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1. Úvod
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje a jako krajská veřejná 
knihovna poskytuje regionální služby knihovnám v Olomouckém kraji. Její činnost je vymezena zřizovací lis-
tinou, knihovním zákonem 257/2001 Sb. a další legislativou, která s chodem knihovny souvisí. VKOL je již více 
než 200 let příjemcem povinného výtisku a její významné postavení mezi knihovnami podtrhuje skutečnost, že 
je druhou nejstarší a, co se týče rozsahu knihovního fondu, třetí největší knihovnou na našem území. Ve svém 
fondu má VKOL 2 308 687 knihovních jednotek.

Prioritní akcí v roce 2019 byla dostavba nového depozitáře v Olomouci-Hejčíně, který na delší dobu vyře-
šil dlouhodobý problém knihovny s nedostatkem vhodného skladovacího prostoru pro uchování rozsáhlého 
knižního fondu. Do nového depozitáře bylo přestěhováno téměř 1,25 milionu svazků z externích skladů včetně 
tzv. červeného kostela. Samotné stěhování knih bylo mimořádně náročnou akcí zejména z hlediska logistiky 
i organizace. Během roku 2019 se do nového depozitáře postupně přestěhovala knihárna, restaurátorská dílna, 
digitalizační jednotka a úsek správy fondu.

Uvolnění červeného kostela pak bylo jen dalším krokem k jeho plánované rekonstrukci. Dle projektu bude 
kostel a budovu ředitelství knihovny spojovat nová prosklená budova, kde bude informační centrum Olomouc-
kého kraje, recepce knihovny a kavárna. Po rekonstrukci kostela bude knihovna konečně disponovat důstojným 
prostorem pro přednášky, veřejná čtení či koncerty. Jak bude kostel a nová přístavba vypadat, si mohli zájemci 
prohlédnout na vizualizaci připravené architektonickým studiem atelier-r v rámci Dnů Evropského dědictví. 
Během dvou dnů, kdy byl kostel otevřen veřejnosti, ho navštívilo přes 3 000 zájemců.

Pro rok 2019 byla VKOL navýšena částka na nákup nových knih o účelový příspěvek Olomouckého kraje ve výši 
600 tisíc korun. Díky tomuto navýšení se fond knihovny rozrostl o 2 718 titulů, což je téměř jednou tolik, než 
tomu bylo v roce 2018. Po více než deseti letech byla zahájena obnova webových stránek v připravovaném vizu-
álním stylu knihovny. Nový web již bude odpovídat současným trendům i nárokům uživatelů. Jeho responzivní 
design bude velkým posunem dopředu oproti stávajícímu webu knihovny.

Během roku 2019 VKOL zajišťovala knihovnické a informační služby v rozsahu podobném předcházejícímu roku, 
stejně tak metodickou pomoc knihovnám v Olomouckém kraji. Zájem středních a vyšších škol o kurzy věnované 
informačním zdrojům, databázím a citační etice byl opět velký. Mimořádně úspěšný byl i pátý ročník festivalu 
Olmützer Kulturtage, který knihovna pořádá ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími institucemi. 

Podzim se ve Vědecké knihovně v Olomouci nesl ve znamení turistiky. Jak je již několik let dobrou tradicí, 
knihovna představila široké odborné i laické veřejnosti část svého fondu, tentokrát formou výstavy nazvané 
Na Jeseníky!, která mapuje počátky turistiky v těchto oblíbených moravských horách. Zcela mimořádným edič-
ním počinem bylo vydání reprezentativní stejnojmenné publikace, jejíž netradiční křest se uskutečnil v rámci 
koncertu Letní kapely v oblíbeném Jazz Tibet Clubu. Kniha Na Jeseníky! se setkala s ohromným zájmem knih-
kupců a veřejnosti a téměř celý její náklad ve výši 1 500 kusů byl do konce roku prakticky vyprodán. Na vydání 
publikace obdržela knihovna dotaci v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

Významnou akcí bylo vyhlášení ankety Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje, kterou 
knihovna společně s Olomouckým krajem pořádala již po třetí.

Velká pozornost byla v roce 2019 soustředěna na využití informačních a komunikačních technologií ke konci-
pování nových služeb veřejnosti tak, aby kdokoli nezávisle na tom, kde žije, měl k dispozici prostřednictvím své 
knihovny přístup ke všem zdrojům, informacím a službám, které nabízí systém knihoven celé České republiky.

I přes mírný nárůst výpůjček oproti roku 2018 se VKOL bude muset v dalším období ještě více zaměřit na zkva-
litnění služeb vlastními silami a pokusit se zastavit neustálý pokles počtu registrovaných čtenářů.

Závěrem je třeba konstatovat, že úspěšná činnost Vědecké knihovny v Olomouci by nebyla možná bez podpory 
zřizovatele, Olomouckého kraje, ani bez dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven a zejména bez 
velkého pracovního nasazení samotných zaměstnanců VKOL.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům VKOL, kteří se zasloužili o to, že i v dnešní překotné době, naše 
knihovna představuje trvalou hodnotu.

RNDr. Bc. Iveta Tichá
ředitelka VKOL
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Titulní strana jednoho z vydání časopisu Olmützer Blätter, který se od roku 2019 v úplnosti nachází pouze ve VKOL.
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2. Odborná část

2.1 AKVIZICE FONDŮ 

Vědecká knihovna v Olomouci je veřejnou univerzální vědeckou knihovnou s právem povinného výtisku. Pro 
plnění funkce krajské knihovny doplňuje národní produkci v maximální úplnosti, a to pro účely archivní a pro 
zajištění univerzální dostupnosti bohemikální produkce. Pro plnění funkce univerzální vědecké a studijní 
knihovny doplňuje dokumenty se zaměřením vybudovat z knihovny co nejbohatší zdroj poznatků souvisejících 
zejména se studiem všech oborů jednotlivých fakult Univerzity Palackého a s potřebami vědeckých a odborných 
pracovišť. 

Úsek akvizice, jak vyplývá ze statutu VKOL, zajišťoval shromažďování české produkce a sledoval úplnost 
dodání povinného výtisku prostřednictvím dostupných nástrojů (souborný katalog, databáze knihoven s prá-
vem povinného výtisku, ediční plány nakladatelství, deziderát aj.). Knihovna doplnila do svých fondů cel-
kem 16 978 svazků. V roce 2019 bylo zasláno celkem 635 urgencí povinného výtisku (v roce 2017 bylo podáno 
582 urgencí, v roce 2018 bylo 1741 urgencí), z toho:

  504 prvních urgencí, 

  103 druhých urgencí,

  25 třetích urgencí (doporučených dopisů), 

  3 ředitelské urgence. 

V roce 2018 se VKOL zaměřila na malonákladové publikace a na publikace vydávané obcemi a komisemi 
městských částí, v roce 2019 probíhaly kontroly a urgence větších a sdružených nakladatelství. Bylo zahájeno 
jednání s nakladatelstvím Albatros o povinném výtisku publikace Slovanská epopej. V roce 2019 knihovna získala 
urgované tituly od nakladatelství Garn, a to díky úspěšnému soudnímu sporu a zásluhou Moravské zemské 
knihovny. V rámci urgenčního řízení získala knihovna přibližně 6 500 titulů povinného výtisku od 366 nakla-
datelů. V souladu se zákonem č. 37/1995 knihovna využívá práva povinného výtisku pro zvukové dokumenty. 
VKOL oslovila v roce 2019 celkem 50 vydavatelství. V průběhu roku bylo odesláno 44 prvních urgencí, 4 druhé 
a 2 třetí urgence. Na jejich základě bylo do fondu knihovny dodatečně dodáno 268 CD a 4 LP. Urgence povin-
ného výtisku periodik dosáhla počtu 1 134, z toho 224 dodaných.

Stav fondu

Stav fondu 2 278 283

přírůstek běžného fondu 30 358

patenty 526

součet 30 884

odpis 480

celkový přírůstek za rok 2019 30 404

stav k 31. 12. 2019 2 308 687

Další výtisky české produkce a tituly zahraniční produkce se doplňovaly výběrově, formou nákupu, darů a mezi-
národní výměny publikací. V loňském roce získala knihovna od zřizovatele účelový příspěvek na nákup knih 
ve výši 600 000 Kč, nákupy české produkce dosáhly výše 598 335 Kč, nákupy zahraničních publikací, vyjma publi-
kací do fondu Německé a Anglo-americké knihovny, výše 150 547 Kč. Celkově bylo pořízeno 2 718 svazků, což je 
téměř dvojnásobek oproti roku 2018 (1 412 svazků). Vybrané tituly se nakupovaly přes internetová knihkupectví 
(OPA, Grada, Booktook aj.). Využívány byly rovněž jejich nabídkové a slevové akce. 

V roce 2019 započala činnost tzv. garantů nákupu, kteří 3× týdně doporučují tituly k zakoupení do fondu. Další 
tipy na nákup knihovna přijímá od čtenářů a z vlastních podnětů a sleduje půjčovanost knih. Akviziční komise 
pravidelně každé čtvrtletí vybírala zahraniční tituly na zakoupení do fondu. Knihovna spolupracovala s českými 
dodavateli zahraniční literatury Slovart a Megabooks, nově také se zahraničními dodavateli EBSCO a Kuba 
Libri, kde byla pořízena antikvariátní literatura. V rámci kooperativní spolupráce zakoupila Univerzita Palac-
kého do svého fondu tři finančně nákladné publikace vycházející z požadavků VKOL. 
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Ukázky nových dokumentů ve fondu, zakoupených v roce 2019. Nahoře 
plán pramenů v lázních Jeseník z roku 1851 a vyobrazení Priessnitzova 
pramene, který byl známý již ve 30. letech 19. století a v roce 1842 byl 
nově doplněn o mohylu.

Vpravo List s tzv. úsekovou automapou trasy Mikulovice–Šumperk, který 
vydal Autoklub republiky Československé mezi roky 1935–1939.
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Retrospektivně knihovna doplňovala fond prostřednictvím antikvariátních nákupů a darů od jednotlivců a insti-
tucí, a to celkem 1 628 svazků (v roce 2018 – 2 458 svazků). Darem a částečně nákupem se knihovně podařilo zís-
kat do fondu všechny chybějící ročníky unikátního titulu časopisu Olmützer Blätter, který se v úplnosti nachází 
pouze ve VKOL. Dále bylo akvírováno 290 svazků vyřazených publikací z jiných knihoven prostřednictvím 
efektivního způsobu procházení nabídkových seznamů v oddělení IT. Darem knihovna získala duplikáty malo-
nákladových a neprodejných publikací z Vydavatelství UP.

Starší dokumenty byly stejně jako v minulých letech vyhledávány a získávány pracovníky úseku historických 
fondů. Kromě většího souboru 380 kusů starých map, průvodců a reklamních tisků z 19. a 20. století ze sbírky 
pana Jána Kadlece se podařilo zakoupit také 15 kusů starých map, tři staré atlasy, pět tisků 19. století, dva staré 
tisky a jeden prvotisk.

Ve všech akvizičních zdrojích je kladen důraz na doplňování regionální literatury, která je doplňována až 
ve 3 dalších výtiscích. Doplňování dalších výtisků se vyhodnocuje podle stanovených kritérií výběru jako rele-
vantnost, kvalita, jazyk, cena, potřeby čtenářů a požadavky čtenářů a kontinuita. 

I v loňském roce knihovna akvírovala díky projektu Cizojazyčná literatura současnou cizojazyčnou literaturu 
ve slovenštině, španělštině, ruštině, němčině, angličtině a francouzštině, a to zejména beletrii, zjednoduše-
nou četbu, literaturu pro děti a mládež, knihy pro začátečníky a populárně naučnou literaturu. Nekomerční 
a komerčně problematické tituly české literatury, české ilustrované tvorby pro děti a mládež, děl literární vědy, 
kritiky a věd příbuzných knihovna získala prostřednictvím peněz z projektu Česká knihovna. Oba projekty rea-
lizuje Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Do fondu bylo doplněno celkem 
140 cizojazyčných knih v hodnotě 42 974 Kč a 18 titulů české literatury v hodnotě 6 136 Kč. 

V roce 2019 se VKOL rozhodla koupit český elektronický informační zdroj BOOKPORT, službu od naklada-
telství Grada, která poskytuje přístup k elektronickým knihám v českém jazyce.  Jedná se především o nauč-
nou literaturu z nakladatelství Grada, Portál, Galén, Munipress a několika dalších. Jelikož byl VKOL přiznán 
tzv. status odborné veřejnosti, v roce 2020 dosáhne na dotace, které jsou poskytovány z projektu CzechElib. 
Do roku 2019 musela VKOL platit za databáze plnou cenu. Proto bylo rozhodnuto ke stávajícím elektronickým 
zdrojům (Academic Search Complete od EBSCO a Web of Science), které jsou pořizovány přes národní centrum 
CzechElib, získat alespoň jednu další databázi. Zpočátku to vypadalo, že se zástupci CzechElibu a BOOKPORT 
nedomluví na smluvních podmínkách, a tato služba nebude projektem CzechElib podporována. Po několika 
jednáních CzechElibu s fy Grada nakonec k dohodě došlo a služba BOOKPORT je od 1. 1. 2020 přístupná regis-
trovaným uživatelům VKOL.

Vědecká knihovna v Olomouci má přístup ke čtyřem oborově zaměřeným kolekcím: 

  technika (439 titulů),

  business (647 titulů),

  medicína (640 titulů),

  pedagogika a psychologie (477 titulů).

VKOL se každoročně účastní semináře akvizičních pracovníků, kde se řeší aktuální problémy doplňování 
a vyměňují zkušenosti. V roce 2019 knihovna navštívila knižní veletrhy v Praze, v Havlíčkově Brodě a v Ostravě.

Prostřednictvím mezinárodní výměny bylo do fondu trvale zařazeno 284 publikací zahraniční provenience 
v celkové hodnotě cca 380 000 Kč. Finanční vklad činil 3 761 Kč, čistý zisk tedy představuje přibližně 375 000 Kč. 
Prostřednictvím spolupráce se zahraničními knihovnami, muzei i archivními zprostředkovateli byly získány 
i publikace na běžném trhu nedostupné nebo finančně příliš nákladné. Jedná se především o zahraniční bohe-
mika, na která se nevztahuje právo povinného výtisku, a specializovanou odbornou literaturu. Významnou 
část akvizic motivovaly adresné či rámcové požadavky čtenářů a odborné veřejnosti (specializovaná odborná 
a populárně naučná literatura, doplňkově cizojazyčná beletrie). Reciproční závazky vůči zahraničním institucím 
byly pokryty převážně zdarma získanými publikacemi, které čeští nakladatelé poskytují k tomuto účelu s cílem 
vstoupit do povědomí širšího okruhu čtenářů bez investic do reklamy. Nejvýznamnějšími zahraničními partnery 
v roce 2019 byly instituce ze sousedních zemí (Slovenská národná knižnica, Bayerische Staatsbibliothek, Germa-
nische Nationalmuseum, Österreichische Nationalbibliothek, MAK Wien, Biblioteka Narodowa), ale i zámořské 
knihovny zaměřené na problematiku Střední Evropy (Library of Congress, Indiana University Library). 
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Přírůstky podle způsobu nabytí

Povinný výtisk celkem 25 138

z toho povinný výtisk monografií 16 978

z toho povinný výtisk seriálů 4 471

z toho povinný výtisk ostatních druhů dokumentů 2 794

Nákup 2 718

Mezinárodní výměna 284

Dary 1 628

Ostatní 16

Na úseku periodik pravidelně docházelo 4 703 titulů, z toho 54 zahraničních. V roce 2019 bylo nově založeno 
299 titulů periodik a 246 titulů ukončilo své vydávání. Kompletace časopisů byla překročena, neustálé změny 
ve vydávání si vyžádaly časté posuny ve skladu. Pro rok 2019 na nákup zahraničních periodik byla vybrána, 
stejně jako v loňském roce, firma MediaCall, s.r.o. Sedmnácti institucím bylo půjčeno v rámci cirkulace časo-
pisů celkem 25 titulů zahraničních periodik. Stejně jako v předchozích letech probíhala u docházejících časo-
pisů kontrola katalogizačního záznamu, popř. zachycení změn, ke kterým v průběhu roku došlo. Tuto kontrolu 
provádí VKOL vždy při kompletaci předchozích ročníků. Následně bylo opraveno 136 seriálů de visu. Během 
roku bylo prověřeno dle nových pravidel přijetí do fondu 20 beden časopiseckých darů. Dary, které nebyly při-
jaty do fondu, byly nabídnuty uživatelům VKOL.

Akvizice Německé knihovny se zaměřovala na novinky současné německé beletrie, z nichž většina byla nomi-
nována na Cenu Lipského knižního veletrhu a Německou knižní cenu. Na základě čtenářského zájmu byly 
pořízeny také oceněné detektivky, komiksy a knihy pro děti a mládež. Díky spolupráci s vydavatelstvími Hueber 
a Klett se podařilo získat darem 57 titulů učebnic a výukových materiálů. Celkem byl fond německé knihovny 
rozšířen o 336 nových položek.

Hlavním zaměřením fondu Anglo-americké knihovny zůstává současná anglicky psaná beletrie, zejména oce-
něná Man Bookerovou a Pulitzerovou cenou, nově také Costa Book Awards a Edgar Awards. Velmi žádané jsou 
tituly žánru young adult, sci-fi a crime, které jsou postupně doplňovány nejvýznamnějšími autory.

V roce 2019 pokračoval nákup odborných titulů z oblasti historie, politologie, sociologie a popularizace vědy. 
Žádané deskové hry v angličtině a výukové materiály pro začínající lektory a učitele bohužel z důvodu nedo-
statku financí nemohly být pořízeny.

2.2 ODPISY FONDŮ

Odepsáno z fondu VKOL bylo v roce 2019 celkem 480 svazků. Převažovaly odpisy zastaralé zahraniční literatury 
zasažené plísní, vyřazené z fondu během stěhování do nového depozitáře v Hejčíně. Vedle toho bylo přistou-
peno k odpisu nadbytečných multiplikátů skript, o něž je mezi čtenáři minimální zájem. Díky tomu se uvolní 
alespoň částečně prostory v patře hlavní budovy pro aktuálnější knihovní fond. Již tradičně byly odepisovány 
také dlouhodobé ztráty a knihy zničené opotřebením.

2.3 ZPRACOVÁNÍ FONDŮ

Úsek zpracování fondů zpracovával veškeré tištěné periodické i neperiodické publikace, ale i všechny speciální 
druhy dokumentů (kartografické, elektronické, zvukové, audiovizuální, hudebniny a grafiky) s výjimkou patentů 
a historických fondů, přičemž ve většině z nich v rozsahu celostátního povinného a tedy i úplného bibliografi-
ckého záznamu.

Zpracování nové bohemikální produkce probíhalo v rámci sdílené katalogizace Aleph Cluster tří knihoven 
s úplným povinným výtiskem – Moravské zemské knihovny (MZK), Národní knihovny ČR a VKOL v bázi 
NKC01. Ostatní dokumenty se zpracovávaly v bázi SVK01. V průběhu roku se opravovaly duplicity v Souborném 
katalogu ČR a zároveň se doplňovaly neúplné záznamy. Knihovna se v loňském roce zúčastnila jednání pracovní 
skupiny pro věcné zpracování knih a schůzky lokálních supervizorů národních autorit při Národní knihovně ČR 
a podílela se tak na tvorbě standardů české katalogizační politiky. 
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Součástí stěhování fondů do nového depozitáře bylo i vyklizení knih z červeného kostela.

Ukončení stěhování. Poslední knihu do nového depozitáře symbolicky přestěhoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
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Ve druhém čtvrtletí začala Městská knihovna v Praze (MKP) katalogizovat beletrii v rámci projektu CENTRAL. 
Cílem projektu je přednostní katalogizace novinek české beletrie na úplné bibliografické úrovni a rychlé poskyt-
nutí těchto záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR ostatním knihov-
nám. Městská knihovna v Praze se věnuje zpracování středního proudu beletrie od velkých českých, především 
pražských nakladatelů. Pro VKOL, která je zapojená do sdílené katalogizace CLUSTER to není příliš pozitivní. 
Rozdílný přístup k popisu a prověřování a tvorba jmenných autorit v již vytvořených záznamech MKP kompli-
kovalo zpracování. Beletrie je nejjednodušším typem dokumentů na zpracování. VKOL vykázala v loňském roce 
nižší podíl zpracování v CLUSTERu, ve jmenném popisu 22,37 a ve věcném popisu 17 procent. Doba zpracování 
činila 15,95 dne. 

Na úseku retrokonverze probíhaly práce na retrospektivní katalogizaci knih určených k deacidifikaci meto-
dou de visu. Retrokonverzí z místního katalogu a z naskenovaného generálního katalogu bylo vytvořeno 
17 740 záznamů, včetně záznamů zpracovaných v rámci projektu VISK 5. Záznamy byly zpracovány podle pravi-
del AACR2, u dokumentů zpracovaných s knihou v ruce pak podle pravidel RDA. 

Trvá spolupráce s Národní knihovnou ČR na analytickém popisu periodik v rámci kooperačního systému. Jed-
nou měsíčně byly do Národní knihovny zasílány počítačové záznamy článků z vybraných regionálních periodik. 
V roce 2019 excerpční základna čítala 44 pravých a nepravých periodik a celkem vzniklo 1 368 analytických 
záznamů. Výsledkem kooperace, které se účastní řada knihoven ČR, je souborná báze, obsahující především 
faktograficky přínosné články, články odborné, zprávy a informace o kulturních, sportovních, vědeckých a poli-
tických akcích, rozhovory s významnými osobami, recenze apod. Databáze je přístupná na webových stránkách 
Národní knihovny v Praze.

V roce 2019 pokračoval na úseku historických fondů plošný průzkum a zpracování historického fondu VKOL. 
Průzkum smíšeného fondu, bez zvláště vyznačených částí či provenienčně jednolitých skupin, byl zahájen 
v roce 2018 signaturou 1, v roce 2019 pokračoval přibližně od signatury 3.000, přičemž do konce roku pokro-
čilo zpracování téměř k signatuře 5.100. Z knih jsou pořizovány digitální snímky klíčových stran, to jest vazby, 
titulního listu a provenienčních znaků či záznamů dle jejich umístění. Paralelně je veden seznam zkontrolova-
ných signatur, ve kterém je zjednodušeně zaznamenána provenience tak, aby se s tímto seznamem dalo později 
statisticky pracovat. Snímky klíčových stran jsou postupně přidávány k záznamům VKOL v Alephu, konkrétně 
prostřednictvím modulu ADAM. Postupně se ve fondu profilují skupiny tisků původních vlastníků, především 
jde o zrušené moravské kláštery. Rovněž se objevují knihy soukromých vlastníků. 

2.4 SPRÁVA FONDŮ 

Nejdůležitějším úkolem pracovníků oddělení správy fondů bylo zajištění stěhování do nového depozitáře v Hej-
číně. Současně se stěhovaly také provozy knihařské a restaurátorské dílny. Stěhování zajišťovala firma Stěhování 
Praha, která v roce 2018 zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkou ve výši 3 363 800 Kč. 

Stěhování bylo zahájeno přesunem knihařské a restaurátorské dílny již 3. ledna. Stěhování knihovního fondu 
bylo s ohledem na venkovní i vnitřní teploty v některých depozitářích zahájeno 4. března ve skladu Grios, násle-
dovaly objekty Ostružnická, Sokolská, částečně také hlavní budova Bezručova 2 a Holická a nakonec všechny 
dokumenty uložené v tzv. červeném kostele. Postup stěhovacích prací kopíroval posloupnost signatur, aby byla 
zachována číselná řada, průběžně byly vřazovány úseky vybraného fondu (VF) z hlavní budovy. Přesun kni-
hovního fondu byl rozplánován do pěti na sebe navazujících etap od března do půlky července, hladký průběh 
stěhovacích prací však umožnil skončit již 6. června. Čtenářům byly přesunované úseky dočasně nedostupné, 
vzhledem k plynulosti stěhování se však nejednalo o dlouhá časová období. Přesun knih prováděli pracovníci 
firmy v součinnosti s úsekem ochrany fondů a revize. Celkově bylo přesunuto 26 527 běžných metrů fondu 
(cca 1 250 000 svazků), tedy o něco více než polovina knihovního fondu VKOL. Stěhování symbolicky zakončil 
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, který za přítomnosti médií přestěhoval poslední knihu a sou-
časně si prohlédl prostory nového objektu v Hejčíně.

Počátkem roku bylo nutné ještě před stěhováním do nového depozitáře vzhledem k nedostatku místa na uklá-
dání nového přírůstku přesunout z 1. patra hlavní budovy 117 běžných metrů kvartových a oktávových signatur 
do skladu Grios. Další přesuny fondu pak navázaly na velké stěhování opět od června. Celkem bylo do externího 
skladu z hlavní budovy přesunuto 465 běžných metrů knih.

Pracovnice úseku revize se od začátku roku připravovaly na přesuny knihovního fondu spojené se stěhováním 
do nového depozitáře. Přemístění tak velkého objemu fondu vyžadoval důkladnou přípravu, včetně podrobného 
zpracování přehledů vybraného fondu (VF), jehož svazky byly postupně vřazovány do příslušných signatur 
v novém depozitáři. Po dobu velkého stěhování byla pozastavena revize knihovního fondu a tento výpadek 



LEGENDAPIŁSUDSKI

3.–30. září 2019
 Vědecká knihovna v Olomouci   Pondělí – pátek  8:30–19:00
 Galerie Biblio, Bezručova 2    Sobota    9:00–13:00



15

byl pokryt částečně rokem 2018, kdy revize výrazně překročila zákonem stanovenou povinnost zrevidovat 5 % 
z celkového objemu fondu (přibližně o 36 500 svazků), v součtu obou let tak byly potřebné počty naplněny. 

Ve druhé polovině roku 2019 pak revize fondů kontrolovala tyto signaturové řady:

  1-100.001 – 1-125.000,

  1-221.001 – 1-235.000,

  A5 Skl 001.001 – A5 Skl 036.000.

Dále byly revidovány podsbírky evidované v CES a byla provedena druhá revize ztrát z roku 2017 a superrevize 
ztrát z roku 2016. Celkem bylo zrevidováno 84 725 svazků. 

Díky účelové dotaci z rozpočtu zřizovatele knihovny pokračovalo v roce 2019 odkyselování fondů. Vzhledem 
k vytížení pracovníků oddělení správy fondů několikaměsíčním stěhováním do depozitáře Hejčín bylo ujednáno 
odkyselování v menším objemu. Na službu bylo vyčleněno 400 000 Kč, za které prošlo zákrokem přibližně 466 kg 
knih a periodik. Zákrok byl opět realizován na pracovišti firmy Nitrochemie v bavorském Aschau. 

Díky účasti VKOL v projektu IN-PROVE (řešitelé NK ČR a MZK) pokračoval také průzkum fyzického stavu 
novodobých fondů. Práce probíhaly od března do října, v databázi je uloženo celkem 11 702 prozkoumaných 
jednotek, přičemž za rok 2019 přibylo 1 501 nových. Výběr zkoumaných dokumentů zahrnoval rozsáhlé ediční 
řady Laichterovy (Otázky a názory) nebo Topičovy (Sbírka souvislé četby školní) z počátku 20. století, dále edice 
olomouckých vydavatelství Promberger (Moravskoslezská kronika) a Karel Wolf (Matice slovanská) z přelomu 
19. a 20. století. Nově byly zahrnuty do průzkumu periodické tituly moravských národních spolků a hospodář-
ských společenstev z přelomu století a rozsáhlá periodika moravská (Sborník Matice moravské, Vlastivěda morav-
ská). U těchto titulů bylo zjištěno velmi různorodé pH, pohybující se od 2,9 do 4,7 u knižních bloků, u obálek 
bylo pH zpravidla vyšší, v rozsahu 4,0–4,8. Na základě průzkumu byly některé tituly periodik vybrány pro 
odkyselení. Do průzkumu byl zařazen rovněž výběr dalších 221 monografií odkyselených v roce 2018 a výsledky 
byly zaneseny k již existujícím záznamům připojením zápisu o odkyselení. Kontrolní měření u nich prokázalo 
navýšení pH na hodnoty 7,2–9,2.

Oblast restaurování fondů poznamenala dlouhá, téměř půlroční (od července až do konce roku) pracovní 
neschopnost jediné pracovnice restaurátorské dílny. Ta se v první polovině roku zabývala především doku-
menty, které byly při stěhování fondů do nového skladu identifikovány jako postižené plísní (34 svazků). Další 
práce byly provedeny na dokumentech z historického fondu, mapách, ale i novodobých knihách, u kterých došlo 
například k polití vodou či znečištění, které nelze odstranit běžnými prostředky. Celkem prošlo dílnou, která se 
na počátku roku přestěhovala také do depozitáře Hejčín, 80 dokumentů z knihovního fondu.

Vzhledem k nedostačující kapacitě stávajícího pracoviště využila VKOL také externí dodavatele. Do Národního 
archivu bylo v červnu odesláno 36 svazků periodik k odbornému zásahu v ethylenoxidové komoře za účelem 
odstranění plísní. Dokumenty byly po ošetření vráceny ještě v průběhu léta. Šlo o tituly: 

  Telegraf. Moravská Ostrava: Melantrich, 1938–1941 (1 svazek z roku 1941),

  Práce: [Brno]: Český deník v českých rukou. Praha: Deník Práce, 1945–1997 (35 svazků z let, 1974-1981).

Pokračovala také spolupráce s restaurátorem, děkanem Fakulty restaurování Univerzity Pardubice R. Slovi-
kem, který díky dotaci z projektu VISK7 v průběhu roku ošetřil 476 listů titulu Olmützer Zwischen-Akt. Práce 
zahrnovaly především mechanické čištění, neutralizaci pH v obohacené vodě, zpevnění japonským papírem 
a adjustaci do nekyselého obalu. Po dokončení restaurování v závěru roku byly všechny listy oboustranně digi-
talizovány.
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Oficiální otevření depozitáře v Hejčíně proběhlo 26. 3. 2019, kdy symbolickou pásku společně přestřihli tehdejší ředitelka VKOL 
RNDr. Jitka Holásková a 1. náměstek hejtmana Mgr. Jiří Zemánek.

Do nových prostor v depozitáři byla přestěhována i digitalizační jednotka.



17

2.5 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

V roce 2019 došlo k mírnému poklesu počtu čtenářů na 12 456 (v roce 2018 – 12 929). Naopak celkový počet 
výpůjček mírně vzrostl na 364 935 (v roce 2018 to bylo 363 634 ). Počet výpůjček se zvýšil poprvé od roku 2012 
(od roku 2013 stále klesal). 

Velkou pozitivní změnu pro služby představovalo dokončení nového skladu v Hejčíně, kam byl přestěhován 
také fond z tzv. červeného kostela obsluhovaného právě pracovníky oddělení půjčovních služeb. Knihy ze skladu 
v budově na Bezručova 2 expedují pro čtenáře i zaměstnanci výpůjčního pultu a expedienti mají na starosti 
jejich zpětné řazení a pravidelný úklid ve skladech.

Do biblioboxu bylo vráceno celkem 22 967 knih – o 1 549 více než v roce 2018. Jeho kapacita už zdaleka nevy-
hovuje počtu vrácených knih, zejména v období svátků nebo letních prázdnin. Ačkoliv je pravidelné vybírání 
zajištěno zaměstnanci půjčovních služeb i mimo otevírací dobu knihovny, občas čtenáři nemohou knihy vrátit 
z důvodu přeplněnosti boxu. Problém by se měl řešit zároveň s přestavbou červeného kostela, kdy budou před 
budovu knihovny umístěny biblioboxy dva. 

V roce 2019 bylo rozesláno 74 ředitelských upomínek na 169 knih a 66 010 Kč. Vyřízeno je 61 čtenářů, kteří vrá-
tili 151 knih a 57 520 Kč. Celkem 6 upomínek nebylo dořešeno a vymáhání bude pokračovat v roce 2020. K soudu 
bylo předáno 7 čtenářů – 20 knih a 7 650 Kč, z nich 5 zareagovalo a 2 případy se řeší dál. 

Na úseku meziknihovních služeb požádalo o výpůjčky knih a kopie z novin a časopisů uložených ve skladech 
VKOL 378 českých knihoven. Knihovny odeslaly 8 732 objednávek, 313 požadavků bylo ze zahraničí. 

Pracoviště mezinárodní meziknihovní služby, které je jedním z 6 pracovišť v ČR specializovaných na tuto 
službu, přijalo 1 201 požadavků. Dvě třetiny z nich byly z mimo olomouckých knihoven, především z univerzit 
v Ostravě a v Opavě. Požadavky na výpůjčky a kopie byly odeslány více než 200 knihovnám ve 21 zemích.

V letních měsících se pracoviště meziknihovních služeb zapojilo do pilotního provozu služby Získej, což je nově 
vyvíjená republiková platforma pro poskytování meziknihovních služeb.

Ve studovně vázaných novin bylo čtenářům půjčeno téměř 4 000 svazků a vyřízeno 133 požadavků na kopie for-
mátu A3 z digitální knihovny Kramerius. Ve studovně jsou k dispozici počítače k prohlížení obsahu digitálních 
knihoven, tiskárna velkých formátů a čtečky mikrofilmů.

Požadavky meziknihovních služeb přijaté vyřízené

Požadavky zahraniční MS 1 201 1 144

Požadavky vnitrostátní MS 1 479 1 085

Požadavky knihoven na dokumenty z fondu VKOL 8 732 8 617

Prolongace výpůjčních lhůt knihovnám neeviduje se 9 249

Oddělení informačních služeb zodpovědělo v roce 2019 24 850 ústních a telefonických informací, z toho pra-
covníci informační služby v místnosti čtenářských katalogů poskytli 10 065 informací a pracovníci informační 
služby v hlavní studovně zaznamenali 14 785 informací. Celkový počet zodpovězených informací je o 238 vyšší 
než v roce 2018. Každodenně byly zodpovězeny dotazy zaslané elektronickou poštou. Písemných informací bylo 
vypracováno 689 (obsahovaly 4 931 záznamů). 

Během roku bylo v oddělení informačních služeb vypracováno 37 rešerší. Nejvíce rešerší se týkalo lékařství 
a zdravotnictví, historie, pedagogiky, mediálních studií, vojenství a politiky. O rešerše je velký zájem především 
z řad studentů.

Již třetím rokem bylo oddělení každou středu zapojené do služby chat Ptejte se knihovny, v rámci této služby 
v roce 2019 odpovědělo na 142 dotazů. Nejvíce dotazů se týkalo textů písní, původu příjmení, schválených křest-
ních jmen, významu slov, pravopisu a problematiky citování. Během roku oddělení informačních služeb aktivně 
spolupracovalo s oddělením doplňování a zpracování fondů – navrhlo k doplnění knihovního fondu 284 knih.

Návštěvníkům bylo v hlavní studovně poskytnuto 14 785 informací (v roce 2018 to bylo 12 421 informací). Během 
roku 2019 bylo v hlavní studovně zaznamenáno 8 165 návštěv čtenářů (v roce 2018 ji navštívilo 7 769). Informační 
služba hlavní studovny zprostředkovala v roce 2019 celkem 18 572 výpůjček svázaných časopisů a monografií 
(v roce 2018 to bylo 20 252).

Komplexní doplňování a aktualizace fondů příručních knihoven (PK) ve správě oddělení IS probíhaly podle 
plánu průběžně po celý kalendářní rok. Do PK v hlavní studovně bylo v průběhu roku 2019 nově doplněno 
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V roce 2019 začala digitalizace periodika České slovo vydávaného v Olomouci v letech 1929–1937.



19

13 svazků knih a zpět do skladů bylo vráceno 54 svazků. V současnosti obsahuje PK hlavní studovny 2 192 knih. 
V roce 2019 bylo do služební PK IS nově doplněno 21 svazků knih, zpět do skladů bylo zařazeno 15 svazků. 
V současnosti obsahuje PK IS 4 696 knih. Ve stanoveném termínu se uskutečnily celoroční revize příručních 
knihoven hlavní studovny i informačních služeb.

Bibliografické informace z oblasti kultury a umění jsou sestavovány šestkrát ročně a jsou vystaveny na webu 
knihovny. Tyto bibliografické soupisy článkové literatury a nových knižních přírůstků vycházejí z přímé 
excerpce celostátních a regionálních periodik z oblasti kultury a umění. Jsou věnovány všeobecným otázkám 
kultury a problematice literatury, divadla, filmu a televize.

V roce 2019 využívala VKOL následující elektronické informační zdroje a databáze:

  ANAL,

  Anopress,

  BiblioMedica,

  Codexis,

  Databáze norem ČSN,

  Databáze patentů,

  Digitální knihovna Kramerius,

  EBSCO – Academic Search Complete,

  EBSCO – Central and Eastern European Academic Source,

  Manuscriptorium,

  Naskenované lístkové katalogy 1801–1959,

  On-line katalog,

  REGO,

  Web of Knowledge.

V databázi regionálních osobností REGO byly v roce 2019 opraveny či doplněny údaje (úmrtí, literatura, 
poznámka) u 342 osobností. Báze je přístupná v rámci on-line katalogu knihovny. Redukovaný výstup je navíc 
formou kalendária prezentován na webových stránkách.

Multimediální studovna zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem pokles návštěv ze strany uživatelů, 
(v roce 2019 – 5 984 uživatelů; 2018 – 6 559 uživatelů), kteří využívali zejména internetové připojení (4 945). 
Oproti roku 2018 studovna zaznamenala nárůst výpůjček zvukových dokumentů, jako jsou audioknihy, mluvené 
slovo a hudba na 7 004. Taktéž fond zvukových knih z produkce knihovny K. E. Macana pro zrakově postižené 
uživatele byl velmi využíván, v roce 2019 bylo půjčeno nevidomým uživatelům 1 030 zvukových knih (v roce 2018 
bylo půjčeno 742). Tento speciální fond byl doplněn o 111 zvukových nahrávek formou nákupu, tj. čerpáním 
prostředků z grantu NKP Praha K 21 – Knihovna 21. století.
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Výstavu Na Jeseníky! slavnostně zahájil její autor, historik VKOL, Jiří Glonek 5. listopadu v Galerii Biblio.

Křest knihy Na Jeseníky! proběhl v Jazz Tibet Clubu před koncertem Letní kapely a ujal se ho frontman kapely Jaromír Švejdík (na podiu 
společně s autorem knihy Mgr. Jiřím Glonkem a současnou ředitelkou VKOL RNDr. Bc. Ivetou Tichou).
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2.6 KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

V roce 2019 byla snaha nabídnout veřejnosti široké spektrum kulturně-vzdělávacích akcí. Konala se řada stále 
oblíbenějších cestovatelských a populárně-vědeckých přednášek, nechyběla ani autorská čtení, besedy a ver-
nisáže. Stejně jako v předešlých letech se knihovna zapojila do celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů, Týden 
knihoven a Týden vědy a techniky. Po roční pauze proběhl 9. května 2019 oblíbený literární happening Noc litera-
tury, který se odehrál ve spolupráci s Knihovnou města Olomouce a Knihovnou Univerzity Palackého. Ve spo-
lupráci s festivalem Jeden svět a organizací Člověk v tísni nadále pokračovala promítání dokumentárních filmů 
spojených s diskuzí s odborníkem na dané téma.

Během roku navštívila knihovnu řada zajímavých a známých osobností jako historik Michal Macháček, autor oce-
ňované knihy pro děti Prašina Vojtěch Matocha či profesor Miloslav Druckmüller, jehož fotografie sluneční koróny 
jsou světově proslulé. Po celý rok byl o akce z řad veřejnosti velký zájem, z důvodu omezené kapacity přednáško-
vého sálu se ale často nedostalo na všechny zájemce. Příkladem byla lednová přednáška genealoga Martina Kašpara 
Po stopách předků, kterou knihovna pro velký zájem v červnu zopakovala a stejně jako v lednu byla plně obsazena.

V září 2019 proběhl již pátý ročník akce SPEAK-DATING. Akce pořádaná společně s Europe Direct Olomouc 
a Eurocentrum Olomouc tentokrát nabídla možnost popovídat si s rodilým mluvčím či učitelem cizího jazyka 
ve 24 jazycích, např. angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, latině, novinkou byly asijské 
jazyky: indonéština, kantonština, čínština, vietnamština, arabština, gruzínština, korejština a japonština.

Bezesporu nejúspěšnější akcí z pohledu návštěvnosti byly Dny evropského dědictví, které proběhly 7. a 8. září. 
Stejně jako předchozí rok byly návštěvníkům zpřístupněny studovny historických fondů a vázaných novin. 
Ve studovně historických fondů bylo možno si prohlédnout část originálních map, průvodců a další literatury 
z připravované výstavy Na Jeseníky! Ve studovně vázaných novin byla návštěvníkům předvedena čtecí zařízení 
s mikrofilmovanými novinami, dále digitální knihovna Kramerius a hlavně svazky vybraných novin a časopisů 
k 30. výročí listopadových událostí roku 1989 a k 100. výročí přijetí zákona č. 430/1919 Sb. o veřejných knihov-
nách obecních. S největším zájmem se setkala možnost prohlédnout si tzv. červený kostel, který do poloviny 
roku sloužil jako sklad knih. V kostele byla připravena malá expozice, probíhaly komentované prohlídky 
a během víkendu jej navštívilo přes 3 000 zájemců.

Podzimní měsíce se ve Vědecké knihovně v Olomouci nesly v duchu turismu. Proběhly přednášky na turistická 
a cestovatelská témata či beseda s Alešem Palánem o šumavských a moravských samotářích.

Hlavním bodem podzimu bylo završení projektu Na Jeseníky!, složeného ze stejnojmenné publikace a výstavy. 
Jejím duchovním otcem byl pracovník úseku historických fondů Jiří Glonek, který zmapoval ve fondech VKOL 
početné, mnohdy zcela unikátní dokumenty k historii turistiky v Jeseníkách. Od konce roku 2017 tedy byla 
postupně prováděna heuristika ve sbírkách domácích i zahraničních paměťových institucí. Získané materiály 
pak byly tříděny a překládány (nejčastěji z němčiny do češtiny). V rámci toho byl mimo jiné vytvořen vůbec 
první soupis jesenických turistických map a bedekrů do roku 1945. Rovněž byly dohledávány a shromažďo-
vány obrazové materiály z různých sbírek a tyto licenčně ošetřeny tak, aby mohlo dojít k jejich použití v knize 
a na výstavě. Do září 2019 musely všechny textové i obrazové materiály projít korekturou a předtiskovou 
přípravou, musel být dohotoven grafický návrh, sestaveny rejstříky, cizojazyčné resumé i odborné posudky. 
Na konci září pak byl dotvořen výsledný tiskový pdf soubor o 576 stranách, který byl 30. září zaslán do tiskárny 
v Havlíčkově Brodu. Zde byl během října vytištěn a svázán předem objednaný náklad 1 500 kusů knihy, která 
šla od 5. listopadu 2019 do veřejné distribuce, kde se setkala s takovým zájmem, že byla do konce roku prak-
ticky vyprodaná. Současně byla během října dokončena výstava vycházející z knihy. A tato na začátku listopadu 
na celkem 20 velkoformátových panelech vytisknuta a instalována ve výstavních prostorách VKOL. Zde byla 
ke zhlédnutí od 5. listopadu do 31. prosince. 

Právě 5. listopadu 2019 proběhla i slavnostní vernisáž, na kterou tentýž den v olomouckém Jazz Tibet Clubu 
navázal křest knihy. Tento akt uvedl koncert Letní kapely Jaromíra Švejdíka, který je také autorem obálky knihy 
Na Jeseníky! 

V prosinci se knihovna poprvé zapojila do prodeje dobročinného vánočního punče pro organizaci Dobré místo 
pro život. Veškerý výdělek putoval na konto společnosti Šťastný úsměv soustřeďující se na podporu rodin dětí 
narozených s rozštěpem obličeje.

Během roku 2019 mohli návštěvníci shlédnout v Galerii Biblio celkem 9 výstav. Velký zájem ze strany návštěv-
níků i médií byl o výstavu Michaely Bučkové NEkostely a NEkaple v Olomouckém kraji o sakrálních stavbách, 
které změnily původní církevní účel užívání. 

V měsíci září se v Galerii Biblio konala vernisáž a výstava Legenda Piłsudski. Výstava byla zapůjčena a přeložena 
z partnerské Vojvodské knihovny v Opolí. Z výstavy vznikl i katalog, jenž připravili historici VKOL Lubomír 
Novotný a Petra Kubíčková, a to překlady a doplněním polských textů.
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NEkostely a NEkaple
Olomouckého kraje

Výstava Michaely Bučkové

1.–28. února 2019
Galerie Biblio, Vědecká knihovna v Olomouci
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V dubnu proběhl již 5. ročník festivalu německého jazyka Olmützer Kulturtage, jehož cílem je přiblížit Olomou-
čanům kulturu německojazyčných zemí a bořit stigmata, která jsou s německým jazykem stále spojená. Festival 
pořádala Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou 
germanistiky FF UP a sekcí německého jazyka ÚCJ PdF UP. Ročník 2019 s podtitulem Svoboda bez hranic se 
vracel do historie, k výročí dvou výrazných milníků, jubileí ztráty a znovunabytí svobody, letům 1939 a 1989.

V tomto duchu se nese i film dokumentaristy Martena Persiela Tohle není Kalifornie, který zachycuje vzdor 
skateboardistů vůči společnosti NDR v 70. a 80. letech. Reflexi událostí před a po znovusjednocení Německa 
nabídla výstava nazvaná KomiX, jejíž kurátor Marek Rubec následně vedl také workshop pro mladé kreslíře. 
Generačním rozdílům, složitému vztahu matky s dcerou se věnoval nový román spisovatelky Ulrike Anny Bleier 
Bushaltestelle, vydávající se mimo jiné také ke kořenům protagonistek, do dob Protektorátu Čechy a Morava. 
O tom, jak těžce se hledá svoboda migrantům, pak prostřednictvím svého autorského čtení vyprávěl afghánský 
rodák žijící v Německu, Hassan Ali Djan. Naopak s odlehčením sobě vlastním se se všemi předsudky spojenými 
s rozdíly mezi Čechy a Němci vypořádal divadelní kabaret Das Thema. Završením festivalu pak byla vernisáž 
výstavy fotografií zaniklých obcí Libavska Krajinou zapomnění a komentovaná procházka po stopách zaniklých 
sudetských osad na Libavsku se členy spolku Lubavia a německými pamětníky odsunutými po roce 1945.

V průběhu školního roku Německá knihovna pořádá ve spolupráci s nakladatelstvími Hueber, Klett oblíbené 
semináře pro učitele německého jazyka. V loňském roce vzniklé Centrum pro výuku rané němčiny zajistilo 
nákup výukových materiálů a pořádání seminářů v dalších městech – na Goethe Institutu v Praze a na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni. Cílem centra je rozšířit výuku rané němčiny do mateřských škol v dalších regio-
nech. Již úspěšných 5 let má za sebou Kinderklub aneb Němčina hravě. Jednou měsíčně se setkávají děti ve věku 
od 3 do 7 let, které se věnují babydeutsch a skupina školních dětí od 8 do 14 let, které hrají s dobrovolnicemi 
a rodilými mluvčími deskové hry.

Německá knihovna nabízí širokou nabídku akcí pro školní třídy. Mimo již tradičních filmů pro školní třídy, 
např. Evropský den jazyků, dále Spielort Bibliothek aneb hraní deskovek, soutěž v předčítání v němčině Bücherwurm 
(Knihomol), kde v 6 kategoriích soutěží žáci základních a středních škol v předčítání německého textu. Vítězové 
absolvují v květnu návštěvu Goethe Institutu v Praze.

Novinkou je také mimo klasických exkurzí zaměřených na fond či reálie německy mluvících zemí tzv. Action-
bound s tablety. Cílem je zábavnou formou naučit žáky vyhledávat různé druhy dokumentů v knihovně 
a zejména zpracovat nalezené informace. Zkušební licenci zajistil Goethe-Institut.

Deutsch ist super! je další projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP a Slezskou Univerzitou v Opavě pro 
žáky základních škol před výběrem 2. cizího jazyka. Projekt je financován ops. Bohemia Troppau a studenti 
připravili 11 animací na 5 školách.

Přehled výstav v Galerii Biblio v roce 2019:

  7.–29. 1. 2019 výstava Století 1918–2018 v Olomouckém kraji,

  1.–28. 2. 2019 výstava NEkostely a NEkaple Olomouckého kraje,

  1.–31. 3. 2019 výstava Matematika ve službách astronomie,

  4.–30. 4. 2019 výstava KomiX (vernisáž 4. 4.),

  6.–31. 5. 2019 výstava Foto Frait – cesta genu (vernisáž 6. 5.),

  3. 6. – 30. 8. 2019 výstava Bílá Růže (vernisáž 4. 6.),

  3.–30. 9. 2019 výstava Legenda Piłsudski (vernisáž 3. 9.),

  9. 10. – 2. 11. 2019 výstava Probuzení a protest (vernisáž 9. 10.),

  5. 11. – 31. 12. 2019 výstava Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 
1945 (vernisáž 5. 11.).

Nadále pokračovaly zápůjčky výstavy Krajina starých sídel. V roce 2019 byla tato expozice faksimilií zapůjčena 
jednomu zájemci: duben–červen, zámek Plumlov.
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7.–8. září 2019
9.00–16.00

Dny otevřených dveří ve Vědecké knihovně v Olomouci
• V každou celou hodinu komentované prohlídky červeného kostela
• Prezentace historických map, průvodců a další literatury z připravované výstavy 

Na Jeseníky!
• Dokumenty k 30. výročí listopadových událostí roku 1989 a ke 100. výročí knihovního 

zákona

Vědecká knihovna v Olomouci | Bezručova 3 
červený kostel | studovna historických fondů | studovna vázaných novin
VSTUP ZDARMA
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2.7 KULTURNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2019

  21. ledna v přednáškovém sále promítání Klubu německého 
filmu Haus ohne Dach,

  30. ledna v přednáškovém sále přednáška Martina Kašpara 
Po stopách předků,

  6. února v přednáškovém sále přednáška Tomáše Kubeše 
Kongo,

  18. února v přednáškovém sále promítání Klubu německého 
filmu NSU: Die Täter,

  19. února v přednáškovém sále 1. předprojekce festivalu 
Jeden svět Olomouc,

  12. března v přednáškovém sále přednáška EUV oči a naše 
Slunce, přednášející prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.,

  18. března v přednáškovém sále promítání Klubu německého 
filmu NSU: Die Opfer,

  19. března v přednáškovém sále autorské čtení Jaroslava 
Irovského,

  21. března v přednáškovém sále přednáška Zánik druhé repub-
liky, přednášející prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., 

  23. března na VOŠ a SPŠE Olomouc celorepublikové setkání 
DojoCon,

  27. března v přednáškovém sále blog přednášek z popula-
rizačně-vědeckého cyklu Science to Go, přednášející Karel 
Berka, Jakub Dostál a Martin Novák,

  27. března v Galerii Biblio vernisáž výstavy Heinrich Böll – 
Vměšovat se je žádoucí,

  3.–13. dubna festival Olmützer Kulturtage 2018,

  4. dubna v Galerii Biblio vernisáž výstavy KomiX,

  15. dubna v přednáškovém sále promítání Klubu německého 
filmu NSU: Die Ermittler,

  16. dubna v přednáškovém sále přednáška Dagmar Martin-
kové Válečné hroby a pomníky na Ukrajině a v Rusku, 

  24. dubna v přednáškovém sále přednáška Václava Malin-
ského Via Dinarica –1400 km pěšky balkánskou divočinou,

  6. května v Galerii Biblio vernisáž výstavy Foto Frait – cesta 
genu,

  9. května v Sophie’s Café, Rotundě CMTF UP a Divadelním 
sále v jezuitském konviktu literární happening Noc literatury,

  14. května v Knihovně UP tandemové čtení Michala Ajvaze 
a Michaela Stavariče,

  15. května v přednáškovém sále přednáška Kateřiny Krištůfkové Severské detektivky,

  20. května v přednáškovém sále promítání Klubu německého filmu Ich und Kaminski,

  4. června v Galerii Biblio vernisáž výstavy Bílá Růže,

  4. června v přednáškovém sále promítání filmu Krajina v tísni s následnou diskuzí s prof. Dr. Ing. Bořivojem 
Šarapatkou, CSc.,

  5. června v přednáškovém sále přednáška Jiřího Hoška Rumunsko,

Po stopách předků
přednáší 

Martin Kašpar, genealog a kronikář

středa 30. ledna 2019
od 17 hodin

přednáškový sál VKOL 
Bezručova 3

V rámci akce Po stopách předků pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem 
prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci  nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Michal   
Macháček 

GUSTÁV   HUSÁK

Beseda  k  30.  výročí  17.  listopadu  1989

19.  11.  2019    I    17.00   
přednáškový  sál  VKOL,  Bezručova  3
rezervace  možná  na  www.vkol.cz

V rámci akce Gustáv Husák pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem pre-
zentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
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Mikulášské punčování. Do charitativního prodeje vánočního punče se VKOL v roce 2019 zapojila poprvé.

V rámci Dnů evropského dědictví probíhaly v tzv. červeném kostele komentované prohlídky.
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  12. června v přednáškovém sále přednáška Co trápí naše lesy 
víc: sucho, teplo, kůrovec, emise nebo hříchy proti přírodě?, před-
nášející prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.,

  17. června v přednáškovém sále promítání Klubu německého 
filmu Sommerhäuser,

  19. června v přednáškovém sále opakování přednášky Martina 
Kašpara Po stopách předků,

  3. září v Galerii Biblio vernisáž výstavy Legenda Piłsudski,

  7.–8. září Dny evropského dědictví – komentované prohlídky 
červeného kostela, otevřené studovny historických fondů 
a vázaných novin,

  11. září v přednáškovém sále VKOL přednáška Józef Piłsud-
ski a jeho místo v polských dějinách, přednášející Mgr. Roman 
Baron, Ph.D.,

  24. září autorské čtení Vojtěcha Matochy – Prašina,

  26. září na Horním náměstí Speak Dating,

  30. září v přednáškovém sále promítání Klubu německého 
filmu Herbert,

  3. října přednáška Turistické značení – český fenomén, přednáše-
jící Rostislav Klemeš, předseda KČT oblast Olomoucký kraj,

  9. října v Galerii Biblio vernisáž výstavy Protest a probuzení,

  14. října v Německé knihovně vernisáž výstavy Hlasy mrtvých 
jazyků,

  22. října v přednáškovém sále přednáška Miroslava Grasse 
Pobaltí,

  23. října v přednáškovém sále beseda s Alešem Palánem Raději 
zešílet v divočině,

  29. října v přednáškovém sále přednáška Jiřího Hoška Finsko,

  5. listopadu v Galerii Biblio vernisáž výstavy Na Jeseníky!,

  5. listopadu v Jazz Tibet Clubu hudební koncert Letní kapely,

  7. listopadu v přednáškovém sále přednáška Když hrozí sopky, 
přednášející Mgr. Petr Brož, Ph.D.,

  12. listopadu v přednáškovém sále přednáška Oběti, vrazi 
a jejich podoba pohledem forenzního antropologa, přednášející 
kpt. Mgr. Josef Duda,

  18. listopadu v přednáškovém sále promítání Klubu němec-
kého filmu Das Leben der Anderen,

  19. listopadu v přednáškovém sále přednáška historika 
Michala Macháčka Gustáv Husák, 

  21. listopadu v Galerii Biblio komentovaná prohlídka výstavy Na Jeseníky!,

  21. listopadu v přednáškovém sále Dokumentární zastavení – film České děti,

  27. listopadu v přednáškovém sále přednáška Tomáše Kubeše Černobyl,

  5. prosince na Horním náměstí Mikulášské punčování – prodej dobročinného punče ve stánku organizace 
Dobré místo pro život,

  9. prosince v přednáškovém sále promítání Klubu německého filmu Gerhard Richter,

Aleš Palán
Raději zešílet v divočině

Autorské čtení, beseda a představení nové knihy 
o samotářích Jako v nebi, jenže jinak

23. 10. 2019 / 17.00 / přednáškový sál VKOL
Doporučujeme rezervaci předem na www.vkol.cz

V rámci akce Raději zešílet v divočině pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem 
prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

ALENKA BEJVÁVALO BEZPRSTÁK DELÁŽE BRNENSKÝ DRAK NA RAFANDE VOTROCI

PONEDELÍ PRADED RYBNÍK V SAMOTÁCH LIDOVÁ NA SEVER OD RÁJE ZA VODOU

NEZVESTNÝ A VENKU ZASE PRŠÍ DALEKO BEZEJMENNÁ PULNOCNÍ

5/11/2019/20.00/JAZZ TIBET CLUB  

Vstupné: 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě
Předprodej : Jazz Tibet Club, Informační centrum Olomouc,
online přes SMS TICKET a GOOUT

Jaromír Švejdík, Zdeněk Jurčík, Lukáš Morávek,
 Petr Weiser, Vojtěch Šeliga, Apostolos Joanidis

ALENKA BEJVÁVALO BEZPRSTÁK DELÁŽE BRNENSKÝ DRAK NA RAFANDE VOTROCI

PONEDELÍ PRADED RYBNÍK V SAMOTÁCH LIDOVÁ NA SEVER OD RÁJE ZA VODOU

NEZVESTNÝ A VENKU ZASE PRŠÍ DALEKO BEZEJMENNÁ PULNOCNÍ

ALENKA BEJVÁVALO BEZPRSTÁK DELÁŽE BRNENSKÝ DRAK NA RAFANDE VOTROCI

PONEDELÍ PRADED RYBNÍK V SAMOTÁCH LIDOVÁ NA SEVER OD RÁJE ZA VODOU

NEZVESTNÝ A VENKU ZASE PRŠÍ DALEKO BEZEJMENNÁ PULNOCNÍ
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Konference Bibliotheca Antiqua proběhla tradičně v prostorách Arcidiecézního muzea.

V kurzu programování pro děti CoderDojo si mohli děti postavit i interaktivního Ozobota.



29

2.8 KONFERENCE A VZDĚLÁVACÍ AKCE

Jak se již stalo pravidlem, pracovníci knihovny měli zásadní podíl na organizaci největší knihovnické akce 
v Česku, konference Knihovny současnosti. Do příprav a realizace se zapojilo 11 pracovníků VKOL, kteří měli 
na starost registraci účastníků, označení učeben, sálů a celého areálu, kde konference probíhá nebo zajištění 
provozu šatny. Po celou dobu konání konference také poskytovali účastníkům základní informace a řešili akutní 
problémy, stejně jako dohlíželi na technické zajištění fungování firemních stánků a bezproblémový provoz 
v jednotlivých přednáškových sálech. 

Stejně jako v minulých letech pořádala knihovna další, tentokrát 28. ročník své vlastní konference Bibliotheca 
Antiqua. Proběhl ve dnech 13. a 14. listopadu a zúčastnilo se jej 50 specialistů z Česka a Slovenska. Před kon-
ferencí byl sestaven a vytištěn sborník s 15 příspěvky, 4 příspěvky zazněly pouze v rámci vystoupení autorů. 
Setkání se tradičně konalo v sále Mozarteum v prostorách Arcidiecézního muzea v Olomouci. V posledních 
ročnících lze vysledovat zvýšené zastoupení příspěvků lingvistického charakteru, které souvisí se zájmem pra-
covníků z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR o akci VKOL.

Mezi již zavedené vzdělávací aktivity knihovny patří kurzy internetové gramotnosti pro seniory. Zajišťuje je 
oddělení informačních služeb, které připravilo a vedlo kurz pro seniory začátečníky i kurz pro pokročilé seniory 
(dvakrát týdně dvě hodiny). Seniorům začátečníkům byly vysvětleny základy používání PC, vyhledávání v kata-
logu, základy vyhledávání na internetu, možnosti e-mailu a základní práce s Wordem. Tento kurz proběhl 22×. 
V kurzu pro pokročilé seniory byla procvičována práce se složkami, ukládání dat na externí zařízení, tvorba 
prezentací, úprava fotografií, tvorba koláží a ovládání chytrého telefonu. Tento kurz se uskutečnil 39×.

Škola Typ lekce Počet 
školení

Počet 
hodin

Slovanské gymnázium 
Olomouc Vyhledávání v katalozích, databázích a citační etika 8 16

Fakulta zdravotnických 
věd UP Vyhledávání v katalozích, databázích a citační etika 7 14

SZŠ a VOŠz Pöttingeum Vyhledávání v katalozích, databázích a citační etika 7 14

SPŠS Vyhledávání v katalozích, citační etika 1 2

Senioři

Základy práce na PC; internet; email; základy Word; 
práce se složkami; úprava fotografií; tvorba prezentací; 
ovládání chytrého telefonu; ukládání dat na externí 
zařízení

61 122

Pro studenty středních i vysokých škol byly vytvořeny knihovnické lekce, ve kterých jsou studenti seznámeni 
s možnostmi katalogů: Národní knihovna ČR (souborný katalog, články), Vědecká knihovna v Olomouci (knihy, 
dohledání článků), EBSCO, Knihovny.cz a další oborové databáze, které je možné využít při studiu na vysoké 
škole. Druhá část lekcí je věnována citační etice, tj. jak citovat v textu a jak vytvořit seznam literatury v závěru 
práce v rámci platných norem. Lekce proběhly na Slovanském gymnáziu Olomouc. Pro Fakultu zdravotnických 
věd UP byly přednášky zaměřeny na vyhledávání v lékařských databázích (Medvik, PubMed, Solen, Slovenská 
lekárska knižnica apod.), tvorbu rešerší a na aplikaci citační normy v závěrečných pracích.

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické E. Pöttinga (SZŠ a VOŠz) proběhla školení 
zaměřená na citační etiku, na katalogy a databáze z oblasti medicíny a ošetřovatelství. Na Střední průmyslové 
škole strojnické Olomouc (SPŠS) bylo školení zaměřeno na správné citování a vyhledávání v Národní technické 
knihovně.

V rámci lekcí byla studentům nabídnuta možnost konzultací přímo v knihovně, studenti tedy mají možnost řešit 
konkrétní problémy, které při psaní mají.

Kromě doprovodných programů k výstavám pokračovala knihovna v pořádání informačních lekcí pro střední 
školy zaměřených na básníka K. H. Máchu (v roce 2019 se uskutečnila jedna lekce) a exkurzích knihovny a stu-
dovny historických fondů pro studenty všech typů škol. 

Stabilně vysoký zájem je o všeobecné exkurze pro školy, v roce 2019 bylo provedeno celkem 55 exkurzí.

V roce 2019 pokračovala knihovna v pořádání bezplatných klubů programování pro děti ve věku od 7 do 17 let, 
tzv. CoderDojo. Celosvětový projekt CoderDojo se snaží šířit „informatické myšlení“, děti a mladí lidé se učí 
za pomocí mentorů vzdělaných v oblasti IT například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo 
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Účastníci výletu po stopách zaniklých sudetských osad na Libavsku, který proběhl v rámci festivalu Olmützer Kulturtage.

Při akci Speak-Dating si mohli zájemci popovídat s rodilými mluvčími z několika zemí.
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naprogramovat počítačovou hru. Jako bonus získávají schopnost spolupráce a sociální interakce. Olomoucký 
klub CoderDojo funguje v počítačové učebně druhým rokem. Program pro přibližně 20 dětí, tzv. nindžů, kteří 
jsou rozděleni do dvou skupin, připravují tři mentoři. Zpočátku si mladší děti oblíbili projekty ve Scratchi. Se 
staršími dětmi byly probírány základy tvorby webových stránek a vytváření aplikací pro mobil v APP Inventoru. 
Střední průmyslová škola elektrotechnická zapůjčila projektu micro:bity, jednoduše programovatelné mikropo-
čítače, v závěru konci roku byla zakoupena i robotická hračka Ozobot, která je výbornou pomůckou pro objas-
nění základů programování. 

Každoročně na jaře probíhá setkání CoderDojo klubů, na kterém se sejdou děti a dobrovolníci z celé České 
republiky, probíhá předvádění projektů, na kterých děti pracovaly, společný programovací workshop a peda-
gogické školení pro dobrovolníky. V roce 2019 proběhlo druhé setkání CoderDojo klubů v Olomouci na Střední 
průmyslové škole elektrotechnické. 

V roce 2019 pokračovala výuka studentů historie, kteří docházejí do studovny historických fondů na praxi spo-
jenou s digitalizací historických dokumentů (staré tisky, bohemika 19. století apod.), zpracováním digitálních 
objektů a prací s knihovnickým systémem Aleph. Během roku 2019 byly takto zpracovány a doplněny záznamy 
přibližně 1 500 svazků.

Vzdělávací akce pořádané Německou knihovnou:

  16. ledna v Německé knihovně Kinderklub,

  17. ledna v přednáškovém sále film pro školy Aschenputtel,

  17. ledna v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  25. ledna v přednáškovém sále film pro školy Pettersson und Findus,

  28. ledna školní exkurze výstavy Deutsche Städte und Landschaften,

  4. února v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  5. února v přednáškovém sále seminář pro učitele německého jazyka,

  6. února v Německé knihovně akce pro školy Deutsch ist super!,

  11. února v přednáškovém sále film pro školy Timm Thaler,

  11. února v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  12. února v Německé knihovně akce pro školy Deutsch ist super!,

  13. února v Německé knihovně Kinderklub,

  15. února v Německé knihovně akce pro školy Deutsch ist super!,

  26. února v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  28. února v přednáškovém sále seminář pro učitele německého jazyka Stationenlernen,

  6. března exkurze Německé knihovny,

  6. března v Německé knihovně Kinderklub,

  18. března v přednáškovém sále film pro školy Sophie Scholl,

  26. března ve Vlastivědném muzeu v Olomouci soutěž pro žáky základních a středních škol v předčítání 
v němčině Bücherwurm,

  4. dubna v Německé knihovně akce pro školy Deutsch ist super!,

  4. dubna v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  5. dubna v přednáškovém sále beseda s pamětníkem totálního nasazení v Německu, 

  10. dubna v přednáškovém sále film pro školy Tohle není Kalifornie,

  24. dubna v Německé knihovně Kinderklub,

  26. dubna v přednáškovém sále film pro školy Krabat,

  26. dubna v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  2 . května v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,
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STŘEDA 27. 03.

17:00  Vměšovat se je žádoucí!
Vernisáž výstavy

Heinrich Böll (1917–1985) byl jedním z nejvýznamnějších německy píšících 
autorů dvacátého století. Jeho tvorba je důležitým svědectvím společen-
ského a politického života v Německu v průběhu téměř půl století. Tema-
tizuje válku, obnovu, usmiřování, restauraci a cestu Německa k liberální 
demokracii. Výstava Vměšovat se je žádoucí! připomíná 100. výročí narození 
tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu.

27. 03.—31. 05. 2018, Knihovna UP, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1

ÚTERÝ 02. 04.

17:00 Norbert Gstrein: Die kommenden Jahre
Autorské čtení

Norbert Gstrein představí svůj nový román, v němž se manželská krize 
prolíná s aktuální uprchlickou krizí.

Katedra germanistiky, Křížkovského 10, učebna 3.49, 3. patro

STŘEDA 03. 04.

10:00 Kocour v botách
Režie: Christian Theede, D 2009, 59 min.,  
film pro žáky ZŠ, německy s českými titulky

Po smrti starého mlynáře odchází nejmladší syn do světa. Ke svému překvapení zjis-
tí, že kocour, kterého zdědil, umí mluvit a slíbí mu, že ho učiní bohatým a šťastným…

VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

17:00  Skryté Švýcarsko
Přednáška

Přednáška novinářky Pavly Apostolaki představí projekt Druhý domov 
a zajímavé osudy některých známých emigrantů.

VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

ČTVRTEK 04. 04.

10:00 Deutsch ist super!
Jazyková animace

Němčina je super! Pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ a víceletých gymnázií.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

12:00  Spielort Bibliothek 
Zážitková hodina němčiny pro ZŠ

Učit se německy s kolekcí deskových her naší knihovny není ani trochu nuda! 
VKOL, Německá knihovna, Bezručova 2

16:00  KomiX
Vernisáž výstavy + slavnostní zahájení festivalu

Ještě nedávno byl komiks vysmíván jako literatura pro mládež. Ale v sou-
časné době objevují především čím dál tím populárnější žánr grafické 
novely noví čtenáři i nakladatelé. Komiks je umění, komiks je kritický, komiks 
baví a komiks je vážný. Výstava přibližuje aktuální českou a německou 
komiksovou scénu na ukázkách, které z tvorby Mawila, Ulli Lust, Anny 
Haifisch , Reinharda Kleista, Nicolase Mahlera a Matthiase Gnehma, Lely 
Geislerové, Venduly Chalánkové, Lucie Lomové  a Jiřího Gruse vybral kurá-
tor a komiksový autor Marek Rubec. Ten také povede následný workshop 
pro komiksové nadšence.
04. 04. — 30. 04. 2019, VKOL, Galerie Biblio, Bezručova 2

17:00  Nakresli si svůj komiks!
Workshop

Komiksový workshop pro nadšené kreslíře navazující na výstavu o komiksu 
pod vedením Marka Rubce.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

PÁTEK 05. 04. 

10:00 Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu
Beseda

Beseda pro SŠ s pamětníkem Ivanem Langerem, který byl za druhé světové 
války nuceně nasazen v Německu. 
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

10:00  Autobahnspiel
 Soutěž pro ZŠ

Zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na 
soutěžící týmy čekají záludné otázky.
Pevnost poznání, malý sál, 17. listopadu 7

19:00  3 dny v Quiberonu
Film
Režie: Emily Atef, D, AUT, FR 2018, 115 min.,  
německy s českými titulky, ČSFD 78 %

V očích televizních diváků jedné éry je Romy Schneider navždy zapsána 
jako císařovna Sissi. Za romantickou tváří z obrazovek však tato múza 
skrývala mnohé démony. Potkáte je v dramatu Emily Atef.

Umělecké centrum UP, filmový sál, Univerzitní 3

21:30  DJ Solaris
Party

Eklektická selektorka Solaris, rezidentka progresivního lipského klubu Insti-
tut für Zukunft a spoluzakladatelka nahrávací společnosti PH17, rozezní olo-
moucký kryt. Support: Andreas Rund a red_sonya.
Kryt civilní obrany (Bezručovy sady)

www.vkol.cz

03.—13. 04. 2019

5. olomoucké dny
německého jazyka
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  6. května v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  15. května v Německé knihovně Kinderklub,

  17. května v přednáškovém sále film pro školy Die Welle,

  27. května v přednáškovém sále film pro školy Der ganz grosse Traum,

  8. června v zámeckém parku ve Velké Bystřici Kinderklub,

  12. června v Německé knihovně Kinderklub,

  17. června v přednáškovém sále film pro školy Who am I,

  20. června v přednáškovém sále film pro školy Jenseits der Stille,

  21. června v přednáškovém sále film pro školy Who am I,

  26. června v přednáškovém sále film pro školy Sophie Scholl,

  23. září v přednáškovém sále seminář pro učitele německého jazyka – Fonetika,

  29. září v Německé knihovně Evropský den jazyků pro školy,

  17. října v přednáškovém sále seminář pro učitele – Obrázky a vizualizace,

  23. října v Německé knihovně Kinderklub,

  24. října v Německé knihovně komentovaná prohlídka výstavy Hlasy mrtvých jazyků,

  1. listopadu v Německé knihovně komentovaná prohlídka výstavy Hlasy mrtvých jazyků,

  4. listopadu v Německé knihovně akce pro školy Deutsch ist super!,

  12. listopadu v Německé knihovně komentovaná prohlídka výstavy Hlasy mrtvých jazyků,

  14. listopadu v přednáškovém sále seminář pro učitele Jak rozmluvit žáky,

  20. listopadu v Německé knihovně Kinderklub,

  22. listopadu v přednáškovém sále seminář pro učitele – Aktivizační metody,

  2. prosince v přednáškovém sále film pro školy Soul Kitchen,

  4. prosince v přednáškovém sále Kinderklub – vánoční besídka,

  6. prosince v přednáškovém sále Stammtisch pro učitele němčiny,

  11. prosince v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  12. prosince v přednáškovém sále film pro školy Die Welle,

  16. prosince v přednáškovém sále film pro školy Kebab Connection,

  16. prosince v přednáškovém sále film pro školy Soul Kitchen,

  17. prosince v Německé knihovně akce pro školy Spielort Bibliothek,

  17. prosince v přednáškovém sále film pro školy Kebab Connection,

  19. prosince v přednáškovém sále film pro školy Lila lila.
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2.9 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pro každého zaměstnance je plánováno vzdělávání, které koresponduje s jeho pracovní pozicí. U vedoucích 
oddělení nebo úseků je kladen důraz navíc i na manažerské znalosti a dovednosti. Součástí vzdělávání jsou jak 
různé kurzy, běžná školení BOZP, tak i účast na seminářích a konferencích, která příznivě ovlivňuje rozhled 
zaměstnanců. 

Počet hodin vzdělávání v jednotlivých odděleních VKOL

oddělení půjčovních služeb 123

oddělení doplňování a zpracování fondů 76

oddělení informačních služeb 49

oddělení regionálních služeb knihovnám 138

oddělení informačních technologií 92

oddělení ekonomiky a provozu 62

oddělení správy fondů a historických fondů 308

celkem 848

2.10 OCHRANNÉ REFORMÁTOVÁNÍ

V červnu se digitalizační jednotka přestěhovala z historického centra Olomouce, pracoviště v Ostružnické ulici, 
do nového depozitáře v městské části Hejčín na Tomkově ulici. Stěhování proběhlo bez komplikací.

V průběhu roku byla prodloužena servisní podpora na tři skenery využívané digitalizační jednotkou do 30. října 
2020. V průběhu roku byl plně nahrazen SW Sirius na tvorbu metadat open-source systémem ProArc. Na kon-
verzi obrazových souborů do formátu jpeg2000 byl vybrán nástroj Kakadu a na optické rozpoznávání znaků 
nástroj Tesseract OCR.

Dále proběhly větší změny nastavení celé sítě digitalizace, byl použit firewall OPNsense, z náhradních dílů se 
sestavilo další úložiště o kapacitě 14,5 TB, které se na konci roku zaplnilo. Celkový objem dlouhodobě archivo-
vaných dat včetně záloh pak tvořil 57 TB. 

Naskenováno bylo celkem 78 916 stran dokumentů. Jednalo se především o regionální periodika digitalizovaná 
v rámci národního programu VISK 7 na zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru. 
Jednalo se o tyto tituly:

  České slovo. Olomouc, 1929–1937. III 77.239,

  Nový den: orgán československé strany sociálně demokratické. Olomouc, 1919–1925. (signatura III 69.311),

  Ječmínek: prostějovská kronika: týdenník křesťansko sociální. Prostějov, 1908–1919. III (signatura 64.646),

  Kojetínské hlasy. Kojetín: Vydavatelské družstvo Hlasatele, 1924–1932. (signatura III 74.371),

  Jevíčsko: neodvislý občanský týdenník Jevíčska, Moravské Třebové, Svitavska a Konicka. Jevíčko: Ludvík Bartoš, 
1937–1941. (signatura III 84.820),

  Severní Morava: týdeník československé strany lidové. Zábřeh: Společenská knihtiskárna, 1922–1938. (signatura 
III 69.312),

  Nová Severní Morava: list Československé strany lidové. Olomouc: Vydavatelské družstvo Našinec, 1918–1922. 
(signatura III 69.312),

  Havlíček: neodvislý časopis pro český lid. Orgán původní národně–sociální strany. Prostějov: F.R. Reichstädter, 
1901–1906. (signatura III 58.671),

  Bílý prapor: obzor katolické moderní intelligence. V Olomouci: Karel Kučera, 1902–1906. (signatura II 58.723),

  Severní Morava. V Zábřeze: Vydavatelské družstvo, 1905–1914. (signatura III 63.865),

  Altvater: organ des mährisch–schlesischen Sudeten–Gebirgs–Vereines. Freiwaldau, [ca 1882]–1935. (signatura II 
55.524),



35

  Olmützer Zwischen–Akt: Lokalblatt für Theater, Musik, bildende Kunst und Literatur. Olmütz [Olomouc]: [Olo-
moucké německé divadlo], 1845–1847, 1874–1877. (signatura VI 56.544).

Z dalších titulů je třeba uvést unikátní periodikum Olmützer Blätter nebo části i celé knihy na výstavu a do publi-
kace Na Jeseníky!

Digitální knihovna Kramerius zaznamenala za rok 2019 návštěvy 3 553 unikátních uživatelů, většinou z České 
republiky, dále ze Slovenska, Polska, Německa, USA, Rakouska, Velké Británie, Itálie a Ruska. Průměrná relace 
trvala 4 minuty 33 sekund. Značná návštěvnost byla podle zkušeností kolegů a informací z Moravské zemské 
knihovny i přes rozhraní digitalniknihovna.cz, které se pravděpodobně stalo mezi uživateli nejoblíbenějším 
přístupovým bodem k digitalizátům nejen VKOL.

Pracovnice ochranného mikrofilmování se zabývaly snímkováním těchto titulů:

  Silesia: politische Wochenschrift zur Wahrung vaterländischer Interessen. Teschen [Těšín], [1859]–1939,

  Selské hlasy: časopis věnovaný potřebám našeho rolnictva a lidu výrobního. V Brně: Vydavatelské Družstvo,  
1898–1941.

Současně bylo v roce 2019 dokončeno zpracování Národních listů, které sice jsou v digitální knihovně, tam 
ale nejsou k dispozici kopie originálních výtisků uložených ve VKOL (digitalizovány byly exempláře NK ČR) 
a digitální kopie vykazují oproti exemplářům VKOL řadu odlišností. Celkem bylo na mikrofilm převedeno 
53 140 stran periodik.

V roce 2019 
pokračovalo 
restaurování 

a digitalizace 
programu německého 
divadla v Olomouci, 
Olmützer Zwischen-
-Akt, vycházejícího 

v letech 1845–1942.
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2.11 PROJEKTY

Jedním z úspěchů VKOL roku 2019 v oblasti grantů je kladné vyřízení žádosti v programu Erasmus+. Cílem pro-
jektu je prohloubení kvalifikace, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců prostřednictvím výjezdů a stáží 
do zahraničních knihoven. Žádost byla podána v programu Erasmus+ KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců 
KA104 – Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých. Cílem projektu je zlepšení klíčových oblastí, ve kterých 
je možné zvyšovat vzdělání a kompetence pracovníků knihovny, např. rozvoj knihovnických služeb dle meziná-
rodních, především evropských trendů, kulturní a vzdělávací služby pro všechny uživatele knihovny, zkvalitnění 
jazykových kompetencí zaměstnanců Vědecké knihovny v Olomouci, odbornou spolupráci s dalšími evropskými 
knihovnami, zpracování dokumentů dle platných mezinárodních standardů, spolupráci mezi univerzitním 
prostředím a knihovnami vědeckého typu. Mobility pracovníků jsou financované z prostředků EU, probíhají 
v termínu 1. června 2019 – 31. května 2020 do zemí Slovensko, Německo a Polsko. Projektu se účastní 7 pracov-
níků VKOL. První cesty proběhly už v roce 2019. 

Informace o projektech Cizojazyčná literatura a Česká knihovna jsou k dispozici v kapitole o akvizici fondů.

V předposledním roce řešení projektu IN-PROVE: budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, 
Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů bylo nejvíce úsilí vynaloženo na vývoj a testování nástroje 
PERmonik, který slouží pro porovnávání rozsáhlých periodických titulů. V souvislosti s postupnou finalizací 
tohoto systému probíhalo v průběhu roku testování uživatelského rozhraní aplikace, které odhalilo limity dosa-
vadní podoby nástroje vedoucí k řadě nutných úprav a optimalizaci procesních postupů a vynutilo si vytvoření 
nového editačního rozhraní založeného na podrobném popisu konkrétního svazku. Testování navíc ukázalo, že 
ani fondy tří konzervačních knihoven nejsou totožné a jednotlivá vydání nejsou dochována ve všech knihov-
nách rovnoměrně. Také je zjevné, že některá mutační vydání nejsou k dispozici vůbec a z dnešního pohledu je 
velmi obtížné, ba nemožné doložit, zda knihovnám chybí v důsledku ztráty nebo nedodání povinného výtisku, 
nebo zda v příslušných dnech vůbec nevyšla. Vývoj aplikace PERmonik bude dokončen v roce 2020. Výzkumný 
projekt IN-PROVE je řešen společně Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou, VKOL má pro 
potřeby projektu vyčleněn mimo jiné jeden úvazek hrazený Národní knihovnou (ze stejného zdroje jsou hrazeny 
také průzkumy fyzického stavu fondů), sama není příjemcem žádné dotace, projekt proto není uveden ve výčtu 
projektových aktivit. 

Přehled projektů v roce 2019 Poskytovatel Celkové náklady/
dotace

Řešitel

K21 Doplnění fondu zvukové knihovny 
VKOL MK ČR 20 100/10 000 Mgr. Zdeňka Daňková

VISK 2 Vzdělávání pracovníků 
knihoven v IT technologiích MK ČR 14 700/10 000 Mgr. Zdeňka Daňková

VISK 5 Bohemika 19. a 20. století MK ČR 192 420/120 000 Mgr. Kateřina Adamová

VISK 6 Ochranné obaly pro rukopisy, 
inkunábule a staré tisky VKOL MK ČR 40 813/28 000 Mgr. Rostislav Krušinský

VISK 7 Restaurování a digitalizace 
periodik ohrožených degradací papíru MK ČR 490 446/341 000 Mgr. Miloš Korhoň

VISK 9 Doplňování vybraných 
záznamů článků do báze ANL MK ČR 78 000/54 000 Mgr. Alexandr Hejmovský

Festival Olmützer Kulturtage. 
Olomoucké dny německého jazyka MK ČR 282 304/28 000 Bc. Miroslava Dvorská

Festival Olmützer Kulturtage. 
Olomoucké dny německého jazyka

Česko-německý 
fond budoucnosti 282 304/160 000 Bc. Miroslava Dvorská

Na Jeseníky! O putování jesenickými 
horami, turistických bedekrech 
a mapách do roku 1945.

Město Jeseník 284 318/40 000 Mgr. Jiří Glonek

Na Jeseníky! O putování jesenickými 
horami, turistických bedekrech 
a mapách do roku 1945.

Olomoucký kraj 284 318/70 000 Mgr. Jiří Glonek
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Přehled projektů v roce 2019 Poskytovatel Celkové náklady/
dotace

Řešitel

EODOPEN Creative Europe – 
Culture 32 369/16 185 Mgr. Rostislav Krušinský

EODOPEN – podpora 
spolufinancování projektů MK ČR 32 369/3 236 Mgr. Rostislav Krušinský

ERASMUS+ Dům zahraniční 
spolupráce 17 222/17 222 Mgr. Kateřina Adamová

2.12 DARY

V roce 2019 obdržela VKOL čtyři finanční dary v úhrnné výši 15 500 Kč: od Vítězslava Jahna (5 000 Kč) a společ-
ností OLC Systems s.r.o. Olomouc (2 500 Kč), VICTORIA Language Agency s.r.o. Olomouc (3 000 Kč) a EKOS 
SLUŽBY s.r.o. Brno (5 000 Kč). Dary byly poskytnuty na úhradu části nákladů na vydání publikace Na Jeseníky! 
K tomuto účelu byly také využity.

V rámci festivalu Olmützer Kulturtage proběhla beseda studentů s pamětníkem totálního nasazení Ing. Jaroslavem Langerem.
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2.13 REGIONÁLNÍ FUNKCE

V rámci regionálních funkcí obsluhovalo sedm pověřených knihoven (Hranice na Moravě, Jeseník, Lipník nad 
Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk) 474 knihoven a jejich poboček v Olomouckém kraji. 

Činnost v oblasti regionálních funkcí v kraji zajišťují metodičky oddělení regionálních služeb knihovnám 
Olomouckého kraje (RSKOK). Plánovaný pracovní úvazek na tuto činnost (2,5) nebyl v roce 2019 naplněn, 
vzhledem k pracovní neschopnosti a odchodu na mateřskou dovolenou činil skutečný přepočtený stav 2,25. 
I přes složitou personální situaci byl zachován kontakt s pověřenými knihovnami v Olomouckém kraji. Meto-
dičky oddělení RSKOK navštívily vybrané knihovny v regionech Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Přerov 
a Šumperk.

Porovnání činnosti knihoven Olomouckého kraje s metodickým materiálem MK ČR Standardy – veřejných 
knihovnických a informačních služeb bylo vypracováno za roky 2016 až 2018 a vystaveno na webu www.vkol.cz/
regionalni-funkce.

Prostřednictvím pověřených knihoven i metodiček RSKOK byl připomínkován materiál Zásady pro zajištění 
a financování výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj pro výkon regionálních funkcí v pověřených knihovnách v roce 2019 vyčlenil částku 
11 530 000 Kč, vzhledem k nárůstu tarifních mezd zaměstnanců ve veřejné sféře, ke kterému došlo v průběhu 
roku, byla částka během roku navýšena ještě o 400 000 Kč. Dohromady Olomoucký kraj pro výkon regionálních 
funkcí poskytl formou dotace 11 930 000 Kč. K podpisu smluv o finančním zajištění regionálních funkcí mezi 
Olomouckým krajem a pověřenými knihovnami došlo v roce 2019 již v polovině ledna. Pověřené knihovny měly 
finanční prostředky k dispozici již během měsíce února a díky tomu všechny regiony poskytovaly regionální 
služby v roce 2019 celoročně bez přerušení. 

Rozdělení financí na výkon regionálních funkcí v roce 2019

Městská knihovna Šumperk 2 254 125 Kč

Městská kulturní zařízení Jeseník, p. o. 679 094 Kč

Městská knihovna Prostějov 2 293 655 Kč

Knihovna města Olomouce 2 827 246 Kč

Městská knihovna v Přerově 1 312 387 Kč

Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. 740 873 Kč

Městská knihovna Lipník nad Bečvou 574 620 Kč

Vědecká knihovna v Olomouci 1 248 000 Kč

Celkem 11 930 000 Kč

2.14 VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Vzdělávací programy pro knihovníky byly dle charakteru jednotlivých akcí pořádány v přednáškovém sále 
budovy na ul. Bezručova 3 a v počítačové učebně na ul. Ostružnická 3. Celkem proběhlo 17 akcí s účastí 289 kni-
hovníků. Novinkou byl e-learningový knihovnický kurz, který byl uspořádán ve spolupráci s Moravskou zem-
skou knihovnou v Brně. Kurz v rozsahu 80 hodin obsahoval 15 modulů, z nichž každý byl zakončen testem nebo 
praktickým úkolem. Kurz úspěšně ukončilo 8 účastníků, kterým bylo vydáno osvědčení o absolvování.

2.15 VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO KNIHOVNÍKY V ROCE 2019 

  27. března Komunitní inspiromat Po stopách staříčků (tipy pro práci s regionální tématikou). Lektorka Mgr. Jana 
Vaculíková z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín,

  2. dubna Téma holokaustu v české a překladové literatuře. Prof. PhDr. Svatava Urbanová,

  17. dubna Konzervátorské minimum pro knihovníky. Specialisté z Národní knihovny ČR a Ateliéru restaurování 
papíru, knižní vazby a dokumentů z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice,
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  14. května Proč ještě nepůjčujeme e-knihy. PhDr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích,

  22. května Specifika sociálně znevýhodněného prostředí a jeho vliv na vzdělávání dětí a mládeže – role knihovny. 
Bc. Markéta Mížová,

  2. října Jak využít YouTube ve výuce a v knihovnách. Mgr. Vanda Vaníčková, PhD.,

  3. října Duševně nemocní mezi námi. Mgr. et Ing. Soňa Plháková – centrum Sámovka,

  11. října Setkání knihovníků Olomouckého kraje,

  16. října Nové metody a procesy nejen v akvizici. Karolína Abrahámková, Martin Lipert,

  13. listopadu Knihovny a booktubeři. Miroslav Linc a Bc. Tomáš Pipota,

  20. listopadu Tvoříme koncepci knihovny. Mgr. Tomáš Štefek, Kabinet informačních služeb a knihovnictví 
Masarykovy univerzity v Brně,

  27. listopadu Zlatý fond české literatury. Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.

Kurzy podpořené v programu VISK 2

  24. dubna Video ve službách knihovny. Martin Benčík, Knihovna města Olomouce,

  22. května Učíme děti a mládež kódovat aneb jak začít a kam směřovat. Ing. Dana Calábková,

  11. září Práce s tablety. Mgr. Jiří Zacpal, PhD.,

  23. září Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi. Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.,

  6. září Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami. Doc. PhDr. Richard Papík, PhD. 

Do třetího ročníku ankety Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje bylo nominováno osm knihovnic 
z knihoven s úvazkem méně než 15 hodin. Vítězkou ankety se stala Květoslava Havlíčková z Obecní knihovny 
ve Vikýřovicích, na druhém místě se umístily Hana Slabá z Místní knihovny Horní Moštěnice a Pavla Žáčková 
z Obecní knihovny Bystročice, na třetím místě byla Anna Honelová z Obecní knihovny Újezd. Ocenění vyzna-
menaným knihovnicím bylo předáno na slavnostním Setkání knihovníků Olomouckého kraje 11. října v sále 
Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci.

Slavnostní vyhlášení 3. ročníku ankety Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje proběhlo v prostorách Vlastivědného 
muzea v Olmouci.
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2.16 EDIČNÍ, PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

Kulturní revue KROK, kterou každoročně vydává knihovna v nákladu 700 kusů, se v roce 2019 věnovala těmto 
oblastem: 

č. 1 / 2019 Knihovny, knihkupci a knižní kultura,

č. 2 / 2019 Pivovarnictví,

č. 3 / 2019 Turistika / turistické kluby,

č. 4 / 2019 Přelomový listopad 1989.

Přehled publikační činnosti

Periodika (čtvrtletník KROK) 1

Publikace 4

Články a odborné texty 13

Tiskové zprávy 7

Propagační činnost knihovny byla zaměřena zejména na zviditelnění akcí pro veřejnost, výstav a s nimi spoje-
ných vernisáží, které knihovna během roku 2019 pořádala. Stejně jako předchozí rok byly akce prezentovány 
hlavně pomocí plakátů jak v knihovně, tak na frekventovaných bezplatných místech (areál olomoucké univer-
zity, kavárny, výlohy antikvariátů či kino Metropol), dále formou bannerů běžících na televizních obrazovkách 
v hlavní budově a prostřednictvím bannerů a aktualit na webové stránce knihovny. Zájemcům, jejichž počet se 
neustále zvyšuje a na konci roku 2019 dosahoval téměř k sedmi stovkám, byl každý měsíc zasílán přehled akcí 
formou newsletteru.

Větší pozornost byla dána propagaci květnové Noci literatury a zejména listopadového koncertu Letní kapely 
v Jazz Tibet Clubu, který byl jedinou placenou akcí knihovny za rok 2019. V obou případech proběhlo oznámení 
v Rádiu Haná a na portálu olomouckadrbna.cz. Tyto aktivity byly hrazeny Olomouckým krajem. Pro propagaci 
koncertu byly navíc využity placené výlepové plochy v Olomouckém kraji. 
Stejně jako v předchozích letech jsou nadále využívány sociální sítě, a to především Facebook a Twitter, jejichž 
počty sledujících neustále stoupají. Kromě knihovního facebookového profilu nadále funguje profil Německé 
knihovny a také profil bezplatného kurzu programování pro děti CoderDojo. V roce 2019 byl rovněž obnoven 
profil revue KROK. Kromě propagací akcí se knihovna prostřednictvím sociálních sítí snaží přiblížit dění z kni-
hovního zákulisí, ukázat nové knižní přírůstky a sdělovat aktuální informace. Knihovna příspěvky nesponzoruje. 
Události k akcím knihovna šíří díky sdílení na jiných profilech (fakulty a katedry Univerzity Palackého, Člověk 
v tísni, turistické kluby atd.), jsou také sdíleny na profilech uzavřených skupin, např. Akce Olomouc a okolí.

Akce jsou rovněž zveřejňovány na portále olomouc.cz, webových a facebookových stránkách Olomouckého 
kraje a statutárního města Olomouc a v měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek. Pravidelně se objevují na face-
bookové a webové stránce UPdate (Univerzitní kulturní revue) a Art of Olomouc. Na konci roku 2019 byla 
domluvena spolupráce s Rádiem Haná na bezplatném zveřejňování akcí v tištěném magazínu Akce Zábava.

Na podzim roku 2019 se začal připravovat nový jednotný vizuální styl, který dosud knihovna postrádala. Bylo 
připraveno nové variabilnější logo, dále byly vybrány základní barvy a nové fonty spolu se způsobem grafického 
řešení merkantilních a informačních tiskovin a ostatních nosičů informací. Jeho autorem je grafik Jan Košátko. 
Nový jednotný vizuální styl začne knihovna používat začátkem roku 2020.

Největší proměnou prošlo zejména logo knihovny. To se nyní skládá ze dvou částí. První část tvoří již zažitá 
zkratka VKOL vytvořená z písma Neue Machina, jehož písmeno V svým tvarem připomíná otevírající se knihu 
a bude také základem pro grafické prvky na nových webových stránkách knihovny, na nichž se začalo stejně 
jako na vizuálním stylu pracovat již během roku 2019. Druhou částí loga je pak celý název knihovny. Logo má 
jak vertikální, tak horizontální variantu.

Za základní komunikační barvu, a to i nového webu, byla vybrána modrá spolu s dalšími čtyřmi barvami, které 
se budou používat pouze jako doplňkové, a to především na webu a v propagační části vizuální identity (letáky, 
plakáty, online komunikace).

Cílem zavedení nového jednotného vizuálního stylu knihovny bylo zejména sjednocení a zjednodušení tvorby 
grafických materiálů na základě přesných pravidel a doporučení. Důsledná implementace nového vizuálního 
stylu proběhne v roce 2020.
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Publikace vydané Vědeckou knihovnou v Olomouci

GIEDROJĆ, Barbara. Legenda Piłsudski: katalog výstavy. Překlad Lubomír Novotný a Petra Kubíčková. 1. vydání. 
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. 55 s. ISBN 978-80-7053-326-0.

GLONEK, Jiří. Na Jeseníky!: o putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. 1. vydání. 
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. 575 s. ISBN 978-80-7053-327-7.

HOLÁSKOVÁ, Jitka, ed. a KORHOŇ, Miloš, ed. Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2018. 
1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. 61 s. ISBN 978-80-7053-325-3. Dostupné také z: 
https://www.vkol.cz/data/soubory/vyrocni_zpravy/VZ2018.pdf 

KRUŠINSKÝ, Rostislav, ed. Bibliotheca Antiqua 2019: sborník z 28. konference, 13.–14. listopadu 2019, Olomouc. 
1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. 141 s. ISBN 978-80-7053-328-4 (VKOL). ISBN 978-80- 
-86249-88-9 (SDRUK).

KROK: kulturní revue Olomouckého kraje. Olomouc: Vědecká knihovna, 2019, roč. 16, č. 1–4. ISSN 1214-6420. ISSN 
1214-648X (elektronická verze). Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/krok---kulturni-revue-olo-
mouckeho-kraje/clanek/archiv-casopisu-krok/

Další publikační činnost

CALÁBKOVÁ, Dana. Bezplatné kluby programování CoderDojo. Duha: informace o knihách a knihovnách 
z Moravy. 2019, roč. 33, č. 4, s. 7–8. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: https://duha.mzk.cz/clanky/bezplatne-klu-
by-programovani-coderdojo 

GLONEK, Jiří. Apoštolové turismu v Jeseníkách. KROK: kulturní revue Olomouckého kraje. 2019, roč. 16, č. 3, 
s. 5–7. ISSN 1214-6420. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/Krok_3_2019%20%20www.pdf

HÁJEK, Martin. Komunální politici německé menšiny v Olomouci 1918–1938. Vlastivědný věstník moravský. 2019, 
roč. 71, č. 2, s. 161–170. ISSN 0323-2581.

HÁJEK, Martin. Vrahovice v moderní době: dějiny obce v letech 1885–1973. Vrahovice: Spolek za staré Vrahovice, 
2019. 166 s. ISBN 978-80-270-6702-2.

HOLÁSKOVÁ, Jitka. Činnost sekce SDRUK pro historické fondy. In: HOREJŠOVÁ, Martina, ed. Sdružení kniho-
ven České republiky v roce 2018: ročenka [online]. V Praze: Sdružení knihoven ČR, 2019, s. 68-69 [cit. 2019-12-11]. 
ISBN 978-80-86249-84-2. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20
SDRUK%202018_final.pdf

KUBÍČKOVÁ, Petra. Eduard Hölzel: ein erfolgreicher Verleger zwischen Olmütz und Wien. In: WIESINGER, Bar-
bara N., ed. Innovation aus Tradition: 175 Jahre Verlag Ed. Hölzel. Wien: Ed. Hölzel Verlag, 2019, s. 92-95. ISBN 978-3- 
-99068-009-4. Dostupné také z: https://digi2.hoelzel.at/public/fest175_bb/html5/index.html?&locale=DEU&pn=4

NOVOTNÝ, Lubomír. Bohuš Vybíral – Studijní (Universitní) knihovna a Palackého univerzita v letech 
1945(6)–1951. Střední Morava: vlastivědná revue. 2019, roč. 25, č. 47, s. 101–106. ISSN 1211-7889.

NOVOTNÝ, Lubomír. Diskurs o knihách, knihovnách, knihovnictví, knihkupcích a nakladatelích za třetí 
republiky. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav, ed. Bibliotheca Antiqua 2018: sborník z 28. konference, 13.–14. listopadu 2019, 
Olomouc. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019, s. 79–84. ISBN 978-80-7053-328-4 (VKOL). ISBN 
978-80-86249-88-9 (SDRUK).

NOVOTNÝ, Lubomír. Divizní generál Karel Husárek (1893–1972): významné osobnosti spojené s městy, měs-
tysy a obcemi okresu Prostějov (VIII.) KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2019, roč. 16, č. 2, s. 53–56. ISSN 
1214-6420. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/Krok%202-2019%20www_fin%C3%A1l-
n%C3%AD%20verze%20na%20web.pdf

NOVOTNÝ, Lubomír. Klopotovice – rodiště divizního generála Ondřeje Mézla (1887–1968): významné osobnosti 
spojené s městy, městysy a obcemi okresu Prostějov (VII.) KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2019, roč. 16, 
č. 4, s. 60–62. ISSN 1214-6420. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/Krok%201-2019%20www_
fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf

NOVOTNÝ, Lubomír. Krčmaň, Hölzel a jiné příběhy…: regionální dějiny a jejich výzkum a prezentace Vědeckou 
knihovnou v Olomouci. In. PUDLOVSKÁ, Alena, ed. Knihovny současnosti 2019: sborník z 27. ročníku konference, 
konané, 10.–12. září 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [online]. Praha: Sdružení kniho-
ven ČR, verze 2.0 z 24. 11. 2019, s. 165–172 [cit. 2019-12-11]. ISBN 978-80-86249-89-6. (Sdružení knihoven České 
republiky). ISBN 978-80-7051-278-4. (Moravská zemská knihovna v Brně). Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/
xinha/sdruk/2019/KKS2019/Sbornik_KKS19.pdf 
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NOVOTNÝ, Lubomír. Mostkovický rodák „hanácké generál“ František Kravák: významné osobnosti spojené 
s městy, městysy a obcemi okresu Prostějov (IX.) KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2019, roč. 16, č. 3, 
s. 62–63. ISSN 1214-6420. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/Krok_3_2019%20%20www.pdf

NOVOTNÝ, Lubomír. Právník František Doležel (1900-1972): významné osobnosti spojené s městy, městysy 
a obcemi okresu Prostějov (X.) KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2019, roč. 16, č. 4, s. 45–46. ISSN 1214-
6420. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/www%2Ckrok_4_2019..pdf

KROK 2019
ročník 16. 4
Kulturní Revue  
Olomouckého Kraje

TÉMA ČÍSLA:
Přelomový  
listopad 1989

Z OBSAHU:
Rozhovor s historikem 
Pavlem Urbáškem
Pád režimu v Jeseníku
Sametová revoluce 
v Přerove pohledem 
Státní bezpečnosti
Rozhovor s Martinem 
Šinkovským o komiksu 
Trikolora
Životní příběh disidenta 
Miloše Košíčka
Osudy právníka Františka 
Doležela
Sametová revoluce 
objektivem fotografa 
Petra Zatloukala
Vzpomínka na Stanislava 
Vymětala
Portrét loštického 
rodáka Richarda Fischera

Poslední číslo čtvtletníku KROK bylo v roce 2019 věnováno 30. výročí listopadových událostí 1989.
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3. Provozní část

3.1 ŘÍZENÍ A KONTROLY

V roce 2019 došlo ke změně statutárního zástupce. K 30. červnu 2019 se vzdala pracovního místa ředitele dosa-
vadní ředitelka RNDr. Jitka Holásková. Na dobu od 1. července do 30. září 2019 byl pověřen vedením knihovny její 
zástupce, Mgr. Miloš Korhoň. K 1. říjnu 2019 byla do funkce jmenována nová ředitelka, RNDr. Bc. Iveta Tichá.

V roce 2019 byla provedena ve VKOL jedna vnější kontrola. Jednalo se o kontrolu použití přidělených dotací a úče-
lovosti finančních prostředků poskytnutých za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, kontrolu hospodaření a kontrolu 
dodržování obecně závazných předpisů provedenou zřizovatelem ve dnech 9.–12. 7, 15.–18. 7. a 22. 7. 2019. Termín 
kontroly byl stanoven dle Zásad hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem  v návaz-
nosti  na změnu statutárního zástupce. Kontrola ve svých závěrech shledala dvě porušení. Jednalo se o pochy-
bení v oblasti uveřejnění smluv v Registru smluv, kdy nebyla zveřejněna jedna soukromoprávní smlouva, na níž 
se vztahovala povinnost uveřejnění, a pochybení v účtování o pořízeném dlouhodobém hmotném majetku, kdy 
bylo účtováno o software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat, jako 
o dlouhodobém nehmotném majetku. Obě pochybení byla v průběhu kontroly odstraněna. Kontrola navrhla ještě 
dvě doporučení, jedno v oblasti zveřejňování smluv v Registru smluv a druhé se týkalo aktualizace kalkulací cen 
za pronájem nebytových prostor.

V rámci vnitřních kontrol nebyly v roce 2019 zjištěny žádné závažné nedostatky v činnosti.

3.2 OPRAVY A ÚDRŽBA

Na opravy a údržbu bylo vynaloženo celkem 555 009,15 Kč, z toho výměna kotlů v objektu Ostružnická 
přišla na 325 584,38 Kč, drobné opravy nemovitého majetku (především elektroinstalace, osvětlení, výtahy) 
na 165 825,16 Kč, opravy a údržba vozidel 24 717,68 Kč a opravy movitého majetku 38 881,93 Kč.

Zrekonstruovaná byla kotelna v objektu Holická, tuto rekonstrukci provedl a financoval zřizovatel v objemu 
1 595 357,29 Kč.

3.3 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Mezi úkoly, které rok 2019 postavil před oddělení informačních technologií, lze uvést například otevření budovy 
depozitáře v Hejčíně a její připojení do knihovní datové sítě i do sítě Olomouckého kraje. Provoz v nových 
podmínkách si vyžádal zajištění tisku čtenářských žádanek přímo v depozitáři pro zajištění snazšího vyhledá-
vání objednaných knih. V souvislosti se stěhováním knih z tzv. červeného kostela do depozitáře v Hejčíně došlo 
k vřazení vybraného fondu, což zahrnovalo úpravu signatur vybraných exemplářů.

Ve studovně vázaných novin byla zprovozněna nová barevná tiskárna a kopírka umožňující mimo jiné skeno-
vání textu do strojově čitelné podoby (OCR).

Vzhledem k velké poruchovosti a stáří byla provedena výměna klimatizace v serverovně hlavní budovy. Výměna 
zahrnovala i připojení servisního panelu pro lepší identifikaci stavu klimatizace a výměnu potrubí mezi vnitřní 
a vnější klimatizační jednotkou. Šlo o poměrně rozsáhlý zákrok, proto byla výměna naplánována a provedena 
v době zavření knihovny během letních prázdnin, kdy bylo možné omezit provoz serverovny bez dopadu na čtenáře.

V prvním pololetí roku 2019 probíhaly přípravy výběrového řízení na dodavatele nových webových stránek. 
V polovině roku byla díky nejnižší nabídkové ceně vybrána firma ESMEDIA Interactive s.r.o., která v součin-
nosti s oddělením IT prováděla programovací a přípravné práce na nasazení nových stránek v úvodu roku 2020. 

Během roku došlo k přesměrování jednotné informační brány na portál Knihovny.cz, který mimo jiné poskytuje 
jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven.

V souvislosti se změnou úložiště CESNET byl proveden přesun dat z původního úložiště v Brně do nového úlo-
žiště v Ostravě. Z důvodu zabezpečení byla nastavena nová pravidla pro přihlašování do sítě EDUROAM.

Na podzim roku 2019 byl spuštěn ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou e-learningový kurz pro knihov-
níky pod názvem Knihovnický kurz – Olomoucký kraj. Kurz koncem roku 2019 úspěšně absolvovalo 8 knihovnic.
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4. Ekonomická část
Základní ekonomické údaje 

Výnosy za rok 2019  

Dotace celkem 57 257 125,27

 od zřizovatele 54 731 331,11

 ze státního rozpočtu 611 458,00

 od Úřadu práce Olomouc 0,00

 od Města Jeseník 40 000

 od Česko-německého fondu budoucnosti 160 000

 transferový podíl odpisy 1 714 336,16

Výnosy z vlastní činnosti 3 167 533,70

 z prodeje služeb a výrobků 2 712 672,46

 z pronájmu 164 730,81

 čerpání fondů 84 084,38

 ostatní 212 490,87

Výnosy za rok 2019 celkem 60 431 103,79

Náklady za rok 2019

osobní náklady (mzdy, odvody, FKSP) 40 075 598,00

nákup knih vč. zvukových 949 024,04

nákup časopisů 316 691,66

přístup do databází 448 637,07

internet 275 880,00

vazby knih externí 517 040,00

nájem skladových prostor 710 073,00

ostatní náklady 15 229 789,88

Náklady za rok 2019 celkem 58 522 733,65

Hospodářský výsledek za rok 2019   1 908 370,14 
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5.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, INFORMACE PRO UŽIVATELE

Název organizace:  Vědecká knihovna v Olomouci

Sídlo:  Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc

IČ: 00100625

DIČ: CZ00100625

ID datové schránky  :  yswjrie

Telefon:  585 205 300

 

E-mail: vkol@vkol.cz

Web:  www.vkol.cz

 

Služby pro veřejnost: 

pondělí–pátek  8.30–19.00

sobota  9.00–13.00

 

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci

Adresa: Ostružnická 3, 779 11 Olomouc

Telefon: 585 222 375

E-mail:  region@vkol.cz

 

Depozitář Hejčín 

Adresa:  Tomkova 44, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 205 320
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5.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka RNDr. Bc. Iveta Tichá

Zástupce ředitelky Mgr. Miloš Korhoň

Informační technologie Ing. Dana Calábková

Doplňování a zpracování fondů Mgr. Kateřina Adamová

     Akvizice Bc. Gabriela Prucková

     Akvizice periodik Jaroslava Nakládalová

     Multimediální studovna Bc. Vlasta Horáčková

     Jmenné zpracování fondů Mgr. Lenka Hrubá

     Věcné zpracování fondů Bc. Marcela Stachová

Ekonomika a provoz Ing. Radomíra Olšinová

     Úsek správy a provozu Dagmar Tichá

Informační služby Mgr. Alexandr Hejmovský

     Hlavní studovna  

     Bibliografie  

Půjčovní služby Mgr. Alena Krupičková

     Úsek půjčovních služeb Věra Svozilová

     Výpůjční pult  

     Úsek meziknihovních služeb a studovna vázaných novin Božena Zdeňková

     Volný výběr  

     Německá knihovna  

     Anglo-americká knihovna  

     Studovna vázaných novin  

Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje Mgr. Zdeňka Daňková

Správa fondu a historické fondy Mgr. Miloš Korhoň

     Úsek historických fondů  

     Úsek správy fondů Mgr. Jitka Šimečková

     Knihařská a restaurátorská dílna  

     Mikrografické pracoviště  

     Digitalizační pracoviště  
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5.3 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2019

Mgr. Adamová Kateřina

Baiza Dušan

Bielská Květoslava

Bílá Šárka

Borůvková Lenka

Buchtová Marcela

Ing. Calábková Dana

Coufalová Pavla

Mgr. Daňková Zdeňka

Bc. Dvorská Miroslava

Bc. Fňukalová Blanka

Glombíčková Monika

Mgr. Glonek Jiří

Mgr. Hájek Martin

Halová Vlasta

Havlíčková Pavla Eliška

Mgr. Hejmovský Alexandr

Mgr. Heloňová Michaela

Mgr. Hofmanová Martina

Hofschneiderová Věra

Bc. Horáčková Vlasta

Houserek Jan

Mgr. Hrubá Lenka

Mgr. Hufová Kateřina

Mgr. Chalupa Tomáš

Ing. Ivanovová Stanislava

Jiříčková Renáta

Jurečková Pavlína

Johnová Jana

Bc. Jurníčková Alena

Kačanovská Jaroslava

Kadlčíková Eva

Kleinová Lenka

Kleinwächterová Jaroslava

Bc. Konečný Jaroslav

Konštacká Michaela

Mgr. Korhoň Miloš

Mgr. Krátká Libuše

Ing. Kröner Pavel

Krsková Martina

Mgr. Krupičková Alena

Mgr. Krušinský Rostislav

Mgr. Kubíčková Petra

Mgr. Kurialová Lenka

Mgr. Kvapilová Nela

Ing. Lauko Petr

Lavičková Helena

Lovečková Jitka

Macháčková Silvie

PhDr. Machačová Libuše

PhDr. Machátová Xenie

Mátl Pavel

Bc. Mutnianová Ivana

Nagy Blanka

Nakládalová Jaroslava

Mgr. Novotný Lubomír

Bc. Odstrčilová Martina

Ing. Olšinová Radomíra

Mgr. Pernička Michal

Pokorná Alena

Mgr. Pokorná Veronika

Pollák Petr

Bc. Prucková Gabriela

Rypar Zdeněk

Mgr. Schuster Břetislav

Schůtová Miluše

Mgr. Sládková Jitka

Bc. Sochor Lukáš

PhDr. Spáčil Jiří

Bc. Stachová Marcela

Strnadová Marie

Svozilová Věra

Šenková Irena

PhDr. Šimková Lenka

Mgr. Šimečková Jitka

Šimúnová Eliška

Mgr. Šinclová Gabriela

Bc. Škvír Ivo

Bc. Šumpíková Jana

Švarcová Alžběta

Tallová Renata

Tichá Dagmar

RNDr. Bc. Tichá Iveta

Bc. Tračíková Markéta

Vachutka Havel

Vaculčíková Marie

Vančo Radim Dis.

Velenová Olga

Vitásek Vladimír

Mgr. Vitásková Anna

Vítková Radomíra

Mgr. Zatloukalová Hana

Zdeňková Božena

Zdráhalová Marcela

Žáčková Helena

Bc. Žáčková Pavla

Žáčková Simona

Bc. Živný Marek, DiS.

Celkem 98 pracovníků
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5.4 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0

21–30 let 0 2 2 2

31–40 let 7 12 19 20

41–50 let 9 30 39 40

51–60 let 5 15 20 20

61 a více let 3 15 18 18

celkem 24 74 98 100

% 24 76 100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

dosažené vzdělání muži ženy celkem % z toho knihovnické

základní 0 3 3 3

vyučen 3 7 10 10

úplné střední 0 5 5 5

úplné střední odborné 4 23 27 28 4

vyšší odborné 1 0 1 1

vysokoškolské 16 36 52 53 21

celkem 24 74 98 100 25

doba trvání počet %

do 5 let 30 31

do 10 let 13 13

do 15 let 19 19

do 20 let 9 9

nad 20 let 27 28

celkem 98 100

nástupy do pracovního poměru 10

odchody z pracovního poměru 9

průměrný počet zaměstnanců v roce 2019 ve fyzických osobách 97,52

průměrný počet zaměstnanců v roce 2019 v přepočtených stavech 89,41

průměrný hrubý měsíční plat za rok 2019 26 981
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5.5 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Tabulka č.7 a

Adresa :

IČ 00100625 ORG

Skutečnost z toho:
celkem   Hlavní činnost Doplňková  činnost

1)    Náklady a výnosy    
Náklady celkem 58 522 733,65 58 488 134,05 34 599,60

z toho: daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

Výnosy celkem 60 431 103,79 60 266 372,98 164 730,81

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 908 370,14 1 778 238,93 130 131,21

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 908 370,14 1 778 238,93 130 131,21

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 194 033,98 63 902,77 130 131,21
b) Transferový podíl (účet 672) 1 714 336,16 1 714 336,16 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření
194 033,98

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 194 033,98

1 714 336,16

6 808 689,85

3) Závazné ukazatele
Schválená částka Skutečnost % plnění

Limit mzdových prostředků 29 657 070,00 29 669 612,00 100,04%
Průměrný přepočtený počet pracovníků 92,53 89,41 96,63%
Odvody z fondu investic /odpisy/ 3 922 992,00 3 922 992,00 100,00%
Odvody z fondu investic  /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp.

Pozn. 

4) Fondy

Stav k 1.1.2019 Tvorba Čerpání Stav k Finanční krytí k
31.12.2019 31.12.2019

Fond odměn 120 269,00 0,00 0,00 120 269,00 120 269,00

FKSP 309 654,34 578 969,00 490 601,00 398 022,34 374 053,34
Rezervní fond 577 931,29 36 168,29 15 500,00 598 599,58 598 599,58
Fond investic 648 250,38 4 654 553,40 4 600 357,38 702 446,40 702 446,40

celkem 1 656 105,01 5 269 690,69 5 106 458,38 1 819 337,32 1 795 368,32

00100625 1601,00

Název organizace : Vědecká knihovna v Olomouci
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………

Bezručova 1180/3
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………

………………………………                                                                  ………….…..……………………………

Schválený 
rozpočet
celkem jednotka - Kč na 2 des. místa

52 562 000,00

53 093 000,00

 - Návrh na příděly do fondů:

 -  Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)     

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019

jednotka -  Kč na 2 des. místa
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5.6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ 2019

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnostČíslo

sestavená k 31.12.2019, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, 585205392
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

1 A. NÁKLADY CELKEM      58 488 134,05          34 599,60      55 553 845,71          42 120,00

2 A.I. Náklady z činnosti      58 460 973,12          34 599,60      55 530 204,47          42 120,00

3 A.I.1. Spotřeba materiálu            501       2 547 326,69               0,00       1 748 594,42               0,00

4 A.I.2. Spotřeba energie              502       2 348 971,09           3 009,60       1 851 783,61               0,00

5 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatel 503               0,00               0,00               0,00               0,00

6 A.I.4. Prodané zboží                 504               0,00               0,00               0,00               0,00

7 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506               0,00               0,00               0,00               0,00

8 A.I.6. Aktivace oběžného majetku     507               0,00               0,00               0,00               0,00

9 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výr 508        -127 371,71               0,00          12 217,98               0,00

10 A.I.8. Opravy a udržování            511         555 009,15               0,00         256 301,30               0,00

11 A.I.9. Cestovné                      512         136 926,22               0,00         121 812,73               0,00

12 A.I.10. Náklady na reprezentaci      513          72 472,00               0,00          29 426,00               0,00

13 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních 516               0,00               0,00               0,00               0,00

14 A.I.12. Ostatní služby               518       7 708 039,70          31 590,00       9 090 870,61          42 120,00

15 A.I.13. Mzdové náklady               521      29 669 612,00               0,00      27 742 954,00               0,00

16 A.I.14. Zákonné sociální pojištění   524       9 749 067,00               0,00       9 149 084,00               0,00

17 A.I.15. Jiné sociální pojištění      525          77 950,00               0,00          75 063,00               0,00

18 A.I.16. Zákonné sociální náklady     527         958 279,92               0,00         941 742,35               0,00

19 A.I.17. Jiné sociální náklady        528               0,00               0,00               0,00               0,00

20 A.I.18. Daň silniční                 531               0,00               0,00               0,00               0,00

21 A.I.19. Daň z nemovitostí            532               0,00               0,00               0,00               0,00

22 A.I.20. Jiné daně a poplatky         538          20 740,00               0,00          34 740,00               0,00

24 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z pro 541               0,00               0,00               0,00               0,00

25 A.I.23. Jiné pokuty a penále         542               0,00               0,00               0,00               0,00

26 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předá 543               0,00               0,00               0,00               0,00

27 A.I.25. Prodaný materiál             544               0,00               0,00               0,00               0,00

28 A.I.26. Manka a škody                547               0,00               0,00               0,00               0,00

29 A.I.27. Tvorba fondů                 548               0,00               0,00               0,00               0,00

30 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku  551       4 207 053,40               0,00       3 980 504,00               0,00

31 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný  552               0,00               0,00               0,00               0,00

32 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný ma 553               0,00               0,00               0,00               0,00

33 A.I.31. Prodané pozemky              554               0,00               0,00               0,00               0,00

34 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv    555               0,00               0,00               0,00               0,00

35 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných 556           3 699,00               0,00          33 755,00               0,00

36 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledá 557               0,00               0,00               0,00               0,00

37 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodob 558         531 889,66               0,00         422 801,00               0,00

38 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti   549           1 309,00               0,00          38 554,47               0,00

39 A.II. Finanční náklady          27 160,93               0,00          23 641,24               0,00

40 A.II.1. Prodané cenné papíry a podíl 561               0,00               0,00               0,00               0,00

41 A.II.2. Úroky                        562               0,00               0,00               0,00               0,00

42 A.II.3. Kurzové ztráty               563          27 160,93               0,00          23 641,24               0,00

43 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou  564               0,00               0,00               0,00               0,00

44 A.II.5. Ostatní finanční náklady     569               0,00               0,00               0,00               0,00

45 A.III. Náklady na transfery               0,00               0,00               0,00               0,00

46 A.III.1. Náklady vybraných ústředníc 571               0,00               0,00               0,00               0,00

47 A.III.2. Náklady vybraných místních  572               0,00               0,00               0,00               0,00
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VZZ 2019

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnostČíslo

sestavená k 31.12.2019, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, 585205392
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

55 A.V. Daň z příjmů               0,00               0,00               0,00               0,00

56 A.V.1. Daň z příjmů                  591               0,00               0,00               0,00               0,00

57 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjm 595               0,00               0,00               0,00               0,00

58 B. VÝNOSY CELKEM      60 266 372,98         164 730,81      57 001 065,64         156 721,21

59 B.I. Výnosy z činnosti       3 002 802,89         164 730,81       2 852 221,08         156 721,21

60 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních vý 601         264 070,07               0,00          96 592,65               0,00

61 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb       602       2 448 602,39               0,00       2 507 583,62               0,00

62 B.I.3. Výnosy z pronájmu             603               0,00         164 730,81          15 000,00         156 721,21

63 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží      604               0,00               0,00               0,00               0,00

67 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkon 609               0,00               0,00               0,00               0,00

68 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prod 641          30 000,00               0,00               0,00               0,00

69 B.I.10. Jiné pokuty a penále         642               0,00               0,00               0,00               0,00

70 B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledáv 643               0,00               0,00               0,00               0,00

71 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu   644               0,00               0,00               0,00               0,00

72 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobéh 645               0,00               0,00               0,00               0,00

73 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobéh 646               0,00               0,00               0,00               0,00

74 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků     647               0,00               0,00               0,00               0,00

75 B.I.16. Čerpání fondů                648          84 084,38               0,00          30 000,00               0,00

76 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti    649         176 046,05               0,00         203 044,81               0,00

77 B.II. Finanční výnosy           6 444,82               0,00           2 985,32               0,00

78 B.II.1. Výnosy z prodeje cenných pap 661               0,00               0,00               0,00               0,00

79 B.II.2. Úroky                        662           2 552,07               0,00           2 985,32               0,00

80 B.II.3. Kurzové zisky                663           3 892,75               0,00               0,00               0,00

81 B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou h 664               0,00               0,00               0,00               0,00

83 B.II.6. Ostatní finanční výnosy      669               0,00               0,00               0,00               0,00

94 B.IV. Výnosy z transferů      57 257 125,27               0,00      54 145 859,24               0,00

95 B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních  671               0,00               0,00               0,00               0,00

96 B.IV.2. Výnosy vybraných místních vl 672      57 257 125,27               0,00      54 145 859,24               0,00

106 C.1. Výsledek hospodaření před zdaně       1 778 238,93         130 131,21       1 447 219,93         114 601,21

107 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč       1 778 238,93         130 131,21       1 447 219,93         114 601,21

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 
osoby:

Podpis osoby 
odpovědné za 
sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

7.2.2020 7.2.2020

585205391

9:53
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5.7 ROZVAHA

Rozvaha 2019

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2019, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, 585205392
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

1 AKTIVA     295 556 375,83      76 879 382,54     218 676 993,29     211 993 312,65

2 A. Stálá aktiva     288 563 141,92      76 771 907,54     211 791 234,38     203 011 403,60

3 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek       6 268 197,10       5 781 170,10         487 027,00         102 109,90

4 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a v 
012

              0,00               0,00               0,00               0,00

5 A.I.2. Software                      013       4 566 669,18       4 527 142,18          39 527,00         102 109,90

6 A.I.3. Ocenitelná práva              014               0,00               0,00               0,00               0,00

7 A.I.4. Povolenky na emise a preferen 015               0,00               0,00               0,00               0,00

8 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný ma 018       1 254 027,92       1 254 027,92               0,00               0,00

9 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný m 019               0,00               0,00               0,00               0,00

10 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmot 
041

        447 500,00               0,00         447 500,00               0,00

11 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodo 051               0,00               0,00               0,00               0,00

12 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek  035               0,00               0,00               0,00               0,00

13 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek     282 257 944,82      70 990 737,44     211 267 207,38     202 871 843,70

14 A.II.1. Pozemky                      031       5 915 032,00               0,00       5 915 032,00       6 318 405,00

15 A.II.2. Kulturní předměty            032           5 200,00               0,00           5 200,00           5 200,00

16 A.II.3. Stavby                       021     211 158 992,98      23 633 308,15     187 525 684,83     190 329 325,65

17 A.II.4. Samostatné hmotné movité věc 022      33 980 533,91      29 259 243,36       4 721 290,55       6 218 913,05

18 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých p 025               0,00               0,00               0,00               0,00

19 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný maj 028      18 098 185,93      18 098 185,93               0,00               0,00

20 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný ma 029               0,00               0,00               0,00               0,00

21 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotn 042               0,00               0,00               0,00               0,00

22 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouho 052               0,00               0,00               0,00               0,00

23 A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek u 036      13 100 000,00               0,00      13 100 000,00               0,00

24 A.III. Dlouhodobý finanční majetek               0,00               0,00               0,00               0,00

25 A.III.1. Majetkové účasti v osobách  061               0,00               0,00               0,00               0,00

26 A.III.2. Majetkové účasti v osobách  062               0,00               0,00               0,00               0,00

27 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené 063               0,00               0,00               0,00               0,00

29 A.III.5. Termínované vklady dlouhodo 068               0,00               0,00               0,00               0,00

30 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční 069               0,00               0,00               0,00               0,00

33 A.IV. Dlouhodobé pohledávky          37 000,00               0,00          37 000,00          37 450,00

34 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční 462               0,00               0,00               0,00               0,00

35 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z post 464               0,00               0,00               0,00               0,00

36 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465          37 000,00               0,00          37 000,00          37 450,00

38 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávk 469               0,00               0,00               0,00               0,00

39 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 471               0,00               0,00               0,00               0,00

41 B. Oběžná aktiva       6 993 233,91         107 475,00       6 885 758,91       8 981 909,05

42 B.I. Zásoby         488 919,15               0,00         488 919,15         361 547,44

43 B.I.1. Pořízení materiálu            111               0,00               0,00               0,00               0,00

44 B.I.2. Materiál na skladě            112         143 102,27               0,00         143 102,27          65 167,44

45 B.I.3. Materiál na cestě             119               0,00               0,00               0,00               0,00

46 B.I.4. Nedokončená výroba            121               0,00               0,00               0,00               0,00

47 B.I.5. Polotovary vlastní výroby     122               0,00               0,00               0,00               0,00

48 B.I.6. Výrobky                       123         345 816,88               0,00         345 816,88         296 380,00

49 B.I.7. Pořízení zboží                131               0,00               0,00               0,00               0,00

50 B.I.8. Zboží na skladě               132               0,00               0,00               0,00               0,00
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Rozvaha 2019

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2019, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, 585205392
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

51 B.I.9. Zboží na cestě                138               0,00               0,00               0,00               0,00

52 B.I.10. Ostatní zásoby               139               0,00               0,00               0,00               0,00

53 B.II. Krátkodobé pohledávky         662 389,21         107 475,00         554 914,21       1 040 112,23

54 B.II.1. Odběratelé                   311         160 137,21               0,00         160 137,21          91 169,67

57 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314         205 142,47               0,00         205 142,47         192 763,68

58 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní čin 315               0,00               0,00               0,00               0,00

59 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční 316               0,00               0,00               0,00               0,00

62 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci    335               0,00               0,00               0,00               0,00

63 B.II.10. Sociální zabezpečení        336               0,00               0,00               0,00               0,00

64 B.II.11. Zdravotní pojištění         337               0,00               0,00               0,00               0,00

65 B.II.12. Důchodové spoření           338               0,00               0,00               0,00               0,00

66 B.II.13. Daň z příjmů                341               0,00               0,00               0,00               0,00

67 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a ji 342               0,00               0,00               0,00               0,00

68 B.II.15. Daň z přidané hodnoty       343               0,00               0,00               0,00               0,00

69 B.II.16. Pohledávky za osobami mimo  344               0,00               0,00               0,00               0,00

70 B.II.17. Pohledávky za vybranými úst 346               0,00               0,00               0,00               0,00

71 B.II.18. Pohledávky za vybranými mís 348               0,00               0,00               0,00               0,00

81 B.II.28. Krátkodobé poskytnuté záloh 373               0,00               0,00               0,00               0,00

83 B.II.30. Náklady příštích období     381          95 250,00               0,00          95 250,00         753 645,88

84 B.II.31. Příjmy příštích období      385          17 235,60               0,00          17 235,60               0,00

85 B.II.32. Dohadné účty aktivní        388               0,00               0,00               0,00               0,00

86 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledáv 377         184 623,93         107 475,00          77 148,93           2 533,00

87 B.III. Krátkodobý finanční majetek       5 841 925,55               0,00       5 841 925,55       7 580 249,38

88 B.III.1. Majetkové cenné papíry k ob 251               0,00               0,00               0,00               0,00

89 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obch 253               0,00               0,00               0,00               0,00

90 B.III.3. Jiné cenné papíry           256               0,00               0,00               0,00               0,00

91 B.III.4. Termínované vklady krátkodo 244               0,00               0,00               0,00               0,00

92 B.III.5. Jiné běžné účty             245               0,00               0,00               0,00               0,00

96 B.III.9. Běžný účet                  241       5 350 766,13               0,00       5 350 766,13       7 042 325,74

97 B.III.10. Běžný účet FKSP            243         374 053,34               0,00         374 053,34         303 909,34

102 B.III.15. Ceniny                     263          53 056,08               0,00          53 056,08         185 940,30

103 B.III.16. Peníze na cestě            262               0,00               0,00               0,00               0,00

104 B.III.17. Pokladna                   261          64 050,00               0,00          64 050,00          48 074,00

105 PASIVA     218 676 993,29     211 993 312,65

106 C. Vlastní kapitál     214 354 069,58     205 237 190,80

107 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující     203 817 672,27     196 751 727,65

108 C.I.1. Jmění účetní jednotky         401      85 974 302,22      89 571 304,44

110 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod 403     105 466 087,05     107 180 423,21

111 C.I.4. Kurzové rozdíly               405               0,00               0,00

112 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotní 406               0,00               0,00

113 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly        407      12 377 283,00               0,00

114 C.I.7. Opravy předcházejících účetní 408               0,00               0,00

115 C.II. Fondy účetní jednotky       1 819 337,32       1 656 105,01

116 C.II.1. Fond odměn                   411         120 269,00         120 269,00

117 C.II.2. Fond kulturních a sociálních 412         398 022,34         309 654,34

118 C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zle 413         598 599,58         577 931,29
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Rozvaha 2019

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2019, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, 585205392
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

119 C.II.4. Rezervní fond z ostatních ti 414               0,00               0,00

120 C.II.5. Fond reprod. majetku, fond 416         702 446,40         648 250,38

122 C.III Výsledek hospodaření       8 717 059,99       6 829 358,14

123 C.III1. Výsledek hospodaření běžného       1 908 370,14       1 561 821,14

124 C.III2. Výsledek hospodaření ve schv 431               0,00               0,00

125 C.III3. Výsledek hospodaření předchá 432       6 808 689,85       5 267 537,00

131 D. Cizí zdroje       4 322 923,71       6 756 121,85

132 D.I. Rezervy               0,00               0,00

133 D.I.1. Rezervy                       441               0,00               0,00

134 D.II. Dlouhodobé závazky           9 000,00           9 000,00

135 D.II.1. Dlouhodobé úvěry             451               0,00               0,00

136 D.II.2. Přijaté návratné finanční vý 452               0,00               0,00

138 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy    455           9 000,00           9 000,00

141 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky   459               0,00               0,00

142 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na 472               0,00               0,00

144 D.III. Krátkodobé závazky       4 313 923,71       6 747 121,85

145 D.III.1. Krátkodobé úvěry            281               0,00               0,00

148 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky      289               0,00               0,00

149 D.III.5. Dodavatelé                  321         299 764,84       2 935 781,86

151 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy   324           9 581,00          16 901,00

153 D.III.9. Přijaté návratné finanční v 326               0,00               0,00

154 D.III.10. Zaměstnanci                331       1 980 938,00       1 945 595,00

155 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstna 333               0,00               0,00

156 D.III.12. Sociální zabezpečení       336         780 841,00         779 146,00

157 D.III.13. Zdravotní pojištění        337         337 857,00         334 612,00

158 D.III.14. Důchodové spoření          338               0,00               0,00

159 D.III.15. Daň z příjmů               341               0,00               0,00

160 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a j 342         269 385,00         260 875,00

161 D.III.17. Daň z přidané hodnoty      343           7 096,00             737,00

162 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybr 
345

              0,00               0,00

163 D.III.19. Závazky k vybraným ústředn 347               0,00               0,00

164 D.III.20. Závazky k vybraným místním 
349

        131 590,89         152 143,61

176 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy  374         150 151,02               0,00

179 D.III.35. Výdaje příštích období     383         100 902,50          36 690,00

180 D.III.36. Výnosy příštích období     384          68 716,46          98 108,38

181 D.III.37. Dohadné účty pasivní       389         177 100,00         167 000,00

182 D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378               0,00          19 532,00
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Rozvaha 2019

Brutto Korekce Netto Min.učt.obd.nettoČíslo

sestavená k 31.12.2019, Kontaktní osoba: ing. Olšinová Radomíra, 585205392
Název

IČ: 00100625 Vědecká knihovna v Olomouci 

77911 Olomouc, Bezručova 3

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 
osoby:

Podpis osoby 
odpovědné za 
sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

7.2.2020 7.2.2020

585205391

9:53
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5.8 ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 87/19 ze dne 17. 10. 2018

11
12
13
14
21
22
23
24
90

 Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116.
 Nezapočítává se do úbytků ř. 0117.

 Ministerstvo kultury, POB 119

 

 Kult (MK)  12-01120 21 PRAHA 2
 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 7. 2. 2020

 Roční výkaz o knihovně
 za rok 2019

 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2019. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,  ve znění 
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

 požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.
 Název zpravodajské jednotky
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a)  Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.*

Vědecká knihovna v Olomouci  Organizační složka kraje dle zák. č.  129/2000 Sb.*
 Organizační složka obce dle zák. č.  128/2000 Sb.*

 IČO 00100625 Evid. č. knihovny 0040/2002
 Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.
 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb.*

 Adresa  Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*

Bezručova 3, 77911 Olomouc  Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.

 Telefon 585205300 Jiná (uvést jmenovitě)

 Kraj Olomoucký kraj                                          * ve znění pozdějších předpisů
III. VÝPŮJČKY

 www stránky ZJ www.vkol.cz Č.ř. Celkem
 E-mail vkol@vkol.cz a 1 2

 Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až 0315) 0301 364 935 Zřizovatel (vyplní se slovně) Olomoucký kraj
 Velikost obsluhované populace1 102 936

v 
to

m

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

I. KNIHOVNÍ FOND naučná literatura dětem (knihy)

2
 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku

0302 340 463

 Bezbariérový přístup (označte X) Ano  Ne o krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0303 0

0304 0
Č.ř. Celkem krásná literatura dětem (knihy) 0305 0a 1

0101 2 278 283 výpůjčky periodik 0306 18 435

 Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku2                                                        

(součet ř. 0103 až 0113)
0102 2 308 687 rukopisy 0307 38

v 
to

m

naučná literatura 0103 2 000 769 mikrografické dokumenty 0308 17

krásná literatura 0104 0 kartografické dokumenty 0309 0

rukopisy 0105 1 453 tistěné hudebniny 0310 0

mikrografické dokumenty 0106 634 zvukové 0311 5 683

kartografické dokumenty 0107 11 218 zvukově obrazové 0312 50

tištěné hudebniny 0108 0 obrazové 0313 0

zvukové 0109 24 458 elektronické dokumenty 0314 192

zvukově obrazové 0110 9 022 jiné 0315 57

obrazové 0111 0  Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301)7 0316 36 931

elektronické dokumenty 0112 0  Prolongace (z ř. 0301)7 0317 134 427

jiné 0113 261 133  Kontrolní součet (ř.0301 až 0317) 0339 901 228

 Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 4 703 IV. DALŠÍ ÚDAJE
 Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0115 17 074 Č.ř. Celkem

a 1 2

 Přírůstky3 0116 30 884

M
ez

ik
ni

ho
vn

í v
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čn

í  
  

sl
už

ba
 v

 rá
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 s

tá
tu

ob
dr

že
né

 
po

ža
da

vk
y 

   
  

z 
jin

ýc
h 

kn
ih

ov
en počet požadavků 0401 8 732

 Úbytky4 0117 480 počet kladně vyřízených                            
požadavků 0402 8 616

 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 5 0118 0

za
sl

an
é 

po
ža

da
vk

y 
jin

ým
 

kn
ih

ov
ná

m počet požadavků 0403 1 479
 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 6 0119 0

počet kladně vyřízených                       
požadavků 0404 1 085

 Kontrolní součet (ř.0101 až 0119) 0139 6 948 798

M
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ní
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sl
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m
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počet požadavků

1 2

 Registrovaní uživatelé ve sledovaném období 0201

0405 313
II. UŽIVATELÉ

počet kladně vyřízených 
požadavků 0406 306Č.ř. Celkem

a
12 456

po
ža

da
vk

y 
   

   
   

do
 ji

ný
ch

 
ze

m
í počet požadavků 0407 1 201

 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 0202 0 počet kladně vyřízených 
požadavků 0408 1 144 Návštěvníci celkem (ř.0204+ř.0210) 0203 790 877

 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 0204 196 185

Vý
m

ěn
né

 fo
nd

y půjčené jiným 
knihovnám

počet souborů
návštěvníci půjčoven a studoven 0205 135 543

počet svazků 0410 0
návštěvníci využívající internet v knihovně 0206

00411

počet svazků 0412 0

0409 0

0209 0

49 222

půjčené od jiných 
knihoven

počet souborůnávštěvníci kulturních akcí 0207 7 677

 Kontrolní součet (ř.0201 až 0210) 0239 1 790 395

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 3 743
návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním 
pořadatelem

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.) 0415 92

 Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné obecní resp. městské 
části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena k 31.12.                                                                                    

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.) 0416

 V knihovních jednotkách Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem 0418 0 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky                                   
a v rámci RF 0413 185

Návštěvníci on-line služeb                                                                                                                 
(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511) 0210 594 692 Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF) 0414 17

v 
to

m

194
   z toho v oblasti ICT (inform. a komunikačních technologií) 0417 84

Vyplňují všechny knihovny
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Č.ř.
Základní knihovny         

s neprofesionálními 
pracovníky

b 6
0901 -
0902 -
0903 -

0939 -

VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSYDokončení oddíl IV Č.ř. Celkem
a 1 2 Č.ř. Celkem v Kč

Počet titulů vydaných neperiodických publikací                                                     
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0419 4

a 1 2
 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží 0701 3 135 850

Náklad (počet výtisků v ks) 0420 1 720
   z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 2 971 119

Počet titulů vydaného periodického tisku                                                     
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0421 1

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 594 236
Náklad (počet výtisků v ks) 0422 2 800

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704 54 731 331Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle                                                     
zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0423 0

Náklad (počet v ks) 0424 0  Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705 40 000
Počet titulů vydaných elekktronických dokumentů včetně internetu 0425 0

 Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 160 000
Plocha knihovny pro uživatele v m2 0426 1 024

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 33 407Počet studijních míst k 31.12. 0427 103
Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0428 54

   z toho z fondů EU 0708 33 407
     z toho napojených na internet 0429 51
Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0430  ANO o NE  Dary a sponzorské příspěvky 0709 15 500
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0431  ANO o NE

 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0710 1 720 780
Počet hodin pro veřejnost týdně8 0432 57

 Příjmy (výnosy) celkem                                                                             
(ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710) 0711 60 431 104Kontrolní součet (ř.0401 až 0429) 0439 29 205

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY  Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0712 0
Č.ř. Celkem

 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713 0a 1 2
ANO NE

Webová stránka knihovny 0501  o  Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0714 0

Elektronický katalog knihovny na internetu 0502  o  Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0715 0
 Dotace a granty na investice ze zahraničí 0716 0

Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období 0503 296 385    z toho z fondů EU 0717 0
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 37 769  Dotace a granty na investice celkem                                                         

(součet ř. 0712 až 0716) 0718 0

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 0505 382 633  Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739 123 866 734
VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                     

z prostoru knihovny 0506 7 596 Č.ř. Celkem v Kč
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                               
z prostoru mimo knihovnu 0507 212 059

a 1 2

 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 13 275 973
Počet vlastních specializovaných databází 0508 5

   z toho nájmy 0802 710 073
Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 0509 5

 Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 40 454 909Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                              
a databází celkem z prostoru knihovny 0510 0

v 
to

m

 mzdy (resp. platy) 0804 28 948 653
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                                     
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0511 0  ostatní osobní náklady 0805 720 959

 náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 9 749 067
Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512 23 002  zákonné sociální náklady 0807 1 036 230
Počet e-výpůjček e-dokumentů 0513 0 Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně 

periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)10
0808 1 714 353

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 0514 305
Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 959 759

z 
to

ho  nákup a předplatné periodik10 0809 316 692
VI. ZAMĚSTNANCI  nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje10 0810 448 637

Č.ř. Celkem
 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811 20 740a 1 2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)9 0601 178,82  Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 0

v 
to

m

od
bo

rn
í

VŠ knihovnického směru 0602 89,41  Odpisy dlouhodobého majetku

VŠ ostatní 0604 32,38  Výdaje (náklady) celkem                                                                          
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

0813 4 207 053
VOŠ knihovnického směru 0603 19,98  Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 564 059

608 781

0815 58 522 734

VOŠ ostatní 0605 0,65    z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 58 488 134

v 
to

m  hmotný majetek11 0818

SŠ knihovnického směru 0606 3,73  Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0817

161 281
ostatní 0608 12,23  nehmotný majetek12 0819 447 500

SŠ ostatní 0607 20,44

Počet
dobrovolných pracovníků 0609 0  Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839 220 395 828
hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně 0610 0

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 357,64  Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.
Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)

Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).
týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze řádek
0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2019 Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Národní 
knihovna 

ČR

Moravská 
zemská 

knihovna v Brně

Krajské 
knihovny

Základní knihovny 
pověřené výkonem 

regionálních funkcí13

Ostatní základní 
knihovny                   

s profesionálními 
pracovníky

Ostatní knihovny 
evidované dle 

knihovního zákona 
č. 257/2001 Sb.

Knihovny 
celkem

a 1 2 3 4 5 7 8
 Počet knihoven celkem - - - - - - -
 Počet poboček x - 0 - - - 0
   z ř. 0902 pojízdných x - - - - - -
 Kontrolní součet                                        
(ř.0901 až 0903) - - 0 - -

 Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  Telefon:

- 0

Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.

 zpravodajské jednotky:
RNDr.Bc.Iveta Tichá  e-mail: zdenka.dankova@vkol.cz

 Odesláno dne:  Razítko:  Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

17.03.2020 Mgr. Zdeňka Daňková
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5.9 ZÁKLADNÍ PŘEHLED O POČTU REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ 
A POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH 

Půjčovní služby

počet registrovaných čtenářů 12 456

výpůjčky celkem 364 935

absenční výpůjčky 310 304

pasivní meziknihovní služby (MS) 17 866

prezenční výpůjčky 36 931

výpůjčky časopisů 13 640

výpůjčky speciálních fondů 6 037

aktivní meziknihovní služby v ČR 1 085

aktivní mezinárodní meziknihovní služby (MMS) 1 144

půjčování CD, MC, DVD, zvukové knihovny 5 753

půjčování CD-ROMů 172

počet výpůjček ve volném výběru 18 344

počet výpůjček vázaných novin 3 972

počet návštěv ve studovně vázaných novin 706

počet návštěv na internet v multimediální studovně 4 945

počet návštěv na internet ve všech prostorách knihovny 49 222

počet přístupů na hlavní webovou stránku 634 196

počet přístupů na všechny stránky 7 434 473

fotopráce 1 724

reprografické kopie 58 159

Informační služby

počet zodpovězených dotazů 24 850

počet zodpovězených dotazů u informací 10 065

počet zodpovězených dotazů v hlavní studovně 14 785

počet bibliografických informací na vyžádání 689

počet zpracovaných rešerší 37

počet zpracovaných záznamů v rešerších 4 931

počet prezenčních výpůjček v hlavní studovně 18 572

počet návštěv v hlavní studovně 8 165

počet návštěv na internet v hlavní studovně 526

počet návštěv v databázi norem 18

počet výpůjček tištěných norem 57

počet vytvořených analytických záznamů 1 368
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Historické fondy

počet badatelských návštěv 328

počet výpůjček 673

počet knih digitalizovaných prostřednictvím služby EOD 29

Doplňování a zpracování fondů

roční přírůstek 30 358

odpis 480

celkový stav fondu 2 308 687 

povinný výtisk celkem 25 138

povinný výtisk monografií 16 978

povinný výtisk seriálů 4 471

povinný výtisk ostatních druhů dokumentů 2 794

koupě 2 718

mezinárodní výměna 284

dary 1 628

ostatní 16

počet došlých čísel časopisů 46 604

počet došlých titulů časopisů 4 703

počet svazků zkompletovaných časopisů 4 600

cirkulace časopisů 823

jmenné zpracování fondu 21 033

z toho zpracováno ve sdílené jmenné katalogizaci 17 620

z toho počet nových záznamů vytvořených ve sdílené jmenné katalogizaci 3 459

podíl v clusteru – jmenné zpracování (%) 22,37

věcné zpracování fondu 16 878

z toho zpracováno ve sdílené věcné katalogizaci 14 085

z toho počet nových záznamů vytvořených ve sdílené věcné katalogizaci 2 011

podíl v clusteru – věcné zpracování (%) 17

zpracováno jmenných a věcných autorit 1 625

počet záznamů přijatých do souborného katalogu 18 942

průměrná doba zpracování 15,95

skenování obálek – počet titulů 7 044

skenování obsahů – počet stran 5 942

skenování autorů – počet obrázků 849
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Správa fondů

revize fondů 84 725

vazby knih zpracované ve VKOL 6 337

vazby od externích dodavatelů 2 481

převazby 862

počet mikrofilmovaných stran 53 140

počet digitalizovaných stran 78 916

Projekty a granty

počet podaných projektů 13

počet přidělených grantů 13

výše poskytnutých grantových prostředků 897 643
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