srážek
ze mzdy. Na základě těchto zjištění přijala VKOL opatření k odstranění nedostatků a podala o tom
zřizovateli zprávu v daném termínu.
• Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
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pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období
od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2012 provedená kontrolním pracovníkem OSSZ Olomouc ve dnech
15. a 16. 10. 2012. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná opatření
k nápravě.
V rámci vnitřních kontrol nebyly v roce 2012 zjištěny žádné závažné nedostatky v činnosti naší
organizace.

3.2 Opravy a údržba
Nejnáročnější akcí v roce 2012 byla rekonstrukce multimediální studovny, ve které došlo k výměně
nábytku, studovna byla nově vymalována a staré koberce byly nahrazeny podlahovou krytinou,
která se snadněji udržuje. Již několik let nevyužívaná poslechová místa byla nahrazena místy
s přístupem na internet, jejichž počet byl nedostatečný vzhledem k zájmu návštěvníků.
Velmi potřebná byla oprava sociálního zařízení , které vykazovalo již značné opotřebení. Zároveň byla
vyměněna podlahová krytina v přilehlé mužské šatně pracovníků VKOL. V dalším roce bude nutno
tutéž rekonstrukci realizovat v pracovní šatně a sociálním zařízení pro ženy.
Finančně náročnou opravou byla výměna 12 střešních oken u bytových jednotek, které knihovna
pronajímá. Okna byla již v některých případech zcela nefunkční, výměna byla provedena na poslední
chvíli, hrozilo nebezpečí úrazu.
Po několika desetiletích bylo opraveno i zábradlí u vchodu do sakristie červeného kostela, který
knihovna používá jako sklad pro knihy. Výměna oken i opravy zábradlí s sebou přinesly větší
administrativní zátěž, jelikož oba objekty jsou památkově chráněné.
Veškeré tyto opravy mohly být realizovány díky navýšení částky na provoz knihovny ze zádržného
projektu DIGIMON a také kurzovým rozdílům, které uhradil za knihovnu zřizovatel Olomoucký kraj.

Další významnou změnou bylo vybudování orientačního a informačního systému v knihovně. Díky
němu se čtenáři mohou snáze orientovat v prostorách budovy Bezručova 2 a zjistit v této poněkud
členité budově bývalé banky, kde jsou poskytovány základní služby. Součástí informačního systému
jsou i dvě obrazovky, nainstalované nad pultem v šatně a výpůjčním pultem, na kterých knihovna
snadno a včas informuje čtenáře o důležitých změnách nebo je upozorňuje na chystané akce
pro veřejnost. Systém nebyl zcela dokončen, jeho část týkající se vnitřního označení ve studovnách
bude dokončena až v roce 2013.
V roce 2012 proběhla náhrada starší telefonní ústředny za novou, v rámci rozpočtu byly zřizovatelem
na výměnu vyčleněny účelové finanční prostředky.
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3.3 Informační technologie
Informační technologie se dotýkají bezprostředně téměř všech činností v knihovně. Zajištění chodu
knihovního systému Aleph včetně podpory čtenářských a zaměstnaneckých počítačů a jejich softwaru
patřilo i v roce 2012 ke standardním činnostem pracovníků oddělení automatizace. V roce 2012 se tato
činnost dále rozšířila v důsledku zvýšení počtu počítačů s přístupem na internet, zahájení půjčování
čteček a iPadu i pravidelného předávání informací na obrazovky pro čtenáře.
Přínosem pro čtenáře bylo zpřístupnění elektronických zdrojů a databází přes ezproxy.vkol.cz i mimo
prostor knihovny, propojení záznamů se službou Google Books, ale také úpravy, které vedly
ke snadnějšímu objednávání digitálních kopii. Přidání citací do katalogu jako i možnost připojení se
k síti eduroam patří mezi další na první pohled drobná rozšíření služeb ze strany pracovníků oddělení
automatizace, které ale velmi usnadňují práci zejména studentům a odborným pracovníkům.
Z dalších významnějších změn je nutno jmenovat výměnu zastaralých počítačů v učebně
na Ostružnické ulici, která slouží pro rekvalifikační kurzy i IT školení knihovníků, a instalaci a naplnění
intranetu pro vnitřní potřeby knihovny.

Nový orientační systém v budově knihovny

Nejsložitějším a nejhůře uchopitelným úkolem roku 2012, se kterým se museli pracovníci oddělení
automatizace vypořádat, byla spolupráce se zřizovatelem na projektu Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji, části Digitalizace a ukládání. Poskytovaná součinnost při přípravě veřejné zakázky
i následná spolupráce s dodavateli a odbornými pracovníky krajského úřadu, včetně přípravy dat
pro možnost importu do registru digitalizace, přinesly pro pracovníky VKOL další pracovní vytížení
v oblasti, která je nová, ne příliš známá v ČR a vyžaduje neustále vyhledávání informací a studium.
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Titulní strana deníku Mährisches Tagblatt,
který byl v roce 2012 digitalizován, signatura III 43.776.
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Ekonomická část
Základní ekonomické údaje za rok 2012

Výnosy za rok 2012
Dotace celkem
z toho:
od zřizovatele
ze státního rozpočtu
z FM EHP/Norska
Výnosy z vlastní činnosti
z toho:
z prodeje služeb a výrobků
z pronájmu
ze zahraničí (projekt EOD)
projekt UPOL
z rekvalifikačního kurzu
čerpání fondů
ostatní
Výnosy za rok 2012 celkem

38 483 749,35 Kč
37 489 130,00 Kč
522 000,00 Kč
472 619,35 Kč
4 192 136,30 Kč
2 852 980,56 Kč
195 040,00 Kč
332 333,09 Kč
438 688,80 Kč
40 500,00 Kč
137 569,91 Kč
195 023,94 Kč
42 675 885,65 Kč

Náklady za rok 2012
osobní náklady (mzdy, odvody)
nákup knih vč. zvukových
nákup časopisů
přístup do databází
internet
vazby knih externí
nájem skladových prostor
ostatní náklady
Náklady za rok 2012 celkem

Hospodářský výsledek za rok 2012
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25 566 120,00 Kč
539 903,84 Kč
403 676,08 Kč
26 595,00 Kč
288 000,00 Kč
1 168 375,80 Kč
1 285 133,00 Kč
13 335 981,12 Kč
42 613 784,84 Kč

62 100,81 Kč
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Rozpočtová opatření
• zajištění regionálních funkcí ve výši 900 000 Kč
• projekty v rámci programu VISK ve výši 419 000 Kč v oblasti provozních prostředků
a ve výši 400 000 Kč v oblasti investic
• projekty v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 38 000 Kč
• projekt DIGIMON ve výši 472 619,35 Kč v oblasti provozních prostředků
a 367 823,65 Kč v oblasti investic
• příspěvek na vydávání časopisu KROK ve výši 50 000 Kč
• příspěvek na zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP) ve výši 65 000 Kč
• snížení odpisů ve výši 47 688 Kč
• snížení příspěvku na nájemné ve výši 118 182 Kč
• vrácení nevyužité části příspěvku na pořízení nové telefonní ústředny ve výši 44 072 Kč
• nečerpání schváleného příspěvku na investice (pořízení serveru pro provoz knihovního systému
Aleph) ve výši 500 000 Kč

Dalšími 7 vnitřními rozpočtovými opatřeními se řešilo:
• použití rezervního fondu pro nákup kuponů pro mezinárodní meziknihovní služby
ve výši 28 029,11 Kč
• použití prostředků poskytnutých OK v rámci Podpory rozvoje zahraničních vztahů
Olomouckého kraje na projekt Slezsko po Velké válce ve výši 15 000 Kč
• použití prostředků z projektu UPOL (Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého)
na krytí výdajů spojených s projektem ve výši 438 688,80 Kč v oblasti provozních prostředků
a ve výši 57 350 Kč v oblasti investic
• použití prostředků ze zahraničí na projekt EOD ve výši 332 333,09 Kč
• použití investičního fondu na opravu sociálního zařízení v hlavní budově Bezručova 2, 1. patro
ve výši 109 540,80 Kč
• přesuny v oblasti nákladových položek
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Den otevřených dveří služby EOD
proběhl jako součást Dnů evropského dědictví

Vernisáž výstavy Slezsko po Velké válce.

Ukázky prezentací pro čtenáře,
které byly spuštěny v roce 2012
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Příloha 1
Identifikační údaje, informace pro uživatele VKOL
Název organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
Sídlo:

Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc

IČ:

00100625

DIČ:

CZ00100625

Telefon:

585 205 300

E-mail:

info@vkol.cz

Web:

www.vkol.cz

Služby pro veřejnost:
pondělí – pátek

8:30–19:00

sobota

9:00–13:00

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)
Adresa:

Ostružnická 3, 779 11 Olomouc

Telefon:

585 222 375

E-mail:

olga.chmelickova@vkol.cz

Knihařská a restaurátorská dílna VKOL
Adresa:

Sokolská 23, 779 11 Olomouc

Telefon:

585 223 343
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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

Bc. Lenka Hrubá

Jmenné zpracování fondů

PhDr. Libuše Machačová

Věcné zpracování fondů

Bc. Marcela Mátlová

Ekonomika a provoz
Úsek správy a provozu
Informační služby

Ing. Radomíra Olšinová
Dagmar Tichá
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
Anglo-americká 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
Knihařská a restaurátorská dílna

Jaroslava Kačanovská
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Příloha 3
Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2012
Mgr. Adamová Kateřina
Ing. Alková Dana
Bielská Květoslava
Bílá Šárka
Borůvková Lenka
Buchtová Marcela
Coufalová Pavla
Drápal Miroslav
Bc. Dvorská Miroslava
Fňukalová Blanka
Mgr. Glonek Jiří
Mgr. Hájek Martin
Halová Vlasta
Bc. Hašková Magda
Heitel Jiří
Mgr. Hejmovský Alexandr
Helísková Kateřina
Mgr. Hofmanová Martina
Hofschneiderová Věra
Holá Marie
RNDr. Holásková Jitka
Horáčková Vlasta
Bc. Hrubá Lenka
Mgr. Chmelíčková Olga
Ing. Ivanovová Stanislava
Jiříčková Renáta
Bc. Jurníčková Alena
Kačanovská Jaroslava
Kadlčíková Eva
Mgr. Klásek Vladimír
Kolářová Kateřina
Bc. Konečný Jaroslav
Konštacká Michaela
Mgr. Korhoň Miloš
Mgr. Krátká Libuše
Ing. Kröner Pavel
Krsková Martina
Mgr. Krušinský Rostislav
Mgr. Kubíčková Petra
Ing. Lauko Petr
Lavičková Helena
Lovečková Jitka
Macháčková Eliška
PhDr. Machačová Libuše
Machát Jan
PhDr. Machátová Xenie

Mátl Pavel
Bc. Mátlová Marcela
Matoušková Marie
Bc. Mutnianová Ivana
Nakládalová Jaroslava
Mgr. Neumann Lukáš
Mgr. Novotný Lubomír
Mgr. Obrtlíková Eva
Ing. Olšinová Radomíra
Planá Ivana
Podhorná Vladimíra
Pokorná Alena
Mgr. Pokorná Veronika
Pollák Petr
Prucková Gabriela
Rypar Zdeněk
Bc. Scholler Radek
Mgr. Schuster Břetislav
Schůtová Miluše
Schwábová Olga
Sedláčková Marcela
Seidl Zdeněk
Mgr. Sládková Jitka
Mgr. Smékalová Naděžda
PhDr. Spáčil Jiří
Stejskal Miloš
Strnadová Marie
Sýkora Daniel
Mgr. Šedajová Hana
Šenková Irena
Šimečková Jitka
Šlehoferová Iva
Tallová Renata
Tichá Dagmar
Truneček Pavel
Tůma Radko
Vachutka Havel
Vaculčíková Marie
Velenová Olga
Mgr. Vitásková Anna
Vítková Radomíra
Zdeňková Božena
Zdráhalová Marcela
Žáčková Helena
Žáčková Simona
Živný Marek, DiS.

celkem 92 pracovníků
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Příloha 4
Základní personální údaje
1.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 – 30 let

4

4

8

8,70

31 – 40 let

7

24

31

33,70

41 – 50 let

10

12

22

23,91

51 – 60 let

4

22

26

28,26

61 a více let

2

3

5

5,43

27

65

92

100

29,35

70,65

100

celkem
v%
2.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012
muži

ženy

celkem

%

základní

1

4

5

5,43

vyučen

2

7

9

9,78

úplné střední

2

5

7

7,61

úplné střední odborné

7

28

35

38,04

vyšší odborné

1

0

1

1,08

vysokoškolské

14

21

35

38,06

10

celkem

27

65

92

100

14

dosažené vzdělání

3.

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2012
Průměrný hrubý měsíční plat dosáhl v roce 2012 - 18 213 Kč.

4.

Celkový údaj o vzniku a skončení
pracovních poměrů zaměstnanců v roce
2012.
Během roku 2012 nastoupilo 9
zaměstnanců, odešlo 8.

5.

6.

Trvání pracovního poměru
zaměstnanců – stav k 31. 12. 2012.
(viz tabulka vpravo)
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2012 – 91,10 ve fyzických osobách,
83,43 v přepočtených stavech.

doba trvání

z toho knihovnické

4

počet

%

do 5 let

26

28,26

do 10 let

23

25,00

do 15 let

12

13,04

do 20 let

11

11,96

nad 20 let

20

21,74

celkem

92

100
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Příloha 5
Rekapitulace základních ukazatelů hospodaření
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Výkaz zisku a ztráty
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Rozvaha
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Roční výkaz o knihovně
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Příloha 9
Základní přehled o počtu registrovaných čtenářů
a poskytovaných službách
Půjčovní služby
počet registrovaných čtenářů
výpůjčky celkem
absenční výpůjčky
pasivní meziknihovní služby (MS)
prezenční výpůjčky
výpůjčky speciálních fondů
aktivní meziknihovní služby v ČR
aktivní mezinárodní meziknihovní služby (MMS)
půjčování CD, MC, DVD, ZK
půjčování CD-ROMů
počet výpůjček vázaných novin
počet návštěvníků knihovny
počet návštěv ve studovnách
počet návštěv v půjčovně
počet virtuálních návštěvníků
počet návštěv ve studovně vázaných novin
počet návštěv ve studovně pro handicapované
počet návštěv na internet
fotopráce
reprografické kopie

16 310
500 296
424 904
27 037
48 355
4 208
1 753
1 756
3 905
263
8 318
204 090
39 154
164 936
448 114
1 682
81
22 727
2 126
36 797

Informační služby
počet zodpovězených dotazů
počet zodpovězených dotazů u informací
počet zodpovězených dotazů v hlavní studovně
počet bibliografických informací na vyžádání
počet zpracovaných rešerší
počet zpracovaných záznamů v rešerších
počet prezenčních výpůjček v hlavní studovně
počet návštěv na internet v hlavní studovně
počet návštěv v databázi norem
počet výpůjček tištěných norem
počet vytvořených analytických záznamů

32 969
20 016
12 953
1 151
100
14 795
24 305
2 376
66
17
1 362

Historické fondy
počet badatelských návštěv
počet výpůjček
počet knih digitalizovaných prostřednictvím služby EOD
počet vytvořených záznamů historických fondů

769
3 314
83
189
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Doplňování a zpracování fondů
roční přírůstek
32 741
odpis
1 385
celkový stav fondu
2 095 958
povinný výtisk monografií
23 110
povinný výtisk seriálů
5 564
nákup
1 154
mezinárodní výměna, dary
2 913
počet docházejících čísel periodik
49 051
počet docházejících titulů periodik
3 890
počet docházejících titulů zahraničních periodik
120
licencované elektronické zdroje
14
jmenné zpracování fondu
21 912
zpracováno ve sdílené jmenné katalogizaci
19 606
počet záznamů vytvořených katalogizátory VKOL
ve sdílené jmenné katalogizaci
4 611
věcné zpracování fondu
16 646
zpracováno ve sdílené věcné katalogizaci
14 556
počet nových záznamů vytvořených katalogizátory VKOL
ve sdílené věcné katalogizaci
3 787
zpracováno jmenných a věcných autorit
2 908
návrhy věcných autorit
129
revize jmenných autorit
207
skenování obálek
9 061
skenování pohlednic
42
nové záznamy v souborném katalogu
25 351
počet zkrácených záznamů pořízených před půjčením
238
počet záznamů retrokonverze
na úrovni minimálního záznamu
4 913
průměrná doba zpracování
23,2 dne
Ochrana fondů
revize fondů
zpětné řazení fondů
vazby knih zpracované ve VKOL
vazby od externích dodavatelů
převazby
ochranné mikrofilmování

121 493
340 975
5 508
10 366
808
244 350
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