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A. Úvod 

 

Plán činnosti Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) pro rok 2013 navazuje na 

činnost knihovny z předcházejících období, vymezenou knihovním zákonem 257/2001 Sb., 

37/1995 Sb., nařízením vlády 288/2002 Sb. a zřizovací listinou. Neméně důležitým výchozím 

dokumentem je Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2015 včetně 

internetizace, která byla schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012. 

 

Zajištění skladovacího prostoru pro uložení fondu je již několik let prvořadým úkolem 

VKOL. Dva depozitáře (Bezručova 2, červený kostel) jsou již zcela zaplněny. V roce 2012 

knihovna rozšířila pronájem externích skladů o dalších 320 m², jsou dokupovány nové regály 

i další potřebné vybavení, pracovníci knihovny průběžně stěhují fond do nově pronajatého 

prostoru, jeho kapacita ovšem nepřesahuje dva roky. V roce 2013 bude budova po sovětském 

vojsku v Neředíně v majetku Olomouckého kraje. Rekonstrukce budovy na depozitář 

VKOL během dvou let vyřeší na dobu 20 let problém s ukládáním knihovního fondu, který 

z velké části získává knihovna jako příjemce celostátního povinného výtisku. VKOL poskytne 

maximální součinnost při tvorbě zadávací dokumentace projektu.  

Město Olomouc se stane 10.–12. září 2013 místem, kde proběhne nejvýznamnější 

knihovnická akce v ČR - konference Knihovny současnosti. Třídenního setkání se účastní 

pravidelně na 300 odborných pracovníků knihoven všech typů, na programu budou témata 

související s celonárodní koncepcí knihoven, novými trendy v knihovnictví v oblasti 

poskytování služeb. Pořadatelem konference je Sdružení knihoven ČR (zájmové sdružení 

právnických osob podporující rozvoj odborných a vědeckých knihoven na celém území České 

republiky), organizační příprava a zajištění konference bude v gesci VKOL. Konference se 

bude konat v aule a dalších přednáškových sálech Právnické fakulty UPOL, pro zajištění 

ubytování a stravování bude využito služeb Správy kolejí a menz. VKOL připraví 

doprovodný program, který by měl účastníkům konference umožnit seznámení s historickou 

Olomoucí. Na přípravě konference se pracuje již od října 2012. 

Další významnou akcí v roce 2013 je zapojení VKOL do oslav 1150. výročí příchodu 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 950. výročí znovuzřízení biskupství v Olomouci. Výstava 

Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění, 

která bude patřit k vrcholům kulturního života Olomouce roku 2013, se bude konat v termínu 

25. 4.-25. 8. 2013. VKOL pro společnou výstavu s Vlastivědným muzeem v Olomouci 

poskytne z fondu exempláře, které jsou obsahově zaměřené na  tradici  oslav příchodu 

věrozvěstů. Ve své galerii Biblio v budově na Bezručově 2 uspořádá VKOL výstavu 

s názvem Ad Gloriam Dei - Čeští misionáři v 16.-18. století, která bezesporu vhodně doplní 

atmosféru oslav. Komorní prostor galerie Biblio bude i v ostatních měsících příštího roku 

místem drobnějších výstav knihovny, mezi nejzajímavější bude patřit výstava olomouckého 

fotografa Jiřího Fraita, která proběhne v podzimním období roku 2013 a také výstava 

vzácného prvotisku Giovanniho Boccaccia De Claris mulieribus ze sbírek VKOL. 

VKOL v posledním roce přinesla čtenářům některá drobná, ale jistě příjemná rozšíření 

služeb. Je možno připomenout zvýšení počtu míst s přístupem na internet, půjčování čteček a 

iPadu nebo promítání filmů v původním znění zapůjčených Goethe Institutem. Knihovna 

bude pokračovat v tomto trendu i v roce 2013. V pořádání akcí se soustředí na všechny 

věkové skupiny čtenářů. Nově bude VKOL zapojena do projektu Olomouckého kraje Senior 

pas, který přinese čtenářům nad 55 let snížení poplatků za registraci o 20 %. Pro seniory 

budou pořádány kurzy, které je seznámí s prací na počítači, zejména pak s vyhledáváním 

v katalogu a orientací na internetu. Pro studenty středních škol, kteří se stávají čtenáři 

knihovny, chystá VKOL knihovnické lekce, které je naučí pracovat s katalogem a vyhledávat 

dostupné elektronické zdroje. Tyto lekce budou nabídnuty školám a budou realizovány 

v učebnách škol nebo proběhnou v prostoru knihovny. Nově bude připravena varianta 
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webových návodů, jak pracovat s katalogem. Jejich potřeba vyplynula z výsledků ankety 

pořádané v roce 2012, ze které bylo zřejmé, že práce s knihovním systémem není pro všechny 

čtenáře jednoduchá. VKOL nemá možnost změnit nebo upravit knihovnický systém tak, aby 

odpovídal současným požadavkům na moderní nativní software, může se pouze snažit čtenáře 

se stávajícím systémem naučit pracovat. Knihovna také plánuje zřídit na svých webových 

stránkách sekci pro dotazy čtenářů.  

VKOL chystá v roce 2013 některé další vstřícné kroky pro veřejnost, jedním z nich je 

instalace biblioboxu na volném prostranství před knihovnou, který by umožnil vracení knih 

bez ohledu na otevírací dobu knihovny. Čtenáři samozřejmě budou muset počítat s tím, že 

knihy z biblioboxu budou vloženy zpět do knihovního systému až další pracovní den. Dále 

knihovna zkušebně prodlouží otevírací dobu s největší pravděpodobností  v pátek o jednu 

hodinu, tedy do 20.00 a zjistí, zda dojíždějící čtenáři skutečně tuto dobu využívají.  

Knihovna chystá také úpravy v knihovním řádu pro rok 2013, které se dotknou všech 

čtenářů knihovny. Budou zkráceny termíny pro upomínky, dojde ke změně poplatku při 

nedodržení výpůjční doby a k omezení zasílání upomínek poštou. VKOL chce těmito kroky 

urychlit oběh půjčování knih. Je to velmi potřebné vzhledem k šíři knihovního fondu a 

nedostatku duplicitních exemplářů.  

Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje (RSKOK) čeká v roce 

2013 dokončení koncepce rozvoje knihoven v Olomouckém kraji, na které bude pracovat 

společně s pověřenými knihovnami. Koncepce bude vycházet ze současného stavu knihovní 

sítě v Olomouckém kraji a měla by reagovat na specifika regionu. RSKOK v rámci své 

činnosti bude svolávat schůzky pověřených knihoven, organizovat přednášky pro knihovníky 

a metodicky napomáhat pověřeným i ostatním knihovnám Olomouckého kraje. V rámci 

regionálních služeb  jsou   nadále organizovány a  odborně zajišťovány rekvalifikační 

knihovnické kurzy, na které získala VKOL akreditaci a které probíhají vždy v jednom 

školním roce. Mezi další činnosti tohoto oddělení patří vzdělávací akce pro veřejnost, které 

budou probíhat během celého roku, jejich větší počet může veřejnost očekávat zejména v 

měsíci březnu a posléze na podzim v Týdnu knihoven.  

Časopis KROK bude představen čtenářům v roce 2013 v novém grafickém vzhledu a 

bude završena v předcházejícím roce započatá změna v jeho  koncepci. Knihovna si od změn 

v obsahu i vzhledu časopisu slibuje oslovení mladší generace čtenářů. 

VKOL bude pokračovat v práci na víceletých projektech. Mezinárodní projekt institucí 

poskytujících službu digitalizace knihy na požádání (Culture/EOD) byl prodloužen do dubna 

2014, VKOL patří mezi nejúspěšnější spolupracující instituce a bude se podílet na všech 

nových aktivitách projektu. Projekt operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého 

v Olomouci, je další víceletý projekt, který je postaven na spolupráci s Univerzitou Palackého 

v Olomouci. Přínosem tohoto projektu pro studenty vybraných oborů je spojení výuky s praxí, 

přednášky se konají přímo ve studovně historických fondů VKOL. Pro knihovnu je velmi 

významné partnerství s Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou při realizaci 

projektu NAKI (národní a kulturní identita) s názvem Vytvoření kooperativního systému pro 

budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj 

potřebných nástrojů. Jeho výstupem by v roce 2015 měl být automatizovaný nabídkový a 

poptávkový systém, který by knihovnám ČR velmi usnadnil práci při vyřazování knihovního 

fondu i při akvizici. Knihovna se zapojí i do jednoletých projektů programu VISK a K21, 

které každoročně vypisuje Ministerstvo kultury ČR. Již nyní je známo, že finanční prostředky 

na tyto projekty budou výrazně nižší než v minulých letech, knihovna se bude muset 

přizpůsobit dané situaci. Zapojení VKOL do projektu E-knihy do každé knihovny ocení jako 

další rozšíření služeb zejména čtenáři, přestože přístup k elektronickým knihám bude možný 

pouze na vyhrazeném místě v prostoru knihovny. Nejvýznamnějším projektem roku 2013, na 

kterém je VKOL velmi zainteresovaná, je projekt Rozvoj služeb e-Governmentu 
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v Olomouckém kraji, část Digitalizace a ukládání. V rámci projektu by mělo dojít 

k digitalizaci vybrané části fondu knihovny službou a vybavení digitalizační jednotky 

technikou i potřebným softwarem včetně nastavení a otestování celého chodu jednotky. 

Přestože se jedná o krajské pracoviště a krajský projekt, pracovníci knihovny budou 

vynakládat maximální součinnost po celou dobu projektu a budou vykonávat i metodický 

dohled. Po ukončení projektu se digitalizační jednotka stane pracovištěm knihovny. 

Dlouhodobějším úkolem knihovny jsou přípravy na výročí 450 let od založení 

knihovny. V roce 2013 by měla být dokončen scénář oslav, vytvořena skupina z odborných 

pracovníků VKOL, Muzea umění v Olomouci a Vlastivědného muzea v Olomouci pro 

přípravu výstavy a dále autorský tým pro zpracování všech doprovodných publikací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                RNDr. Jitka Holásková 

Říjen 2012                                                                               ředitelka VKOL 
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B. Hospodářské a organizační úkoly 
 

Ekonomika a provoz 
 

V roce 2013 se knihovna bude snažit zlepšit podmínky pro pracovníky v budově 

Bezručova 2, a to zejména úpravou sociálního zařízení. Rozsah bude záviset na finančních 

možnostech knihovny. Dále budou zajišťovány tyto standardní činnosti: 
 

1. Zajišťování správní a ekonomické agendy, sestavení, průběžné sledování a kontrola 

čerpání rozpočtu VKOL, zpracování účetních výkazů, komplexních rozborů 

hospodaření a statistických výkazů a výkazu PAP. 

2. Plnění úkolů vyplývajících z personální a mzdové agendy, sociálního a zdravotního 

pojištění včetně povinných hlášení, kontrola daňových povinností VKOL. 

3. Zajišťování veškeré správy a údržby objektů knihovny a pronajatých skladových 

prostor, vyúčtování nájmů z bytových a nebytových prostor včetně přeúčtování 

nákladů nezahrnutých do nájmu. 

4. Zajišťování materiálového zásobování, nákup dlouhodobého hmotného majetku 

vyjma výpočetní techniky, zabezpečení autoprovozu, pojišťění vozidel. 

5. Zajištění součinnosti s investičním odborem Olomouckého kraje v průběhu realizace 

schválených investičních akcí. 

6. Péče o protipožární ochranu a bezpečnost práce ve spolupráci s vedoucími oddělení, 

úseků a směn. 

7. Zajištění ekonomické agendy schválených a připravovaných projektů VKOL, 

vyúčtování projektů. 

8. Výměna docházkového softwaru. 

9. Organizační a finanční zajištění konference k problematice historických fondů na 

podzim roku. 

10. Hlášení a platby DILIA 

11. Zajištění služeb recepce, plnění funkce sekretariátu ředitele 

12. Zabezpečení dopisní a balíkové služby 

 

 

C. Linka zpracování 
 

Při doplňování fondů zůstane hlavním zdrojem povinný výtisk (PV) a jeho včasná 

urgence. 

Při nákupu budeme brát zřetel na návrhy čtenářů. Pro velký zájem o zjednodušenou 

literaturu v Anglo-americké knihovně budeme pokračovat v nákupu a zpracování tohoto 

fondu. 

Při nákupu seriálů budeme v souladu s pravidly pro příspěvkové organizace využívat 

finančně nejvýhodnějších nabídek předplatného. 

Odborní knihovníci se budou účastnit schůzek týkajících se povinného výtisku,  e-knih 

i připravovaných změn autorského zákona a budou pracovat v pracovních skupinách, 

zřízených pro jednotlivé priority celonárodní koncepce knihoven. 

 

 

D. Správa fondu a historické fondy 
 

Zcela klíčovou prioritou roku 2013 bude dosáhnout pokroku v přípravě dostavby 

depozitáře v Olomouci - Neředíně. Na urychlené rekonstrukci budovy závisí další ukládaní 

fondů VKOL. Nelze předpokládat dokončení prací v roce 2013, proto bude současně nutno 
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investovat do nové regálové techniky v pronajatých prostorách firmy Grios. S tím souvisí 

plynulé stěhování starších fondů z hlavní budovy a kostela, kde budou nahrazeny novými 

přírůstky. 

V oblasti správy fondů bude dále kladen důraz na maximální zefektivnění procesu 

vazby časopisů a jiných dokumentů ve fondu knihovny. Měl by být nalezen levný a přitom 

funkční model vazby zejména periodik, kterých je velký počet a představují velkou zátěž pro 

knihovní rozpočet. 

V roce 2013 bude pokračovat těsná spolupráce oddělení SFHF s Olomouckým krajem 

na realizaci projektu rozvoje e-Governmentu v Olomouckém kraji. V oblasti Digitalizace a 

ukládání se rozběhne rutinní provoz digitalizačního pracoviště, se kterým bude úzce 

konzultován výběr fondů pro digitalizaci i technické náležitosti jejich zpracování.  

Velmi výrazná bude role pracovníků oddělení SFHF při přípravě oslav výročí 

příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. VKOL připraví část expozice 

ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a současně i vlastní výstavu, která bude pojednávat o 

českých věrozvěstech 16.-18. století a proběhne přímo v prostorách knihovny. Vedle toho 

bude připravena další výstava k tématu historických knižních fondů VKOL, která bude 

prezentována v knihovní galerii Biblio.  

Pokročit by měly přípravy oslav výročí 450 let od založení knihovny. V průběhu roku 

bude sestaven autorský tým pro zpracování publikace k dějinám VKOL i realizační skupina 

s úkolem připravit reprezentativní výstavu. V ní by měly mít zastoupení také Muzeum umění 

Olomouc a Vlastivědné muzeum Olomouc, jakožto klíčoví partneři celé akce.  

Jako každým rokem bude uspořádána odborná konference k problematice historických 

knižních fondů Bibliotheca Antiqua.  

Pokračovat bude zapojení pracovníků do různých projektových aktivit. Vedle zmíněné 

krajské digitalizace to budou zejména projekty Virtuální depozitní knihovny, mezinárodní síť 

EOD (eBooks on Demand), projekt inovace výuky historie na UP a jiné menší aktivity. 

 

 

E. Studovny a služby 
 

Multimediální studovna 
V roce 2012 bylo zahájeno půjčování čteček elektronických knih. Momentálně má 

knihovna ve svém fondu 4 čtečky k prezenčnímu, jednu k absenčnímu půjčování a dále jeden 

iPad. Vzhledem k abnormálně velkému zájmu čtenářů budou zakoupeny pro studovnu další 

exempláře, tak aby čekací doby byly kratší. 
 

Hlavní studovna 
Poskytování informací v hlavní studovně, zprostředkování prezenční výpůjčky běžného 

ročníku novin a časopisů, rezervování knih i svázaných časopisů přinesených k prezenčnímu 

studiu bude patřit i v roce 2013 ke standardním službám hlavní studovny. Bude pokračovat 

budování sbírek speciálních dokumentů - patentových spisů, půjčování tištěných norem i 

zpřístupnění norem v elektronické podobě.  

  

Informační služby, budování informačního aparátu 
Informační služby budou čtenářům zpřístupňovat vědecké informačních zdroje, 

soustředí se i na jejich propagaci tak, aby se zvýšila jejich využitelnost. Budou i nadále 

poskytovat vstupní instruktáže pro uživatele a podílet se na exkurzích pro střední a vysoké 

školy. 

Z dalších činností informační služby je potřeba zmínit přípravu rešerší a zodpovídání 

bibliografických a faktografických dotazů. 
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Nově se oddělení informačních služeb zaměří v roce 2013 na školení internetové 

gramotnosti seniorů, kteří tvoří dost významnou část čtenářů. Uživatelé v seniorském věku 

potřebují delší časový prostor k ovládání PC, k tomu je třeba přihlédnout. Vhodné je 

informace pravidelně a po menších tematických blocích opakovat. Obsahem kurzů by mělo 

být základní používání PC, vyhledávání v katalogu, základy vyhledávání na internetu a 

možnosti e-mailu. Tyto základní kurzy by se daly doplnit přednáškami z oblastí vývoje knihy, 

písma nebo historie knihovny, případně exkurzí, samozřejmě již při zapojení dalších 

odborných pracovníků knihovny.  

Největší počet čtenářů tvoří studenti středních i vysokých škol, i ti mají problémy při 

vyhledávání relevantních informací. Část z nich umí použít katalog, ale o možnostech použít 

články či využít jiné katalogy velké povědomí nemají. V lekcích, které by byly určeny 

středním školám, by byli studenti seznámeni s možnostmi katalogů, vyhledání článků, prací 

s Jednotnou informační bránou a databázemi. Lekce by mohly probíhat v prostorách školy, 

lekce pro vyšší ročníky by byly zaměřeny na vyhledávání v databázi EBSCO a základy 

správného citování dokumentů a citační etiky vůbec. Ve čtvrtých ročnících studenti píší 

projektové práce a měli by se orientovat v problematice citování. Ve všech pracích na 

vysokých školách budou tyto znalosti potřebovat. Osloveny budou střední školy v Olomouci, 

podle zájmu bude domluven další postup.  

 

Půjčovní a reprografické služby 
Prioritou oddělení Půjčovní služby je poskytování rychlých a kvalitních služeb 

čtenářům. Zvyšování úrovně komunikace se všemi skupinami čtenářů a úrovně znalostí 

pracovníků bude zajišťováno využitím školení pro knihovníky a vysíláním pracovníků na 

odborné semináře.  

Knihovna zamýšlí rozšířit otevírací dobu do 20.00, zřejmě v pátek, a to zkušebně do 

konce dubna 2013. V období počátku roku je návštěvnost mimořádně vysoká a knihovna tak 

získá dostatečný přehled o skutečné potřebě a využití prodloužené otevírací doby. 

Dále knihovna plánuje instalaci biblioboxu, do kterého budou moci vracet čtenáři 

zapůjčené publikace v kteroukoliv dobu. Vzhledem k poloze knihovny v blízkosti některých 

fakult univerzity předpokládáme, že bibliobox bude hojně využíván. Jeho nesporným 

přínosem pro čtenáře bude i usnadnění dodržování výpůjční lhůty.  

 

Německá knihovna  

Německá knihovna bude nabízet uživatelům ucelené informace o Německu a jeho 

kultuře. V roce 2013 hodlá rozšířit fond o učebnice pro začátečníky dle požadavků čtenářů, 

doplnit výukové materiály, získat novinky oceňované na knižních veletrzích, komiksy, ale i 

klasická díla beletrie. 

Nově bude knihovna spolupracovat se školami, které mají zájem na rozšíření znalostí o 

reáliích Německa a zjistí i zájem o promítání filmů pro žáky škol. Filmový klub, který nabízí 

možnost zhlédnout německé filmy v původním znění s německými titulky, bude pokračovat 

v promítání 2× měsíčně. Budou pořádány výstavy i autorská čtení, na která budou přizvány i 

školy s výukou zaměřenou na němčinu.  

 

 

F. Automatizace knihovny 
 

Oddělení automatizace knihovny zajišťuje chod knihovního systému a dalších 

softwarových produktů, údržbu a výměnu hardwaru, údržbu sítě i webových stránek 

knihovny. V roce 2013 čekají toto oddělení nově tyto úkoly: 

 

1. Instalace Service Packu knihovního systému Aleph 
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2. Příprava přechodu na novou verzi Aleph společně s Národní knihovnou ČR a Moravskou 

zemskou knihovnou v Brně 

3. Změna systému přebírání autoritních záznamů pomocí protokolu OAI-PMH 

4. V závislosti na výsledcích výběrového řízení k projektu krajské spisovny zavedení 

Krameria verze 4.4, případně s nutností koupě a přípravy nového serveru  

5. Přechod na jiného e-mailového klienta 

6. Ukončení testovací fáze používání Avast 7 / Business se vzdálenou správou a přechod na 

ostrý provoz, zavedení software na vzdálenou správu a evidenci stanic a software na nich 

7. Přechod na Windows 7 64bit - testování aplikací, driverů na stávající hardware 

8. Technická podpora projektů VKOL 

9. Spolupráce na projektu krajské digitalizace, spolupráce při plnění registru digitalizace 

. 

 

G. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje pro rok 2013 
 

Celoživotní vzdělávání knihovníků 
Při plánování školení pro knihovníky z kraje využít výsledky a poznatky z Analýzy 

mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012. Krajským 

metodikům budou dána k dispozici data za jednotlivé kraje. 

Při plánování vzdělávacích akcí se zaměřit na moderní trendy a novinky v oboru, např.  

e-knihy, sociální sítě a jejich využití při práci v knihovnách. Počítáme také s pokračováním již 

zaběhnutých akcí, jako je Setkání knihovníků, literární přednášky a vzdělávání v IT. 

Ke dni 12. srpna 2013 bude ukončena platnost akreditace rekvalifikačního 

knihovnického kurzu. Dle zájmu ze strany knihoven a veřejnosti bude podána nová žádost o 

akreditaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR na další tři léta. 

 

Metodická činnost, poradenská a konzultační činnost 

Jako velký úkol je před námi, ve spolupráci s pověřenými knihovnami, připravit 

Krajskou koncepci rozvoje knihoven v Olomouckém kraji. 

Informovanost všech knihovníků z kraje zajistit pravidelnými informačními maily a 

neustále aktualizovanými webovými stránkami. Propagovat mezi knihovnami 

celorepublikové knihovnické kampaně, protože zapojení knihoven z kraje není moc vysoké. 

Pravidelně jednou ročně zorganizovat schůzku se starosty obcí Olomouckého kraje. 

 

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost 
Pokračovat v započaté snaze pravidelně připravovat pro návštěvníky vzdělávací a 

kulturní akce. Jak vyplývá z dotazníku, čtenáři mají o místo setkávání a více aktivit - 

semináře, přednášky, literární čtení - v knihovně zájem. Rozšířit spolupráci s Akademií věd 

na Týdnu vědy a techniky. Aktivně se zapojovat do celonárodních knihovnických akcí – 

Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven. Využít zajímavých nabídek putovních výstav, např. 

Památníku národního písemnictví a jiných organizací, a přivézt je do Olomouce. 

U všech těchto aktivit knihovny navenek se zaměřit i na kvalitní a moderní prezentaci. 

 

 

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  
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Příprava bibliografie do výroční zprávy (publikace VKOL, články v tisku o VKOL, 

publikační činnost pracovníků VKOL) 

Korektury příspěvků do revue KROK 

 

Publikace 
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2012  

Sborník z konference k problematice historických fondů 2013 

Časopis KROK (březen, červen, září, prosinec) 

 

V roce 2013 bude pokračovat započatá obměna KROKu, ke které knihovna přistoupila 

již v roce 2012 změnou vedoucího redaktora, obměnou redakční rady a celkové koncepce 

časopisu. Redakční rada v čele s novým vedoucím redaktorem bude svým čtenářům přinášet 

aktuální témata, publikovat bude příspěvky z dříve opomíjených oblastí kultury, jako např. 

film, divadlo, výtvarné umění, architektura, rozhlasová publicistika. Více se také KROK 

otevře mimo své centrum, samotné město Olomouc, a bude čtenáře provázet kulturním děním 

všech pěti okresů Olomouckého kraje. Od čísla 1/2013 bude KROK vycházet v novém 

grafickém vzhledu, který by měl podtrhnout započatou změnu. 

 

 

I. Projekty 
 

Knihovny se zapojí nově do projektu E-knihy do každé knihovny. 

Zapojení do projektů MK ČR VISK a K21 bude dle aktuální situace. 

 

Víceleté, již běžící projekty: 

Culture/EOD – projekt institucí poskytujících digitalizace knih na požádání 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Inovace studia Historických věd na 

UPOL 

NAKI - Vytvoření kooperačního systému pro budování a správu konzervačních sbírek 

 

Knihovna i nadále bude spolupracovat s Veřejnou vojvodskou knihovnou E. Smolky v Opolí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Říjen  2012                                                                          Vedoucí oddělení VKOL 
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