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A. Úvod

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je univerzální veřejnou vědeckou knihovnou 
s právem povinného výtisku, která poskytuje knihovnické služby dle zákona 257/2001 Sb., 
zřizovací listiny a v souladu s další legislativou, která se činností knihoven týká.

 Vědecká knihovna v Olomouci se od roku 2013 musí vypořádávat se stále klesajícím 
příspěvkem na provoz. V roce 2015 dosáhne snížení 20,35 % ve srovnání  s příspěvkem pro rok 
2013. Reálně se jedná o téměř 22,8 %, jelikož knihovně  při navýšení mezd v letech 2012 a  2013 
nebyl navýšen příspěvek na provoz o odpovídající částku na odvody.  Je tudíž zřejmé, že knihovna
se musí soustředit na udržení dosavadní šíře svých služeb, popř. na jejich zkvalitnění pouze 
vlastními silami. Další činnosti, které souvisí s rozšiřováním role knihovny jako místa pro 
vzdělávání a setkávání, jsou za současných podmínek nereálné. Stejně tak není možné větší 
zapojení VKOL do celostátních aktivit v oblasti knihovnictví, které knihovně jako příjemci 
povinného výtisku,  k tomu čtvrté největší a druhé nejstarší z českých knihoven, jistě náleží. 

Co mohou v roce 2015 čtenáři a návštěvníci  knihovny očekávat? 
VKOL zaznamenává v posledních několika letech drobný úbytek výpůjček i počtu čtenářů. 

Knihovna se pokusí reagovat na tuto skutečnost, a jako jednu z možností vidí změnu nabídky 
knih  ve volném výběru a tím i zvýšení jeho návštěvnosti a  počtu výpůjček. Jiným 
atraktivnějším uspořádáním novinek beletrie, dětské a naučné literatury se pokusí vytvořit 
přitažlivé prostředí pro ty, kteří nepřichází do knihovny jenom pro konkrétní tituly. Něco 
zajímavého ke čtení si budou moci čtenáři vybrat stejně jako v knihkupectví, tedy s možností mít 
knihu v ruce, prolistovat si ji a pak se rozhodnout, zda si ji půjčí. 

Na počátku roku 2014  VKOL převzala od zřizovatele pracoviště Digitalizační jednotky. 
V roce 2015 bude digitalizační linka již plynule digitalizovat určené části fondu. Pro veřejnost 
bude zpřístupněna  na webových stránkách digitální knihovna s  dokumenty z krajské 
digitalizace, do které budou postupně převáděny i dílčí digitální knihovny VKOL, které pocházejí
z různých projektů z dřívějších let, a to v rozsahu, který dovoluje autorský zákon. Uvnitř
 knihovny na počítačích pak bude digitální knihovna k dispozici v celém rozsahu. 

Knihovna již v předcházejících letech připravovala kurzy pro seniory, které byly 
zaměřeny na práci s počítači, orientaci na internetu a další dovednosti.  Pro velký zájem budou  
tyto kurzy rozšířeny i o pokračovací kurzy. Podobně se zvyšuje zájem o kurzy, které se věnují 
citační etice a které jsou většinou pořádány přímo ve školách. Také aktivity spojené s Německou
knihovnou zaznamenaly nebývalý zájem zejména ze strany školních zařízení. Jedná se  o  
promítání filmů,  setkání pedagogů s nakladateli učebnic nebo akce pro studenty německého 
jazyka. I ty budou nadále rozšiřovány za významnější podpory  Goethe institutu.

 Knihovna jako každoročně připraví jednu výstavu ze svého fondu pro veřejnost. Bude se 
jednat o výstavu alba litografií Adolfa Bedřicha Kunikeho z let 1833-1835, předpokládaný termín
je podzim roku 2015. 

Pro odbornou knihovnickou veřejnost bude uspořádán již 24. ročník konference 
Bibliotheca Antiqua. 

Další akce určené pro běžnou veřejnost, které není knihovna schopna zajistit svými 
zaměstnanci, budou samozřejmě pořádány pouze v omezeném počtu dle možnosti rozpočtu. 

Jaké další úkoly knihovnu čekají?
I za této situace je jedním z důležitých cílů získání vhodného a dostatečně velkého 

skladovacího prostoru pro fond knihovny. Knihovna poskytne maximální součinnost zřizovateli, 
který zvažuje možnost využití od poloviny roku 2014 uvolněných Hanáckých kasáren, nejen pro 
účely skladů knihovny. 

Jednou z významných změn v chodu knihovny, která nebude mít bezprostředně viditelný 
dopad na služby, je změna katalogizačních pravidel. S ní budou spojené i změny v organizaci 
práce v lince zpracování. Oproti dřívějším letům nebude uplatňována tak úzká specializace 
knihovníků, cílem je zajistit zastupitelnost a plynulé zpracování došlých publikací.  Změna 
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pravidel s sebou přinese množství časově náročných školení, které bude muset knihovna posléze
připravit  pro knihovny OK, změny se dotknou i  části rekvalifikačních knihovnických kurzů, na 
které má knihovna akreditaci do roku 2016. 

Prioritním úkolem pro rok 2015 je pokročení v přípravě na oslavy 450. výročí od založení 
knihovny a to jak na výstavy, které se budou konat ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a v Muzeu
umění Olomouc, tak při přípravě publikace, která se historii knihovny bude věnovat. 

VKOL se zařadila společně s několika dalšími typově rozličnými knihovnami do realizace 
Centrálního portálu knihoven, který je součástí přijaté Koncepce rozvoje knihoven v ČR pro 2011
- 2015 s výhledem na rok 2020. Příprava na jeho spuštění je spojena s větším množstvím úprav i 
pořízením dalších komponent, které nad rámce běžného provozu zatíží rozpočet knihovny, ale i 
některé její pracovníky. 

Chod knihovny je ve všech činnostech závislý již na IT technologiích. Modernizace a 
stabilizace sítě knihovny je jedním z dalších  důležitých úkolů pro rok 2015.

Zapojení knihovny do projektů vypsaných MK ČR nebo jiných s vlastní finanční účastí 
bude již zcela odvislé na vývoji rozpočtu knihovny, který není v tomto okamžiku známý.

Vzhledem k dané situaci je zřejmé, že rok 2015 je výzvou pro knihovnu s cílem udržet si 
kvalitu služeb a dobré jméno knihovny.

Leden 2015 RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL
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A. Hospodářské a organizační úkoly

Ekonomika a provoz
Pro rok 2015 platí  nové Zásady pro řízení  PO zřizované  OK,  došlo ke změnám při  přípravě
rozpočtu pro tento rok, který byl předáván v mnohem detailnější  formě, nově byly plánovány
investice, opravy a to až do roku 2019. Pro komunikaci PO a zřizovatele bude zprovozněn Portál.
Knihovna  bude  reagovat  na  všechny  tyto  změny,  část  z nich  bude  promítnuta  do  interních
směrnic.

Zajištění provozu budov a ekonomická agenda činnosti zůstanou v roce 2015 hlavním úkolem
oddělení. Vzhledem k rozpočtu knihovny na provoz bude třeba omezit veškeré nákupy, budou
prováděny  pouze  záchovné  opravy.  Dojde  ke  snížení  o  10  Kč  příspěvku  zaměstnavatele  na
stravenky. 

Hospodářské a organizační úkoly knihovny lze rozdělit  do několika následujících okruhů:

1. Ekonomická  agenda
Průběžné sledování a kontrola čerpání rozpočtu VKOL, účetní evidence, komplexní 
rozbory hospodaření a statistické výkazy, odesílání informací do CSÚIS, příprava plánu 
na rok 2016.

2. Personální a mzdové agenda
Mzdy,  sociální a zdravotní pojištění, povinná hlášení, prověřování výkazů docházky 
zaměstnanců, čerpání dovolené a vykazování přesčasové práce, kontrola nároku a 
nákupu stravenek v souladu s předpisy k FKSP.

3. Daně, pohledávky
Kontrola a plnění daňových povinností VKOL, hlášení a platby DILIA, vedení agendy 
spojené s vymáháním nevrácených knih a poplatků z prodlení.

4. Správa a údržba objektů
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.

5. Bezpečnost práce
Péče o protipožární ochranu a bezpečnost práce ve spolupráci s vedoucími oddělení, 
úseků a směn a protipožárními hlídkami.

6. Sekretariát ředitele, pošta, recepce
Zabezpečení sekretariátu ředitele, dopisní a balíkové služby VKOL, zajištění služeb 
recepce budovy Bezručova 3.

7. Nákupy  
Nákupy  materiálového  zásobování,  nákup  dlouhodobého  hmotného  majetku  vyjma
výpočetní techniky, zabezpečení autoprovozu s ohledem na možnosti rozpočtu.

8. Projekty, akce VKOL
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.
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B. Linka zpracování

Doplňování fondů
VKOL jako příjemce povinného výtisku se zaměřuje na jeho důsledné získávání a udržení

knihovního  fondu  v úplnosti.  Nakladatelé  budou  průběžně  informování  o  zanedbání  své
povinnosti, knihovna k tomu využije nástroje, které pomáhají tyto nakladatele dohledat. 

Co se  týče nákupů,  je  nucena knihovna vycházet z omezeného rozpočtu.  Při  nákupech
bude  přihlížet  k návrhům  uživatelů,  prioritu  má  dokoupení  knih,  které  již  nejsou  ve  fondu
z různých důvodů a knihovna je měla pouze v jednom exempláři. Duplikáty budou dokupovány
zejména u těch titulů,  o které je  velký zájem, knihovna se snaží  uchránit povinný výtisk pro
konzervační fond.

Nákup předplatného zahraničních časopisů bude probíhat na základě výběrového řízení,
s cílem získat co možná nejvýhodnější nabídku, některé z časopisů již nebudou poptávány právě
z důvodu  hledání  úspor.  Časopisy  bude  knihovna  nabízet  formou  cirkulace  k absenčnímu
zapůjčení, jedná se o placenou službu. 

Přírůstky
Základní fond (hlavní přírůstkový seznam): 27 000 jednotek, z toho PV knih 17 000, ostatní a  
nákup 9 000 

Mezinárodní výměna plánuje výměn u 300 jednotek.

Budeme usilovat o co nejúplnější fond povinného výtisku, jeho následnou evidenci a kompletaci.
Ve studovně budeme průběžně aktualizovat nabídku nových titulů.
Zahraniční odborné časopisy budeme opět adresně nabízet institucím formou tzv.  cirkulace k
absenčnímu zapůjčení – placená služba.
Plán evidence došlých čísel časopisů je cca 42 000, t.j. asi 3 000 titulů časopisů a novin české i 
zahraniční provenience. Plán kompletace je 4 500.

Zpracování fondů
V roce  2015  bude  přecházet  VKOL  spolu  s knihovnami  v ČR  na  nová  katalogizační

pravidla. Jednou z největších změn nových pravidel bude zápis všech autorů díla uvedených na
titulní  stránce,  na  rozdíl  od  stávající  praxe,  přestanou  se  používat  zkratky.  Nová  pravidla
přinesou  zvýšení  pracnosti,  budou  se  týkat  více  jmenného  popisu.  Oddělení  doplňování  a
zpracování  fondu  provede  organizační  změny  v pracovních  postupech,  aby  byla  zajištěna
zastupitelnost, ale i plynulost zpracování.  Katalogizátoři budou vyškoleni, nutné bude připravit
školení  a  následně proškolit   pracovníky knihoven   Olomouckého kraje.  Termín přechodu na
nová katalogizační pravidla RDA je stanoven na 1. dubna 2015.

Pracovníci knihovny budou nadále pokračovat ve zpracování povinného výtisku v rámci
sdílené katalogizace (Cluster) a využívat Soubor národních autorit ČR, do kterého přispívají. 

Podle již dohodnutých a schválených pravidel projektu ObalkyKnih.cz budou skenovat jak
obálky, tak obsahy a ukládat na společný server.

Jmenný popis:
Počet svazků, které plánujeme jmenně zpracovat v roce 2015: 19 000. 

Věcný popis
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Od 1. dubna 2015 budeme katalogizovat podle nových katalogizačních pravidel 
RDA.

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

Budeme pokračovat v zavedené praxi doplňování anglických ekvivalentů věcných 
termínů do bibliografických záznamů beletristických děl.

Bude také zpracován přírůstek zahraniční literatury a starších dokumentů
(z antikvariátů, darů atd.). Zkatalogizujeme starší další výtisky, které nemají úplný 
bibliografický záznam. 

Podle dohodnutých a schválených pravidel projektu ObálkyKnih.cz budeme 
skenovat obálky a obsahy dokumentů a ukládat je na společný server.

Plán věcného zpracování:  16 500 záznamů.

C. Správa fondu a historické fondy

Oddělení  Správy  fondů  a  historických  fondů  musí  v roce  2015  zajistit  prostor  pro
ukládání  nových  knih  a  časopisů.  Proto  bude  pokračovat  stěhování  knih  z hlavní  budovy  a
červeného kostela do externího depozitáře Grios. 

Vzhledem k extrémnímu krácení provozního rozpočtu VKOL bude zřejmě nutno přestat
vázat některá periodika. Jedná se o vynucené opatření, které pravděpodobně bude mít dopad na
životnost dokumentů, proto bude pečlivě zvažováno, které dokumenty budou ponechány jako
jednotlivá čísla a které budou nadále kompletovány do jednoho svazku.

V roce 2015 bude probíhat rutinní provoz tzv. krajské digitalizační jednotky. Zaměřovat
se  bude  především  na  monografie  moravské  provenience  19.  století  a  mapy.  Pro  optimální
zpracování map bude nutno rozšířit vybavení pracoviště o open source software MEditor, který
umožňuje zpracování a administraci map se všemi potřebnými atributy.  Dalším úkolem bude
připravit  a  provést  konverzi  dat  ze  stávající  verze  digitální  knihovny Kramerius  do  aplikace
Kramerius 4. 

Pracovníci úseku historických fondů připraví na rok 2015 výstavu alba litografií Adolfa
Bedřicha Kunikeho z let  1833–1835.  Album zachycuje  70 litografií  hradů a  zámků Moravy a
Slezska. Výstava proběhne na podzim v Galerii Biblio. 

Prioritním  úkolem  na  úseku  historických  fondů  bude  příprava  akcí  k výročí  450  let
založení  knihovny.  Bude  finalizován  výběr  dokumentů  a  stanovena  koncepce  pro  výstavy
v Muzeu umění Olomouc a Vlastivědném muzeu v roce 2016, současně budou dokončeny texty
publikace  nově  popisující  dějiny  knihovny.  Bude  nutné  počítat  s proplacením  autorských
honorářů pro externí přispěvatele. 

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

Projektové  aktivity  budou  v roce  2015 omezeny kvůli  krácení  knihovního rozpočtu a
velmi  složitému  financování  obvyklého  vlastního  podílu.  Přesto  bude  navázána  spolupráce
s nadací Boesch zaměřená na výzkum historické knihovny Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühlu.
Výstupem bude výstava na hradě Strechau ve Štýrsku, kde původně Hoffmannové působili, a také
ve  VKOL  a  dvojjazyčný  katalog.  Výstava  je  plánovaná  na  rok  2017,  neboť  proběhne  jako
připomínka významného výročí 500 let od zveřejnění tezí Martina Luthera. 

Plánované počty v jednotlivých činnostech:

 Vazby 10 000 svazků
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 Ochranná fólie na knihy 15 000 svazků

 Revize 120 000 svazků

o Signatury 555.001–640.000 a 770.001–800.000

o Podsbírky zapsané v CES a historické fondy v trezoru

o Druhá revize u ztrát z roku 2013, superrevize u ztrát z roku 2012

 Ochranné mikrofilmování periodik 220 000 stran

D. Studovny a služby

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.

Pokud se knihovně podaří získat potřebné finanční prostředky na zakoupení samoobslužného
skeneru, bude tento umístěn do hlavní studovny. 

Multimediální studovna
Fond multimédií multimediální studovny bude průběžně doplňován, především prostřednictvím
povinného výtisku. Upomínání bude probíhat na základě spolupráce Moravské zemské knihovny
a Národní knihovny ČR. 

Pokud to rozpočet umožní, bude podána grantová žádost do programu Knihovna 21. století na
doplňování zvukové knihovny pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

V souvislosti s přechodem na nová katalogizační pravidla bude nutné upravit i pracovní postupy
pro zpracování fondu multimediální studovny. 

Další  změnou  je  skutečnost,  že  vinylové  desky  se  navrací  na  trh  v ČR  a  jsou  zahrnuty  do
povinného výtisku. Knihovna není připravena na jejich zpracování  a uložení,  nedisponuje ani
zařízením na jejich přehrávání a musí zvážit další postup.

VKOL  bude zajišťovat provoz studovny poskytující svým čtenářům především bezplatný přístup
na   internet,  bezplatné  absenční  půjčování  vybraných  nosičů  a  poslech  zvukových  nosičů,
prohlížení CD-ROMů a DVD prezenčně ve studovně. Oblast e-knih bude i nadále sledována, zatím
VKOL i vzhledem ke svému rozpočtu nevstoupila do žádného projektu nebo smluvního vztahu,
na základě kterého by zapůjčovala návštěvníkům e-knihy. 

Studovna vázaných novin
Studovna vázaných novin  bude i v roce 2015 umožňovat čtenářům zapůjčení  novin v papírové 
podobě, pokud již nebyly noviny zpracovány na mikrofilmy nebo digitalizovány v rámci krajské 
digitalizace popř. jiných projektů a jsou k dispozici v digitálních knihovnách. 
Vzhledem k předání digitalizačního pracoviště do VKOL na počátku roku 2014 bude třeba, aby 
obsluha studovny měla vždy aktuální informace o stavu digitalizace. 

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. Budou propagovat externí i interní databáze, které si knihovna předplácí tak, aby byly
častěji a efektivně  využívány.  
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Pracovníci  informačních  služeb  budou  zajišťovat  provádění  exkurzí,  zveřejňování
bibliografických informací z kultury a soupisů rešerší na webových stránkách, budou se podílet
na  doplňování  příruční  knihovny,  budou  spolupracovat  na  poskytování  služby  MVS,  redakci
webu i činnosti nákupní komise. 

Předpokládaný  počet informací poskytovaných informační službou je   32 000  (10 000  8 000  6 
000  8 000)

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.

Předpokládaný počet rešerší je  1 100  (400  300  100  300)

Informace poskytované na  webových stránkách knihovny a bibliografický informace z oblasti 
kultury a umění v periodicitě 6x (2x  1x  2x  1x) 

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.

Půjčovní a reprografické služby
Od nového roku začne postupná výměna stávajících čtenářských průkazů za nové plastové. Tato 
výměna byla plánována již během roku 2014, ale je možno ji  realizovat z technických důvodů až 
s přechodem na nový rok.  Čtenáři výměnu ocení, také pracnost při registraci se sníží.

Knihovna si dala za úkol zastavení snižování počtu čtenářů i počtu výpůjček. Pokusí se toho 
dosáhnout mimo jiné obměnou nabídky ve volném výběru, která bude zaměřena na beletrii i 
dětské knihy i propagací svých služeb prostřednictvím malých výstav a upozorněním na 
zajímavé věci ve svém fondu. Pracovníci služeb budou pokračovat ve svém dialogu se čtenáři a 
návštěvníky prostřednictvím komunikační nástěnky, která umožňuje velmi rychle reagovat na 
podněty čtenářů. Pro další podněty, stížnosti a dotazy zaslané mailem na některou ze 
skupinových  adres knihovny bude využit Ticket systém, který bude sloužit pro správné 
nasměrování dotazů i dokumentaci komunikace. Dialogu se čtenářem se bude snažit knihovna 
využít i pro získání informace – co vede čtenáře k ukončení návštěv knihovny.

Vědecká knihovna patří mezi hlavní poskytovatele meziknihovních služeb  v ČR.  Knihovna bude  
hledat cesty k získávání neperiodických i periodických dokumentů z neplacených elektronických 
zdrojů typu "open access" (zahrnuje digitální knihovny, repozitáře,  archivy, online časopisy). 
Cílem je získat pro čtenáře rychle  a pro knihovnu levně  potřebnou informaci.

Již v roce 2014 byla započata reorganizace oddělení, cílem které bylo efektivní zajištění provozu 
oddělení a potřebné zastupitelnosti, reorganizace bude dokončena v roce 2015. Pracovníci ve 
službách budou proškolení na zvládání komunikace se čtenáři, která není v některých případech 
jednoduchá a je třeba  umět reagovat i v situacích, které jsou mezní. Vhodný  by byl i kurz 
základů angličtiny pro komunikaci s cizinci na minimální úrovni, vzhledem k omezenému 
rozpočtu bude třeba tento záměr odložit. 

Německá knihovna 
Německá knihovna bude nabízet uživatelům ucelené informace o Německu a jeho kultuře a bude 
pokračovat i v rozšiřování fondu, a to zejména:
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- nákupem nové řady učebnic pro dospělé  úrovně A1-B2, doplněním výukových materiálů 
profesní němčiny (zdravotnictví, strojírenství), aktualizací materiálů k jazykovým zkouškám 
A1-C2, doplněním novinek výukových materiálů pro  děti 5-7 let a pro kategorii 8-12 
(deskové hry, DVD, DVD-ROMy)

- doplněním novinek švýcarské literatury od nadace Pro Helvetia a doplněním fondu o 
literární interpretace – 2. Část

- doplněním fondu hraných filmů na DVD

Samozřejmě bude  pokračovat i v aktualizaci fondu beletrie a ve vyřazování  silně poškozených 
titulů a jejich nahrazení 

Zvýšená aktivita pracovnice Německé knihovny  měla za následek i zvýšený zájem ze strany škol 
s výukou němčiny o spolupráci s knihovnou, která zahrnuje:  

 spolupráci s Německou turistickou centrálou AHK – dárce tiskovin o Německu,
 nabídku exkurzí pro žáky ZS, SŠ i VŠ s pracovními listy zaměřenými na reálie Německa,

 Klub německého filmu – promítání 2x měsíčně, promítání filmů pro školní třídy – možnost
      zapůjčení filmu do školy (mimo Olomouc),

 pořádání seminářů pro učitele NJ – rozšíření spolupráce s Tandemem Plzeň,
 Evropský den jazyků v knihovně – jazykové kvízy pro školní třídy,
 soutěž v předčítání Knihomol – získání sponzora z řad německých firem,
 projekt česko-německých dnů v Olomouci – společně s UPOL

Německá knihovna připravuje pro rok 2015 dvě výstavy pro návštěvníky, v období od ledna do  
února to bude výstava s názvem  Franz Kafka: Proces, v dubnu pak  Deutsche Städte und 
Landschaften.

Mezi nadstandardní služby VKOL pro čtenáře a návštěvníky patří pořádání kurzů, které vychází 
z různých zájmových skupin nebo i ze snahy knihovny o bližší spolupráci se školami.  

Knihovnické lekce pro střední školy
Pro 4. ročníky středních škol je vytvořen kurz, ve kterém jsou studenti seznámeni s možnostmi 
katalogů  NKP (souborný katalog, články),  VKOL (knihy, dohledání článků),  Jednotné  
informační brány a dalších  databází, které je možné využít při studiu na vysoké škole. 
Druhá část přednášek se věnuje citační etice. Lekce budou probíhat  v prostorách školy v rozsahu
2 x 2 hodiny.
Spolupráce bude navazovat  na spolupráci z předchozích let, zájem projevilo  Slovanské 
gymnázium, Střední zdravotnická  škola  a Vyšší odborná  škola zdravotnická  Emanuela Pöttinga,
dále  Fakulta  zdravotnických věd UP. Kurzy budou přizpůsobeny požadavkům ze strany škol 
podle druhu zaměření a typu závěrečných prací, na které by je měl kurz připravit.

Internetové kurzy pro seniory 
Knihovna  připravuje  pro  jarní  období  opět  kurzy  pro  seniory,  které  budou  zaměřené  na
vyhledávání v katalogu, vyhledávání na internetu, zasílání e-mailů, a to v rozsahu 2 hodiny 1x
týdně.  V podzimní části kurzů, která je věnována již pokročilým,  se  budou účastníci věnovat
používání Wordu, práci s fotografiemi, ale i jiným přenosným médiím.  

E. Informační technologie
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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 2015 patří: 

1. Virtualizace serverů a změny sítě VKOL (od nákupu, instalace, migrace dat až po zprovoznění
nového zálohovacího serveru, analýzu a postupné dělení sítě VKOL na sítě s vlastními 
přístupovými a bezpečnostními pravidly)

2. Spolupráce s digitalizační jednotkou a její podpora (na importu dat do registru digitalizace, 
na technické i SW úrovni)

3. Přizpůsobení a doplňování systému VKOL s cílem zapojení do Centrálního portálu knihoven 
(platební brány, registrace MojeID, Shibboletizace VKOL, aktivní účast při jednáních CPK)

4. Přechod na nové API při přebírání obálek ze serveru obalkyknih.cz

F. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje 

Celoživotní vzdělávání knihovníků
V souvislosti s přechodem na nová katalogizační pravidla RDA v dubnu roku 2015 bude nutné 
zajistit proškolení katalogizátorů z knihoven Olomouckého kraje.
Při  dalším  plánování  školení  pro  knihovníky  z kraje  bude  přihlíženo  k poptávce  ze  strany
knihoven  a  k novým  trendům  v knihovnictví.  Nově  budou  knihovny  seznamovány  se  stavem
Centrálního portálu knihoven a potřebných úpravách pro jejich začlenění do projektu v případě
zájmu.

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. Budou organizována setkání
metodiků zajišťujících RF v OK, porady ředitelů knihoven pověřených výkonem RF, metodické
návštěvy,  bude  vykonávána  poradenská  činnost  v potřebném  rozsahu.  Také  účast  na
střediskových poradách  a zpracování statistik i benchmarkingu již běžně patří k   regionálním
službám VKOL. 

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost
Knihovna  bude  připravovat  pro  návštěvníky  knihovny  pravidelné  vzdělávací  a  kulturní  akce
s ohledem  na  rozpočet  knihovny.  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
jednu akci pouze pro děti nejen s ohledem na množství dětské literatury, ale i na skutečnost, že
se jedná o možné budoucí čtenáře knihovny.

G. 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
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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 2014 
Sborník z konference Bibliotheca Antiqua 2015
Časopis KROK (březen, červen, září, prosinec)

Časopis KROK 2015
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  a  dalších  oblastí,  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.  Grafická  podoba  z roku  2013  včetně  formátu  bude
zachována.  Stejně  tak  členění  obsahu  na  hlavní  téma,  kterému  je  věnována  polovina  čísla  a
rubriku Rukověť a Vária.  Facebookový profil revui bude přinášet úryvky z jednotlivých článků i
zajímavé informace o výstavách.

H. Projekty

Programy MK ČR:

Zapojení  do  programu  VISK  Ministerstva  kultury  České  republiky  a  programu  Knihovna  21.
století bude dle finančních možností knihovny. VKOL  není znám příspěvek na mzdy pro 2015, ze
kterého jsou placeny dohody na jednotlivých programech. Zejména zrušení  možnosti zvláštního
způsobu určení platového tarifu pro všechny zaměstnance od 1. listopadu 2014 výrazně navýšilo
částku na platy a pokud nebude příspěvek pro rok 2015 ze strany zřizovatele upraven, není
možné se do programů zapojit. 

Předpokládá  se  minimalizace  v těch  programech,  které  vyžadují  spoluúčast  knihovny
z provozních nákladů.

Podané projekty:

Víceleté, již běžící projekty a další spolupráce:

NAKI - Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu konzervačních sbírek 

Knihovna bude i nadále spolupracovat s Veřejnou vojvodskou knihovnou E. Smolky v Opolí. Pro
rok 2015 neuvažuje  o  společné výstavě (z důvodů přípravy VKOL na výstavu ke  450.  výročí
knihovny od jejího založení), spolupráce se bude týkat jiných oblastí.

V roce 2014 byla knihovna kontaktována Dr. Woplfangem Boeschem, iniciátorem tzv. Grünpühel-
Projektu, jehož záměrem je připomenout si významnou knihovnu Ferdinanda Hofmanna 
z Grünpühelu. Část této knihovny se nachází ve fondu VKOL, cílem spolupráce je společná 
příprava výstavy pro rok 2017 na hradě Strechau a posléze v knihovně, k výstavě bude vydán 
dvojjazyčný katalog.
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Leden 2015,  vedoucí oddělení VKOL
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