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A. Úvod

Hlavním  úkolem  Vědecké  knihovny  v Olomouci  (VKOL)  na  rok  2014  je  poskytování
kvalitních  knihovnických  služeb  v souladu  s  knihovním  zákonem  257/2001  Sb.,  zákonem
37/1995 Sb.,  zřizovací listinou a nařízením vlády 288/2002 Sb. Neméně důležité při přípravě
plánu  pro  knihovnu  je  zohlednění  stávající  ekonomické  situace  v Olomouckém  kraji,  která
vytváří  tlak  na  snížení  nákladů  na  provoz  knihovny.  Tato  situace  navozuje  podmínky  pro
přehodnocení  některých  činností  a  postupů  v knihovně  a  nalezení  těch  co  možná
nejefektivnějších.

Vědecká  knihovna  v Olomouci  se  snaží  najít  úspory  v provozních  nákladech,  nicméně
dlouhodobý nedostatek skladovacího prostoru nelze řešit jinak, než pronájmem dalších 350 m²
externího  skladu  a  nákupem  potřebné  regálové  techniky.  Tyto  náklady  spolu  s náklady  na
energie, povinné revize, vazby a poplatky plynoucí ze servisních smluv budou tvořit podstatnou
část výdajů na provoz v roce 2014. 

Co chystá knihovna pro své návštěvníky v roce 2014? Příjemnou změnou bude náhrada
stávajícího Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách knihovny za nové, modernější. Pro studenty,
kteří  tvoří  asi  70 % všech uživatelů,  by se hlavní  studovna i  volný výběr mohl stát ideálním
prostorem  pro  studium.  Už  v závěru  roku  2013  rozšířila  knihovna  reprografické  služby  o
možnost  objednat  si  tištěné  faksimile  historické  mapy  nebo  jiného  dokumentu  z rozsáhlého
historického  fondu.  Během  roku  2014   bude  VKOL  novou  možnost  výrazněji  propagovat  a
současně  bude  více  prezentovat  i  své  jedinečné  fondy.  Knihovna  se  také  více  soustředí  na
zkvalitnění služeb, zejména na lepší přípravu pracovníků ve službách na komunikaci se čtenáři,
ale i na vybudování dostatečné zastupitelnosti zaměstnanců tak, aby poskytovala služby plynule i
aktivně.  Také  výměna  stávajících  čtenářských  průkazů  za  plastové  potěší  jak  čtenáře,  tak
zaměstnance.

VKOL nakupuje publikace v omezené míře, hlavním zdrojem knihovního fondu je povinný
výtisk monografií a periodik. V dalších letech bude knihovna důsledněji vytvářet rezervní fond a
při nákupu duplikátů se soustředí na nejvíce žádané, současně ale především odborné a naučné
publikace. Knižní dary, které knihovna dostala v minulých letech, budou průběžně zpracovávány.
Vedle toho budou průběžně do katalogu doplňovány knihy, které zatím nemají žádný záznam a
jsou tedy pro čtenáře hůře dostupné.

VKOL stejně jako v minulých letech se bude podílet v přiměřeném rozsahu na programech
VISK a Knihovna 21. století  vyhlašovaných MK ČR. Vzhledem k očekávanému předání Krajské
digitalizační jednotky OK (Olomouckého kraje) pod knihovnu se již nebude podávat žádost na
dotaci programu VISK7, který byl  zaměřen právě na digitalizaci.  Rok 2014 je také posledním
rokem mezinárodního projektu EOD – A European Library Network, službu EOD bude knihovna
poskytovat  i  po  skončení  projektu.  V  roce  2014 se  VKOL bude ucházet  o  nový mezinárodní
projekt  zaměřený  na  výzkum  unikátní  knihovny  Ferdinanda  Hoffmanna  z Grünpühelu,  jejíž
velkou část spravuje.

Vědecká knihovna v Olomouci se podílela organizačně na pořádání celostátní konference
Knihovny  současnosti  2013,  která  proběhla  v září  v Olomouci.  Vzhledem  k úspěšnosti  akce
proběhne  konference  v Olomouci  i  v roce  2014  a  teprve  pak  bude  přenesena  do  dalšího
krajského města. Také konference historiků, která se od roku 2012 koná pod názvem Bibliotheca
Antiqua, se již po letech stala jednou z významných akcí knihovnické obce a její 23. ročník bude
uspořádán v podzimních měsících v Olomouci.

Vědecká knihovna připravuje ze svých fondů pro veřejnost dvě významné výstavy pro rok
2014,  první  z  nich  s názvem  Slavné  ženy  podle  Boccaccia budou  moci  zhlédnout  návštěvníci
v Galerii  Biblio  v dubnu  a  květnu  příštího  roku.  Druhá  výstava  s názvem  Lidské  tělo  a  jeho
zobrazení  ve  starých  tiscích  15.–18.  století,  která  vzejde  ze  spolupráce  s Veřejnou  knihovnou
v Opolí, se bude v podzimních měsících konat opět v Galerii Biblio.

Vědecká knihovna v Olomouci má v úmyslu pokročit v roce 2014 s přípravami oslav výročí
450 let od svého založení. To připadá na rok 2016, kdy bude vydána publikace o historii instituce
a  proběhnou  reprezentativní  výstavy  ve  Vlastivědném  muzeu  v Olomouci  a  v Muzeu  umění
Olomouc. 
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Knihovna  bude pokračovat  i  v roce  2014 v pořádání  kurzů pro střední  a  vysoké školy
věnovaných  orientaci  v informačních  zdrojích  a  výuce  správné  citace  a  vzhledem  k velkému
zájmu  také  v kurzech  pro  seniory,  které  jsou  zaměřeny  na  práci  s  počítačem  a  orientaci  na
internetu.  Také  promítání  filmů  v němčině  pro školy  se  zaměřením na  výuku  němčiny i  pro
veřejnost se osvědčilo, zájem o ně je mnohem vyšší než na počátku a knihovna je bude zajišťovat
i nadále. 

VKOL  poskytuje  regionální  služby  knihovnám  Olomouckého  kraje,  proto  bude  i  v
následujícím  roce  metodicky  řídit  a  poskytovat  poradenskou  činnost  knihovnám  OK.  Pro
návštěvníky  knihoven  budou  organizovány  vzdělávací  a  kulturní  akce,  s větší  koncentrací
v měsíci březnu a v Týdnu knihoven, bude pokračovat spolupráce i s Akademií věd ČR na Týdnu
vědy a techniky. 

Časopis KROK bude vycházet čtvrtletně, od roku 2013 v nové grafice a jeho zaměření 
na kulturní dění v Olomouckém kraji s celospolečenským záběrem se nemění.

Chod knihovny je zcela závislý na informačních technologiích. Rok 2014 přinese knihovně
několik  větších  změn.  Nejnáročnější  bude  přechod  na  vyšší  verzi  knihovního  systému  spolu
s Národní  knihovnou  ČR  v Praze  a  Moravskou  zemskou  knihovnou  v  Brně,  který  vyžaduje  i
instalaci  nového serveru,  dále  výměna  nebo povýšení  docházkového systému  a  v neposlední
řadě i příprava na změnu webových stránek katalogu pro zavedení mobilní verze katalogu.

 
         Říjen 2013 RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL
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B. Hospodářské a organizační úkoly

Ekonomika a provoz
V roce  2014 se  oddělení  soustředí  na  zajištění  provozu  budov,  při  nákupech  se  bude  snažit
postupovat co nejefektivněji. Oddělení bude zajišťovat tyto standardní činnosti:

1. Zajišťování  správní  a  ekonomické  agendy,  průběžné  sledování  a  kontrolu  čerpání
rozpočtu VKOL, účetní evidenci, komplexní rozbory hospodaření a statistické výkazy,
odesílání informací do CSÚIS.

2. 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,  kontrolu  nároku  a  nákupu  stravenek
v souladu s předpisy k FKSP,  kontrolu a  plnění  daňových povinností  VKOL,  hlášení  a
platby DILIA.

3. Zajištění ekonomické agendy schválených a připravovaných projektů VKOL, vyúčtování
projektů, organizační a finanční zabezpečení odborné konference VKOL k historickým
fondům a dalších akcí organizovaných VKOL.

4. Plnění  funkce  sekretariátu  ředitele,  zabezpečení  dopisní  a  balíkové  služby  VKOL,
zajištění  služeb  recepce  budovy  Bezručova  3,  materiálového  zásobování,  nákup
dlouhodobého hmotného majetku vyjma výpočetní techniky, zabezpečení autoprovozu. 

5. Vedení agendy spojené s vymáháním nevrácených knih a poplatků z prodlení.

6. Zajišťování veškeré správy a údržby objektů knihovny a pronajatých skladových prostor
včetně kontroly funkcí zabezpečovacího systému a EPS, vyúčtování nájmů z bytových a
nebytových  prostor  včetně  přeúčtování  nákladů  nezahrnutých  do  nájmu,  pronájem
reklamních ploch a parkovacích míst.

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

Knihovna se rozhodla pro výměnu svých zastaralých čtenářských průkazů za menší, plastové,
jejich výměna by byla vhodná po zamýšlené změně loga knihovny. 

C. Linka zpracování

Doplňování fondů
Hlavní  prioritou  zůstává  získávání  povinného  výtisku.  Knihovna  bude  usilovat  o  co

nejúplnější  fond povinného výtisku,  jeho následnou evidenci  a  kompletaci.  Nakladatelé,  kteří
svou povinnost neplní, budou průběžně urgováni. K tomu budou využívány různé nástroje, jako
např. kontrola podle řad ISBN a srovnání fondu VKOL se Souborným katalogem ČR.

V oblasti  nákupů  se  bude  přihlížet  i  k návrhům  uživatelů.  Schválené  tituly  budou
zakoupeny v dalším výtisku i z důvodu ochrany povinného výtisku. Větší důraz než dosud bude
kladen také na dokoupení knih ztracených či zničených v minulosti.  Mnohé z nich měla VKOL
k dispozici pouze v jediném výtisku, takže je nezbytné zajistit jejich náhradu.

Knihovna se bude snažit získat předplatné zahraničních časopisů formou nejvýhodnější
cenové nabídky, zahraniční odborné časopisy bude opět adresně nabízet institucím formou tzv.
cirkulace k absenčnímu zapůjčení formou placené služby. V roce 2014 bude provedeno prověření
zájmu ze strany čtenářů o objednávané tituly zahraničních časopisů. 
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Zpracování fondů
Oddělení bude nadále zpracovávat povinný výtisk v rámci sdílené katalogizace on-line

(v bázi  NKC01  Národní  knihovny)  a  katalogizovat  přírůstek  zahraniční  literatury  a  starších
dokumentů (z antikvariátů, darů atd.). Linkou zpracování projdou také  další starší výtisky, které
nemají úplný bibliografický záznam, nebo zatím měly záznam jen v naskenovaném katalogu GEK.

Při  práci  bude  využíván  Soubor  národních  autorit  ČR,  který  je  pracovníky  knihovny
doplňován o nové autoritní záznamy. Oddělení bude pokračovat ve skenování obálek dokumentů,
a pokud dojde k obnovení spolupráce na skenování obsahů dokumentů, pracovníci se zapojí i
do této činnosti.

D. Správa fondu a historické fondy

Jedním  z hlavních  úkolů  oddělení  Správy  fondů  a  historických  fondů  pro  rok  2014 je
zajištění  dalšího  ukládání  fondů  VKOL.  Toho  nebude  možné  dosáhnout  bez  získání  dalších
skladovacích prostor, pravděpodobně v areálu firmy Grios, kde už nyní je uskladněno více než
500 000 svazků. Nelze ovšem vyloučit ani jiná řešení. Aby bylo možné ukládat nově docházející
knihy a časopisy, bude nutno průběžně stěhovat fondy z hlavní budovy i tzv. červeného kostela.
S rozšířením skladovacích prostor bezprostředně souvisejí také investice do nezbytné regálové
techniky.

Dále  bude  zřejmě  nezbytné  přistoupit  k přehodnocení  stávajícího  způsoby  vazby
některých dokumentů s cílem redukovat náklady vynakládané v této oblasti. Vzhledem k různé
povaze dokumentů uchovávaných VKOL je obtížné nalézt jednotné řešení pro celý fond, důraz
proto bude kladen především na zpracování periodik, novin a materiálů malého rozsahu. Počet
svázaných  dokumentů  ovšem  také  bezprostředně  závisí  na  množství  nových  dokumentů  ve
fondu knihovny a způsobu jejich zpracování.

Výhledově se počítá se začleněním tzv. krajské digitalizační jednotky do správy oddělení
SFHF.  Pracovníci  digitalizačního  pracoviště  budou  v roce  2014  pracovat  na  digitalizaci
dokumentů  z fondu  VKOL,  přičemž  se  v první  fázi  zaměří  zejména  na  monografie  moravské
provenience z 19. století a staré mapy. 

Pracovníci úseku historických fondů připraví v roce 2014 dvě výstavy.  Nejprve to bude
expozice nazvaná Slavné ženy podle Boccaccia, sestavená okolo vzácného prvotisku z roku 1473,
na podzim se počítá s výstavou Lidské tělo a jeho zobrazení ve starých tiscích 15.–18. století, která
bude připravena ve  spolupráci  s Veřejnou vojvodskou knihovnou v Opolí.  Obě výstavy budou
umístěny v galerii Biblio a k oběma bude připraven podrobný katalog. Na jejich financování by se
měly rozhodující měrou podílet zdroje mimo rozpočet knihovny. 

Významného posunu by v roce 2014 mělo být dosaženo v oblasti příprav oslav výročí 450
let založení knihovny. Bude finalizován výběr dokumentů pro výstavy v roce 2016 a autoři textů
budou dále  pracovat  na  veškerých podkladech pro plánované tiskové materiály.  V roce  2014
budou uzavřeny autorské smlouvy s externími autory, termín odevzdání textů byl stanoven až na
začátek  roku  2015.  V tomto  roce  proto  bude  také  nutné  počítat  se  zahájením  financování
některých prací. 

Jako každým rokem bude uspořádána odborná konference k problematice historických
knižních fondů Bibliotheca Antiqua, ze které bude vydán sborník příspěvků.

Pokračovat bude zapojení pracovníků do různých projektových aktivit. V roce 2014 sice
bude  ukončen  mezinárodní  projekt  EOD  –  A  European  Library  Network  (služba  EOD  bude
poskytována i nadále), pokračovat ovšem budou zejména projekty virtuální depozitní knihovny
(ve spolupráci s NK ČR a MZK), projekt inovace výuky historie na UP a jiné menší aktivity. Počítá
se  také  se  zapojením  do  jiného  mezinárodního  projektu,  zaměřeného  na  výzkum  unikátní
knihovny Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu, jejíž velkou část spravuje právě VKOL. V případě
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schválení  projektové  žádosti  bude  v roce  2014  řešen  také  společný  projekt  s Veřejnou
vojvodskou knihovnou v Opolí na realizaci výstavy Lidské tělo a jeho zobrazení ve starých tiscích
15.–18.  století.  Zpracována bude také žádost  do programu Knihovna 21.  století  zaměřená na
restaurování vybraných starých tisků.

E. Studovny a služby

Multimediální studovna
Fond multimédií multimediální studovny bude průběžně doplňován, především prostřednictvím
povinného výtisku.  Opět bude podána grantová žádost  do programu Knihovna 21.  století  na
doplňování zvukové knihovny pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

 Nadále  bude  zajišťován provoz  studovny poskytující  čtenářům  především  bezplatný přístup
k internetu,  poslech zvukových nosičů,  prohlížení  CD-ROMů a  DVD prezenčně ve  studovně a
bezplatné  absenční  půjčování  vybraných  nosičů.  Oddělení  bude  sledovat  problematiku  a
přizpůsobovat se aktuálním změnám na poli e-knih.

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

Modernizace  Wi-Fi  připojení  pro  čtenáře  ve  veřejných  prostorách  knihovny  by  mělo  zajistit
vhodné  podmínky  pro  využití  hlavni  studovny  novou  skupinou  uživatelů,  zájem  se  očekává
především mezi studenty.

Informační služby, budování informačního aparátu
Informační  služby  ve  výpůjční  hale  budou  poskytovat  ústní  i  telefonické  informace,  novým
uživatelům vstupní instruktáže,  pokročilým pomáhat při  vyhledávání vědeckých informačních
zdrojů.

Pracovníci budou propagovat externí i interní databáze, kterými knihovna disponuje, za účelem
jejich častějšího využívání.

Oddělení  informačních  služeb  bude  dále  zajišťovat  provádění  exkurzí,  zajistí  zveřejňování
bibliografických informací z kultury a soupisů rešerší na webových stránkách.

Pracovníci oddělení se budou podílet na zpracování a doplňování sbírek speciálních dokumentů
jako  jsou  např.  pohlednice.  Příruční  knihovny  budou  průběžně  doplňovány,  aktualizovány  a
revidovány. 

Informační  služby  se  budou  podílet  na  výstavách  připravovaných  k významným  měsíčním
výročím a událostem zaměřeným na propagaci činnosti knihovny. Standardně budou provádět
statistická zjištění, rozbory, kontroly, budou pracovat v nákupní komisi.

Internetové kurzy pro seniory 
Vzhledem k častým požadavkům ze strany starších uživatelů se  oddělení   zaměří  na  školení
internetové  gramotnosti  pro  seniory.  Senioři  tvoří  druhou  nejvýznamnější  část  uživatelů
knihovny, uživatelé v seniorském věku potřebují delší časový prostor k ovládání PC. Vhodné je
informace  pravidelně  a  po  menších  tematických  blocích  opakovat.  S  přihlédnutím  k  této
skutečnosti  budou probíhat tříměsíční kurzy 1×  týdně 2 hodiny,  kde  se uživatelům vysvětlí
základní používání PC, vyhledávání v katalogu, základy vyhledávání na internetu a možnosti e-
mailu. První cyklus je plánován na říjen – prosinec 2013, v roce 2014 plánujeme pokračování.
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Knihovnické lekce pro školy
Studenti středních, ale i vysokých škol, kteří tvoří 70 % uživatelů knihovny, mají problémy při
vyhledávání relevantních informací. Část z nich umí použít katalog, ale o možnostech např. použít
články, či využít jiné katalogy velké povědomí nemají.
Pro 4. ročníky středních škol je vytvořen kurz, ve kterém budou studenti seznámeni s možnostmi
katalogů: NKP (souborný katalog, články); VKOL (knihy, dohledání článků), JIB a další databáze,
které je možné využít při studiu na VŠ.
Druhá část přednášek se bude věnovat citační etice.  Studenti by se měli  seznámit se základy
správného citování. Tuto znalost pak mohou opět využít při dalším studiu. Lekce budou probíhat
v prostorách škol, rozsah 2 × 2 hodiny.
Na  nabídku  reagovalo  Slovanské  gymnázium.  Kurzy  budou  probíhat  v rámci  školního  roku
2013/2014.
V případě  zájmu  ze  strany  Fakulty  zdravotnických  věd  v Olomouci  by  se  pokračovalo  ve
školeních,  která  už  probíhala  v roce  2013.  Školení  byla  věnována  správnému  citování
v bakalářských a diplomových pracích.

Půjčovní a reprografické služby
Úkolem oddělení je poskytovat kvalitní a rychlé služby, zajistit zastupitelnost v oddělení a 
plynulost chodu oddělení. Pracovníci se více zaměří na nové uživatele, seznámí je s rozsahem 
služeb, které mohou v knihovně využít, katalogem knihovny a připraví informační letáčky. Část 
webových stránek knihovny, která je určena službám, bude přepracována.
Ve vstupním prostoru budou pracovníci oddělení připravovat malé výstavy k výročí regionálních 
autorů a budou se více podílet i na návrzích pro doplnění knihovního fondu. Zapojí se do aktivit 
pracovní skupiny SDRUK, která se bude věnovat práci ve službách, ale i do aktivit ostatních 
oddělení v knihovně.

Německá knihovna 
Německá knihovna bude nabízet uživatelům ucelené informace o Německu a jeho kultuře a bude 
pokračovat i v rozšiřování fondu o učebnice pro začátečníky, stejně tak bude doplňovat výukové 
materiály a získávat novinky oceňované na knižních veletrzích. 
Knihovna bude spolupracovat se školami, které mají zájem na rozšíření znalostí o reáliích 
Německa a zajistí promítání filmů pro žáky škol, ale i pro veřejnost. 

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 plánované činnosti mimo stálou údržbu pro rok 2014 patří: 

1. Příprava serveru pro přechod na verzi 22 knihovního systému Aleph, přechod na verzi 22 
knihovního systému Aleph

2. Změna webových stránek katalogu jako příprava na zavedení mobilní verze katalogu
3. Skenování obálek a obsahů na server obalky.cz a jejich zakomponování do katalogu
4. Spolupráce na projektu krajské digitalizace, spolupráce při plnění registru digitalizace
5. Modernizace Wi-Fi připojení pro čtenáře v knihovně a modernizace infrastruktury LAN 

(nové aktivní prvky)
6. Výměna serveru pro docházkový systém, povýšení verze docházkového systému
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7. Na základě požadavků úseku HF pořízení nového kamerového systému včetně serveru, 
kamer a SW

8. Přechod na Windows 7/8 64bit - testování aplikací, driverů na stávající hardware, výměna 
zastaralých počítačových stanic a jejich přechod na OS Windows 7/8

9. Technická podpora projektů EOD, VPK, NAKI apod.

G. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje 

Celoživotní vzdělávání knihovníků
Při plánování školení pro knihovníky z kraje bude přihlíženo k poptávce ze strany knihoven a
k výsledkům  ankety,  která  mezi  knihovnami  Olomouckého  kraje  proběhla.  Při  plánování
vzdělávacích akcí se zaměříme na moderní trendy a novinky v oboru. Bude se pokračovat v již
zaběhnutých akcích, jako je např. Setkání knihovníků a vzdělávání v IT.

Metodická činnost, poradenská a konzultační činnost
Informovanost  všech  knihovníků  z kraje  bude  zajištěna  pravidelnými  informačními  maily  a
aktuálními zprávami na webu knihovny v sekci regionální funkce.

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost
Oddělení  bude  připravovat  pro  návštěvníky  knihovny  pravidelné  vzdělávací  a  kulturní  akce.
Aktivně se zapojí do celonárodních knihovnických akcí – Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven.
Bude pokračovat ve spolupráci s Akademií věd na Týdnu vědy a techniky. Knihovna připraví také
jednu akci pro děti, které se mohou stát budoucími čtenáři knihovny.

Pracovníci  oddělení  dále  budou  zajišťovat organizaci  Rekvalifikačního  knihovnického  kurzu,
přednášek,  seminářů  a  kurzů  pro  knihovníky  a  pravidelných  porad,  metodické  návštěvy  a
poradenskou  činnost.  Zúčastní  se  na  poradách  střediskových  knihoven,  budou  zpracovávat
statistiky, aktualizovat a doplňovat databáze knihoven Olomouckého kraje na webu VKOL. Budou
pomáhat  při  realizaci  Koncepce  knihoven  Olomouckého  kraje  a  spoluorganizovat  setkání  se
starosty  Olomouckého  kraje.  K dalším  činnostem  patří  i  akvizice  zvukových  knih  a  knih  do
Anglo-americké knihovny.

Budou zpracovány projektové žádosti do programu VISK 2 (vzdělávání knihovníků) a Knihovna
21. století (doplnění fondu zvukových knih).

H. 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
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2013 
Sborník z konference k problematice historických fondů 2014
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Časopis KROK (březen, červen, září, prosinec)
Katalog výstavy Slavné ženy podle Boccaccia
Katalog výstavy Lidské tělo a jeho zobrazení ve starých tiscích 15.–18. století

KROK 2014
Opět vyjdou 4 čísla ročně (tj. v březnu, červnu, září a prosinci) v rozsahu 700 výtisků, jež budou
mapovat kulturní dění  v Olomouckém kraji  s celospolečenským záběrem. Prostor bude dáván
rozhovorům s osobnostmi z oblasti kultury a vědy, revue hodlá i nadále informovat o chystaných
výstavách či festivalech, které se uskuteční vždy během čtvrtletí následujícím po vydání čísla.
Vzhledem  k čtvrtletní  periodicitě  bude  revue  přinášet  informace  a  rozhovory  především
s nadčasovým  charakterem  a  o  událostech,  jež  nemají  prostor  v denících  a  všech  mediích
s častější periodicitou. V roce 2013 započatý formát čísla spolu s novou grafickou podobou se
osvědčil a bude tedy nadále pokračovat s tímto obsahem: 

1. Hlavní  téma  tvořící  cca  polovinu  čísla  (rekrutuje  se  vždy  z tématu  jako  např.  knižní
kultura,  divadlo,  rozhlas,  film,  populární  literatura,  anebo  reaguje  na  aktuální  výročí,
např. 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje), 

2. Rubrika Varia přinášející články s různorodou tematikou mimo hlavní téma,
3. Kulturní rukověť – itinerář aktuálních výstav, festivalů a pozvánek; 

Nově bude zařazována fotografická či  výtvarná příloha a bude pokračovat facebookový profil
revue  informující  o  aktuálních  výstavách  a  přinášející  krátké  úryvky  z příspěvků  tištěných
v časopise. 

I. Projekty

Zapojení  do  programu  VISK  Ministerstva  kultury  České  republiky  a  programu  Knihovna  21.
století bude dle finančních možností knihovny, předpokládá se minimalizace v těch programech,
které vyžadují spoluúčast knihovny z provozních nákladů.

Víceleté, již běžící projekty:

EOD  –  A  European  Library  Network –  projekt  institucí  poskytujících  digitalizace  knih  na
požádání,  bude ukončen v dubnu 2014, službu EOD bude poskytovat knihovna i po ukončení
projektu.

NAKI - Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu konzervačních sbírek 

Inovace studia historických věd na UP

VKOL se  bude nově ucházet  o zapojení  do  mezinárodního projektu,  zaměřeného na výzkum
unikátní  knihovny  Ferdinanda  Hoffmanna  z Grünpühelu,  velkou  část  Hoffmannovy  knihovny
spravuje právě naše knihovna.

Knihovna bude i nadále spolupracovat s Veřejnou vojvodskou knihovnou E. Smolky v Opolí, pro
společnou výstavu v roce 2014 Lidské tělo a jeho zobrazení ve starých tiscích 15.–18. století podala
Žádost o dotaci z Česko-polského fóra na rok 2014 na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Říjen 2013 Vedoucí oddělení VKOL
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