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A. Úvod 
 
 
 
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je univerzální veřejnou 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 více než 200 let, je 
druhou nejstarší a třetí největší knihovnou v České republice. 

 
Jedním z prioritních úkolů je poskytování součinnosti při dokončení stavby nového 

depozitáře v Hejčíně a vybavení odborných pracovišť, a dále příprava knihovního fondu na 
stěhování, zejména jeho očista. Jedná se o knihy z červeného kostela, skladu na Sokolské a 
pronajatého skladu Grios v počtu více než 1,1 mil. knihovních jednotek. Na očistu knihovního 
fondu pro rok 2018 byl počet úvazků posílen nově o dvě pracovní pozice a VKOL by měla 
nakoupit i k tomu určenou techniku. 

Další činnost knihovny bude navazovat na činnost předchozích let. V roce 2017 došlo 
k potřebnému navýšení platů zaměstnanců v kultuře, částečně navýšený rozpočet na provoz 
knihovny však nebude dostačující vzhledem k očekávaným výdajům a bude tudíž omezen i 
nadále nákup publikací. Rozpočet na provoz bude postačovat pouze na zajištění chodu knihovny 
a nejnutnější opravy. Vzhledem k dostatečné rezervě skladovacího prostoru, který bude mít 
knihovna k dispozici koncem roku 2018, dojde snad v následujících letech konečně ke změně 
situace a VKOL bude nakupovat publikace alespoň v rozsahu jako ostatní krajské knihovny a 
nebude budovat svůj fond téměř pouze z pozice příjemce povinném výtisku. Ten by se měl stát 
pouze základem konzervačního fondu knihovny.  

V roce 2018 by  mělo dojít k masivnějšímu zpracovávání záznamů knih, které zatím 
nejsou v knihovním systému VKOL, knihovna získala jednu pracovní pozici na retrokonverzi, což 
by mělo v budoucnosti přispět k rychlejšímu zpřístupnění fondu v jeho kompletnosti.  

VKOL i nadále bude klást důraz na vzdělávací činnost, přednost budou mít kvalitní akce 
pro veřejnost, věnovat se bude i studentům a spolupráci se školami. Knihovna se zapojí do oslav 
100. výročí vzniku Československé republiky a připraví ze svého fondu výstavu. VKOL se 
zúčastní dotačních programů financovaných MK ČR, bude se snažit využít i dotačních programů 
zřizovatele na podporu své činnosti a v souladu se svou vizí se pokusí stát výzkumnou 
organizací. Vzhledem k bohaté činnosti oddělení historiků, jejich výstupům ve formě výstav, 
katalogů a monografií, ale i spoluprací na projektech určených pro výzkumné organizace, je 
zápis mezi výzkumné organizace více než žádoucí.  

VKOL jako krajská knihovna je nositelem regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Po 
zklidnění situace ohledně včasnosti a výše poskytovaných příspěvků pro pověřené knihovny, 
bude rozšířen i počet metodických návštěv v rámci Olomouckého kraje.  Zavedením ocenění 
nejlepšího neprofesionálního knihovníka zamýšlí VKOL upozornit na často nedoceněnou práci 
jedinců na obcích v Olomouckém kraji, kde jsou knihovny někdy jediným místem pro společné 
aktivity obyvatel. 

  
 

  
 
 
 
 

 
Listopad 2017, RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL 
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B. Hospodářské a organizační úkoly 
 

VKOL po organizačních změnách na Krajském úřadě Olomouckého kraje patří pod Odbor sportu, 
kultury a památkové péče, i nadále se řídí pokyny Odboru podpory řízení příspěvkových 
organizací. Zřizovatel pro řízení příspěvkových organizací využívá portálu a  zajišťuje 
centrálním nákupem energie i další vybrané služby a komodity.  

Hlavním úkolem v roce 2017 zůstává zajištění provozu budov a ekonomické agendy. Nově bude 
knihovna posílena o tři pracovní úvazky, dva z nich by se měly starat o očistu fondu před jeho 
stěhováním a třetí úvazek je určen na posílení linky zpracování. 

 
Ekonomika a provoz 

Zajišťování správní a ekonomické agendy  probíhá v těchto okruzích: 

- Sestavení, průběžné sledování a kontrola čerpání rozpočtu VKOL.  

- Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu a střednědobého plánu oprav a 
investic. 

- 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 spoluorganizovaných 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. 

- 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. 

- Aktualizace vnitřních předpisů VKOL v souladu s právními přepisy, Zásadami 
řízení PO zřizovaných Olomouckým krajem a nově se zajištěním ochrany citlivých 
dat (GDPR). 
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- Lokální administrace VKOL v rámci portálu pro příspěvkové organizace 
Olomouckého kraje, zajišťování zveřejnění smluv v Registru smluv a na Profilu 
zadavatele v souladu s platnou legislativou. 

  
 
 

C. Linka zpracování 
 
Linka zpracování bude od roku 2018 rozšířena o jednu pracovní pozici, která se soustředí 

pouze na retrokonverzi. Knihovna nemá zhruba 580 tisíc záznamů v knihovním systému, 
doplňování záznamů v rámci dotačních titulů MK ČR je nedostačující. 

 
Doplňování fondů 

 
Povinný výtisk 

Získávání povinného výtisku bude pro nás hlavní prioritou. Budeme průběžně prověřovat a 
následně urgovat nakladatele, kteří neplní svou zákonnou povinnost. V tomto směru jsme 
navázali a prohloubili spolupráci zejména s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a nově také s 
Národní knihovnou v Praze. Důraz  budeme klást též na výměnu zkušeností v oblasti akvizice 
s knihovnami s povinným výtiskem.  

K tomu, abychom získali veškeré informace o nedodaném povinném výtisku zavčas, budeme 
zejména pravidelně a systematicky provádět kontroly prověřených seznamů srovnávání 
přírůstků, prověřovat seznamy souboru DEZIDERÁT a nadále kontrolovat číselné řady ISBN.  

Za důležité považujeme informovat nakladatele o jejich zákonné povinnosti na webu VKOL.  
Naší snahou bude motivovat nakladatele k zaslání povinného výtisku myšlenkou uchování jejich 
díla pro další generace čtenářů. Klademe důraz na osobní jednání s nakladateli na knižních 
veletrzích. 

 
Dary 

Při retrospektivním doplňování našeho fondu využíváme, tak jako v minulých letech darů, 
procházíme seznamy vyřazených knih z jiných knihoven. Fond budeme retrospektivně 
doplňovat také v rámci projektu „VDK - Virtuální depozitní knihovna“ - vytvoření 
kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v 
České republice.  

  
Nákup, výměna zahraniční literatury  

 Akviziční politika v oblasti nákupu se bude řídit dle pokynů nově zvolené akviziční 
komise a nově vytvořeného akviziční plánu. Nákup publikací bude podléhat finančním 
možnostem knihovny. Budeme spolupracovat s fakultami vysokých škol. Předmětem zájmu 
bude pořizování dalších titulů malonákladových a neprodejných publikací. Zaměříme se na 
velmi žádanou literaturu a přihlížet budeme taktéž k návrhům na koupi titulů od uživatelů. 
Budeme doplňovat tituly ztracené, zničené a nahrazovat regulérním výtiskem náhrady ztrát ve 
formě xerokopií. Taktéž v oblasti nákupu bude prioritou ochrana povinného výtisku. 

Více se zaměříme na nákup zahraničních knih v součinnosti s mezinárodní výměnou 
publikací.  

Do budoucna bychom rádi vyzkoušeli, ve spolupráci s oddělením IT, projekt CENTAK.CZ – 
centrální akvizice nebo využili akvizičního portálu od firmy Team Library. 

 
Projekty  

Budeme pokračovat ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v projektech 
„Cizojazyčná literatura“ a „České knihy“.  
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V návaznosti na projekt Knihovna 21. století budeme pokračovat v doplňování zvukové 
knihovny pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele formou nákupu z nabídky  digitální 
knihovny KTN knihovny E. M. Macana. 

 
Periodika 

Naší hlavní náplní bude vytváření co nejúplnějšího fondu povinného výtisku periodik.  Přesto, 
že je situace na trhu ve vydávání periodik složitá z důvodu velkého množství nakladatelů a také 
z důvodu změn ve vydávání, budeme se snažit o doplnění chybějícího povinného výtisku a 
nakladatele urgovat.  

V roce 2018 budeme usilovat o rozšíření skladovacích prostor běžného ročníku časopisů 
rozšířením prostor ve sklepě. Současný stav pro uložení periodik není dostačující, některé tituly 
nemají samostatné místo a nejsou vytvořeny rezervy do budoucna.  

V případě navýšení finančních prostředků jsme připraveni rozšířit také nabídku zahraničních 
odborných časopisů na rok 2019. Nové tituly bychom zahrnuli též do cirkulace, což je 
zpoplatněná absenční výpůjční služba určená pouze institucím.  

 
 

Zpracování fondů 
 
Hlavní prioritou bude zpracování povinného výtisku. 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 v on-line režimu. 

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 nebo mající 
 záznam pouze v naskenovaném katalogu GEK. 

 
Budeme sledovat stránky katalogizační politiky Národní knihovny ČR, nově schválené 

interpretace a sekci „Dotazy ke katalogizaci“ z důvodu neustálého vývoje katalogizačních 
pravidel RDA. Nejasné případy budeme řešit neprodleně ústním nebo e-mailovým jednáním. 

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) 

 
 
Díky posílení linky zpracování se více zaměříme i na retrokonverzi a rekatalogizaci 

bibliografických záznamů v souladu s katalogizačními pravidly a ve spolupráci se Souborným 
katalogem. Budeme usilovat o revizi záznamů vytvořených v rámci retrokonverze 
kvalifikovaným katalogizátorem. 

http://aleph.nkp.cz/F/5AEQA32CV8H9D6FHLL61JY274IRKCTEEBF3R6MEH4PINP5GSF8-14697?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC
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Budeme pokračovat ve zpětné katalogizaci gramofonových desek.  

Se Souborem národních autorit ČR budeme pokračovat ve sdílení autoritních dat a 
kooperativní tvorbě nových dat (vytváření jmenných, geografických, korporativních, názvových 
autorit v bázi AUT10), které jsou společné pro jmenný i věcný popis. 

Budeme spolupracovat s Virtuální národní fonotékou a odesílat záznamy do této databáze 

(souborného katalogu zvukových dokumentů ČR). 

 
 

Jmenný popis 

 
Hlavní prioritou bude zpracování povinného výtisku v rámci sdílené katalogizace Cluster 

(v bázi NKC01 v katalogu Národní knihovny ČR). Veškerý nově příchozí přírůstek do fondu 
knihovny bude zpracováván dle katalogizačních pravidel RDA, s výjimkou dalších výtisků, které 
mají úplný bibliografický záznam.  

Ostatní přírůstky do fondu VKOL budou editovány pouze a přímo v lokální bázi katalogu 
SVK01 (viz zpracování fondů). 

I nadále bude pokračovat spolupráce s Národní knihovnou ČR na problematice aplikace 
pravidel RDA u speciálních, především zvukových dokumentů a hudebnin.  

 
 

Věcný popis 

 
Hlavní prioritou bude zpracování povinného výtisku v rámci sdílené katalogizace Cluster 

(v bázi NKC01 v katalogu Národní knihovny ČR). Nadále bude prováděna revize věcného 
zpracování v případě, že titul dosud neprošel věcným popisem v žádné kooperující knihovně 
Clusteru.  

Ostatní přírůstky do fondu VKOL budou editovány pouze a přímo v lokální bázi katalogu 
SVK01. (viz zpracování fondů).  

Zachováme dosavadní praxi v doplňování anglických ekvivalentů věcných termínů 
do bibliografických dat beletristických děl, hudebnin, zvukových dokumentů, nepravých 
periodik a integračních zdrojů. 

Se Souborem národních autorit ČR budeme pokračovat v odesílání návrhů tematických 
autorit v tabulce Excelu e-mailem.  

Pokud v roce 2018 nastanou plánované změny ve věcném popisu dokumentů s hudebním 
obsahem (hudebniny, zvukové dokumenty), bude nutné provést opravy  
ve stávajících bibliografických datech z důvodu zachování konzistence.  

Podle dohodnutých a schválených pravidel projektu Obalkyknih.cz budeme skenovat obálky, 
obsahy a autory dokumentů. Skenování se bude týkat i vícesvazkových monografií a seriálových 
publikací, tzv. pokračujících děl.  

 
 
 

 

D. Správa fondu a historické fondy 

Hlavním úkolem oddělení správy fondu a historických fondů pro rok 2018 je účast při 
dokončení stavby nového depozitáře v Olomouci-Hejčíně a při dalších úkonech, které bude 
vybavení a zprovoznění objektu vyžadovat. Za zásadní lze považovat dodávku nové techniky na 
restaurátorské pracoviště a především zahájení stěhování fondů ze stávajících prostor. Součástí 
příprav bude očista fondu v depozitářích Grios a Sokolská, která byla zahájena už v roce 2017. 
Počítá se s navýšením počtu úvazků o skupinu pracovníků zabývajících se vysáváním a očistou 
od prachu. 
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V případě přidělení účelové dotace bude zahájeno odkyselování fondů. VKOL nemá v databázi 
výsledků průzkumu fyzického stavu fondů dostatek záznamů k provedení zákroků na větším 
počtu dokumentů. Přesto lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vybrat knihy z 2. poloviny 19. 
století, případně z 1. poloviny 20. století, které odkyselení vyžadují. Výběr, příprava a zpětný 
příjem však bude pro pracovníky knihovny představovat poměrně značný objem práce. 

Digitalizační pracoviště bude v roce 2018 fungovat ve stejném početním stavu jako v roce 
2017. Zaměřovat se bude především na digitalizaci periodik a v první řadě novin. Ke zvýšení 
výkonu digitalizační linky by měla přispět realizace projektu v rámci programu VISK, kde se 
předpokládá zapojení vyššího počtu pracovníků oproti roku 2017. 

V roce 2018 bude postupně řešena problematika dlouhodobé archivace digitálních dat. 
Průběžně bude naplňován archivační systém Archivematica a budou vyhodnocovány jeho 
možnosti tak, aby jej v budoucnu bylo možné používat jako primární LTP systém. 

Také mikrografické pracoviště se zaměří na další reformátování ohrožených periodik. Výběr 
dokumentů pro mikrofilmování bude probíhat tak, aby nedocházelo k duplicitnímu zpracování s 
digitalizační linkou. 

Úsek historických fondů se vedle běžné činnosti bude věnovat přípravě výstavy k výročí roku 
1918, která bude věnována představení habsburské monarchie na základě historických 
materiálů uložených ve VKOL. Akce proběhne ve spolupráci s Univerzitou Palackého a její 
součástí bude vydání dvou publikací. 

V průběhu roku bude dokončena katalogizace bibliofilií z pozůstalosti Bohuslava Smejkala.  

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

Na úseku revize fondu budou kontrolovány: 

 dokumenty signatur 1-130.001 -- 1-235.000 = ca 123.000 svazků 
 podsbírky zapsané v CES a historické fondy v trezoru 
 druhá revize u ztrát z roku 2016, superrevize u ztrát z roku 2015 

V roce 2018 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. Součástí projektu jsou také průzkumy fyzického stavu 
dokumentů ve fondu VKOL, které budou probíhat i nadále. 

Počítá se také s další spoluprací s Veřejnou vojvodskou knihovnou v Opolí, se kterou budou 
společně konzultována témata pro spolupráci v dalších letech. V roce 2018 bude jedním z 
výstupů výstava secesních grafik Raphaela Kirchnera, kterou si VKOL z Polska zapůjčí. Oddělení 
SFHF se bude na přípravě výstavy podílet. 

V případě udělení dotace v programu VISK bude pokračovat digitalizace periodik moravské 
provenience. Pro rok 2017 byly vybrány noviny Osvobozený Našinec a Československý deník, v 
plánu je také další restaurování a digitalizace olomouckého divadelního periodika Olmützer 
Zwischen-Akt, které je kvůli velkému badatelskému zájmu odborné veřejnosti v mimořádně 
špatném stavu. 

 

 

 

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 
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speciálních dokumentů - patentových spisů a zajišťovat prezenční půjčování tištěných norem, 
patentů a zpřístupnění norem v elektronické podobě. 

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

 
 

Multimediální studovna 

Multimediální studovna bude poskytovat služby ve stejném rozsahu jako v minulých letech, 
bude půjčovat nevidomým a zrakově postiženým knihovní dokumenty zvukové knihovny,  která 
se každoročně rozšiřuje o další tituly, bude poskytovat přístup k ozvučenému portálu 
"FriendlyVox" určený pro osoby se zrakovým handicapem. 

Je nezbytně nutné vyřešit uložení fondu audiokazet z důvodu trvalého uchování a do 
budoucna z důvodu možné digitalizace. Audiokazety jsou doposud skladovány v kartonových 
krabicích v nevyhovujících prostorách sklepu.  

 

 

Informační služby 

Informační služby jsou poskytovány v půjčovní hale u čtenářských katalogů a v hlavní 
studovně, informace jsou poskytovány nejen ústně, ale i telefonicky nebo mailem, novým 
čtenářům je poskytnuta vstupní instruktáž. 

Významnou činností je zpřístupňování vědeckých informačních zdrojů (na základě 
konsorciálních projektů), poskytování výstupů uživatelům a propagování databází (externích i 
interních), kterými knihovna disponuje. Cílem je jejich častější využívání.  

Pracovníci informační služby  zodpovídají písemně na dotazy nejen čtenářům, ale i institucím, 
připravují bibliografické soupisy, rešerše, bibliografické a faktografické informace (na vyžádání), 
poskytují bibliografické informace z oblasti kultury a soupisy tematických rešerší na webových 
stránkách knihovny. Dále zajišťují z velké části provázení exkurzí ze škol a seznámení studentů 
s chodem knihovny a šíří poskytovaných služeb. 

Informační služby se podílí nejen na doplňování sbírek, ale i na výstavách připravovaných 
k významným měsíčním událostem a na propagaci činnosti knihovny. Spolupracují s úsekem 
MVS, podílejí se na chatu Ptejte se knihovny. 

Informační služby rozšíří nabídku poskytovaných služeb v návaznosti na rozvoj informačních 
technologií a požadavky uživatelů.  

 
 

Půjčovní a reprografické služby 

Půjčovní a reprografické služby budou poskytovány ve stejném rozsahu jako 
v předcházejících letech. Volný výběr novinek bude doplňován dle možností rozpočtu a za 
předpokladu, že dojde k zakoupení regálové techniky.  Předpokládá se rozšíření nabídky anglo-
americké knihovny, ale i nabídky běžného fondu. 

Vzhledem k očekávanému dokončení nového depozitáře dojde k úklidu a revizi ve skladu na 
Bezručova 3 a k efektivnímu uspořádání skladu Bezručova 2. Dále oddělení půjčovních služeb 
vypracuje seznam ve spolupráci s oddělením SFHF pro digitalizační jednotku, nejvíce žádané 
tituly (případně nejvíce poničené) budou postupně digitalizovány, aby mohly být tištěné svazky 
uloženy k archivaci.  

Půjčovních služeb se bude týkat také zavedení GDPR od května 2018, v souvislosti s tím bude 
třeba upravit procesy tak, aby odpovídaly legislativě EU. 

V oblasti meziknihovních služeb předpokládáme, že bude připravena služba Získej 
k otestování a posléze začleněna do portálu Knihovny.cz. Úsek meziknihovních služeb, který 
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obsluhuje studovnu vázaných novin, bude poskytovat potřebné informace a zúčastní se 
vzdělávacích akcí s cílem propagovat službu MVS i portál Knihovny.cz. 

 

Německá knihovna bude poskytovat informace o Německu, jeho kultuře a rozšiřovat fond o 
následující dokumenty:  

 Výukové materiály profesní němčiny, materiály k jazykovým zkouškám  
 Výukové materiály pro nejmenší děti 3-7 let (obrázkové knihy), pro děti 7- 9 let (první 

psaní) 
 Novinky švýcarské literatury od nadace Pro Helvetia  
 Audioknihy pro úroveň B2 
 Hrané filmy a dokumenty na DVD, oceněné krimi 
 Knihy nominované na Německou knižní cenu a Cenu Lipského knižního veletrhu 
 Aktualizace fondu beletrie a nahrazení silně poškozených titulů 

 
Dále bude provedena změna řazení fondu a nově bude z darů od katedry germanistiky FF UP 

sestaven oddíl Deutschmährische Literatur.  

Budeme pokračovat  ve spolupráci s Německou turistickou centrálou AHK, která poskytuje 
VKOL tiskoviny o Německu. 

 

 

 

F. Informační technologie 
 

Oddělení informačních technologií bude zajišťovat 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 

Z mimořádných činností v roce 2018 se bude oddělení zabývat updatem virtualizačního 
prostředí a zálohovacího softwaru a spoluprací s digitalizační jednotkou v těchto částech: 

- Na technické úrovni v rámci techniky VKOL,  
- na SW úrovni – např. při plnění dat do registru digitalizace, 
- při práci s katalogem VKOL, 
- na spuštění e-shopu, 
- při výběru vhodného archivačního programu pro KDR. 

 

Oddělení IT bude přizpůsobovat systém knihovny po zapojení do projektu Knihovny.cz, 
zejména co se týče upřesnění API rozhraní a zajištění logování všech činností ve výpůjčních 
službách. Podobně bude provedena úprava API rozhraní při přebírání obálek ze serveru 
obalkyknih.cz. 

V neposlední řadě je třeba provést výměnu zastaralých počítačových stanic  a dokončit 
přechod na Windows 10 32/64bit.  

Oddělení IT poskytne podporu projektům EOD, VPK, INPROVE a pod., bude koordinovat a 
realizovat opatření se zavedením GDPR. 
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G. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje  
 

Prioritou oddělení je podílet se a koordinovat činnost regionálních funkcí v celém 
Olomouckém kraji tak, jak to definuje Koncepce k zajištění výkonu RF v knihovnách 
Olomouckého kraje 2017-2020. Mezi nejdůležitější úkoly patří: 

 utužení profesních vztahů a podpora komunikace v rámci krajské sítě knihoven – 
bude podporováno prostřednictvím organizace setkání zaměřených na výměnu 
zkušeností, účastí na regionálních studijních zájezdech jednotlivých či organizace 
celokrajského studijního zájezdu do knihoven jiného kraje  

 podpora zavádění Standardu pro dobrý fond – snahou bude ve spolupráci 
s pověřenými knihovnami vykonat více metodických návštěv v obecních knihovnách 
s cílem zhodnotit stávající knihovní fond a jeho obnovu 

 odborné vzdělávání knihovníků – nadále bude plán vzdělávání konzultován 
s pověřenými knihovnami v kraji a s návštěvníky kurzů. Budou podporovány evaluační 
průzkumy vzdělávacích kurzů ve VKOL a zpracování těchto dat za účelem zvýšení 
kvality nabízených aktivit. Oddělení bude spolupracovat na pořádání celostátních 
workshopů v rámci projektů VISK ve VKOL pro knihovníky Olomouckého kraje 
(Knihovny.cz, Národní virtuální fonotéka) 

 podpora knihovníků neprofesionálních knihoven – spolu s pověřenými knihovnami 
bude pokračovat propagace ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník tak, aby na 
podzim 2018 mohl být oceněn nový nositel ve druhém ročníku. 

 
Nadále budou probíhat standardní činnosti oddělení, které vyplývají z Metodického pokynu 

MK ČR k výkonu RF.  

Oddělení bude dle svých možností participovat na propagaci VKOL prostřednictvím 
organizace kulturního programu pro veřejnost. Ve spolupráci s Olomouckým krajem bude  mezi 
starosty šířit význam knihoven jako komunitního a vzdělávacího centra obce. 

 

 
 

H. Vzdělávací a kulturní akce pro školy a veřejnost 
 

Akce pro veřejnost budou koncepčně plánovány programovou radou, program by měl být 
tematicky vyvážený a měl by upřednostňovat kvalitu na úkor kvantity.  

Knihovna bude připravovat pro své návštěvníky pravidelné vzdělávací a kulturní akce 
s ohledem na rozpočet knihovny. Zapojí se do celonárodních knihovnických akcí – Březen měsíc- 
čtenářů, Týden knihoven a jiné. Bude pokračovat ve spolupráci s Akademií věd na Týdnu vědy a 
techniky.  

Fond knihovny bude prezentován na výstavě věnované 100. výročí založení Československé 
republiky. 

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 2018, spolupráce se 
předpokládá se školami, kde kurzy již probíhaly. 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.  

 

Knihovna připravuje bohatý program na podporu německého jazyka a spolupracuje jak se 
školami, tak i s nakladateli učebnic. Pro rok 2018 jsou připraveny následující akce: 
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 Nabídka exkurzí pro žáky ZŠ, SŠ, jazykových škol s pracovními listy: 
   a) fond Německé knihovny a vyhledávání v online katalogu  
   b) reálie Německa – německá města a spolkové země, pohádky 
   c) Berlínská zeď (rozpracování pro úroveň A1, A2, B1) 
   d) Leseecke/Čtenářský koutek – čtení zjednodušeného textu ve skupině 
   + poslech CD (doporučení dalších materiálů pro samostudium) 

 Klub německého filmu ( 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 

 Speak-dating na Horním náměstí – 12 evropských jazyků  

 Soutěž v předčítání Knihomol – kooperace s GI Pardubice a Č. Budějovice, vítězové 
budou pozváni do Goethe-Institutu Praha 

 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) 

 Centrum výuky rané němčiny v Olomouci, financování zajištění GI, akreditované 
semináře pro lektory NJ 

 Projekt Deutsch ist super! (animace pro žáky 5. tříd ZŠ před výběrem 2. cizího jazyka, 
spolupráce Ped. Fak. UP a Slezské univerzity v Opavě, financováno Bohemia Troppau 
o.p.s.) 

 Realizace výstav:  
   duben: Bedeutende Tschechen – Významní Češi 
   červen: Bílá růže 
   prosinec: Zmizelé Sudety  

 

 

 

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 2017  

Sborník z konference Bibliotheca Antiqua 2018 

Časopis KROK (únor, květen,  srpen, listopad) 

Dvě publikace k výstavě k výročí založení republiky, jedna publikace věnovaná fondu knihovny  
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Časopis KROK 2018 

Opět vyjdou 4 čísla ročně, rozsah 700 výtisků bude zachován pro rok 2018. Tematické 
zaměření na některé okruhy bude řešeno redakční radou časopisu. KROK 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 zůstává. 

 
 
 

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  zraku 

VISK2 - vzdělávání knihovníků v IT technologiích 

VISK7 – digitalizace a restaurování periodik ohrožených degradací kyselého papíru 

VISK9 – doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 

VISK5 – retrokonverze bohemik 

 

Víceleté, již běžící projekty a další spolupráce: 

Knihovna bude i nadále spolupracovat s Veřejnou vojvodskou knihovnou E. Smolky v Opolí, 
v roce 2018 bude jedním z výstupů spolupráce výstava secesních grafik Raphaela Kirchnera. 

VKOL se bude podílet na plnění cílů projektu INPROVE ve spolupráci s Moravskou zemskou 
knihovnou a Národní knihovnou ČR. Jedná se o integraci nástrojů pro správu konzervačních 
knižních fondů. 

 
 
Listopad 2017, vedoucí oddělení VKOL 
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