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A. Úvod 
 

Plán činnosti Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) pro rok 2012 i další roky navazuje 
na činnost knihovny z předcházejících období, vymezenou knihovním zákonem 257/2001 Sb., 
37/1995 Sb., nařízením vlády 288/2002 Sb. a zřizovací listinou. Nově reaguje na trendy 
v knihovnictví, rozvoj informačních technologií a na specifika, která souvisí s provozními 
podmínkami knihovny a jejím postavením mezi ostatními knihovnami. 

 
Zásadním dlouhodobým úkolem VKOL zůstává rozšíření skladovacího prostoru pro 

uložení knihovního fondu. Jeho nedostatek je v současné době řešen pronájmem depozitáře 
(zhruba 1 500m2) z hlediska vzdálenosti dostupného, z hlediska kvality ale nepříliš 
vyhovujícího. V roce 2012 by mělo dojít k realizaci bezúplatného převodu objektu Neředín 
po sovětském vojsku z majetku města Olomouce na zřizovatele knihovny. Ve stejném roce 
by se mělo začít pracovat na projektu rekonstrukce tohoto objektu, v roce 2013 by 
rekonstrukce mohla proběhnout za předpokladu, že budou zřizovatelem uvolněny 
odpovídající finanční prostředky.  

V roce 2011 proběhla čtyřměsíční rekonstrukce budovy Bezručova 2, aniž by došlo 
k výraznému omezení základních služeb knihovny. V roce 2012 je nutné rekonstruované 
prostory doplnit o zamýšlený informační a orientační systém knihovny, který umožní 
uživatele informovat téměř v reálném čase o chystaných akcích i novinkách, na které bude 
chtít knihovna upozornit. Přidanou hodnotou informačního a orientačního systému by mělo 
být i sjednocení vzhledu provozních dokumentů knihovny. 

Změnou by měla také projít multimediální studovna, která nabízí poslechová místa 
pro čtenáře a místa s přístupem na internet. Poslechová místa jsou v posledních letech 
využívána minimálně, počet míst s přístupem na internet je naopak nedostačující. VKOL je 
krajskou knihovnou s nejmenším počtem internetových míst ve srovnání s ostatními 
krajskými knihovnami, počtem čtenářů se řadí knihovna naopak na přední místa, tuto 
disproporci je třeba řešit. Studovna byla navíc zbudována ve vestavbě v dvorním traktu 
s nedostatečným větráním. Úprava podmínek pro pracovníky studovny i čtenáře je nezbytná, 
studovna bude vybavena klimatizací. VKOL bude postupně upravovat multimediální 
studovnu ze svých prostředků, pokud se jí nepodaří získat dotaci z jiných prostředků jako je 
např. Nadace ČEZ. Další možností jak zvýšit počet míst s přístupem na internet, je využít 
některé počítače určené pro přístup do katalogu (OPAC), které nejsou plně vytíženy. Pro 
čtenáře, kteří potřebují získat pouze rychlé informace z webu, by tato místa byla lehce 
dostupná vzhledem k umístění v hale služeb a bez povinnosti prokazovat se čtenářským 
průkazem. Knihovna poskytuje v některých svých prostorách možnost bezdrátového 
připojení k internetu - WiFi. Toto připojení je využíváno hlavně studenty, pro které je 
notebook běžná studijní pomůcka. V rekonstruované části byl nově vytvořen mezi výpůjčním 
pultem a informační službou prostor s místy pouze k sezení u pracovních stolů. Tato část 
bude dostatečně pokryta bezdrátovým připojením k internetu, je potřeba ji jenom dovybavit 
připojením do elektrické sítě. Je to jedno z míst v knihovně, které rekonstrukcí získalo zcela 
jinou dimenzi a stane se pro čtenáře určitě oblíbeným místem pro krátké setrvání 
v knihovně.  

Knihovna se bude zapojovat i v následujících letech do projektů Ministerstva kultury 
ČR, které jí pomáhají zpracovat vybrané skupiny záznamů,  doplnit katalog o chybějící 
informace,  restaurovat nebo digitalizovat vzácné tisky VKOL.  

Z mezinárodních projektů je nutno zdůraznit účast v projektu EOD/CULTURE, do 
kterého se knihovna zapojila v roce 2009. Zapojení do projektu předcházelo v roce 2008  
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rozšíření služeb knihovny o možnost objednat si digitalizaci knih, které již nejsou pod 
ochranou autorského zákona. Projekt, který bude trvat do dubna 2013, má za jeden z cílů 
rozšíření sítě knihoven, poskytujících tuto službu. V rámci projektu jsou pořádána i pracovní 
setkání účastníků projektu, kde je konzultován další postup i jednotlivé činnosti mezi 
institucemi účastnícími se projektu. Organizace jednoho z těchto pracovních setkání se ujala 
VKOL, mezinárodní setkání bude uspořádáno v květnu 2012. Do Olomouce tak přijede na 3 
dny kolem 40 odborníků z asi 10 zemí a 20 institucí. Pro VKOL to bude první větší 
mezinárodní setkání, které organizuje. Bude to také první pracovní setkání v České republice, 
v projektu je vyjma VKOL zapojena Moravská zemská knihovna Brno a Národní technická 
knihovna Praha.  

Dalším projektem, jehož se VKOL účastní, je projekt Unie zaměstnavatelských svazů 
ČR, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti kultury. Tyto kurzy pro zvýšení 
kvalifikace zaměstnanců knihoven budou probíhat i v roce 2012, zejména déletrvající 
knihovnické kurzy a kurzy angličtiny patří mezi ty, které pozitivně ovlivní kvalitu služeb i 
profesní úroveň práce knihovníků. 

VKOL bude pokračovat ve spolupráci s Vojvodskou veřejnou knihovnou v Opolí. Pro 
rok 2012 podává  další dva projekty, jeden z nich na Ministerstvo kultury ČR, druhý na 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Veřejnost bude čekat jedna velmi kvalitní výstava 
s názvem Slezsko po Velké válce, která bude prezentovat plakáty, knihy i novinové články 
z doby propagandistického souboje o vedení státních hranic mezi nově vzniklými státy ČSR a 
Polskem a poraženým Německem. Výstava se bude konat v říjnu a listopadu roku 2012 
v prostorách VKOL, bude doplněna katalogem. Druhou významnou akcí bude přenesení 
úspěšné výstavy Silesia Picta (Veduty slezských měst a staré mapy Slezska) do Opolí, kde 
bude doplněna partnerskou knihovnou o některé nově nakoupené exponáty. Exponáty 
budou v rámci projektu digitalizovány s cílem nechat kolovat tuto výstavu po dalších 
institucích v příštích letech. Výstava v Opolí se uskuteční v květnu a červnu roku 2012. 

Dalším důležitým projektem, který se bezprostředně týká VKOL, je projekt zřizovatele 
Digitalizace a ukládání dat. Vyjma potřebné součinnosti knihovny je nutné, aby záznamy, 
které mají být digitalizovány v tomto projektu, byly pro digitalizaci připraveny. V knihovně 
nyní probíhá potřebná revize záznamů a jejich příprava pro začlenění do celostátního 
registru digitalizace. Příprava by měla být ukončena do konce roku 2012. 

Mezi důležité akce VKOL patří každoroční pořádání konference Problematika 
historických a vzácných knižních fondů, vždy na podzim, v roce 2012 to bude již 21. ročník. 
VKOL plánuje změnu v pojetí této konference a chce tím zvýšit kvalitu a zájem z řad 
odborníků z kulturních institucí České republiky. 

Další důležitou akcí z hlediska knihovny je pořádání celostátní konference Knihovny 
současnosti 2013, ke kterému se VKOL zavázala. Jedná se o třídenní setkání asi 250 až 300 
pracovníků knihoven a institucí všech typů a velikostí, které je věnováno v celé šíři 
problematice knihoven, poskytování služeb a novým trendům v oblasti knihovnictví. Pro 
knihovnu by celá akce měla přinést zdůraznění významu naší knihovny v ČR a také propagaci 
Olomouce jako historického města s příjemnou atmosférou pro návštěvníky. Organizace 
tohoto setkání je náročná a bude započata již v polovině roku 2012.  

V roce 2013 se VKOL bude podílet na přípravě oslav významného výročí příchodu 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje a poskytne ze svého fondu jak dokumenty, které se přímo 
k této události vztahují, tak i exempláře, které jsou spojeny se samotnou tradicí 
v následujících obdobích. 

V roce 2016 bude VKOL slavit výročí 450 let od svého založení. Knihovna plánuje vydat 
komplexní publikaci o dějinách knihovny a dále připravit reprezentativní výstavu, která by 
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měla představit veřejnosti vzácné dokumenty jako iluminované rukopisy, prvotisky a další 
mimořádné exponáty z novodobých i historických sbírek knihovny. Výstava bude probíhat ve 
spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc a Muzeem umění Olomouc. 

 
Knihovna plánuje od 1. 1.2012 rozšířit své služby o půjčování čteček elektronických 

knih. Zatím má k dispozici pro tuto službu pouze 3 různé typy tohoto zařízení. Jejich počet 
bude navýšen po otestování zájmu o čtečky a po dořešení problémů, které zatím neumožňují 
pracovat s různými formáty elektronických knih na čtečkách od různých výrobců. Informace 
o nové službě bude zveřejněna na webových stránkách knihovny a za službu se nebude 
platit. 

Na měsíc březen - měsíc čtenářů - připravuje VKOL otevření Anglo-americké knihovny.  
Tato dílčí knihovna bude postupně budována v souladu s kapacitou linky zpracování a  
finančními možnostmi VKOL. Tematicky bude zaměřena na učebnicové sety pro střední a 
vysoké školy  vydané v zahraničí, klasickou americkou  literaturu a zjednodušenou literaturu 
určenou pro studující. 

Dále knihovna plánuje sjednocení digitálních knihoven VKOL.  Přístup z jednoho místa  
na webových stránkách knihovny do všech digitalizovaných dokumentů bez ohledu na 
skutečnost, jak k digitalizaci došlo, přinese snazší orientaci čtenářům. Sjednocení bude 
důležité také pro přípravu možnosti prezentace digitalizovaných dokumentů v rámci projektu 
Digitalizace a ukládání dat. 

Jako rozšíření služby pro veřejnost je možno označit i změnu v koncepci čtvrtletníku 
KROK, který by se měl soustředit na celý Olomoucký kraj z hlediska geografického záběru a 
měl by propagovat kulturu všech mikroregionů v přiměřené odborné kvalitě. Distribuce 
časopisu, který je zdarma, by měla být za pomoci zřizovatele rozšířena do dalších 
příspěvkových institucí i škol Olomouckého kraje. 

 
 

 
                                                                                RNDr. Jitka Holásková 

                                                                                                ředitelka VKOL 
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B. Hospodářské a organizační úkoly 
 

Ekonomika a provoz 
 

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, výměna účetního softwaru. 

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 OK 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. 

 

V oblasti údržby a správy objektů: 

 

1. Zlepšení sociálního zázemí zaměstnanců (sprchy, WC, šatny). 

2. Oprava střechy na Bezručově 2, nátěry oken na Ostružnické ulici a výměny střešních 

oken na Ostružnické, výměna kotle, řešení ohřevu vody. 

3. Řešení vlhkosti a porušení klenby ve sklepních prostorách na Ostružnické ulici. 

4. Možnost výměny vstupních dveří u červeného kostela, oprava zábradlí a schodů do 

sakristie. 

 

 

 

C. Linka zpracování 
 

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

urgence. Budeme se důsledně zaměřovat především na literární produkci Olomouckého kraje 

(okres Olomouc, Jeseník, Šumperk, Přerov, Prostějov). 

Výhledově je nutné vyřešit elektronický povinný výtisk (se vzdáleným přístupem bez 

fyzického nosiče). Zatím se publikace v této podobě objevují jen ojediněle, ale dá se 

předpokládat, že budou přibývat. 

Ve snaze mít v co největší úplnosti povinný výtisk budeme získávat i literaturu starší a 

ztracenou z fondu VKOL (např. v antikvariátech, z darů atd.). 

V případě nákupu se bude přihlížet k návrhům uživatelů. Větší nákupy bude schvalovat 

nákupní komise. 

 

Přírůstky:  

Základní fond (hlavní přírůstkový seznam) 24 000 jednotek,  z toho PV 16 000 knih,  nákup a 

PV periodik 8 000. 
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Seriály:  
Plán evidence došlých čísel časopisů je cca 39 000, t.j. asi 2 900 titulů časopisů a novin české 

i zahraniční provenience. 

Předplatné zahraničních časopisů zůstane beze změn. Cirkulace zahraničních časopisů bude 

nadále placenou službou. Poplatky se nemění. 

Mezinárodní výměna:   
Plán mezinárodní výměny je 400 jednotek. 

 

Zpracování fondů 

Hlavní prioritou zůstane i nadále sdílená katalogizace. Budeme se podílet na 

katalogizaci on-line v bázi NKC01 Národní knihovny prostřednictvím Clusteru. Přibližně 

jedna třetina našeho přírůstku bude zpracována ve VKOL jako nové záznamy.  

Bude pokračovat úzká spolupráce katalogizátorů s Národní knihovnou a Moravskou 

zemskou knihovnou, a to zejména sjednocováním metodických postupů.  

Bibliografické záznamy budou pravidelně v týdenních intervalech odesílány do 

Souborného katalogu.  

Sdílená katalogizace předpokládá spolupráci na České národní bibliografii (ČNB) 

včetně kontroly přidělených jednoznačných identifikátorů - čísla ČNB. Tato čísla jsou nutným 

předpokladem pro národní program digitalizace dokumentů, který právě s těmito čísly 

pracuje. 

Do linky zpracování bude z multimediální studovny přesunuta katalogizace 

audiovizuálních dokumentů. 

 

Plán počtu nosičů, které budou zpracované v roce 2012: 

AV média - 1 000  

CD-ROM - 800 

  

Jmenný popis 

Počet svazků, které plánujeme jmenně zpracovat v roce 2012: 15 000 

 

Věcný popis 

Při práci budeme využívat Soubor národních autorit ČR. Průběžně budeme vytvářet návrhy 

nových věcných, geografických, korporativních a názvových autoritních záznamů. 

Ve VKOL budeme v roce 2012 nadále vkládat do bibliografických záznamů beletristických 

děl anglické ekvivalenty věcných termínů. 

Budeme pokračovat ve skenování obálek i obsahů knih podle dohodnutých pravidel - obálky 

plošně, obsahy výběrově. 

Předpokládaný počet jednotek určených k věcnému zpracování: 14 000 

  

 

Správa fondu a historické fondy 
Jedním z hlavních úkolů knihovny pro rok 2012 je ve spolupráci s Krajským úřadem 

Olomouckého kraje zprovoznění digitalizačního pracoviště financovaného z Integrovaného 

operačního programu. V roce 2012 by měla proběhnout dodávka HW (skenery, servery, 

počítače) i SW, v budově na Ostružnické ulici by tak mělo vzniknout zcela nové pracoviště, 

byť organizačně náležející pod Olomoucký kraj. Ve spolupráci s jinými odděleními bude 

dokončen předběžný výběr dokumentů, které projdou digitalizací. 
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V roce 2012 by měly být dokončeny přípravné práce na dobudování nového externího 

depozitáře v Neředíně. Příprava projektu sice probíhá mimo VKOL, přesto lze i tady očekávat 

hlubší spolupráci se zřizovatelem. Přestavba budovy na sklad je pro chod VKOL zcela 

klíčovou prioritou. 

V oblasti ochranného reformátování bude pokračovat činnost mikrografického 

pracoviště vytvořeného díky dotaci z tzv. norských fondů během projektu Digimon. Projekt 

už sice skončil, v rámci udržitelnosti ovšem pracoviště funguje dál v plném rozsahu. Budou 

také zpracovány digitalizační projekty do programů VISK 6 a VISK 7. Pokračovat by měla i 

spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, částečně krytá programem 

Knihovna 21. století. 

Z dalších projektů je třeba uvést zahájení výukových seminářů a odborných praxí pro 

studenty historie FF UP. Jedná se o tříletý projekt, který bude realizován od začátku roku 

2012. Vedle toho stále existuje naděje na úspěch v jednom z grantových programů 

Ministerstva kultury ČR, kam byl podán projekt zaměřený na doplnění a přenesení výstavy 

Silesia Picta do partnerské knihovny v Opoli. Dále bude během roku vypracována žádost pro 

případnou další výzvu tzv. norských fondů, zaměřená na nákladné restaurování vybraných 

dokumentů z historického fondu (prioritně atlasy a rukopisy). 

Vrcholem činnosti úseku historických fondů bude uspořádání každoroční odborné 

konference k problematice historických knižních fondů. Konference by na podzim měla 

proběhnout už pod novým názvem Bibliotheca Antiqua a novou atraktivnější podobu dostane 

také sborník z konference. 

Samostatnou kapitolou je příprava oslav výročí 450 let založení knihovny. To sice 

připadá na rok 2016, ale už v roce 2012 bude nutno zahájit některé práce (koncepce výstavy a 

souvisejících publikací, oslovení partnerů atd.). Počítá se také s větším zapojením VKOL do 

příprav výstavy k výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Výstava by měla 

proběhnout ve Vlastivědném muzeu v prvním pololetí roku 2013. 

 

Plánované počty v jednotlivých činnostech  

Vazby     10 000 svazků (3 000, 2 000, 2 000, 3 000) 

Ochranná fólie na knihy 10 000 svazků (3 000, 2 000, 2 000, 3 000) 

Revize    120 000 svazků (30 000, 30 000, 30 000, 30 000) 

Revidovány budou signatury 220.001-240.0000, 107.001-114.000, 490.000-550.000 

Strany na mikrofilmech 300 000  

(Digimon) 

 

 
 

D. Studovny a služby 
 

Multimediální studovna 
Od 2.1.2012 bude zahájeno půjčování čteček elektronických knih uživatelům starším 

18 let. Byly připraveny smlouvy a pravidla půjčování. 

 

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 (ty, které nám umožňuje půjčovat 

autorský zákon - zejména textové dokumenty a zvukové záznamy).  

 



 8 

Fond audiovizuálních medií bude nadále průběžně doplňován, především 

prostřednictvím povinného výtisku.  

 

I v následujícím roce budeme spolupracovat při zpracování digitalizovaných rukopisů 

a starých tisků na CD-ROM a dále při zpracování zvukové knihovny pro nevidomé, která se 

v roce 2010 stala součástí fondu studovny a zajišťujeme tak i její půjčování. 

 

Rádi bychom rozšířili počet PC pro přístup na internet pro uživatele. Důvodem je 

stoupající zájem o tuto službu. S tím souvisí také potřeba obměny zastaralé výpočetní 

techniky. Proto plánujeme rekonstrukci a nové vybavení multimediální studovny. Hudební 

přehrávače jsou velmi zastaralé, bylo by vhodné je nahradit novou technikou.  

 

Budeme sledovat problematiku e-knih. 
 

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

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

studiu. 

Budování sbírek speciálních dokumentů -  patentových spisů.  

Půjčování tištěných norem a zpřístupnění norem v elektronické podobě.     

  

Informační služby, budování informačního aparátu 
Informační služby v místnosti čtenářských katalogů a v hlavní studovně. Předpokládaný  

počet informací 31 000.  

1. Zpřístupňování vědeckých informačních zdrojů s využitím konsorciálních projektů a 

poskytování výstupů uživatelům, propagování databází (externích i interních), kterými 

knihovna disponuje za účelem jejich vyššího využívání. Rozšiřování nabídky 

poskytovaných služeb v návaznosti na rozvoj informačních technologií a požadavky 

uživatelů. Poskytování vstupních instruktáží 

2. Podíl na realizaci exkurzí 

3. Písemné, ústní i telefonické informace čtenářům a institucím, včetně informací na 

našich webových stránkách 

4. Bibliografické soupisy, rešerše, soupisy rešerší, bibliografické a faktografické 

informace (na vyžádání), dotazy zasílané elektronickou poštou. Předpokládaný  počet 

1 100 

5. Bibliografické informace z oblasti kultury a umění 

6. Sbírky speciálních dokumentů (pohlednice), zpracování a doplňování sbírek  

7. Příruční knihovny (průběžné doplňování a aktualizace, revize) - služební příruční 

knihovna odd. IS, příruční knihovna hlavní studovny 

8. Podíl na výstavách připravovaných k významným měsíčním výročím a událostem,      

k propagaci činnosti knihovny  

9. Statistická zjištění, rozbory, kontroly 

10. Zprostředkování doplňování knižních fondů dle návrhu čtenářů 

11. Spolupráce s úsekem MVS (ověřování žádanek české a slovenské produkce, přebírání 

žádanek na zahraniční literaturu, vyřizování bibliografických a faktografických 

informací požadovaných úsekem MVS)   

12. Práce v nákupní komisi 

13. Redakční spolupráce na webových stránkách knihovny 

14. Účast na odborných konferencích 
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Půjčovní a reprografické služby 
Prioritou oddělení Půjčovní služby (PS) je poskytování rychlých a kvalitních služeb 

čtenářům. Nová koncepce knihoven ČR podtrhuje větší otevřenost knihoven směrem ke 

čtenářům, knihovny by se měly stát informačním a komunitní centrem. V souladu s koncepcí  

je třeba zvýšit profesní zdatnost pracovníků ve službách a kvalitu komunikace se čtenáři tak, 

aby se knihovna stala příjemným místem pro získávání informací. Účast na vzdělávacích 

akcích, konferencích, popř. i výměna zkušeností s pracovníky služeb srovnatelných knihoven, 

by tomu měla napomoci.   

 

Počet čtenářů i počet výpůjček lze pouze odhadnout. Přes menší pokles v roce 2011 by měl 

být počet čtenářů nad 16 tisíc, počet výpůjček nad 400 tisíc včetně pasivních meziknihovních 

služeb. 

Počet aktivních meziknihovních služeb pro čtenáře VKOL se předpokládá  kolem 3,5 tisíc.   

Fotopráce pro čtenáře jsou očekávané v rozsahu asi 2 500 stran. 

Předpokládaný počet exkurzí pro střední a vysoké školy je 70. Exkurze jsou zaměřené 

především na služby a chod knihovny, podílí se na nich pracovníci oddělení služeb.  

 

Německá knihovna  

Cílem Německé knihovny je nabízet uživatelům ucelené informace o Německu a jeho kultuře. 

Hlavní oblasti zájmu jsou: 

1. Současná německá beletrie 

2. Materiály pro výuku německého jazyka 

3. Všeobecné informace o Německu 

 

Rádi bychom přivítali také žáky a studenty ZŠ a SŠ, pro něž nově nabízíme velký výběr 

literatury pro mládež, fantasy a komiksy. V rámci zvýšení informační gramotnosti studentů 

nabízíme exkurze s aktivním vyhledáváním relevantních informací pro jejich projekty. 

 

Nově se soustředíme na uživatele, kteří německy neumí vůbec nebo s němčinou opakovaně 

začínají. Nabízíme interaktivní materiály pro výuku, CD- a DVD-ROMY, označené dle 

stupně úrovně A1-C2 Evropského jazykového rámce. 

 

Chceme pokračovat v rozšiřování nabídky poslechových knih na CD. V budoucnu bychom 

rádi nabídli našim uživatelům elektronické knihy. 

 

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého bychom chtěli zahájit Filmový klub německého filmu. 

 

Ve spolupráci s Goethe-Institutem se budeme nadále podílet na pořádání výstav německých 

autorů. 

 

 

 

E. Automatizace knihovny 
 

Oddělení automatizace knihovny zajišťuje chod knihovnického systému a  dalších 

softwarových produktů, výměnu hardwaru, údržbu sítě i  webových stránek knihovny. Mezi 

nejdůležitější akce pro rok 2012 patří: 

1. Přechod na verzi Aleph 21 v souladu s NK ČR a MZK. 

2. Nasazení systému Nagios pro monitorování serverů a služeb 
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3. Příprava na instalaci softwaru Kramerius verze 4.4. 

4. Analýza návrhu nového uspořádání sítě, virtualizace 

5. Analýza přechodu od  Pegasuse na jinou variantu e-mailu 

6. Instalace nových PC do učebny, informačních panelů, nových zaměstnaneckých PC, 

rozšíření počtu PC s možností přístupu na internet pro čtenáře 

7. Spuštění systému Eduroam, instalace placených SMS 

 

Pokračuje příprava moravik na digitalizaci, bude pokračovat  spolupráce se zřizovatelem OK 

na projektu Digitalizace a ukládání dat. 

 

 

 

F. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje pro rok 2012 
 

Stěžejní činnost oddělení bude opět určena hlavně profesionálním (45 knihoven) a 

neprofesionálním knihovnám (451 knihoven) z celého Olomouckého kraje. Pracovníci 

oddělení budou zajišťovat standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu 

Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na 

území České republiky. 

Vědecká knihovna v Olomouci uzavře s vybranými knihovnami Smlouvu o pověření 

výkonem regionálních funkcí služeb knihoven.  

Pracovníci Oddělení regionálních služeb budou pokračovat v práci v profesních  

skupinách SKIP (sekce pro vzdělávání) a SDRUK (sekce pro regionální funkce a sekce pro 

informační vzdělávání uživatelů). Olga Chmelíčková bude od roku 2012, po dobu tří let, 

členkou hodnotící komise programu VISK 2. Olga Chmelíčková bude pokračovat v práci 

v regionálním výboru SKIP 10. 

V rámci oddělení budou zpracovány projektové žádosti do programu VISK 2 a 

Knihovna 21. století (doplnění fondu zvukových knih). Při sestavování žádosti do programu 

VISK 2 se bude vycházet z výsledků šetření o počítačové gramotnosti a z poptávky ze strany 

knihovníků. 

 

Pracovníci oddělení zajistí: 

1. Organizační zajištění Rekvalifikačního knihovnického kurzu, organizaci přednášek, 

seminářů a kurzů pro knihovníky, organizaci pravidelných porad 

2. Metodické návštěvy, poradenskou činnost, účast na poradách střediskových knihoven 

3. Aktualizaci a doplňování databáze knihoven Olomouckého kraje na webu VKOL 

4. Akvizici zvukových knih, komunikaci s Tyflo Centrem Olomouc 

5. Organizaci kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost (autorská čtení, besedy…) 

 

Přehled některých školení pro  knihovníky: 

1. Dílny kritického myšlení v knihovnách, celkem půjde o 4 setkání, která povede paní 

Božena Blažková 

2. Sociální komunikace v knihovnách, seminář povede Jaroslava Štěrbová, hlavní 

knihovnice Městské knihovny v Praze 

3. Současná dětská literatura, aktuální informace, přednášející Radek Malý 

4. Současná česká literatura 

5. Setkání knihovníků Olomouckého kraje 
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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  

Výstupy z databáze REGO pro revue KROK  

Příprava bibliografie do výroční zprávy (publikace VKOL, publikační činnost pracovníků 

VKOL) 

Korektury příspěvků do revue KROK 

 

Publikace 
Výroční zpráva VKOL za rok  2011  

Sborník z konference historiků 2012 

Časopis KROK (březen, červen, září, prosinec) 

 

 

 

H. Projekty 
 

Soupis podaných, rozpracovaných a již realizovaných projektů.  

 
Projekt Řešitel Projekt Podán 

/Realizován 

Culture/EOD  RNDr. Holásková R 

Slezko po velké válce 
Výstava ve VKOL, spolupráce  s Opolí 

Mgr. Korhoň P 

VISK 2 - Vzdělávání pracovníků knihoven v IT Mgr. Chmelíčková P 

VISK 5 - Retrokonverze záznamů školních zpráv  
generálního lístkového katalogu 

PhDr. Machačová P 

VISK9 -  Obohacení záznamů článků zobrazených 
v ANL+ 

Mgr. Hejmovský P 

VISK 6 - Digitalizace středověkých rukopisů Mgr. Krušinský P 

VISK 7 - Digitalizace periodika Mährisches Tagblatt 
II. 

Mgr. Korhoň P 

VISK 9 - Národní báze autorit Mgr. Korhoň P 

K 21 - Doplnění fondu zvukové knihovny VKOL Mgr. Chmelíčková P 

K21 -  Host v knihovně 
Čtení, besedy pro veřejnost 

Mgr. Chmelíčková P 

K 21 - Restaurování starých tisků Mgr. Krušinský P 

NAKI - Vytvoření kooperačního systému pro 
budování a správu konzervačních sbírek 

Mgr. Korhoň R 

Přenesení výstavy Silesia Picta do Opolí  
s doplněním exponátů z polské strany 

Mgr. Korhoň P 

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost (kurzy 
knihovnické, jazykové, IT atd.) 

Mgr. Chmelíčková R 

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, Inovace 
studia Historických věd na UPOL 

Mgr. Korhoň R 

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, Čínská 
studia:partnerství-výzkum-vzdělání (ChinaLink) 

 
Mgr. Korhoň 

P 
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I. Dny volna a  omezení otevírací doby knihovny 

 

09.04.2012 Velikonoční pondělí 

01.05.2012 Svátek práce 

08.05.2012 Den vítězství 

05.-06.07.2012 Cyril a Metoděj, Jan Hus 

23.07.- 04.08.2012 Uzavření knihovny 

28.09.2012 Den české státnosti 

17.11.2012 Den boje za svobodu a demokracii 

24.-26.12.2012 Vánoční svátky 

27.-28.12.2012 Zkrácená otevírací doba do 16.00. 

31.12.2012 Knihovna zavřena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

leden 2012                                                                          Vedoucí odděleni VKOL 
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