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A. Úvod 
 
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je univerzální veřejnou knihovnou, která poskytuje 

knihovnické služby dle zákona 257/2001 Sb., zřizovací listiny a v souladu s další legislativou, 
která činnost knihoven vymezuje. VKOL disponuje právem povinného výtisku více než 200 let, je 
druhou nejstarší knihovnou v České republice. 

Pro rok 2016 si VKOL vytyčila několik stěžejních úkolů. Jejich splnění může příznivě 
ovlivnit jak vnímání knihovny veřejností, tak i kvalitu poskytovaných služeb. Nejdůležitějším 
z nich je součinnost na projektu depozitáře v rámci dotačního programu IROP, jehož výzva se 
očekává v průběhu prvního čtvrtletí. Druhým úkolem je oslava 450. výročí vzniku knihovny – 
zahájení je naplánováno na duben a knihovna mimo jiných aktivit představí veřejnosti svůj 
jedinečný fond. Třetím úkolem je zapojení VKOL do plánovaného spuštění Centrálního portálu 
knihoven v druhé polovině roku 2016. Jedná se o celostátní projekt, který by měl umožnit 
přístup čtenářů k fondům jiných knihoven. 

Dlouholetý problém s nedostatkem skladovacího prostoru našel podporu na straně 
zřizovatele, jako přijatelné řešení se jeví využití evropských dotací. Knihovna předpokládá, že po 
vyhlášení výzvy během prvního čtvrtletí bude Olomoucký kraj pokračovat v přípravě na podání 
projektu výstavby nového depozitáře, ve kterém by svoje místo našla i knihárna a 
restaurátorské pracoviště. Projekt nového depozitáře počítá s rezervou 30 let, což by po mnoha 
letech a možná i poprvé v dlouhé historii knihovny umožnilo skladovat knihy v odpovídajících 
podmínkách. 

Oslava 450. výročí vzniku knihovny, která zaujímá významné místo v paměťových 
institucích ČR díky svému mimořádně vzácnému a bohatému fondu, je dlouho připravovanou 
akcí. V rámci oslav výročí se souhrnným názvem Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny 
v Olomouci bude uspořádána výstava ve třech různých institucích. Dvě expozice, ve 
Vlastivědném muzeu v Olomouci a v Muzeu umění Olomouc, budou většího rozsahu, třetí menší 
v Galerii Biblio v knihovně. Výstavy představí skvosty fondu knihovny, ale i jiné zajímavé 
skutečnosti z historie knihovny, které nejsou obecně známé. U příležitosti výročí knihovny vyjde 
publikace z historie knihovny, doprovodný katalog k výstavě a pro odbornější veřejnost 
knihovna uspořádá několik přednášek. 

Centrální portál knihoven (CPK) je celostátní projekt, který umožní přístup k fondům a 
informačním zdrojům knihoven v ČR z různých míst. VKOL se připravovala na změny nutné pro 
zapojení knihovního systému Aleph do projektu CPK, jako jsou třeba platby on-line. Část úprav 
bude realizována v první polovině roku 2016 před spuštěním testovacího provozu CPK. 

VKOL bude pokračovat v rozšiřování nabídky ve volném výběru, zaměří se více na ty 
věkové skupiny veřejnosti, které služeb knihovny využívají minimálně. Studenti do 18 let, kteří 
již od března 2015 nemusí platit registrační poplatky, budou moci využít nabídky povinné četby, 
pro školy budou připravovány vzdělávací lekce zaměřené na maturitní témata. Budou 
pokračovat rozšířené lekce pro seniory i akce spojené s Německou knihovnou, jako je promítání 
filmů v němčině, soutěž žáků a studentů ve čtení německého textu nebo projekt česko-
německých dnů v Olomouci a další.  

Knihovna nově ustanovila programovou komisi, která by měla zajistit koncepčnější 
přístup k výběru akcí pro veřejnost a podtrhnout tak vzdělávací funkci knihovny. VKOL bude 
využívat více informačních kanálů, aby veřejnost byla o aktivitách knihovny dobře a 
v dostatečném předstihu informována. Za tímto účelem byla zřízena i nová pracovní pozice.  

VKOL vstoupí do roku 2016 opět se sníženým rozpočtem na provoz ve srovnání s rokem 
2015. Přes drobné úspory díky rozšiřování počtu komodit a služeb, které zřizovatel soutěží, 
mandatorní výdaje z hlediska provozu knihovny se stále navyšují. Knihovna může ušetřit pouze 
na nákupu knih a omezením počtu vzdělávacích akcí pro veřejnost, což je v rozporu s jejím 
posláním. Úkolem pro další roky je tedy získat na nákup duplikátů větší částku, což bude 
vyžadovat i porozumění zřizovatele.  
 
Prosinec 2015, RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL 
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B. Hospodářské a organizační úkoly 
 

Ekonomika a provoz 

Od počátku roku 2016 platí nové Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných 
Olomouckým krajem. Došlo ke změnám účtové osnovy, limitů ve veřejných zakázkách, VKOL je 
částečně řízena nově vzniklým odborem přes nový portál. 

Hlavním úkolem v roce 2016 zůstává zajištění provozu budov a ekonomické agendy. Vzhledem 
k výši příspěvku na provoz knihovny zůstane pouze u záchovných oprav a povinných revizí. 

Hospodářské a organizační úkoly knihovny pro rok 2016 zahrnují: 

 zajišťování správní a ekonomické agendy, 

 sestavení, průběžné sledování a kontrola čerpání rozpočtu VKOL, 

 účetní evidence, zpracování účetních výkazů, komplexních rozborů hospodaření a 
statistických výkazů; měsíční zasílání účetních dat zřizovateli, odesílání informací do 
CSÚIS, 

 vedení pokladny, zabezpečení a kontrola průběžných odvodů z příručních pokladen 
zaměstnanců vybírajících hotovost od čtenářů, 

 plnění úkolů vyplývajících z personální a mzdové agendy, sociálního a zdravotního 
pojištění včetně povinných hlášení, 

 prověřování výkazů docházky zaměstnanců, čerpání dovolené a vykazování přesčasové 
práce, 

 kontrola nároku a nákupu stravenek v souladu s předpisy k FKSP, 

 sledování tarifikace telefonních hovorů VKOL a vyúčtování soukromých hovorů, 

 kontrola a plnění daňových povinností VKOL, 

 zajištění ekonomické agendy schválených a připravovaných projektů VKOL, vyúčtování 
projektů, 

 plnění funkce sekretariátu ředitele, zabezpečení dopisní a balíkové služby VKOL, 

 vedení agendy spojené s vymáháním nevrácených knih a poplatků z prodlení, 

 organizační a finanční zabezpečení odborné konference VKOL s historických fondů a 
dalších akcí organizovaných VKOL, 

 zajištění služeb recepce budovy Bezručova 3, 

 evidence a inventarizace majetku svěřeného VKOL k hospodaření, 

 zajišťování veškeré správy a údržby objektů knihovny a pronajatých skladových 
prostor včetně kontroly funkcí zabezpečovacího systému a EPS, 

 zajistit přijatelnější podmínky v multimediální studovně pro pracovníky i návštěvníky, 
zejména pak v letních měsících, 

 zabezpečení povinných revizí a technických kontrol u všech objektů a zařízení, 

 vyúčtování nájmů z bytových a nebytových prostor včetně přeúčtování nákladů 
nezahrnutých do nájmu; pronájem reklamních ploch a parkovacích míst, 

 zajišťování materiálového zásobování, nákup dlouhodobého hmotného majetku vyjma 
výpočetní techniky, 

 zabezpečení autoprovozu, 

 péče o protipožární ochranu a bezpečnost práce ve spolupráci s vedoucími oddělení, 
úseků a směn a protipožárními hlídkami, 

 hlášení a platby DILIA. 
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 Lokální administrace VKOL v rámci portálu pro příspěvkové organizace Olomouckého 
kraje. 

 aktualizace vnitřních předpisů VKOL v souladu s právními přepisy a Zásadami řízení PO 
zřizovaných Olomouckým krajem. 

 

 

C. Linka zpracování 
 

Doplňování fondů 

Hlavní prioritou zůstává získávání povinného výtisku. Nakladatelé, kteří svou povinnost neplní, 
budou průběžně urgováni. K tomu budeme využívat různé nástroje, např. kontrolu podle řad 
ISBN a srovnání našeho fondu s Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou a se 
Souborným katalogem ČR.  

Chceme se více soustředit i na retrospektivní doplnění našich fondů. Budeme doplňovat 
především takové tituly, které v našem fondu zcela chybí. Při nákupu dalších výtisků budeme 
přednostně kupovat tituly, o které je největší zájem, ale v případě dostatku financí budeme 
přihlížet i k návrhům uživatelů a zakoupíme i méně žádané tituly. Tyto žádané tituly zakupujeme 
v dalším výtisku i z důvodu ochrany povinného výtisku. 

Nově plánujeme nakupovat ve více výtiscích také povinnou četbu, abychom vyšli vstříc většímu 
počtu čtenářů, kteří u nás tuto literaturu hledají.  

Přírůstky 
Plán přírůstku: 27 000 jednotek. 

Mezinárodní výměna 
Plán mezinárodní výměny:  300 jednotek. 

  
Seriály 

Naší hlavní náplní bude vytváření co nejúplnějšího fondu povinného výtisku seriálů se 
zaměřením na regionální periodika. Při kompletaci jednotlivých titulů budeme hledat 
nejúspornější způsob archivace. 

Nadále budeme pro čtenáře ve studovně vystavovat nejzajímavější české i zahraniční tituly ze 
všech oborů a nabídku pravidelně aktualizovat.  

V případě navýšení finančních prostředků jsme připraveni rozšířit také nabídku zahraničních 
odborných časopisů, především pro cirkulaci, což je zpoplatněná absenční výpůjční služba 
určená pouze institucím.  

Plán evidence došlých čísel časopisů: 42 000, tj. asi 3 000 titulů časopisů a novin české i 
zahraniční provenience. 

Plán kompletace: 4 500. 

 

Zpracování fondů 

V roce 2015 jsme přešli na nová katalogizační pravidla RDA. Tato pravidla sice přinášejí v něčem 
větší komfort při vyhledávání a spokojenost autorů, zároveň však mnohem větší pracnost pro 
katalogizátory. Nepoužívají se ani zkratky, vše je nutné rozepisovat přesně podle pramenů 
popisu. Některá pole se změnila, některá přibyla. Vytváří se větší množství nových autoritních 
záznamů. 

Při retrokonverzi se nadále používají stará katalogizační pravidla AACR. Protože chceme 
v retrokonverzi dále pokračovat, není možné jednoduše stará pravidla zapomenout a učit se jen 
nová. AACR se také nadále používají u živých periodik, kde se přejde po domluvě s Národní 
knihovnou na katalogizaci podle RDA právě až v roce 2016. V této oblasti nás tedy také čeká 
velký a časově velmi náročný úkol. 



 5 

Také grafika se zatím zpracovává podle AACR. 

Postupný přechod na nová katalogizační pravidla u různých druhů dokumentů bylo třeba časově 
rozložit právě kvůli vysoké náročnosti. Nejproblematičtější se zatím jeví zvukové záznamy. 

Souběžná práce s dvojími katalogizačními pravidly klade na katalogizátory vysoké nároky. 

Další časově náročnou prací je studium nových katalogizačních pravidel, účast členů pracovních 
skupin pro katalogizaci na školeních v Národní knihovně.  

I nadále budeme s pražskými kolegy spolupracovat na doladění pravidel RDA u speciálních 
dokumentů, zejména je třeba pokročit u zvukových dokumentů, cílem je jejich zpracování 
v rámci Clusteru. 

Po dořešení problematiky katalogizace zvukových záznamů bude provedena reorganizace 
oddělení. 

 
Jmenný popis 

Povinný výtisk budeme nadále zpracovávat v rámci sdílené katalogizace on-line (v bázi NKC01 
Národní knihovny). Nově se ve sdílené katalogizaci nebude zpracovávat tzv. šedá literatura 
(katalogy výstav, aukcí, divadelní programy atd.). Ta zůstane jen v lokální bázi. 

Také nový přírůstek zahraniční literatury a starších dokumentů (z antikvariátů, darů atd.) už 
bude nutné zpracovávat podle nových katalogizačních pravidel RDA. Linkou zpracování musí 
procházet také starší další výtisky, které nemají úplný bibliografický záznam, nebo mají záznam 
pouze v naskenovaném katalogu GEK.  

Od roku 2016 bude podle RDA katalogizována i grafika včetně pohlednic (zatím grafiku 
katalogizujeme podle AACR). Zpracovanou sbírku pohlednic dále ukládá informační služba. 

Plán jmenného zpracování v roce 2016: 19 000. 

 
Věcný popis 

Hlavní prioritou zůstane i nadále sdílená katalogizace (Cluster) podle pravidel RDA, přejímání 
autoritních záznamů ze Souboru národních autorit ČR a naopak odesílání návrhů na nové věcné, 
geografické, korporativní a názvové autoritní záznamy. 

Rovněž budeme v rámci Clusteru vkládat do bibliografických záznamů beletristických děl 
anglické ekvivalenty věcných termínů. 

Zkatalogizujeme přírůstek zahraniční literatury a starších dokumentů (z antikvariátů, dary atd.). 
Linkou zpracování také budou procházet další výtisky se starším rokem vydání, které nemají 
úplný bibliografický záznam, případně nemají v knihovním systému zatím žádný záznam. 

Podle dohodnutých a schválených pravidel projektu ObálkyKnih.cz budeme skenovat obálky a 
obsahy dokumentů a ukládat je na společný server. Budou se skenovat i vícesvazkové 
monografie a seriálové publikace, tzv. pokračující díla.  

Plán věcného zpracování:  16 500 záznamů. 

 
 

D. Správa fondu a historické fondy 
 

Hlavním úkolem oddělení Správy fondu a historických fondů bude v roce 2015 koordinace akcí k 
výročí 450 let fungování knihovny. Bude probíhat příprava a realizace tří výstav, které při této 
příležitosti vzniknou, a to: 

 Středověké a rukopisné památky Vědecké knihovny v Olomouci (Muzeum umění 
Olomouc), 

 Knihy a dějiny ve Vědecké knihovně v Olomouci (Vlastivědné muzeum v 
Olomouci), 

 Osobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci (Vědecká 
knihovna v Olomouci). 
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Značné množství práce bude také vyžadovat příprava dvou souvisejících publikací – katalogu 
výstavy a nově zpracovaných dějin Vědecké knihovny v Olomouci. Předpokládá se také 
uspořádání přednáškového cyklu a příprava dalších akcí ve spolupráci s Univerzitou Palackého. 

 Ještě větší prioritu z pohledu VKOL má očekávaná postupná realizace projektu novostavby 
depozitáře pro uložení knihovních fondů. Na počátku roku se očekává vyhlášení výzvy v 
Integrovaném regionálním operačním programu, jehož prostřednictvím by mělo být možné 
pokrýt větší část potřebných nákladů. Pracovníci oddělení poskytnou maximální součinnost 
zřizovateli, který bude projekt realizovat. 

V roce 2016 se počítá s personálním posílením digitalizačního pracoviště, a to prostřednictvím 
nového polovičního úvazku, ale také za předpokládaného využití peněz z projektu VISK 7. Mělo 
by tedy dojít k navýšení počtu digitalizovaných stran. Současně je ale také nutno věnovat 
pozornost pokračování migrace dat ze starších digitálních knihoven (zejména knihovna map) do 
digitální knihovny Kramerius 5. V případě úspěšného zakončení bude možné v průběhu roku 
zastavit provoz současné digitální knihovny tisků a rukopisů a digitální knihovny map. 

Na podzim bude uspořádán další ročník konference Bibliotheca Antiqua a bude vydán sborník 
příspěvků. 

V oblasti správy fondů bude ověřován praktický dopad opuštění vazby u časopisů s „lepenou“ 
vazbou typu V2. Tato periodika se od konce roku 2015 nesvazují a uchovávají se jako jednotlivá 
čísla ve speciálně připravených krabicích. 

Na úseku revize fondu budou kontrolovány: 

 dokumenty signatur 500.001–550.000 a 114.001–140.000, 

 podsbírky zapsané v CES a historické fondy v trezoru, 

 druhá revize u ztrát z roku 2014, superrevize u ztrát z roku 2013. 

V roce 2015 budou pracovníci oddělení také aktivně participovat na realizaci některých 
projektů, v nichž VKOL spolupracuje s jinými institucemi. Jde zejména o kooperaci s Moravskou 
zemskou knihovnou při budování souborného katalogu historických fondů, dále – v případě 
úspěšné žádosti – společný projekt s Národní knihovnou ČR a MZK zaměřený na propojení 
dosud oddělených aplikací Registru digitalizace, průzkumu fondů a Virtuální depozitní knihovny, 
pokračovat bude spolupráce s Veřejnou vojvodskou knihovnou v Opolí a bude dořešena také 
otázka případného projektu s partnery z Rakouska a možné výstavy o osobě a knihovně 
Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu. 

Prostřednictvím projektů VISK bude pokračovat digitalizace rukopisného fondu a tvorba 
autoritních záznamů z historického fondu. 

 

 

E. Studovny a služby 
 

Hlavní studovna 
Pracovníci hlavní studovny budou poskytovat vyžádané informace uživatelům a 
zprostředkovávat prezenční výpůjčky běžného ročníku novin a časopisů, rezervovat knihy a 
svázané časopisy určené pro prezenční studium. Budou se podílet na budování sbírek 
speciálních dokumentů – patentových spisů a zajišťovat prezenční půjčování tištěných norem, 
patentů a zpřístupnění norem v elektronické podobě. 

 
Multimediální studovna 
Fond multimédií bude i nadále průběžně doplňován, především prostřednictvím povinného 
výtisku. Pokračovat se bude také ve spolupráci na projektu Knihovna 21. století na doplňování 
zvukové knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením. 
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Aby knihovna mohla dostát svým povinnostem jako knihovna s právem povinného výtisku, bude 
řešit i situaci ohledně uchovávání, katalogizace a zpřístupňování gramofonových desek. 
Znamená to nakoupit zařízení pro jejich přehrávání, ale i zajistit vybavení pro jejich uskladnění. 
 
Plán na zpracování v roce 2016: 

 CD: 650, 

 CD-ROM: 500, 

 DVD: 100. 
 
Studovna vázaných novin 
Studovna vázaných novin bude poskytovat uživatelům VKOL ucelené a aktuální informace o 
fondu. Vyjma standardní činnosti, jako jsou prezenční zápůjčky mikrofilmů, vyřizování MVS a 
fotokopií, bude propagovat digitální knihovny Kramerius a další digitální repozitáře.  
Díky krajské digitalizaci došlo k navýšení počtu digitalizovaných periodik o více než 1 milion 
stránek a chod digitalizační jednotky průběžně obohacuje knihovny o další části fondu. 
Záměrem VKOL je nabídnout čtenářům přístup k digitalizovaným novinám v prostoru knihovny 
nebo z vnějšku podle toho, zda dokument je pod ochranou autorského zákona nebo zda je volný, 
je to zároveň příležitost pro knihovnu ochránit lépe své fondy, které nejsou v dobrém fyzickém 
stavu.  
  
Informační služby, budování informačního aparátu 
Informační služby (ústní, telefonické i zasílané mailem) budou i nadále poskytovány v místnosti 
čtenářských katalogů a v hlavní studovně.  

Předpokládaný počet informací v hlavní studovně: 29 000 (8 000, 7 000,  6 000,  8 000). 
 

Cílem informační služby je zpřístupňování vědeckých informačních zdrojů a poskytování 
výstupů uživatelům. Propagace databází (externích i interních), kterými knihovna disponuje,  
směřuje k jejich většímu využívaní běžnými čtenáři.  

Knihovna bude rozšiřovat nabídku poskytovaných služeb v souladu s rozvojem informačních 
technologií, ale i na základě požadavků uživatelů.  

Vstupní instruktáže, provádění exkurzí, pořádání kurzů pro seniory a vzdělávací kurzy pro 
studenty zaměřené na informační zdroje a problematiku citací budou patřit i nadále ke 
vzdělávacím činnostem informačních služeb.  

Předpokládaný počet informací: 1 100 (400,  300,  100,  300). 

Informační služby budou poskytovány i směrem do knihovny – pomoc při MVS nebo při nákupu 
knih. 

 
Půjčovní a reprografické služby 
Změna čtenářských průkazů a zvětšení volného výběru, jehož bylo docíleno efektivnějším 
uspořádáním prostoru, byly dva kroky, které knihovna podnikla v roce 2015.  

 Větší volný výběr umožňuje oslovit další věkové kategorie, jako jsou lidé ve středním věku nebo 
studenti středních škol. Ve volném výběru se nově bude objevovat nabídka povinné četby 
středních škol tak, jak je dána v učebních osnovách. Nabídka bude ale rozšiřována v souvislosti 
s očekávanými oblastmi zájmů veřejnosti, např. před obdobím dovolených o průvodce a jiné. 

Velká část pracovníků ve službách byla proškolena v oblasti komunikace s uživateli, v roce 2016 
budou školení pokračovat s důrazem na zvládání nestandardních situací. Další školení budou 
zaměřena na zvýšení profesionality pracovníků, sem patří i základní komunikace v angličtině. 

Během roku 2016 knihovna otestuje zájem čtenářů o e-knihy, bude se jednat vesměs o odbornou 
literaturu v menším počtu dle možností rozpočtu.  

Německá knihovna bude nadále poskytovat informace o Německu, jeho kultuře a rozšiřovat 
fond. V letošním roce se zaměří především na: 
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 doplnění výukových materiálů profesní němčiny (zdravotnictví, strojírenství), 

 doplnění novinek výukových materiálů pro nejmenší děti v věku 5–7 let, 

 doplnění výukových materiálů pro děti ve věku 8–12 let (deskové hry, DVD, DVD-
ROMy), 

 novinky švýcarské literatury od nadace Pro Helvetia. 

 

Fond beletrie bude v průběhu roku dle potřeby aktualizován a silně poškozené tituly budou 
vyřazeny a nahrazeny novými. Na základě konzultace s GI dojde ke změně řazení fondu, a to tak, 
že biografie autorů budou nově zařazeny za jejich primárními beletristickými díly, naopak 
komiksy a výukové materiály pro nejmenší děti budou stavěny samostatně. Nadále bude 
pokračovat spolupráce s Německou turistickou centrálou AHK – dárce tiskovin o Německu. 

 
 
 

F. Informační technologie 
 

Oddělení informačních technologií zajišťuje především chod knihovního systému a dalších 
softwarových produktů, údržbu a výměnu hardwaru, údržbu sítě i webových stránek knihovny. 

 Mezi nejdůležitější akce mimo stálou údržbu pro rok 2016 patří:  

 virtualizace zbylých serverů, které ještě nebyly virtualizovány v roce 2015, 

 přizpůsobování a doplňování systému VKOL na zapojení do projektu CPK, jehož 
spuštění je plánováno v druhé polovině roku 2016, 

 přechod na ostrý provoz Shibboleth IdP – nutné služby pro sdílení identit při vstupu do 
knihovního systému, 

 implementace MojeID do katalogu – nutné komponenty pro identifikaci uživatele, 

 spolupráce s digitalizačním pracovištěm a spolupráce při plnění registru digitalizace, 

 vyřešení pomalého připojení mezi budovami VKOL na ul. Bezručova a Ostružnická, 

 technická podpora projektů, na kterých se VKOL podílí ( CPK, EOD, VPK, NAKI apod.), 

 výměna zastaralých počítačových stanic a jejich přechod na OS Windows 7/ 8, 

 testování aplikací na OS Windows 10, upgrade OS Windows 7 na Windows 10, 

 testování přechodu na linux na katalozích VKOL, 

 zapracování nového správce knihovního systému Aleph, 

 účast pracovníka oddělení jako lektora na vzdělávacích kurzech práce na počítači pro 
seniory. 

 

 

G. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje  
 

Ve financování regionálních funkcí dojde od roku 2016 díky legislativním změnám k nahrazení 
původního modelu, kdy dotace odcházely do pověřených knihoven přímo z Olomouckého kraje. 
Nově bude částka na regionální funkce přidělena do rozpočtu VKOL a ta podepíše smlouvy o 
výkonu regionálních funkcí přímo s pověřenými knihovnami. Výhodou by snad mohlo být 
urychlení převodu finančních prostředků do pověřených knihoven. V roce 2016 bude Vědecká 
knihovna v Olomouci obsluhovat spolu se sedmi pověřenými knihovnami dohromady 473 
knihoven. 
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Celoživotní vzdělávání knihovníků 

I v roce 2016 lze očekávat, že po přechodu na nová katalogizační pravidla RDA dojde 
k proškolení některých změn, které vyplynuly při dokončování metodických pokynů pro 
jednotlivé dokumenty až během roku 2015 nebo i později. Během roku dojde také k aktualizaci 
adresáře knihoven, který je páteřní databází Centrálního portálu knihoven a ne všechny údaje se 
v současném adresáři nacházejí nebo jsou správné. V souvislosti s touto aktualizací proběhne 
školení k technickému zajištění plnění, kterého se zúčastní zástupci všech pověřených knihoven.   
 
Při dalším plánování školení se vychází z požadavku pověřených knihoven na jiné tematicky 
zaměřené kurzy, pokud možno jednodenní, které nezatíží chod knihoven. Takto byla postavena i 
žádost o dotaci programu VISK2, která by měla zahrnout následující jednodenní kurzy: 
Archivace a zálohování dat, Knihovník vs. Internet, Základy práce s fotografií, Citace a využití 
citačních manažerů, Katalogizace RDA v systému Clavius, Elektronické zdroje v tvorbě 
rodokmenu. Větší důraz bude kladen na školení, která svým tématem budou co nejvíce 
účastníkům nápomocna v praxi.  
 
V zájmu zlepšování nabídky vzdělávacích aktivit bude po každém školení účastníkům rozesílán 
evaluační dotazník s cílem získání co nejpřesnější zpětné vazby. Dotazník bude anonymní a bude 
vyhodnocován s cílem zjistit přínosy kurzu, jeho negativa, pozitiva či možnosti ke zlepšení 
v oblasti organizace. 

 
Metodická činnost, poradenská a konzultační činnost 

Informovanost všech knihovníků z kraje bude i nadále zajištěna pravidelnými informačními 
maily a aktuálními zprávami na webu knihovny v sekci regionální funkce. Budou organizována 
setkání metodiků zajišťujících RF v OK, porady ředitelů knihoven pověřených výkonem RF, které 
se budou nově konat jako výjezdní zasedání vždy v jedné z pověřených knihoven. Budou 
probíhat metodické návštěvy a poskytována poradenská činnost v potřebném rozsahu. Také 
účast na střediskových poradách a zpracování statistik i benchmarkingu knihoven již běžně patří 
k regionálním službám VKOL.  

 

 

H. Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost 
 

VKOL bude připravovat pro návštěvníky knihovny kulturní akce s ohledem na rozpočet 
knihovny. Zapojí se do celonárodních knihovnických akcí jako je Březen měsíc čtenářů, Týden 
knihoven nebo Noc literatury. 

Bude pokračovat ve spolupráci s Akademií věd na Týdnu vědy a techniky. Knihovna připraví 
jednu akci pouze pro děti nejen s ohledem na množství dětské literatury, ale i na skutečnost, že 
se jedná o možné budoucí čtenáře knihovny. Pro lepší koordinaci i koncepční přístup při 
vzdělávacích akcích knihovny byla zřízena programová rada. 

 
Knihovna naváže na úspěšnou vzdělávací činnost z předešlého roku zaměřenou nejen na školy, 
bude se jednat o tyto akce: 

 exkurze pro žáky ZŠ a SŠ s pracovními listy zaměřenými na: 
               a) fond Německé knihovny a vyhledávání v online katalogu, 
               b) reálie Německa, 
               c) Berlínskou zeď (rozpracování pro úroveň A1, A2, B1), 

 Klub německého filmu, promítání 2× měsíčně; spolupráce s Pastiche Films, uvedení 
retrospektiv německých režisérů v Konviktu, 

 filmy pro školní třídy, promítání 1× měsíčně, 
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 pořádání seminářů pro učitele Německého jazyka – spolupráce s nakladatelstvím 
Hueber a Koordinačním centrem Tandem Plzeň, 

 spolupořádání Evropského dne jazyků v knihovně (jazykové kvízy pro školní třídy), 

 spolupořádání Speak-dating na Horním náměstí, 

 soutěž v předčítání v Německém jazyce Knihomol (Bücherwurm), získání sponzora 
z řad německých firem, 

 spolupořádání Česko-německých dnů v Olomouci s FF a PedF UPOL, oslovení dalších 
potencionálních partnerů, 

 organizace Kinderklub – Babydeutsch pro předškolní děti a zábavná němčina pro 
školní děti (pilotní skupinka dětí s cílem získání zkušeností lektorky a následná 
nabídka výuky němčiny pro školky v Olomouci). 

 
Ke vzdělávacím aktivitám VKOL budou patřit i vzdělávací kurzy pro střední a vysoké školy, jedná 
se o knihovnické lekce, v rámci kterých jsou studenti seznámeni s prací s katalogy, jednotnou 
informační bránou a databázemi. Druhá část těchto lekcí se věnuje citační etice. Spojení 
literatury a výuky informační gramotnosti nabízí informační lekce zaměřené na život a dílo Karla 
Hynka Máchy. 

Pracovníci informační služby budou poskytovat individuální konzultace při přípravě 
bakalářských a diplomových prací a citování literatury.  

Kurzy pro seniory budou zaměřené na počítačovou gramotnost starší generace, od seznámení se 
s internetem, zasílání e-mailů až po práci ve Wordu nebo práci s fotografiemi. 

 

 

I. Bibliografie, ediční činnost 
 

Bibliografické a biografické informace 

Průběžné přispívání do automatizovaného kooperačního systému – České národní bibliografie – 
články (excerpování vybraných titulů regionálního tisku). 

Průběžná aktualizace databáze REGO. 
 
Příprava bibliografie do výroční zprávy (publikace VKOL, publikační činnost pracovníků VKOL). 
Korektury příspěvků do revue KROK. 
 
Publikace 

Publikace z dějin knihovny 
Katalog výstavy ke 450. výročí knihovny 
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2015  
Sborník z konference Bibliotheca Antiqua 2016 
Časopis KROK (březen, červen, září, prosinec) 

 
Časopis KROK 2016 

Opět vyjdou čtyři čísla ročně (tj. v březnu, červnu, září a prosinci) v rozsahu 700 výtisků, která 

budou mapovat kulturní dění v Olomouckém kraji s celospolečenským záběrem. Prostor bude 

dáván rozhovorům s osobnostmi z oblastí kultury, vědy a dalších. Revue hodlá i nadále 

informovat o chystaných výstavách či festivalech, které se uskuteční vždy během čtvrtletí 

následujícím po vydání čísla. Grafická podoba bude zachována, záměr přinášet příspěvky 

s nadčasovým charakterem se nemění. Hlavnímu tématu čísla bude věnována zhruba polovina 

čísla, druhá polovina bude vyhrazena rubrikám Varia a Rukověť. Facebookový profil revue bude 

přinášet úryvky z jednotlivých článků i zajímavé informace o výstavách. 
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J. Projekty 
 
Programy MK ČR: 

Zapojení do programu VISK Ministerstva kultury České republiky a programu Knihovna 21. 
století se uskuteční dle finančních možností knihovny. Knihovna podala následující žádosti: 

K21 – doplnění fondu zvukové knihovny určené pro zrakově postižené a nevidomé čtenáře, 

VISK2 – semináře pro knihovníky OK, 

VISK7 – digitalizace periodika Moravský večerník, 

VISK9 – doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL, 

VISK5 – Bohemika 19. a 20. století, 

VISK6 – ochranné obaly pro rukopisy a inkunábule, 

VISK 8B – rozšíření knihovního systému o podporu Moje-ID, 

VISK9 II – obohacení národní báze autorů o záznamy jmenných záhlaví autorů historických 
                    fondů VKOL. 
 

Víceleté, již běžící projekty a další spolupráce 

Knihovna bude i nadále spolupracovat s Veřejnou vojvodskou knihovnou E. Smolky v Opolí. Pro 
rok 2016 neuvažuje o společné výstavě, vzhledem k zaneprázdnění s přípravou akce ke 450. 
výročí knihovny, spolupráce se bude týkat jiných oblastí. 

 
Prosinec 2015, vedoucí oddělení VKOL  
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