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A. Úvod 
 
 
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je univerzální veřejnou vědeckou knihovnou 

poskytující služby v souladu se zákonem 257/2001 Sb. a zřizovací listinou. Je krajskou 
knihovnou, která oproti ostatním krajským knihovnám disponuje právem povinného výtisku, a 
to více než 200 let. Její založení se datuje do roku 1566 a je druhou nejstarší knihovnou v České 
republice. 

Dlouhodobé problémy knihovny, kterými jsou nedostatek kvalitního skladovacího 
prostoru pro knižní fond a přetrvávající podfinancování knihovny, budou ovlivňovat chod 
knihovny i v roce 2017. Za této situace je prioritním úkolem pracovníků VKOL poskytování 
maximální součinnosti zřizovateli během celého procesu přípravy a realizace stavby depozitáře 
v Hejčíně. Jedná se o investiční akci v rámci dotačního programu IROP, stavba depozitáře by 
měla být zahájena v roce 2017. Výstavba nového depozitáře s rezervou na 20 let a s výhledem na 
možnost dostavby skýtá řešení nejpalčivějšího problému knihovny poprvé v historii její 
existence. Uvolněný červený kostel by mohl nabídnout v budoucnosti dostatečný výstavní 
prostor, stejně tak prostor pro další akce knihovny.   

VKOL bude pokračovat v rozšiřování své vzdělávací funkce i v roce 2017 a bude se nadále 
zaměřovat na studenty škol i další skupiny uživatelů. Kurzy věnované informačním zdrojům a 
citační etice pro střední i vysoké školy, stejně tak jako podpora a popularizace německého jazyka 
bude patřit mezi již tradiční kvalitní vzdělávací akce knihovny. Pro širokou veřejnost budou 
uspořádány přednášky v měsíci březnu, v Týdnu knihoven, ale i další, dle plánu programové 
rady, která musí brát v potaz omezený rozpočet i velikost přednáškového sálu. Veřejnosti bude 
také představen fond knihovny formou dvou výstav, jedna z nich bude u příležitosti 200. výročí 
narození významného olomouckého, později vídeňského nakladatele Eduarda Hölzela, druhá 
pak bude tematicky zaměřena na tzv. Krčmaňskou aféru z roku 1947. 

Knihovna bude i v roce 2017 pořadatelem celostátní konference historiků Bibliotheca 
Antiqua, dále se bude podílet nejen organizačně na celostátní konferenci knihovníků Knihovny 
současnosti. 

VKOL posílí v roce 2017 personálně pracoviště digitalizační jednotky, které bude 
pokračovat v digitalizaci Moravského večerníku a olomouckého divadelního periodika Olmützer 
Zwischen-Akt. Oba tituly jsou pro zájem veřejnosti v mimořádně špatném stavu. 

Projekty budou podány s ohledem na rozpočet knihovny, povětšinou se bude jednat o 
dotační programy Ministerstva kultury České republiky. 

 
 
VKOL je příjemcem povinného výtisku, který má být základem konzervačního fondu a 

není určen k absenčnímu půjčování. Knihovna by tudíž měla nakupovat duplikáty pro naplnění 
své hlavní činnosti, což se děje vzhledem k omezenému rozpočtu v nedostatečné míře. Podobně i 
nedostatečný rozpočet na platy zaměstnanců, který staví VKOL s její průměrnou mzdou na 
téměř poslední místo mezi krajskými knihovnami, neumožňuje knihovně adekvátně ohodnotit 
své zaměstnance. Nedostatečná částka na osobní hodnocení je z velké části využita na doplácení 
do minimální a zaručené mzdy zaměstnanců. Knihovna postrádá pracovní pozici nebo oddělení, 
které se věnuje retrokonverzi, takže v knihovním systému není podchyceno více jak 400 tisíc 
záznamů. Knihovna žádala navýšení rozpočtu na provoz i na platy, v době dokončování plánu 
činností není známo, zda zřizovatel vezme argumenty knihovny v potaz a rozpočet knihovny 
bude posílen. 

 
 

 
Listopad 2016, RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL 
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B. Hospodářské a organizační úkoly 
 

Ekonomika a provoz 

 VKOL po organizačních změnách na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kdy byl 
zrušen Odbor kultury a památkové péče, spadá pod Odbor školství, sportu a kultury. Knihovna 
se dále řídí pokyny Odboru podpory řízení příspěvkových organizací. Zřizovatel pro řízení 
příspěvkových organizací využívá portálu, dále zajišťuje centrálním nákupem nejen energie, ale i 
další služby a komodity s cílem snížit náklady a pracnost.  

 Hlavním úkolem v roce 2017 zůstává zajištění provozu budov a ekonomické agendy. 
Pokud nedojde k navýšení příspěvku na provoz knihovny, zůstane pouze u záchovných oprav a 
povinných revizí. 

Hospodářské a organizační úkoly knihovny pro rok 2017: 

- 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 k historickým fondům 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. 

- 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. 

- Lokální administrace VKOL v rámci portálu pro příspěvkové organizace Olomouckého 
kraje. 
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- Aktualizace vnitřních předpisů VKOL v souladu s právními předpisy a Zásadami řízení 
PO zřizovaných Olomouckým krajem. 

- Zajišťování zveřejnění smluv v Registru smluv a na Profilu zadavatele v souladu 
s platnou legislativou. 

 

 

C. Linka zpracování 
 

Doplňování fondů 

Hlavní prioritou zůstává získávání povinného výtisku. Budeme průběžně urgovat 
nakladatele, kteří neplní svou zákonnou povinnost. V této oblasti prohloubíme spolupráci 
zejména s Moravskou zemskou knihovnou.  

Při retrospektivním doplňování našich fondů využijeme i darů. Zpracování darů má také 
ten přínos, že se zároveň doplňují do programu Aleph ty záznamy, které doposud byly pouze 
v naskenovaném katalogu GEK. U starší literatury je poměrně častý případ, že i když se jedná o 
další výtisk, je třeba záznam do Alephu teprve vytvořit a připsat i původní jednotku. Povinný 
výtisk, který chceme chránit, dostává status prezenční výpůjčky, další výtisk je možné půjčovat 
domů. 

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.  

Plánujeme i nadále nakupovat povinnou četbu ve více výtiscích, abychom vyšli vstříc 
většímu počtu čtenářů, kteří u nás tuto literaturu hledají.  

Plán přírůstku: 27 000 jednotek. 

Plán mezinárodní výměny:  250 jednotek. 

 
Seriály 

V roce 2017 budeme především usilovat o rozšíření skladovacích prostor běžného 

ročníku časopisů, např. do prostor tzv. galerie, která navazuje na úsek časopisů. Současný stav je 

zcela nedostačující.  

Chceme docílit úplnosti povinného výtisku. Nákup zahraničních periodik proběhne opět 

formou výběrového řízení. Nadále je budeme adresně nabízet institucím formou tzv. cirkulace k 

absenčnímu zapůjčení – placená služba. 

Plán evidence došlých čísel časopisů: 42 000, t.j. 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 přinášejí, jak 
už se v praxi ukázalo, mnohem větší pracnost pro katalogizátory. To se odrazilo i v menším 
přírůstku v porovnání s předchozími lety. Nárůst práce je velký, bylo by třeba posílit linku 
zpracování, pokud se chceme věnovat nejen zpracování povinného výtisku, ale též zpracování 
darů, které se nám nashromáždily ve větším množství, případně retrokonverzi. 

Při retrokonverzi se nadále používají stará katalogizační pravidla AACR. Protože chceme 
v retrokonverzi dále pokračovat, není možné jednoduše stará pravidla zapomenout a používat 
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jen nová. Souběžná práce s dvojími katalogizačními pravidly klade na katalogizátory vysoké 
nároky. 

Časově náročnou prací je studium katalogizačních pravidel RDA. Členové pracovních 
skupin pro katalogizaci se budou účastnit seminářů v Národní knihovně. 

 
Podle typologie dokumentů katalogizujeme: 
- monografie 
- pokračující zdroje 

o seriály 
o integrační zdroje 

- speciální dokumenty 
o grafiku 
o kartografické dokumenty 
o hudebniny 
o zvukové dokumenty (CD) 
o videozáznamy 
o elektronické zdroje (CD-ROM, DVD) 

 
Povinný výtisk (s výjimkou grafiky, zvukových dokumentů a elektronických zdrojů na 

pevném nosiči) budeme nadále zpracovávat v rámci sdílené katalogizace Cluster (trvá od roku 
2005). Editaci bibliografických záznamů provádí katalogizátor v bázi NKC01 Národní knihovny 

ČR, replikace záznamů do báze SVK01 Vědecké knihovny v Olomouci probíhá automaticky on-
line. 

Ostatní přírůstky do fondu VKOL budou editovány pouze a přímo v lokální bázi katalogu 
SVK01:  

- starší bohemika (vydaná před rokem 2005), 
- zahraniční literatura,  
- šedá literatura (divadelní programy, katalogy výstav / aukcí aj.), 
- starší další výtisky bez úplného bibliografického záznamu. 

 

Jmenný popis 

Plán jmenného zpracování v roce 2017: 19 500 

Linkou zpracování budou procházet také starší další výtisky, které nemají úplný 
bibliografický záznam, nebo mají záznam pouze v naskenovaném katalogu GEK.  

 

Věcný popis 

Plán věcného zpracování v roce 2017: 16 500 

Dále bude prováděna revize věcného zpracování v případě, že titul dosud neprošel 
věcným popisem v žádné kooperující knihovně Clusteru. Lokální věcná revize byla zavedena, aby 
za formální a logickou správnost údajů ručila/zodpovídala knihovna, která titul první 
zkatalogizovala. 

Budeme pokračovat v zavedené praxi doplňování anglických ekvivalentů věcných 
termínů do bibliografických záznamů beletristických děl, hudebnin, nepravých periodik a 
integračních zdrojů. 

Při věcné katalogizaci budeme využívat Soubor národních autorit ČR. Sdílíme autoritní 
záznamy on-line z báze AUT10 Národní knihovny ČR prostřednictvím lokální báze SVK10 
Vědecké knihovny v Olomouci. Budeme se podílet na tvorbě nových národních autorit – 
korporativních, geografických, názvových (editací autoritních záznamů v bázi AUT10) a 
tematických (odesláním návrhů v tabulce Excelu e-mailem). 

Vzhledem k aktualizaci Konspektového schématu v roce 2016 došlo ke změnám 
klasifikační notace MDT v tematických autoritních záznamech. S tím souvisí následná nutnost 

http://aleph.nkp.cz/F/5AEQA32CV8H9D6FHLL61JY274IRKCTEEBF3R6MEH4PINP5GSF8-14697?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC
http://aleph.nkp.cz/F/5AEQA32CV8H9D6FHLL61JY274IRKCTEEBF3R6MEH4PINP5GSF8-14697?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=aut
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oprav notace MDT v bibliografických záznamech z důvodu zachování konzistence dat. Opravy 
částečně provedou katalogizátoři Národní knihovny ČR, neboť opravený záznam báze NKC01 se 
replikuje v lokální bázi SVK01. Nicméně bude třeba harmonizovat zbývající bibliografické 
záznamy SVK01, které nesdílíme s bází NKC01. Katalogizátor bude harmonizaci provádět 
zejména prostřednictvím tzv. globálních oprav. V řadě případů bude ale nucen provádět hodně 
individuálních (ručních) oprav. 

Podle dohodnutých a schválených pravidel projektu obalkyknih.cz budeme skenovat 
obálky a obsahy dokumentů a hlavní autory titulů. Kromě monografií se budou skenovat i 
vícesvazkové monografie, seriálové publikace a některé speciální dokumenty.  

V rámci projektu obalkyknih.cz je od verze 0.33 v skenovacím klientovi obalkyknih.cz 
přidána možnost skenovat hlavní autory titulů. Skenování není, povinné, ale je vhodné ho použít, 
pokud titul obsahuje na obálce/přebalu fotografii autora. API poskytující foto autorů je už delší 
dobu dostupné a databáze autorů obsahuje přes 40 000 foto autorů převážně z veřejně 
dostupných obrázků Wikipedie. Zatím je ve svých on-line katalozích využívá Centrální portál 

knihoven, Městská knihovna v Praze a knihovny se systémem ARL. Chtěli bychom se přidat a 
obrázky autorů zobrazovat pro uživatele online katalogu VKOL. 

 

 

D. Správa fondu a historické fondy 

Prioritním úkolem oddělení Správy fondu a historických fondů pro rok 2017 je 
spolupráce se zřizovatelem a dalšími subjekty na přípravě a zřejmě také realizaci výstavby 
depozitáře v Olomouci-Hejčíně. V roce 2017 se předpokládá zahájení stavby, sklad by měl být 
hotov o rok později. Z nejbližších úkolů bude nutno řešit především výběrové řízení na 
stěhování fondů ze stávajících depozitářů. V této souvislosti proběhnou kontroly fyzického stavu 
fondů v nevyhovujících depozitářích s cílem odhalit především plísně uvnitř knižních bloků, 
které na první pohled nejsou viditelné.  

Vyšší výkon než v uplynulých letech je možné očekávat od tzv. krajské digitalizační 
jednotky. Pracoviště bylo personálně posíleno a bude se v nejbližších letech zaměřovat převážně 
na digitalizaci periodik, především novin. Důvodem je především velmi špatný stav předloh a 
čtenářský zájem o tyto dokumenty, ale také snadnější administrace digitalizačního procesu, 
především v oblasti přidělování identifikátoru čísla ČNB. 

Stále není dokončena migrace dat ze starších digitálních knihoven. Nepovede-li se tento 
proces dokončit do konce roku 2016, měl by být zkompletován v roce 2017. K tomu je nezbytné 
doplnit do aktuální digitální knihovny Kramerius 5, dvě klíčová periodika (Lidové noviny a 
Národní listy), některé chybějící naskenované prvotisky a staré tisky a dohledat zdrojová data od 
několika map, která dosud nejsou k dispozici. Teprve potom bude možné ukončit provoz 
starších aplikací pro zpřístupňování naskenovaných dokumentů.  

Úsek historických fondů se vedle běžné činnosti bude věnovat přípravě dvou výstav na 
rok 2017. Obě by měly proběhnout na podzim a budou se zabývat tzv. Krčmaňskou aférou z roku 
1947 a u příležitosti 200. výročí narození také osobností významného olomouckého, později 
vídeňského nakladatele Eduarda Hölzela. U obou výstav se předpokládá vydání doprovodné 
publikace. 

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

Na úseku revize fondu budou kontrolovány: 

- dokumenty signatur 350.001–400.000 a 140.001–165.000 

- podsbírky zapsané v CES a historické fondy v trezoru 

- druhá revize u ztrát z roku 2015, superrevize u ztrát z roku 2014 

http://www.obalkyknih.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://www.mlp.cz/
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V roce 2017 se budou pracovníci oddělení podílet také na plnění cílů projektu INPROVE, 
ve kterém VKOL spolupracuje s Moravskou zemskou knihovnou a Národní knihovnou ČR a který 
se zaměřuje na integraci nástrojů pro správu konzervačních knižních fondů, tedy registru 
digitalizace, aplikace pro fyzické průzkumy fondů, Virtuální depozitní knihovny a nově také 
registru odkyselených dokumentů (této aktivity se VKOL zatím neúčastní). Součástí projektu 
jsou také průzkumy fyzického stavu dokumentů ve fondu VKOL, které budou probíhat ve druhé 
polovině roku. 

Počítá se s také s pokračováním spolupráce s Veřejnou vojvodskou knihovnou v Opolí, se 
kterou budou společně konzultována témata pro spolupráci v dalších letech. 

Prostřednictvím projektů VISK by měla pokračovat digitalizace novinového titulu 
Moravský večerník a cílem pro rok 2017 je ze stejného zdroje zahájit restaurování a digitalizaci 
olomouckého divadelního periodika Olmützer Zwischen-Akt, které je kvůli velkému 
badatelskému zájmu odborné veřejnosti v mimořádně špatném stavu. Počítá se také s tvorbou 
autoritních záznamů z podprogramu VISK 9. 
 

 

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 nevidomé a těžce zrakově postižené. 

Nutně už bude potřeba vyřešit uskladnění dokumentů MM studovny. Prostor v zázemí 
studovny dochází a do náhradního prostoru je potřeba nakoupit odpovídající regály uzpůsobené 
tomuto specifickému fondu. V příštím roce je třeba alespoň část fondu přemístit (s největší 
pravděpodobností fond se signaturou DVD a CR), dále přestěhovat fond audiokazet, který byl 
kvůli vytvoření místa pro více využívaný fond MM studovny přesunut do nevyhovujících 
(provizorních) podmínek.  

I nadále budeme s Prahou koordinovat a pracovat na doladění pravidel RDA u 
speciálních dokumentů. Pokračovat bude i spolupráce s Virtuální národní fonotékou a odesílání 
záznamů do této databáze. 

Budeme zpětně katalogizovat gramofonové desky, které se po zakoupení gramofonu 
mohly začít po letech zpracovávat. Také je třeba vyřešit jejich uskladnění, současné umístění 
v kanceláři není optimální. 

 
Plán na zpracování v roce 2017: 

- CD: 700 
- CD-ROM: 550 
- DVD: 100 

 
Studovna vázaných novin 

Studovna vázaných novin bude poskytovat uživatelům knihovny ucelené a aktuální informace o 
fondu. Vyjma standardní činnosti jako jsou prezenční zápůjčky mikrofilmů, vyřizování MVS a 
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fotokopií, bude propagovat digitální knihovny Kramerius. Pracovníci se budou aktivně podílet na 
řešení MVS v rámci CPK, zúčastní se školení a vzdělávacích akcí knihoven.  

  

Informační služby 

Informační služby (ústní, telefonické i zasílané mailem) budou i nadále poskytovány v 
místnosti čtenářských katalogů a v hlavní studovně.  

Předpokládaný počet informací: 29 000 (8 000 7 000  6 000  8 000) 

Oddělení se bude zaměřovat na:  

Zpřístupňování vědeckých informačních zdrojů s využitím konsorciálních projektů a 
poskytování výstupů uživatelům, propagování databází (externích i interních), kterými knihovna 
disponuje za účelem jejich vyššího využívání. Rozšiřování nabídky poskytovaných služeb 
v návaznosti na rozvoj informačních technologií a požadavky uživatelů. Poskytování vstupních 
instruktáží, podíl na realizaci exkurzí. 

Zodpovídání písemných informací čtenářům a institucím, bibliografické soupisy, rešerše, 
bibliografické a faktografické informace (na vyžádání), zodpovídání dotazů zaslaných 
elektronickou poštou.   

Předpokládaný počet písemných informací: 1 100 (400  300  100  300) 

 
Půjčovní a reprografické služby 

Knihovna během roku 2016 navýšila počet čtenářů ze středních škol, pro čtenáře do 18 
let zavedla u příležitosti 450. výročí bezplatnou registraci. Ve volném výběru se soustředila na 
nabídku literatury k maturitním tématům. Volný výběr byl zpětně doplněn o novinky odborné 
literatury a bude dle možnosti rozšířen i v roce 2017.  

Reorganizace skladů na Bezručova 3 bude probíhat se zřetelem na budoucí stěhování do 

nového skladu. Kromě pravidelného úklidu a revize bude také vypracován ve spolupráci 

s oddělením SFHF seznam titulů pro digitalizační jednotku. Nejvíce žádané, případně nejvíce 

poničené tituly, budou postupně digitalizovány a tištěné svazky budou ukládány k archivaci. 

Pracovníci budou pokračovat ve výuce angličtiny, která byla úspěšně zahájená v roce 

2016. Dále budou absolvovat seminář, který se bude věnovat bezpečnosti provozu, komunikaci 

ve vyhrocených situacích, schopnosti správně vyhodnotit riziko a včas zavolat policii. 

Půjčovní služby budou i nadále prověřovat dary, které jsou soustředěny do jednoho 

skladu. Knihy je třeba prověřit, zda jsou ve fondu a v kolika exemplářích, pak budou předány 

k dalšímu zpracování do oddělení DZF. 

V roce 2016 byly vypracovány podrobné statistiky pro aktivní část MVS, včetně nákladů 

na poštovné; v roce 2017 bude podobně vypracován i přehled pro pasivní část MVS. V roce 2017 

se očekává začlenění meziknihovních služeb do Centrálního portálu knihoven a je třeba správně 

sjednotit poplatky. 

Německá knihovna bude poskytovat informace o Německu, jeho kultuře a rozšiřovat fond. 

Bude se jednat o následující materiály: 

- Doplnění výukových materiálů profesní němčiny (turismus, ošetřovatelství, lékařství) 
- Aktualizace materiálů k jazykovým zkouškám A1-B1(Zertifikate, deutsch üben) 
- Novinky výukových materiálů pro nejmenší děti 3-7 let (dle návrhu lektorky Tandemu) 
- Novinky výukových materiálů pro děti 8-12 let (deskové hry, DVD) 
- Novinky švýcarské literatury od nadace Pro Helvetia  
- Doplnění audioknih pro úroveň B2 (velký zájem) 
- Doplnění hraných filmů a dokumentů na DVD 



 9 

- Doplnění komiksů o historických osobnostech  
- Doplnění knih nominovaných na Německou knižní cenu a Cenu Lipského knižního 

veletrhu 
 

Německá knihovna bude pokračovat v aktualizaci fondu beletrie, vyřadí silně poškozené 

tituly a nahradí je, provede změnu řazení fondu, nově vyhradí regál pro Deutschmährische 

Literatur s dary od katedry germanistiky FF UP a zahájí spolupráci s Německou turistickou 

centrálou AHK, která je dárcem tiskovin o Německu. 

 

 

F. Informační technologie 
 
Oddělení informačních technologií zajišťuje chod knihovního systému a dalších 

softwarových produktů, jedná se zejména o tyto průběžné činnosti: 

- Správa serverů (aktualizace, instalace nových aplikací, sledování provozu, zálohování) 
- Správa sítě VKOL 
- Zálohování a archivace dat  
- Běžná správa systému Aleph 
- Správa www stránek 
- Opravy a reindexace GEKu 
- Údržba zaměstnaneckých a čtenářských PC 
- Sledování a samostudium nových technologií 
- Výměna zastaralých počítačových stanic  a přechod na Windows 10 32/64bi 
- Technická podpora projektů EOD, VPK, NAKI, CPK atd. 

Z mimořádných činností v roce 2017 se bude oddělení zabývat virtualizací serverů, které 
ještě nebyly virtualizovány, dále bude spolupracovat s digitalizační jednotkou na přizpůsobování 
a doplňování systému VKOL po zapojení do projektu CPK jako je logování všech činností, 
upřesnění API rozhraní nebo jeho přizpůsobení pro přebírání obálek ze serveru obalkyknih.cz.  

Oddělení bude pořádat školení Windows 10 pro pracovníky knihovny a zvyšovat tak 
jejich znalosti v IT oblasti. Oddělení se bude podílet i na školeních pro seniory, zejména na 
kurzech pro pokročilé.  

Nově oddělení IT spustí automatické doplňování signatur, které by mělo usnadnit práci 
linky zpracování. Další velkou pomocí pro bezproblémové půjčování bude nahrazení ručních 
posunů v knihovním systému v návaznosti na svátky a dny volna automatickým režimem.   

 
 

G. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje  
 
Ve financování regionálních funkcí dojde od roku 2017 k výraznému zlepšení situace, 

jednak bude navýšena částka pro pověřené knihovny o snížení z roku 2013, dále budou 
navýšeny částky na platy dle úprav platových tabulek z roku 2014 až 2016. Také opuštění 
modelu dotací umožní poukázat finanční prostředky zřizovatelům pověřených knihoven již na 
konci ledna. 
 

Oddělení RSKOK bude v roce 2017 pokračovat v obvyklých činnostech. Snahou bude 
především rozšířit počet metodických návštěv.  

V roce 2017 bude pokračovat rekvalifikační knihovnický kurz započatý v roce 2016, jedná 
se o poslední kurz tohoto druhu. V případě celoživotního vzdělávání (CŽV) bude cílem upravit 
jeho podobu tak, aby vyhovovala nové koncepci CŽV připravované NKP ČR. Využití e-
learningového vzdělání pro tyto účely se jeví nanejvýš vhodné. 
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Po rozšíření funkcionality CPK o meziknihovní služby budou knihovníci pověřených 
knihoven seznamováni s možnostmi CPK s cílem poskytnout odborné informace svým čtenářům. 

Počátkem roku bude též stanoven plán vzdělávání pro rok 2017 pro knihovníky 
Olomouckého kraje, bude vycházet ze skutečných potřeb knihovníků, pro financování IT kurzů 
budou využity dotační programy MK ČR, pro ostatní dotace na RF. Opět bude aktualizován 
adresář knihoven a připravena pololetní zpráva o výkonu RF.   

V případě vhodných podmínek a dohodě se zřizovatelem se pokusíme o zavedení prvního 
ročníku ocenění pro neprofesionální knihovníky, kteří doposud nemají možnost být v našem 
kraji oceněni za svoji práci v neprofesionálních knihovnách.  

 
 

H. Vzdělávací a kulturní akce pro školy a veřejnost 
 
Akce pro veřejnost budou koncepčně plánovány programovou radou, program by měl být 

tematicky vyvážený a udržovat odbornou kvalitu.   
Knihovna bude připravovat pro návštěvníky knihovny pravidelné vzdělávací a kulturní 

akce s ohledem na rozpočet knihovny. Zapojí do celonárodních knihovnických akcí – Březen 
měsíc čtenářů, Týden knihoven nebo Noc literatury, bude pokračovat ve spolupráci s Akademií 
věd na Týdnu vědy a techniky.  

Fond knihovny bude prezentován na dvou výstavách v podzimních měsících, jedna z nich 
bude věnovaná významnému nakladateli Eduardu Hölzelovi u příležitosti 200. výročí od jeho 
narození, druhá tzv. Krčmaňské aféře z roku 1947. 

Knihovna si zapůjčuje výstavy, které se dotýkají zajímavých témat, příkladem je Česká 
literatura v překladu, kterou připravila Moravská zemská knihovna a naše knihovna ji spojila 
s měsícem březnem.  

I další program pro veřejnost bude pestrý a atraktivní pro různé cílové skupiny – seniory, 
studenty i návštěvníky v produktivním věku.  

Kurzy „Citační etiky“ a práce s databázemi budou probíhat i v roce 2017, spolupráce se 
předpokládá se školami, kde kurzy již probíhaly (Slovanské gymnázium, Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Fakulta zdravotnických věd UP) a 
se školami, které projevily zájem v roce 2016 – Gymnázium Hranice, Střední pedagogická škola 
Přerov a Střední průmyslová škola strojnická Olomouc. Lekce budou i nadále korespondovat 
s požadavky vyučujících a studentů. Formát a obsah přednášek bude probíhat v již osvědčeném 
schématu.  

Pro veřejnost budou nadále nabízeny individuální konzultace (v knihovně) při psaní 
závěrečných, bakalářských a diplomových prací a citování literatury. Lukáš Sochor se bude 
věnovat tvorbě instruktážních videí. 

Již tradičně knihovna připravuje bohatý program na podporu německého jazyka a 
spolupracuje jak se školami, tak i s nakladateli učebnic. Pro rok 2017 jsou připraveny následující 
akce: 

- Nabídka exkurzí pro žáky ZŠ, SŠ, jazykových škol s pracovními listy zaměřenými na fond 
Německé knihovny a vyhledávání v online katalogu, reálie Německa (německá města) a 
spolkové země, pohádky, Berlínskou zeď (rozpracování pro úroveň A1, A2, B1), 
Leseecke/Čtenářský koutek – čtení zjednodušeného textu ve skupině a poslech CD 
(doporučení dalších materiálů pro samostudium) 

- Klub německého filmu – promítání 1x měsíčně 

- Filmy pro školní třídy – 1x měsíčně 

- Pořádání seminářů pro učitele NJ – spolupráce s nakl. Hueber, centrem česko-německých 
výměn mládeže Tandem Plzeň 

- Evropský den jazyků v knihovně – jazykové kvízy pro školní třídy 

- Soutěž v předčítání Knihomol – kooperace s GI Pardubice, vítězové pozváni do Goethe-
Institutu Praha 
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- Festival Olmützer Kulturtage / 3. Olomoucké dny německojazyčné kultury - společně 
s FF a PedF UPOL (filmy, koncerty, přednášky, výstavy, seminář  
pro učitele, program pro školy) 

- Kinderklub  aneb němčina hravě – babydeutsch pro děti od 3 - 7 let, zábavná němčina 
s hraním deskových her pro děti 8 - 14 let, 1x měsíčně zdarma 

- Propagace němčiny v raném věku a rozšíření do MŠ v Olomouckém kraji 

- Možná spolupráce s Goethe-Zentrem Pardubice – Německý divadelní festival také 
v Olomouci (říjen 2017) 

- Realizace výstav Narozeni v Čechách a na Moravě, Nördlingen 10 let partnerství studentů 
středních škol 

 

I. Bibliografie, ediční činnost 
 

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 

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2016  

Sborník z konference Bibliotheca Antiqua 2017 

Časopis KROK (březen, červen, září, prosinec) 

Katalog výstavy k 200. výročí narození nakladatele Eduarda Hölzela 

Katalog výstavy věnované Krčmaňské aféře 

 
Časopis KROK 2016 

Opět vyjdou 4 čísla ročně, knihovna se bude snažit posunout vydání jednotlivých čísel tak, 

aby poslední číslo nebylo k dispozici veřejnosti až ke konci prosince. Rozsah 700 výtisků bude 

zachován, pro rok 2017 a 2018 bude vybrána nová tiskárna. Tematické zaměření na některé 

okruhy bude zachováno i pro rok 2017, revue bude 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. 

 
 
 

J. Projekty 
 
Programy MK ČR: 

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

K21 - doplnění fondu zvukové knihovny určené pro lidi postižené vadou sluchu 

VISK2- vzdělávání knihovníků v IT oblasti 
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VISK7 – Digitalizace a restaurování periodik ohrožených degradací kyselého papíru 

VISK9 – doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 

VISK5 – retrokonverze bohemik 

VISK9 II – obohacení národní báze autorit 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. V roce 2017 budou zapůjčeny z historických fondů VKOL dva exempláře pro akci Noc 
kultury, další spolupráce se bude týkat jiných oblastí. 

 
Listopad 2016, vedoucí oddělení VKOL 
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