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VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2007
Úvod
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) plní funkci krajské knihovny podle
knihovního zákona č. 257/2001 Sb. v platném znění a podle zřizovací listiny. Knihovna
poskytuje knihovnické a informační služby pro více než 13 000 registrovaných čtenářů a další
služby v oblasti meziknihovních a mezinárodních meziknihovních služeb. Zájem uživatelů o
služby VKOL je stále na vzestupu, a to jak v absenčních výpůjčkách, tak počtem návštěv a
současně přitom roste nabídka on line služeb poskytovaných knihovnou prostřednictvím
webových stránek.
Stav fondu VKOL k 31.12.2007 činil 1942 391 knihovních jednotek, roční přírůstek se
vyšplhal na 29 357 dokumentů, z toho povinný výtisk 18 574 k.j. a počet docházejících
periodik na 3 291 titulů. V oblasti sdílené katalogizace s NK ČR a MZK v Brně dosahuje
VKOL výborných výsledků a bez problémů plní svůj 30%-ní podíl na zpracování veškeré
české produkce v rámci dělby práce příjemců celostátního povinného výtisku. Vzhledem ke
čtenářům zejména oceňujeme výrazné zkrácení doby zpracování, která v závěru roku klesla
na vynikajících 16,1 dne. Ještě před rokem činila průměrná doba zpracování fondů 32 dnů.
Významným bonusem pro čtenáře je obohacení elektronického katalogu o více než 80 000
obálek knih. Téma skenování obálek a obsahů dále pokračuje ve spolupráci s NK ČR a MZK
v Brně.
Pro zlepšení služeb byla rekonstruována a celkově modernizována hlavní studovna
VKOL fungující jako studovna běžného ročníku periodik, norem a patentů. Včetně rozsáhlé
odborné příruční knihovny jsou zde čtenářům k dispozici dokumenty k prezenčním
výpůjčkám. I přes omezení provozu z důvodu rekonstrukce bylo ve studovně realizováno přes
15 000 výpůjček knih, vázaných časopisů, norem, patentů a podáno přes 9 000 informací.
Novinkou je zde přístup k internetu včetně využití bezdrátového připojení. Díky bezplatnému
přístupu k internetu pro registrované čtenáře VKOL vzrostly návštěvy audiovizuální studovny
o 300%. Rozšíření služeb o bezdrátové připojení k webovým stránkám knihovny, k on-line
katalogu a dalším elektronickým informačním zdrojům otevřelo přístup dalším návštěvníkům.
V oblasti grantů a projektů dosáhla VKOL opět výborných výsledků, dotace ze
státního rozpočtu činí v loňském roce téměř 1900 000 Kč. Jedná se především o projekty
z programu Veřejné informační služby knihoven a Knihovna 21.století MK ČR. V loňském
roce knihovna prvně využila program Integrovaný systém ochrany MK ČR na restaurování
Opatovického misálu ze 14.st. Jedná se o velmi rozsáhlý a nákladný tříletý projekt.
Z realizovaných projektů si velmi ceníme podpory Nadace ČEZ, která poskytla knihovně
nadační příspěvek ve výši 200 000 Kč na pořízení speciálního skeneru pro rozšíření služeb ve
studovně historických fondů a studovně vázaných novin. S účelovou dotací našeho
zřizovatele a využitím prostředků z investičního fondu byl pořízen knižní skener nejvyšší
kvality, umožňující kvalitní skenování a digitalizaci ohrožených a vzácných dokumentů. Nové
vybavení umožní rozšíření el.katalogu knihovny o obrazové informace, např. exlibris, titulní
listy starých tisků apod. Zařízení navíc slouží pro potřeby meziknihovní výpůjční služby a pro
zapojení VKOL do Virtuální polytechnické knihovny s využitím elektronického dodávání
dokumentů.
Z připravovaných projektů, které již velmi zaměstnávají odborné úseky VKOL, je
nutné uvést projekt DIGIMON – digitalizace a ochranné mikrofilmování moravských novin
z Finančních mechanizmů EHP/Norska. Projekt úspěšně prošel náročným krajským a
národním hodnocením a definitivní potvrzení tříletého projektu očekáváme v květnu 2008.
Knihovna doplňuje a rozšiřuje svoje služby o řadu akcí, především formou výstav,
přednášek, exkurzí a besed. Svými akcemi VKOL přispívá ke kulturní nabídce města,
spolupracuje s Literárním klubem Olomouc a Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci.
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V průběhu roku proběhlo v hlavní budově knihovny téměř 30 výstav, jedna
z nejúspěšnějších byla Kuchařské knihy v minulosti, aneb podle čeho se vařilo v 16. až 20.
století, spojená s vystavením vzácné miniaturní kuchařky, snad nejmenší na světě. Výstava
uskutečněná v Týdnu knihoven přinesla VKOL velký zájem veřejnosti a médií. Ke Dnům
evropského dědictví připravila VKOL výstavu Oživlá minulost – Boží muka Olomoucka.
Zaslouženou pozornost získala také výstava UNICEF : 60 let pomoci dětem, a řada dalších
akcí.
S úspěchem se setkal program tradiční celostátní konference Problematika
historických a vzácných knižních fondů, pořádané VKOL ve spolupráci se Sdružením
knihoven ČR. Již 16. ročník přinesl řadu zajímavých příspěvků, které knihovna vystavuje
v el. podobě na svých webových stránkách. Byly uplatněny čtyři příspěvky VKOL, a to
k objevům dalších prvotisků ve fondu knihovny, mapové sbírce včetně prezentace naší
pravděpodobně nejstarší kruhové mapy světa z poloviny 15. století. Další příspěvek se týkal
projektu Inovace v terciálním vzdělávání – spolupráce knihoven a vysokých škol,
informujícím o dvouletém projektu spolupráce VKOL a Univerzity Palackého. Příjemným
dokreslením práce na úseku historických fondů byla prezentace kuchařských tisků z fondu
knihovny. VKOL ve spolupráci se SDRUK zároveň vydává sborník příspěvků z této
konference.
Pro knihovny na území Olomouckého kraje zajišťuje VKOL v rámci regionálních
funkcí odborné služby – koordinační, informační, vzdělávací, metodické a poradenské.
V bývalých okresech Olomouckého kraje pověřila VKOL touto činností městské knihovny
v Olomouci, Jeseníku, Hranicích n.M., Lipníku n.Bečvou, Prostějově, Přerově a Šumperku.
VKOL se ve dnech 20. – 22.6.2007 podílela na organizačním zajištění celostátní konference
KNIHOVNY.CZ – od internetu ke čtenářství, která byla spojena s valnou hromadou Svazu
knihovníků a informačních pracovníků. Vzdělávací centrum VKOL zajišťuje kromě
rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT pro obor knihovník – informační pracovník - celou
řadu vzdělávacích akcí jak v oblasti informačních technologií, tak odborných knihovnických
témat. V loňském roce se zúčastnilo vzdělávacích akcí pořádaných krajskou knihovnou
v Olomouci více než 300 knihovníků. Díky spolupráci s Goethe Institutem v Praze a
dlouholetým zkušenostem s provozováním německé studovny se podařilo zavést jazykové
kurzy německého a také anglického jazyka.
Trvalým problémem VKOL zůstává uložení fondů. Správa fondů a historických fondů
volá po vybudování dostatečně velkého depozitáře. V této věci snad nacházíme řešení
pronájmem dalšího depozitního skladu od Statutárního města Olomouce. Čtyřpodlažní sklad
pochází z majetku Armády ČR a bude vyžadovat určité náklady na rekonstrukci a zejména
vybavení. Počet budov ve správě VKOL se tak rozšiřuje na devět objektů.
Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele – Olomouckého
kraje. Velký význam má také dobrá spolupráce VKOL s pověřenými knihovnami v kraji i
s Univerzitou Palackého. Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny, kteří obětavě a mnohdy
za ztížených podmínek při opravách a rekonstrukcích našich budov zajišťují služby pro
uživatele VKOL a všechny odborné a doplňkové činnosti včetně jejich dalšího zkvalitňování.
Velmi potěšující je konstatování doložené celou řadou ukazatelů, že Vědecká knihovna
v Olomouci je stále více využívána svými čtenáři a v žádném případě nemůžeme hovořit o
nějaké stagnaci a poklesu zájmu, který je v souvislosti s porovnáním obliby knih a čtení proti
elektronickým informačním zdrojům všeobecně zaznamenáván. Bohaté sbírky poskytované
knihovnami obsahují rigorózně publikované dokumenty a budoucnost knihoven spočívá
v propojení klasických a digitálních dokumentů, v nabídce zajímavých a kvalitních služeb.
Ing. Hana Študentová
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Zpracované fondy celkem

1 942 391

Roční přírůstek (zainventováno)

29 357

Počet docházejících časopisů

3 291

Zkatalogizováno

16 694

Počet protokolovaných výpůjček celkem
z toho mimo knihovnu

446 966

osobně

371 893

poštou
v knihovně (prezenčně) ze skladiště

13 152
61 921

Vypůjčeno z jiných knihoven
z toho ze zahraničí

4 211
2 493

Půjčeno do jiných knihoven
z toho do zahraničí

10 303
388

Počet registrovaných čtenářů

13 174

Počet návštěv v knihovně
z toho

261 611

ve studovně

53 281

v půjčovně

208 330

Písemné informace na vyžádání uživatelů
Ústní a telefonické informace

1 189
36 541

Počet vydaných publikací
Instruktáže, besedy, exkurze do knihovny

5
91

Výstavky a výstavy
Reprografické práce celkem
z toho fotopráce
xerokopie
Metodické návštěvy

26
172 645
82 540
90 105
64
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PRÁCE ODBORNÝCH ÚTVARŮ
A. KNIHOVNÍ FONDY
1. DOPLŇOVÁNÍ FONDŮ
Pohyb knihovních fondů v roce 2007 v knihovních jednotkách:

Stav
31.12.200
6

Přírůste
k
za r.
2007

Odpisy za
rok 2007

Stav
31.12.2007

1 602 954

24 423

2 189

1 625 188

Základní fond
(hl. přírůstkový
seznam)
vybraný fond
krásné literatury
"X"

12 375

12 375

pedagogická
knihovna

8 652

8 652

čs. normy

79 511

1 980

81 491

čs. patenty

167 840

1 147

168 987

fotodokumenty

27 163

27 163

rukopisy

1 451

1 451

mikrofilmy

585

585

AV dokumenty

11 402

1 087

12 489

CD - ROM

3 290

720

4 010

Celkem

1 915 223

29 357

2 189

1 942 391

Přírůstky
Pro oddělení doplňování je hlavní prioritou získávat kvalitní literaturu do sbírkového
fondu knihovny a pro potřeby uživatelů. Stěžejní pro naši knihovnu, která je příjemce podle
zákona 37/1995 Sb.celostátního povinného výtisku (PV), jsou knihy dodávané nakladateli
jako PV a nákup.
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I když situace v dodávání povinného výtisku se dostala do relativního normálu, kdy
většina nakladatelů svou zákonnou povinnost akceptuje, přesto je nutné českou produkci
systematicky sledovat a vydavatelstvím se připomínat. Za rok 2007 byla provedena urgence
povinných výtisků asi u 130 nakladatelů. U některých jedenkrát, u některých opakovaně
s různým důrazem. V rámci urgencí bylo odesláno kolem 200 dopisů elektronickou poštou a
minimálně ve stejném počtu telefonicky.
U nakladatelů jsou urgovány jednotlivé publikace, zapomenuté (nedodané) přílohy –
CD-Rom, upozornění na doplnění produkce za určité období, příp., což se stále stává, veškerá
produkce a upozornění na zákon o povinném výtisku.
Část dlouhodobě upomínaných nakladatelů povinné výtisky doplnila, u části jsme
zjistili, že nakladatelství bylo zrušeno, dvě urgence zůstaly bez odezvy: nakladatelství Jupos
Ostrava a klub Julese Vernea Praha. Nově odmítlo posílat povinné výtisky nakladatelství
PRAGMA. Řádově deset vadných výtisků bylo odesláno k výměně.
V rámci olomouckého regionu úzce spolupracujeme s odborem kultury Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Dvakrát ročně podáváme pravidelné hlášení o upomínání
regionálních nakladatelství neperiodické literatury.
Přírůstky hlavního přírůstkového seznamu
měly následující složení:

(celkem 24 423 knihovních jednotek)

− podle způsobu nabytí
♦
♦
♦
♦
♦

povinný výtisk monografií
povinný výtisk seriálů
koupě
mezinárodní výměna
rezervní fondy, dary

18 574
3 169
1 612
723
485

76 %
13 %
6%
3%
2%

Nákupem získala knihovna literaturu českou i zahraniční. Nakupují se hlavně
exempláře žádané naučné literatury podle požadavku čtenářů a prověření četnosti výpůjček.
K tomu se především využívá týdenní automatizované hlášení o počtu zamluvených knih,
dále se nákupem doplňují příruční knihovny, hlavně ve studovně.
Mimo to se nakupují i duplikáty u typicky české literatury a u děl, kde se předpokládá
velký zájem. Důvodem je důslednější zajištění povinného výtisku a pro uživatele rychlejší
přístup k žádanému dokumentu. Tyto exempláře se opatřují oranžovým štítkem a půjčují se
jenom výhradně prezenčně do studovny.
Zahraniční literatura byla získávána od firmy Megabooks Praha a pokračovalo se
hlavně v nákupech zahraničních děl, které vycházejí kontinuačně jako Contemporary Literary
Criticism.
I v roce 2007 se pokračovalo ve spolupráci s Národní knihovnou ČR (NK) a
Moravskou zemskou knihovnou v Brně (MZK) na sdílené katalogizaci a využívání systému
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ALEPH-Cluster. Tento způsob klade zvýšené nároky na pracovníky akvizice, kteří musí
rozhodnout, jakým způsobem bude dokument zpracován – zda seriálově nebo monograficky.
Stoupá počet tzv. aktualizací, iterací, ročenek a pokračujících děl, které je nutné před vlastním
vytvořením akvizičního záznamu nebo připojením v bázi NKC Cluster prozjišťovat na
návaznost předchozích titulů.
Přínosem systému je urychlení doby zpracování, protože v okamžiku, kdy pracovníci
akvizice zjistí, že bibliografický záznam je již zrevidován v NK Praha, kniha se již neposílá
dále linkou zpracování a jde přímo do oddělení ochrany. V roce 2007 bylo tímto způsobem
zpracováno 2 055 zrevidovaných knihovních jednotek a 2949 knih jako další výtisk také
neprošlo katalogizací.
Účast pracovnic akvizice na knižních výstavách, veletrzích a konferencích:
1.
2.
3.
4.

Libri Olomouc – 8.3 - 10.3 – Mgr. Sedláčková, Ing. Ivanovová
Svět knihy Praha – 3. 5. – Mgr. Sedláčková, Ing. Ivanovová
SKIP - 20.6- 22.6. – Mgr. Sedláčková,
Knihovny současnosti Seč – dr. Machačová, Ing.. Vojnar, Mgr. Daňková a Mgr.
Sedláčková
5. Podzimní veletrh v Havlíčkově Brodě – 5.10. – Mgr. Sedláčková, Ing. Ivanovová, Mgr.
V. Pokorná
6. LIBRI Olomouc – 22.11.- 24.11 – průběžně celé oddělení

Mezinárodní výměna
Mezinárodní výměna je dalším zdrojem doplňování fondů. Má ve VKOL dlouhou
tradici a v minulém roce bylo rozhodnuto, že tuto činnost musíme zaktualizovat. Na přelomu
roku 2006 a 2007 bylo osloveno 110 institucí a na dopis aktivní spoluprací reagovalo cca 50
zájemců o tuto činnost. Postupem roku byly rozeslány 4 nabídkové seznamy (159 titulů), ze
kterých se uplatnilo 137 titulů, které byly našim zahraničním partnerů zaslány. VKOL získala
touto formou 723 knih a vázaných časopisů .
K
nejvýznamnějším
partnerům
VKOL
patřily
knihovny
z Německa
(Universitätsbibliothek Magdeburg, Erlangen,Bonn, Jena a Akademie der Wissenschaft zu
Göttingen.), z Polska je to Biblioteka Slaska, z Katowic, Biblioteka Jagiellonska z Krakowa a
Biblioteka narodowa. Dobrým partnerem je Library of Congress a Indiana Universitz Library
z USA a rakouská Osterreichische Nationalbibliothek Wien.

Periodika
Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2007 odebírala 3 291 titulů časopisů, z toho
225 zahraničních a 3 066 českých. Do skladiště běžných čísel periodik bylo nutno zařadit 52
225 nových čísel. V rámci povinného výtisku začalo docházet 385 nových titulů a zaniklo 57
českých periodik. .
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Předplatné zahraničních časopisů na rok 2007 jsme zajistili u ověřených dodavatelů SWETS Frankfurt / Main, SUWECO Praha, Předplatné tisku Praha, CZ Press Praha atd.
Přehled docházejících titulů:
a) podle způsobu nabytí
♦ povinný výtisk
♦ nákup
♦ výměna

3 036
170
85

92,3 %
5,2 %
2,5%

2 885

87,7 %

b) podle jazyků
♦ čeština
♦ angličtina
♦ němčina
♦ slovenština
♦ ruština
♦ francouzština
♦ ostatní jazyky

141

4,3 %

75
47
46
11
86

2,3 %
1,4 %
1,4 %
0,3 %
2,6 %

Pro zpracování tabulky je rozhodující jazyk dokumentu, ne místo vydání.
Z důvodů počítačového zpracování periodik v tomto přehledu jsou výsledky částečně
zkresleny, protože do bibliografického záznamu o periodikách se uvádí pro úplnost i jazyk
resumé a dvojjazyčné časopisy. Tyto záznamy pochopitelně figurují ve statistice vícekrát.
Urgence:
V průběhu roku 2007 bylo urgováno 421 čísel, z toho 71 čísel bylo dodáno a 350
jednotlivých čísel se nepodařilo od nakladatelů získat. K urgencím vydavatelů o nedodaná
čísla
se využívá kromě automatizovaného upomínání stále telefonické a písemné
připomínání.
Cirkulace a kompletace časopisů:
Cirkulaci VK v Olomouci využívalo pro své uživatele 40 institucí, kterým se
půjčovalo 84 titulů zahraničních periodik. Celkem bylo zapůjčeno 2 280 exemplářů, většinou
lékařských seriálů. Cirkulace zahraničních časopisů je stále služba částečně placená,
zahrnující úhradu poštovného.
V interní cirkulaci se zaměstnancům půjčuje 26 titulů odborných knihovnických
periodik a celkově za rok 2007 měli pracovníci knihovny možnost prostudovat 1025 nových
čísel této seriálové literatury.
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Zkompletováno bylo 1 457 titulů
zahraničních periodik.

do 3 558 knihovních jednotek

českých a

V letních měsících byly vybaveny nově získané prostory pro uložení běžných čísel
periodik, a to v bývalé fotodílně a v trezorové místnosti. Fond byl rozšířen a současně
probíhala celoroční revize. Získání prostoru zkvalitnilo uložení jednotlivých čísel periodik a
jejich vyhledávání je přehlednější.
Od 1.3.2007 nastala personální změna, kdy na úsek katalogizace periodik místo Bc. H.
Vymazalové nastoupila D. Onteková.

Generální katalog
Od 1.11.2005 kdy byl generální katalog VKOL definitivně uzavřen, řadí se
katalogizační lístky nově vzniklých časopisů a připisují se další ročníky pouze do katalogu
seriálů. Tato část katalogu bude uzavřena až se ukončí retrokonverze zahraničních periodik.
Katalog zůstává jako celek přístupný zaměstnancům a na povolení i badatelům z řad
našich uživatelů.

Hlavní studovna
V roce 2007 proběhla v hlavní studovně již dlouho očekávána rekonstrukce a celková
modernizace tohoto veřejného prostoru. Celá akce se uskutečnila v prázdninových měsících,
v červenci pracovnice studovny musely přestěhovat celou příručku a normy do náhradních
prostor. Od 1.8. nastala vlastní rekonstrukce, kdy byla položena nová podlaha, vymalováno a
dodán nový nábytek a již 1.9. studovna mohla v omezeném provozu sloužit našim čtenářům.
Celkově celý interiér byl zmodernizován, návštěvnici zde nachází příjemné prostředí pro
studium i nově vzniklé odpočinkové prostory na čtení časopisů. K dispozici mají zatím jeden
počítač na vyhledávání v katalogu knihovny a jeden, který je stabilně připojen na internet.
Službu doplňuje samoobslužná kopírka. K dispozici mají 412 vystavených posledních čísel
časopisů jak odborných tak populárních a v příruční knihovně je evidováno 2 209 knih.
V roce 2007 se vyřadilo 98 svazků, které už nesplňovaly kritéria pro hlavní studovnu, z toho
12 knih se nahradilo novějším aktuálním vydáním, a vřadilo se 26 zcela nových titulů.
I přes letní omezení provozu bylo ve studovně realizováno 13 740 výpůjček vázaných
časopisů a knih , podáno 9 012 informací a půjčeno 1 048 norem a 8 patentů.
Patenty knihovna stále získává zdarma, v roce 2007 jich bylo zpracováno 1147.
Normy získává knihovna za úradu u Českého normalizačního institutu. V roce 2007 bylo
nakoupeno 1 980 kn. jednotek ČSN.
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2. JMENNÉ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Pokračovalo se ve sdílené katalogizaci v systému ALEPH-Cluster. Záznamy byly
vytvářeny on-line přímo v Národní knihovně v bázi NKC Cluster. Do této báze se ukládá
zatím jen nová česká produkce, není zahrnuta zahraniční literatura a některé druhy speciálních
dokumentů (ty se dále zpracovávají jen v lokální bázi SVK01). Mimo Cluster se tedy nadále
zpracovává starší česká literatura (vydaná před r. 2005), hudebniny, grafika a pravá periodika
a jak už bylo zmíněno, také veškerá zahraniční literatura bez ohledu na druh dokumentu.
Sdílená katalogizace přináší jednotnost a vyšší kvalitu. Kladem je i to, že při změnách
a opravách záznamů se tyto změny automaticky přenesou do lokálních bází bez zásahu lidské
ruky.
V rámci elektronické konference ke Clusteru, kde se prodiskutovávají důležité
problémy týkající se katalogizace. Jednotlivé problémy týkající se zpracování jsou řešeny
především e-mailovou poštou. Katalogizátoři pracují podle metodiky práce Národní knihovny.
Dodržují standardy jmenného popisu podle pravidel AACR2R. Navíc průběžně sledují
elektronickou konferenci KATPOL, Dotazy ke katalogizaci a rubriku Katalogizační politika
na www stránkách Národní knihovny.
Sledovaným údajem v rámci zpracování fondů (i ve sdílené katalogizaci) je průměrná
doba zpracování. Příznivý vliv na průměrnou dobu zpracování mají dokumenty, které jsou
v okamžiku akvizičního zpracování už v NK zrevidovány jmenně i věcně – takové
dokumenty neprocházejí linkou a odevzdávají se přímo do ochrany fondů – toto je zásluha
oddělení akvizice.
4. ledna proběhla v Národní knihovně hodnotící schůzka ke Clusteru, které se
zúčastnili paní ředitelka Ing. Študentová, Dr. Spáčil a Dr. Machačová.
V 2. polovině ledna začala L. Machačová částečně vypomáhat s věcným popisem u tzv.
pokračovacích děl z důvodů nemocnosti ve věcném popise.
Z důvodu zvýšení kvality záznamů se od února začaly jmenně revidovat i pokračovací
díla. Od 4.3. došlo k organizační změně: paní Dana Onteková přešla na úsek zpracování
pravých periodik a jako náhrada za ni přišla do oddělení Hana Vymazalová. Ta se během
března nejen zacvičovala do jmenného popisu, ale zároveň předávala svou práci paní
Ontekové. Dr.. Machačová se zúčastnila společně s paní ředitelkou Ing. Študentovou, Mgr.
Korhoněm, Bc. Krušinským a Mgr. Kunčíkovou jednání pracovní skupiny pro historické
fondy. Tato schůzka se uskutečnila v Národním muzeu v Praze. Dne 12.3.07 se konalo na
Ministerstvu kultury v Národní knihovně jednání komise VISK 5. Tomuto jednání byla
přítomna Dr. Machačová jako členka komise. Dr. Machačová a Mgr. Pokorná se zúčastnily
pracovní schůzky ke jmenným autoritám a unifikovaným názvům. Tato schůzka se konala
v MZK v Brně a byli zde přítomni pracovníci tří kooperujících knihoven: NK, MZK a VKOL.
17.7. se uskutečnila exkurze jmenných katalogizátorů z knihovny Univerzity Palackého.
Vedoucí oddělení pro ně připravila předvádění funkcí systému Aleph. Akce proběhla
v počítačové učebně a každý účastník si mohl vyzkoušet Aleph v praxi v testovací databázi.
18.7. se uskutečnila služební cesta do hudebního oddělení MZK Brno. Cesty se zúčastnila
vedoucí Dr. Machačová a B. Schuster. Účelem cesty bylo sjednocení metodiky katalogizace
ve třech spolupracujících knihovnách – NK Praha, MZK Brno a VKOL. V závěru jednání se
kromě jmenné katalogizace jednalo i o věcné katalogizaci, ale VKOL zde neměla svého
zástupce. Výsledkem jednání bylo upravení metodiky a šablony pro jmenný popis.
V červenci a srpnu se zpracovávalo hodně literatury mimo Cluster. Byla to jednak
zahraniční literatura, starší česká literatura a také hudebniny. Bylo též hodně tzv. pokračovací
literatury (téměř 300), která je na zpracování složitější a také jmenný katalogizátor (nejen
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akvizitér) musí u tohoto typu literatury pracovat ve 2 bázích (v NKC a lokální bázi). Např.
v MZK tento typ literatury vůbec nejde přes linku zpracování (není zpracováván v Clusteru),
ale prochází úsekem seriálů. V Praze i v Brně zpracovávají hudebniny samostatná oddělení, u
nás jdou hudebniny opět přes hlavní linku zpracování.
Byla provedena revize příruční knihovny. Důvodem bylo to, že v březnu došlo
k personální změně v oddělení a bylo třeba dát příručku do pořádku.
Ve dnech 11.-13. září se konala konference Knihovny současnosti na Seči. Konference
se zúčastnila spolu s dalšími kolegy Mgr. Sedláčkovou, Ing. Vojnarem a Mgr. Daňkovou také
Dr. Machačová, která měla vystoupení na téma katalogizace. 19. a 26.9. se konalo školení
katalogizačních pravidel pro jmenný popis. Školitelkou byla L. Machačová.
V návaznosti na služební cestu do hudebního oddělení MZK Brno a za účelem
sjednocení metodiky katalogizace ve třech spolupracujících knihovnách vypracovala Dr.
Machačová připomínky k chystané příručce ke katalogizaci hudebnin. Připomínky byly pí
Borkovou z NK přijaty kladně a byly akceptovány. Na základě těchto připomínek bude např.
upraveno používaní polí 020 a 024.
Dne 12. října se konala v Národní knihovně společná pracovní schůzka jmenných
katalogizátorů z Prahy, Brna a Olomouce. Schůzky se zúčastnila spolu s dalšími kolegy
Břetislavem Schusterem a Veronikou Pokornou také vedoucí oddělení Libuše Machačová.
Téma této pracovní schůzky byly především unifikované názvy. Protože této schůzky se
nemohli zúčastnit všichni jmenní katalogizátoři, v návaznosti na tuto akci se konalo malé
interní školení katalogizačních pravidel se zaměřením na unifikované názvy. Dr. Machačová
připravila také další příklady. V současnosti tedy jmenní katalogizátoři vyplňují další pole a
na jejich návrhy zakládá Mgr. Pokorná autoritní záznamy pro tyto unifikované názvy (týká se
především klasické literatury, výročních zpráv a dalších ročenek).
Byla navázána spolupráce s panem Michalem Záviškou ze Souborného katalogu. Tato
spolupráce se týká deduplikace záznamů pocházejících z retrokonverze. Dr. Machačová
dokončila a předala historikům přepracovanou příručku ke zpracování historických fondů.
V příručce bylo učiněno několik změn. Největší změnou je znovuzavedení národního pole
978 pro zápis tiskařů s metodikou pro zápis včetně příkladů. 12.11. nás navštívil Dr. Zdeněk
Bartl, vedoucí souboru národních autorit (NK Praha). Důvodem jeho schůzky bylo předběžné
jednání o tom, že bychom v příštím roce sami prováděli revizi části námi vytvořených
autoritních záznamů bez následné revize pracovníka Národní knihovny. Mělo by se jednat o
personální autority. Mgr. Pokorná začala na návrhy katalogizátorů vytvářet autoritní záznamy
pro unifikované názvy (týká se především klasické literatury, výročních zpráv a dalších
ročenek). Mgr. Pokorná se 7.12. zúčastnila pracovní schůzky v NK Praha, která se týkala
autortních záznamů. 11.12. se v NK Praha konal celostátní seminář o Souborném katalogu.
Tohoto semináře se zúčastnila Dr. Machačová.
Plnění plánu
Plán byl díky úsilí všech pracovníků splněn a překročen o 694 jednotek. Všichni si tedy
zaslouží pochvalu.
Plán:
Skutečný stav:
Překročeno o:

16.000
16.694
694

Průměrná doba zpracování za rok 2005 činila 52 dnů, v roce 2006 došlo k výraznému
zlepšení a doba zpracování byla 32,6. V roce 2007 se opět můžeme pochlubit zlepšením
průměrné doby zpracování na 27,2 dne.
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3. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Již druhým rokem se zpracovávala většina literatury v Clusteru. Z velké části se
sjednotily pracovní postupy v NKP a MZK, nadále byly v NKP systematicky kontrolovány
naše záznamy, a v důsledku toho proběhla řada konzultací pracovních postupů (e-mailem i na
pracovních schůzkách), aby vyhovovaly všem třem zúčastněným knihovnám.
Věcně zpracována byla veškerá literatura dodaná akvizicí - převážná část v Clusteru,
menší část v bibliografické bázi VKOL. Věcně zpracovány byly i ročníky časopisů a tzv.
pokračovací díla.
Personální situace byla po většinu roku dosti složitá: Mgr. Šedajová odešla již
začátkem roku na nemocenskou, její místo bylo obsazeno až v září, kdy za ni nastoupila po
mateřské dovolené Mgr. Adamová. Přesto doba zpracování v 9 měsících z 12 nedosáhla ani na
limit 30 dnů. Díky sjednocené lince zpracování v jedné budově se podařilo roční průměr
udržet na 27,2 dne, což je velice dobrý výsledek i ve srovnání s MZK a NKP. Podíl nových
věcných záznamů v Clusteru a záznamů nějak významně v Clusteru upravovaných proti
předchozímu záznamu (vytvořenému v MZK nebo NKP) se však kvůli personální situaci
nedostal na plánovanou třetinu, nýbrž jen 25 procent. Věcný popis následuje vesměs až po
jmenném popise, jeho opoždění není velké, ale při poměrně rychlém zpracování povinného
výtisku ve společné databázi Cluster se i jednodenní zpoždění snadno projeví, a než kniha
přijde na řadu ve věcném popise, už je zpracována v jiné knihovně. Na druhé straně statistické
výsledky ukázaly, že Cluster přináší významný prospěch všem zúčastněným knihovnám a
není již třeba o jeho efektivitě pochybovat.
Výsledný počet systematického zpracování knih 16 152 byl proti plánu (15 300)
překročen o 852 svazků.
Věcně bylo zpracováno knihovních jednotek:
Systematicky
16 152
Předmětově
13 683
Z toho pokračovacích děl 2 108
beletrie
2 432
hudebnin
312
dizertací
119
V souvislosti s věcným zpracováním bylo vytvořeno nebo navrženo 509 nových
autoritních podob předmětových, korporativních, geografických a hudebních hesel. Zvlášť
jsou vykazovány jmenné autority, tj. personální jména, která spadají do oblasti jmenného
popisu, i když jsou tématem publikací.
Po dohodě s NKP došlo k rozdělení vědních oborů mezi 4 pracovnice věcného popisu.
V praxi se specializace nedá plně realizovat, při odborných konzultacích s NKP však toto
oborové rozdělení mezi katalogizátorky může urychlit dohodu.
V oddělení kromě věcného zpracování probíhaly ještě další činnosti: Marcela Mátlová
zajistila školení a rekvalifikační kurz knihovníků Olomouckého kraje, respektive jeho část na
téma věcný popis, práce s autoritami a tvorba autorit. Vedoucí PhDr. Helena Veličková
působila nadále jako vedoucí redaktorka časopisu KROK - Knihovnická revue Olomouckého
kraje, který se postupně zapsal do povědomí kulturní veřejnosti regionu i knihovníků v České
republice. Jako v podstatě jediný časopis v kraji věnuje prostor nejen oboru knihovnictví, ale i
literatuře, umění, obecným tématům civilizace, národních kultur a tradic, moravským
osobnostem a historii. H. Veličková rovněž organizovala přednášky Literárního klubu
Olomouc, které se konají pod patronací Vědecké knihovny v přednáškovém sále v nové
budově VKOL. H. Veličková i M. Mátlová se v průběhu roku účastnily pracovních schůzek s
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kolegy z Národní knihovny a Moravské zemské knihovny, kde se projednávaly racionálnější
způsoby zpracování a jednotné postupy věcného zpracování (H. Veličková) a pravidla tvorby
jmenných autorit a unifikovaných názvů (M. Mátlová). Na podnět K. Adamové byla zavedena
každodenní osobně adresovaná informace Alephu o opravách v záznamech. Tato zpětná vazba
značně přispěla k sebekontrole a sjednocování myšlenkových postupů katalogizátorů v NKP a
VKOL.
V lístkovém předmětovém katalogu se v r. 2007 neuskutečnily žádné změny, ale v
listopadu byly všechny štítky předmětového, lékařského, hudebního i biografického katalogu
nahrazeny novými s plastikovými kryty a byly provedeny menší opravy některých skříní.

4. SPRÁVA FONDŮ A HISTORICKÉ FONDY
Stav fondu a knihovní sklady
V roce 2007 neproběhlo žádné velké stěhování fondu. V průběhu celého roku byly
pouze průběžně stěhovány knihy z hlavní budovy a červeného kostela do externího skladu
GRIOS, aby bylo možné ukládat nový přírůstek. Takto byly přemístěny signatury 506.101517.000 a z červeného kostela signatury 129.001-130.700.
V roce 2007 byly upraveny regály ve sklepě hlavní budovy tak, aby také tady bylo
možné ukládat nové knihy. Už v roce 2007 sem byly expedovány dokumenty formátu 4° (od
signatury 2-005.001 výš), další by měly přijít po vyčerpání kapacity skladu GRIOS.
V posledních měsících roku se podařilo pronájmem zajistit další externí depozitář v
areálu letiště v Neředíně. Budovu však bude nutno rekonstruovat, chybí tady výtah. Bude
třeba vybourat příčky, otázkou zůstává kvalita elektrických rozvodů, vytápění a osvětlení.
Další náklady vzniknou při pořizování regálové techniky. Potřebnou částku lze těžko
odhadnout, optimální by ovšem bylo, kdyby se objekt podařilo získat do vlastnictví
Olomouckého kraje.
Ochranné reformátování
Ochranné reformátování fondů VKOL pokračovalo především díky finanční podpoře z
programu VISK. Z programu VISK 6 bylo digitalizováno 10 středověkých rukopisů. Díky
prostředkům, které získala Národní knihovna ČR za distribuci Manuscriptoria, bylo také
možno nechat digitalizovat 9 bohemikálních prvotisků. Všechny nově digitalizované
dokumenty byly začleněny do digitální knihovny VKOL (http://dig.vkol.cz/).
Pokračovala také digitalizace novinových fondů ohrožených rozpadem kyselého
papíru. Z prostředků programu VISK 7 byla digitalizována periodika Našinec (roky 19201941, 36 808 stran) a Moravská orlice (1863-1902, 30 278stran). Pro zpřístupnění těchto kopií
byl na serveru VKOL zprovozněn systém Kramerius. Využívání digitálních obrazů je bohužel
limitováno autorským zákonem, takže volně na internetu jsou vystaveny pouze ročníky do
roku 1897, novější jsou dostupné pouze na počítačích v prostorách VKOL. Digitální knihovnu
Kramerius lze prohlížet na adrese (http://delta.vkol.cz/)
Během roku 2007 probíhaly schvalovací procesy k projektu Digimon. V srpnu byla
VKOL vyrozuměna, že projekt byl vybrán národními orgány k závěrečnému posouzení do
Bruselu. Během celého srpna probíhaly opravy v žádosti a přílohách a byl pořízen jejich
překlad do angličtiny. V září se Mgr. L. Novotný s Ing. R. Olšinovou zúčastnili na
ministerstvu financí setkání zástupců organizací, jež s projekty uspěly a byl odeslán překlad
na Centrum zahraniční pomoci MF ČR. V listopadu opět probíhaly opravy v projektu –
změny v rozpočtu, změny v harmonogramu, ve studii proveditelnosti, vysvětlení některých
pojmů apod. Další dovysvětlující změny byly učiněny v závěru prosince. Po těchto úpravách
by projekt měl být zahájen v květnu 2008.
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Knihařská dílna
VKOL v roce 2007 využila služeb šesti knihařských pracovišť. Především vlastní
knihařské dílny, kde jsou zpracovávány dokumenty složitější na vazbu, zejména noviny či
časopisy. Dále jsou zde vyráběny kapsy na přílohová CD a také množství převazeb
poškozených knih.
Vzhledem k vysokému přírůstku bylo také nutno ve zvýšené míře využít služeb
specializovaných firem. V roce 2007 tak VKOL spolupracovala s knihařstvím M. Dvořákové
v Laškově (10 511 vazeb), M. Satorové v Litovli (949), J. Masničáka (600) v Olomouci a
dalším olomouckým knihařstvím Šnirych (350) a malým objemem také u V. Zbořilové v
Prostějově (150). Tyto dílny během roku vyrobily celkem 12 560 vazeb, knihárna VKOL
dodala 7 021 vazeb a dalších 928 knih převázala.

Restaurátorská dílna
Největší díl práce si v roce 2007 vyžádalo restaurování novinových svazků
postižených plísní. Všechny byly mechanicky očištěny a dezinfikovány, plísní srostlé listy od
sebe byly odděleny a na poškozených místech opraveny. Všechny postižené svazky pak byly
dezinfikovány. Tímto způsobem bylo ošetřeno 49 svazků vázaných novin. Stejnými zákroky
prošla i jedna kniha, také napadená plísní.
Vedle toho byla v restaurátorské dílně zahájena postupná adjustace listin ve fondu
VKOL. Ty byly a ve větší části dosud jsou zcela nevhodně uložené, proto na ně byly
zakoupeny speciální archivní obaly, listiny jsou čištěny, rovnány a upevňovány do krabic na
melinexové proužky. V roce 2007 bylo takto nově uloženo deset listin.
V průběhu roku byly také dokončeny práce na jednom historickém katalogu.
Revize fondu
Revize fondu v roce 2007 zrevidovala 122 552 svazků, což představuje 6,30 %
celkového objemu fondu.
Revidovány byly signatury X 1-12.402, 631.000-640.000, II 303.001-II 330.000 a
350.001-370.000, dále všechny podsbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek (středověké
rukopisy, knihovna pánů z Vrbna, dantovská sbírka a barokní kresby). Byla provedena také
druhá revize ztrát z roku 2005 (celkem 665 svazků, nalezeno bylo 42) a superrevize ztrát z
roku 2004 (860 svazků, nalezeno 46). Při všech revizích chybělo celkem 766 svazků, tj. 0,62
%.
Revize úspěšně vykonávala také jiné činnosti než vlastní revizi fondu, jako je
doplňování nekompletních záznamů, vyřizování náhrad, dohledávání nevyřízených
čtenářských požadavků a zejména správu místního katalogu.
K odpisu bylo během roku 2007 připraveno 2 174 svazků. Z tohoto počtu se v
přibližně jedné polovině případů jedná o odpisy dříve vyřazených dokumentů zničených
povodní a nadbytečných duplikátů, 1 109 exemplářů bylo odepsáno z důvodu ztráty.
Zpětné řazení a expedice knih z pobočných skladů
Celkový roční výkon ve zpětném řazení knih potvrzuje tendenci z minulých let, ve
kterých objem zpětného řazení i expedice z externích skladů neustále pozvolna narůstal. Do
fondu bylo během roku 2007 vřazeno 293 217 svazků, což je opět více než v kterémkoliv z
minulých roků. Také počet žádanek vyřízených mimo hlavní budovu (46 446) je vyšší než
kdykoliv dříve.
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Stále také roste objem práce, který souvisí s přebíráním knih a časopisů z oddělení
VZF a DF. Všem knihám je nutno změnit status v knihovním systému (někdy i opakovaně),
vytisknout čárový kód, nalepit jej na přebal a ještě jej opatřit ochrannou fólií. To společně s
nutnou dobou vazby v mnohých případech neúměrně protahuje dobu zpracování svazků. Bylo
by potřebné, kdyby tento problém mohl v nejbližší době být řešen alespoň prodloužením
úvazku některého z pracovníků.
Úsek historických fondů
Návštěvnost a služby
V průběhu roku 2007 navštívilo studovnu HF celkem 576 badatelů a v jejich
prostorách proběhlo 46 exkurzí a seminářů. Bylo vyřízeno 1423 počítačových žádanek a 868
přímých žádostí o prezenční zápůjčku z příruční knihovny HF. Z digitální knihovny map a
digitální knihovny rukopisů bylo badatelům prodáno na 60 digitalizovaných dokumentů (z
toho přibližně 40 map) na 27 nosičích CD-ROM.
Granty a projekty
V souhrnu byly podány 4 projektové žádosti o poskytnutí finančních prostředků:
-VISK 6 Digitalizace středověkých rukopisů VKOL (hlavní řešitel Bc. Krušinský)
-VISK 5 Retrokonverze bohemikálních monografií 19. století (hlavní řešitel Mgr. Glonek)
-GAČR Zpracování soupisu prvotisků Vědecké knihovny v Olomouci (hlavní řešitel Bc.
Krušinský)
-Knihovna 21. století Restaurování historického fondu (hlavní řešitel Bc. Krušinský)
-ISO Restaurování Opatovického misálu (hlavní řešitel Bc. Krušinský)
Rovněž byly vyhodnoceny tyto projekty z roku 2006:
-ISO Restaurování Opatovického misálu (hlavní řešitel Bc. Krušinský)
Podpory se dostalo projektům VISK6, VISK 5, Knihovna 21. století (celkem 392 000,- ). Za
rok 2006 získal podporu také projekt z ISO (96 000,-) .
Projekt u GAČR byl hodnocen kladně, nicméně nebyl z důvodu nedostatku financí
podpořen.
Projekt ISO z roku 2007 bude opět vyhodnocen na jaře roku 2008.
Konference
Pracovníci HF se během roku pasivně i aktivně účastnili několika odborných
konferencí a seminářů. J. Glonek a L. Novotný vystoupili na konferenci mladých vědeckých
pracovníků o československých dějinách 20. století, kterou pořádala Univerzita v Hradci
Králové. J. Glonek, R. Krušinský a L. Novotný vystoupili na mezinárodní konferenci
Cirkevné knižnice ich funkcie a význam v dejinách v Banské Bystrici. Vrcholem se stala
organizace již tradiční „vlastní“ listopadové konference věnované problematice historických a
vzácných knižních fondů. 16. ročníku této mezinárodní akce se zúčastnilo na 70 osob z řad
odborné i laické veřejnosti, přičemž zaznělo celkem 26 příspěvků. Čtyři z nich přednesli i
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pracovníci VKOL.
Zápůjčky a výstavy
VKOL poskytla v roce 2007 zápůjčky vzácných děl na následující akce:
Pro výstavu Básník a král - Bohuslav Hasištejnský v zrcadle jagelonské doby
pořádanou Správou Pražského hradu byl zapůjčen Graduál Loucký (M IV 1).
SNG v Bratislavě byly zapůjčeny barokní kresby z fondu VKOL na výstavu 100
talianskych kresieb 17. storočia. Zbierka Antonína Martina Lublinského vo Vedeckej knižnici
v Olomouci, která vycházela ze stejné výstavy, jaká proběhla v roce 2005 v Muzeu umění
Olomouc.
Do stálé expozice Muzea umění byla za přispění VKOL doplněna digitální prezentace
Iluminované rukopisy 11.-16. století z olomouckých sbírek. Ve dnech 11.10.-4.11. byla
prezentace doplněna výstavou Misálu pražského, jehož jeden díl zapůjčila Muzeu umění
VKOL (M III 9).
V Národní galerii v Praze pokračovala výstava Slezsko - perla v České koruně, kam
byly zapůjčeny dva staré tisky (Žalkovského Tortura – 36.062). Výstava byla ukončena
30.4.2007
Ve dnech 22-24.11.2007 se v Olomouci konal knižní veletrh a literární festival Libri.
VKOL ve svém stánku prezentovala jednak Goethe-Institut, a pracovníci HF instalovali
malou výstavu faksimilí. Zároveň úsek HF připravil informační letáky a záložky s tematikou
historických fondů. Materiály jsou a budou využívány i pro další prezentaci VKOL.
Restaurování
Vedle listin restaurovaných vlastní restaurátorskou dílnou bylo v roce 2007 ve
spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice restaurováno dalších 10 exemplářů
starých tisků z fondu VKOL. Zákroky byly z 50% hrazeny grantem z programu Knihovna 21.
století. Knihy byly vzorně opraveny, pro každou byla zhotovena ochranná krabice z lepenky s
alkalickou rezervou, pouzdro na fragmenty a podrobná restaurátorská zpráva. Tisky i
příslušné restaurátorské zprávy byly uloženy ve studovně HF.
V rámci programu ISO podala VKOL druhou žádost o grant na restaurování
iluminovaného rukopisu M III 106 - Misálu opatovického ze 2. poloviny 14. století. Tato
významná kulturní památka se až dosud nacházela ve velmi neuspokojivém stavu.
Restaurování bylo zahájeno projektovou žádostí v roce 2006 a je rozplánováno na 3 roky.
Retrokonverze
Koncem roku 2007 byla dokončena retrokonverze bohemikálních monografií 19.
století. Během roku 2007 bylo vytvořeno celkem 7732 záznamů. Za tři roky trvání projektu je
to celkem 20 556 záznamů, které se podařilo zpracovat. S ohledem na dvouletou praxi ve
zpracování byl souhrnný počet bohemikálních dokumentů ve fondu VKOL odhadován na
přibližně 19 000. Stav současného zpracování tento hrubý odhad notně překročil. Rokem
2007 tudíž projekt retrokonverze bohemikálních monografií z let 1801-1900 ve fondu VKOL
končí.
Fondy
V průběhu roku byly opravovány záznamy starých tisků bez data vydání. Tisky
s formulací S.a. (Sine Anno) v nakladatelských údajích byly postupně zkoumány a
opravovány „s knihou v ruce“. V průběhu roku bylo mezi těmito svazky identifikováno 17
dosud neevidovaných prvotisků.
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Do sbírek VKOL bylo ze soukromých rukou zakoupeno německé vydání miniaturní
kuchařské knihy Das kleinste Kochbuch der Welt vydané ve Vídni v roce 1905. Kniha je
pozoruhodná především rozměry 24×22 mm a deskami z tepaného stříbra.
9. – 13. 10. 2007 se Mgr. Petra Kunčíková a Mgr. Jiří Glonek zúčastnili pod záštitou
SDRUK Frankfurtského knižního veletrhu s následnou návštěvou nové městské knihovny
v Amsterodamu a univerzitní knihovny v Utrechtu. Pro oddělení HF se podařilo získat velké
množství knižních katalogů, které pracovníkům HF pomohou při identifikaci knih.
Pracovníci HF sestavili seznam vhodných akvizic pro příruční knihovnu HF. Seznam
čítá přes 80 položek, které budou postupně získávány v rámci každoročních nákupů. Seznam
bude zároveň pravidelně aktualizován.
Další projekty
Během celého roku 2007 probíhaly ve VKOL výběrové semináře Katedry historie FF
UP projektu Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském
stupni VŠ vzdělání, který je financován z Evropských strukturálních fondů EU a
Ministerstvem školství.
Projekt si klade za cíl inovovat výuku oboru historie tak, aby odpovídala moderním
trendům a především poptávce ze strany studentů i jejich možných budoucích zaměstnavatelů.
Studenti mají možnost zapojit se v rámci „Kurzu praktických dovedností“ do činnosti v celé
řadě partnerských institucí oborově blízkých. Tyto kurzy jsou po formální stránce realizovány
v podobě výběrového semináře.
VKOL je jednou z partnerských institucí projektu, společně se Státním okresním
archivem v Olomouci, Vlastivědným muzeem v Olomouci, či archeologickou společností
Environment.cz. Kurz je rozvržen tak, že v každé instituci se studenti seznámí s jejím
chodem, následně jsou teoreticky proškoleni v jedné konkrétní činnosti a poté se prakticky
spolu s domácími pracovníky zapojí do konkrétního úkolu. Ve Vědecké knihovně se jedná o
digitalizaci historických dokumentů, prvotisků a starých tisků.
Pro digitalizaci byly vybrány tematicky, obsahově a zejména obrazově zajímavé tisky
nejrůznějších formátů a rozličné provenience. Vybírány byly titulní listy knih, jejich ozdobné
prvky a ilustrace. Vedle výtvarné stránky knih je pozornost při seminářích věnována také
osobě autora či událostem souvisejícím se vznikem knihy.
Během roku 2007 bylo takto zpracováno 21 tisků, mezi nimi i dvě inkunábule - G.
Boccaccio, De claris mulieribus, Ulm 1473 (II 48.189) a J. Thurócz, Chronica Hungarorum
z r. 1488 (II 48.280). Zbylých 19 představují staré tisky, např. Morgenländische ReiseBeschreibung Johanna Albrechta von Mandelslo z r. 1658 nebo Clerus Totius Rom. Ecclesiae
významného rytce Josta Ammana.
Výsledky projektu jsou dostupné v elektronickém katalogu VKOL.
Mgr. L. Novotný se na podzim zúčastnil série školení projektových manažerů, které
bylo věnováno problematice publicity, změnových řízení, žádostem o platbu a intervaly mezi
jednotlivými žádostmi, problémům s administrativním zvládnutím projektu, s kontrolami na
místě apod. Pozornost byla věnována i publicitě projektů, na níž EU klade důraz, ale zároveň
se na ní může výrazným způsobem zviditelnit nositel celého projektu. Seminář byl propojen
s praktickými ukázkami případových studií. Velmi důležitou otázkou bylo i téma způsobilých
a nezpůsobilých výdajů, které se liší operační program od operačního programu, výzva od
výzvy apod.
Od konce října začalo školení projektových manažerů pořádané SKIPem, 2x se konalo
v Pardubicích a poslední setkání proběhlo v prosinci v Havlíčkově Brodě. Jednalo se o
zevrubné školení spojené s případovými studiemi, s popisem všech důležitých dotačních
titulů, jež nabízí EU a přidružené státy.
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Vazby
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Dílna
VKOL
577
684
525
570
722
650
524
475
543
708
570
473
7021

Převazby

Externí dílny
903
1 005
1 270
751
900
1 199
649
1 801
750
1 450
1 282
600
12560

50
111
49
52
60
82
95
105
81
243
928

Revize a správa místního katalogu
Měsíc
MK zal.
MK opr.
Leden
3 353
454
Únor

926

359

X 1-X 12.402

Březen

2 625

310

631.001-640.000

Duben

2 026

456

303.001-308.000

Květen

2 075

381

308.001-313.000

Červen

541

237

313.001-320.000

Červenec

1 200

783

350.001-361.000

Srpen

1 790

264

Září

0

361.001-370.000, podsbírky v CES
367.001-370.000, druhá revize 2005, superrevize
429 2004

Říjen
Listopad
Prosinec

2 778
1 069
1 485

369
430
133

Celkem

19868

4605

320.001-326.000, podsbírky v CES
326.001-330.000

Zpětné řazení a expedice
Měsíc
hl. sklad ext. sklady + kostel
Leden
19 114
9 052
Únor
17 269
8 084
Březen
20 242
10 210
Duben
19 573
9 497
Květen
19 776
7 608
Červen
19 263
7 632

celkem
28 166
25 353
30 452
29 070
27 384
26 895
20

žádanky
4 020
5 046
5 638
4 583
3 520
2 971

revize
0
12
402
16
062
13
942
10
443
12
884
15
464
12
671
5 256
15
187
8 241
0
1225
52

kladně vyřízené
3 834
4 844
5 409
4 348
3 344
2 735

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

8 497
6 807
13 466
20 551
22 220
13 352
200130

6 236
3 037
6 486
9 464
9 351
6 430
93087

14 733
9 844
19 952
30 015
31 571
19 782
293217
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2 515
709
3 412
5 731
5 304
2 997
46446

2 406
655
3 282
5 512
5 050
2 857
44276

B. SLUŽBY UŽIVATELŮM KNIHOVNY
1. PŮJČOVNÍ SLUŽBY
Výpůjční služby ve VKOL si stále udržují vysokou výkonnost, danou především
stabilně vysokým zájmem čtenářů a velkým rozsahem nejrůznějších druhů nabízených služeb
v knihovně. Statistické výsledky roku 2007 jsou v řadě ukazatelů nejvyšší v celé historii
knihovny.
Výpůjční služby pracují v elektronickém knihovnickém systému ALEPH 500, verze
16.02. Ve spolupráci s oddělením automatizace v průběhu roku docházelo k úpravám
nastavení systému, v zájmu větší přehlednosti pro čtenáře.
V průběhu roku byla také jako každoročně provedena upomínací akce s právním
podkladem na čtenáře, kteří nereagovali na běžné upomínkové oznámení. Zahrnovala celkem
76 čtenářů a 209 knih. Průběžně během roku byly řešeny ztráty dokumentů od uživatelů, a to
buď nahrazením dokumentu nebo finančním vyrovnáním.
Knihovna sloužila čtenářům v běžné provozní době po-pá 8:30-19:00 hod. a v sobotu
9:00-13:00. Výjimkou bylo částečné prázdninové omezení provozu a úplné uzavření
knihovny v době od 30.7.2007 do 17.8.2007 a od 27.12.2007 do 31.12.2007.
I přes téměř stoprocentní využívání objednávání dokumentů přes elektronický systém
mají čtenáři stále možnost objednat konkrétní dokument pomocí klasických papírových
žádanek.
Běžné lhůty pro nachystání dokumentů k výpůjčním pultům zůstaly beze změny,
pracovníci expedice dodržují pravidelné půlhodinové intervaly k donesení požadovaných
dokumentů ze skladu (každý měsíc 17 000 až 25 000 žádanek).
Výpůjčky
Celkové měsíční a roční výpůjčky jsou tvořeny z několika druhů: z dokumentů
půjčených v knihovně (prezenčně), z časopisů půjčených v knihovně ( prezenčně ), z
dokumentů půjčených mimo knihovnu poštou ( MVS a cirkulace časopisů ) a z dokumentů
půjčených mimo knihovnu osobně ( absenčně ) – včetně prodloužení.
Nejsilnějším výpůjčním měsícem v roce byl měsíc říjen - 50 321 výpůjček, který tak
dosáhl dle statistik nejvyššího měsíčního objemu výpůjček v historii knihovny.
Celkové roční výpůjčky byly 446 966 dokumentů ( mimo knihovnu osobně 371 893,
mimo knihovnu poštou 13 152, prezenčně 36 033, periodika prezenčně 25 888 ). I tento roční
výsledek byl nejvyšší v historii knihovny.
Vzhledem k velkému množství objednávaných dokumentů přes aktuální elektronický
systém s viditelnou dostupností dokumentu je procento kladně vyřízených žádanek ( fyzicky
donesených ze skladu ) velmi vysoké - 97,4 %. Zbylá procenta nedonesených žádanek jsou
nadále prověřována a oznámena čtenářům e-mailem jako aktuální nedostupnost dokumentu
ve skladu knihovny.
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Roční počet upomínek uživatelům za nevrácení dokumentů je 44 090, a to i přesto, že
více jak tři čtvrtiny našich čtenářů je předem upozorněno elektronickou cestou na termín
vrácení.
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Meziknihovní výpůjční službu rozdělujeme na tři základní druhy:
-

pasivní MVS z ČR i zahraničí (jiné české i zahraniční knihovny žádají dokumenty
z fondu VKOL)
- aktivní MVS ČR (čtenáři VKOL žádají dokumenty nenacházející se ve VKOL
z jiných knihoven)
- aktivní MVS zahraniční neboli MMVS (čtenáři VKOL žádají dokumenty
nenacházející se ve fondu VKOL z jiných knihoven v zahraničí)
Pasivní MVS
Celkově bylo zasláno do jiných žádajících knihoven 10 303 svazků z fondu VKOL,
z toho 1 430 kopii. Do zahraničí bylo zasláno 350 svazků, z toho 45 kopií. O výpůjčky žádaly
především moravské knihovny nižšího typu než VKOL, čímž VKOL plní stabilně svou
krajskou funkci. V rámci pasivní MVS je také možné získávat kopie elektronickou cestou
v rámci systému VPK ( Virtuální polytechnická knihovna Praha ), jehož účastníkem VKOL
je s dobrými výsledky.
Aktivní MVS z ČR
Celkově bylo pro uživatele VKOL získáno z jiných knihoven 1 718 dokumentů, z toho
512 kopií. Nejen uživatelé VKOL, ale i knihovna touto formou získává dokumenty k zajištění
kopie jako náhrady za ztracené nebo zničené dokumenty ve svém skladu. K vyhledávání
dokumentů v českých knihovnách slouží na internetu nejrůznější knihovní elektronické
katalogy, velké souborné katalogy, informační brány atd.
Aktivní MVVS ze zahraničí
Celkově bylo pro uživatele VKOL získáno z jiných zahraničních knihoven 2 493
dokumentů, z toho 913 kopii. Celkem byla VKOL ve styku v zahraničí s 312 knihovnami z 25
států. Nejvíce dokumentů pro uživatele VKOL se půjčovalo tradičně z Německa. Knihovna
využívá i mezinárodních kooperačních systémů a databází umožňující vyřízení objednávek.
Uživatelé
Celkový počet aktivních uživatelů VKOL v daném roce byl 13 174, což je nejvíce
v historii. Přes 70 % těchto uživatelů tvoří studenti středních a vysokých škol. Registrační
poplatek zůstal v průběhu roku nezměněn na úrovni let minulých. Uživatelé knihovny z
Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) mají možnost využívat nadále místo čtenářského
průkazu VKOL svou studentskou ISIC kartu nebo průkazku studenta UPOL.
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Exkurzní, propagační a výstavní činnost
Celkový počet provedených exkurzí byl 76 skupin s 2022 osobami. Exkurze byly
většinou objednány středními (ale i vysokými) školami především z Olomouce (ale i šířeji
z Olomouckého kraje), a byly většinou průřezové, seznamující s kompletními službami
knihovny. Bylo uskutečněno i několik exkurzí / seminářů seznamující speciálně s bohatými
historickými fondy VKOL.
Knihovna pořádá ve svých prostorách i různé výstavy, přednášky, semináře a kurzy,
které tvoří doplňkové služby knihovny. Stejně tak zapůjčuje své dokumenty na jiné výstavy
v ČR a zahraničí.
Celkový počet výstavních, přednáškových a seminárních akcí za rok byl 26. Jejich
podrobný seznam je k dispozici na http://www.vkol.cz/aktivity.htm#Vystavy

Specializované studovny a pracoviště patřící k oddělení Půjčovních služeb
Fotodílna
Ve fotodílně bylo zhotoveno celkem 82 540 mikrofilmových polí pro služební i
uživatelské potřeby. Pracovnice fotodílny byla zapojena i do celostátního projektu Kramerius
( VISK 7). Dále pořizovala fotodokumentaci knihovny z různých akcí, které ve VKOL
probíhaly. Fotodílna také spolupracovala jak se studovnou vázaných novin, tak i se studovnou
historických fondů při řešení jejich požadavků. Problémem byly technické opravy zařízení
fotodílny.
Volný výběr novinek,registrace čtenářů
Ve volném výběru byla pravidelně obměňována nejnovější vystavená odborná
literatura pro uživatele knihovny. Pravidelně byly také vystavovány nové čtenářské průkazy a
prodlužována jejich platnost. Dále byly podávány především novým uživatelům základní
informace o knihovně, a to nově ve formě vytvořeného stručného výtahu z Knihovního řádu
VKOL.
Německá knihovna Goethe-institutu
Fond
Na základě smlouvy podepsané mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a GoetheInstitutem Mnichov a prostřednictvím jeho pražské pobočky dochází k neustálému
doplňování fondu Německého sálu v Olomouci, a to jak na základě návrhů Goethe-Institutu
Prag, tak z vlastní iniciativy či na základě opakovaných podnětů uživatelů.
Během roku 2007 bylo učiněno několik objednávek, které znamenaly rozšíření fondu o
odborné publikace (42), beletrii (30), tak i MC (72), CD (37), CD-ROMy (12) a nově i DVD
(3). Byla učiněna také objednávka na „Daf“(„Deustch als Fremdsprache“ – materiály určené
ke studiu a výuce německého jazyka).
Uživatelé si mohou vypůjčit také časopisy a noviny, ať již odborné (17) či společenské (1).
K 1.8.2007 došlo ke zrušení předplatného Frankfurter Allgemeine Zeitung pro nízký zájem
uživatelů.
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Několik publikací (10) jsme získali do fondu Německého sálu darem od ředitele
Lipského knižního veletrhu. Jedná se o knihy, které byly nominovány na Cenu Lipského
knižního veletrhu v kategorii „Beletrie“ a „Populárně-naučná literatura/Esejistika“ za rok
2006 a vybrány ze 700 titulů přihlášených do soutěže renomovanou porotou tvořenou
předními německými literárními kritiky a odborníky.
V červenci 2007 došlo k vyřazení publikací, které obsahovaly již zastaralá data.
Část byla vyřazena z prostor Německého sálu do skladu (5), část byla určena k úplnému
vyřazení z fondu (20). Obsahem se jednalo převážně o statistiky, almanachy, adresáře a
seznamy významných německých institucí a médií.
Celkově pozitivní posun nastal v otázce financí určených Goethe-Institutem Mnichov
pro nákup publikací a AV-médií pro Německý sál VKOL. Pro rok 2007 činila částka 2 500
EUR, z níž po odečtení předplatných a částky 200 EUR ponechaných pro nákup podzimních
novinek zbylo 1 800 EUR. Pro srovnání finanční obnosy pro dva předcházející roky – v roce
2006 se jednalo o částku 570 EUR, v roce 2005 se jednalo pak o 900 EUR.
Propagace
Propagace Německého sálu a jeho fondu byla v roce 2007 činěna především
prostřednictvím exkurzí (studenti ze středních škol Olomouckého kraje, studenti Univerzity
Palackého v Olomouci). Dále pak skrze plakáty tématicky zaměřené k fondu Německého
sálu, které byly vyvěšeny v prostorách Vědecké knihovny, ale i v prostorách UP v Olomouci a
na několika SŠ v Olomouci (gymnázia, OA). V případě konání akcí spojených s Německým
sálem byly rozeslány také emaily učitelům německého jazyka na SŠ v Olomouckém kraji,
byly osloveni a pozváni také vyučující německého jazyka na fakultách UP, stejně jako jim
byly pro jejich studenty nabídnuty exkurze.
Nelze opomenout také propagaci Německé studovny, jež proběhla v rámci stánku
Vědecké knihovny v Olomouci na LIBRI 2007 ve dnech 22.-.24.11.2007 na olomouckém
Výstavišti Flora Olomouc.
Dlouhodobě slouží k propagačním účelům jednak plakáty vydané Goethe-Institutem
Mnichov, tak leták vydaný Vědeckou knihovnou obsahující základní informacemi o německé
studovně. Byl zhotoven na podzim roku 2007 v nákladu 1 000 ks.
Propagace fondu a akcí pořádaných ve VKOL, ale i v Goethe-Institu Prag, probíhá i na
webových stránkách VKOL.
Od podzimu 2007 mají čtenáři také možnost si při objednávání publikací
v elektronickém katalogu VKOL prohlédnout naskenované obálky publikací.
Výstavy a jiné akce
Již tradičně pořádáme ve spolupráci Goethe-Institutu Prag výstavy. Ve dnech 2.25.5.2007 měli uživatelé VKOL možnost shlédnout výstavu „Der Andere Blick“ („Jiný
pohled“), jež přibližovala tvorbu německy píšících autorů, pro něž není němčina mateřským
jazykem, ale kteří žijí v německy mluvících zemích a jsou literárně činí. Od dubna 2007 je
instalována přímo ve studovně výstava knih, jež byly nominovány na Cenu Lipského
knižního veletrhu za rok 2006. Zde se také dvakrát do roka (jaro, podzim) obměňuje výstava
„Bücher, über die man spricht“ („Knihy, o nichž se mluví“). Jedná se o výběr z nejnověji
vydaných knih v Německu (odborná literatura a beletrie). Tématy a literárním zpracováním
patří k těm nejčtenějším a nejžádanějším v Německu a zároveň také k těm s velmi positivní
odbornou kritikou.
Došlo také k několika návštěvám pražského Goethe-Institutu zaměstnanci pracujících
v Německém sále VKOL, jednak za účelem bližšího seznámení se se systémem práce a
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organizace fondu pražského Německého sálu, ale i účast na některých kulturně-vzdělávacích
akcích pořádaných G-I Prag (např. „Čtenářství, jeho význam a podpora“).
Již během roku 2007 byly také domluveny výstavy na následující rok 2008: Knihy, jež
budou oceněny na Lipském knižním veletrhu v březnu 2008 a také putovní výstava „Die
schönsten deutschen Bücher 2006“ („Nejkrásnější německé knihy za rok 2006“). Uvažujeme
také o výstavách menšího rozsahu, jež se budou týkat významných německých osobností,
které budou mít v tomto roce jubileum.
Personální obsazení a jiné změny
Na základě několika jednání, jež proběhla koncem roku 2006 mezi Vědeckou
knihovnou v Olomouci a Goethe-Institutem Prag, a jež vstoupila v platnost od 1.1.2007, došlo
ke změně personálního obsazení Německého sálu a novému rozdělení kompetencí jejich
pracovníků, tj. mezi Mgr. Barborou Daňkovou a Bc. Magdou Haškovou.
V roce 2007 byl vypracován návrh na rekonstrukci prostor, které zahrnují také
Německý sál. Projekt počítá jak s celkovou reorganizací prostoru studovny, tak s jejím zcela
moderním vybavením nábytkem a novým technickým zázemím. Studovna by se tak stala
nejen funkčnějším, ale i uživatelsky přátelštějším prostředím vybízejícím ke studiu, četbě i
odpočinku.
Během roku 2007 došlo také k jednání mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci,
Goethe-Institutem Mnichov a Goethe-Institutem Prag stran nové koncepce Německého sálu
s platností od 1.1.2008. K hlavním změnám v pojetí patří zejména orientace na soudobou
německy psanou beletrii, informace o Německu a materiály určené k výuce a studiu
německého jazyka.
Od ledna 2007 byly zahájeny kurzy němčiny a angličtiny pro zaměstnance VKOL.
Zájemci byli rozděleni do několika skupin dle úrovně pokročilosti a také s ohledem na
maximální počet šest osob ve skupině. Pro němčinu i angličtinu byly otevřeny celkem 4
skupiny. Specifická je časová dotace a to s ohledem na možnosti a přání jejich účastníků, tzn.
varianty od 60 min. jedenkrát za týden po dvakrát 45 minut týdně. V největším zastoupení
jsou zaměstnanci z oddělení výpůjčních služeb, kteří se častěji dostávají do kontaktu
s uživateli ze zahraničí, zejména zahraničními studenty. Při výuce je používáno moderních
výukových metod, studijních a učebních materiálů z fondu Německého sálu Goethe-Institutu,
ale i moderní techniky (interaktivní tabule, zpětný projektor, notebook). Kurzy se setkaly
s positivní odezvou u účastníků.
Přehled fondu německé studovny a jeho využití v letech 2005 – 2007

Knihy
časopisy,
noviny
Audiokazety
Hudební CD
CD-ROMy
Videokazety
Celkem

1

Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Výpůjčk
Výpůjčk
Výpůjčk
Knih. jedn. y
Knih. jedn. y
Knih. jedn. y
6006
4353
6047
3518
6265
2535
8
427
99
40
688
7268

1139
357
474
67
276
6666

17
427
99
40
526
7156

802
346
347
47
198
5258

12791
512
671
47
526
9300

Frankfurter Allgemeine Zeitung – jen do 7/2007, k 1.8.2007 zrušeno předplatné
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155
277
201
158
296
3622

Studovna vázaných novin
Celkově bylo půjčeno v této studovně 8 039 svazků novin pro 2 174 uživatelů. Zájem
o půjčování novin se stále zvětšuje, oproti situaci z minulých let je zájem téměř dvojnásobný.
Proto knihovna postupně omezila přístup k některým originálním svazkům novin, které jsou
přístupné v náhradní formě (digitalizované kopie, mikrofilmové kopie) nebo jsou již ve velmi
špatném stavu. Situace se bude nadále analyzovat.
Studovna pro handicapované
Pracoviště poskytuje služby zrakově a tělesně postiženým ve formě bezplatného
přístupu k internetu, tisku, poslechu CD atd.. Celkem tuto studovnu navštívilo 283
handicapovaných uživatelů.
Poznámky k problematice služeb
-

Knihovna během roku vyřídila 17 konkrétních písemných připomínek a návrhů ke
zlepšení služeb v knihovně, které byly analyzovány a uživatelům zodpovězeny

-

Před zapůjčením dokumentů bylo v oddělení Půjčovních služeb vytvořeno
v elektronickém systému Aleph 1 218 minimálních záznamů u dokumentů, které
záznam neměly, aby dokument mohl být elektronicky evidován a zapůjčen.

-

Knihovna spolupracovala v tomto roce v rámci praxe 2x týdně se 4-5 studentkami ze
Střední odborné školy v Olomouci.
C. INFORMACE, BIBLIOGRAFIE

1. INFORMACE, INFORMAČNÍ APARÁT
Ústní a telefonické informace
V roce 2007 zodpověděli pracovníci informační služby (IS) celkem 27 529 ústních a
telefonických dotazů. Informace zaznamenané v hlavní studovně jsou po organizační změně již
vykazovány v oddělení doplňování fondů.
Dotazy se často týkaly učebnic, slovníků a zákonů, velký zájem byl o lékařství, beletrii,
pedagogiku a historii. Poptávka byla po článkové literatuře a informacích o českých i zahraničních
časopisech. Pracovníci informační služby při zodpovídání dotazů využívali všech bází dat knihovnou
budovaných nebo kupovaných, zaměřovali se na seznamování uživatelů s postupy při práci s
počítačem. K větší informovanosti čtenářů přispívali pracovníci oddělení výstavkami k měsíčním
kulturním výročím a svým podílem na provádění exkurzí.
Písemné informace
1. Bibliografické informace poskytnuté na vyžádání: 1 189
(9 498 záznamů)
V drtivé většině byly písemné informace zpracovávány pro jednotlivce, v menší míře pak pro
městské knihovny (Šumperk, Vsetín). Průběžně byly zodpovídány dotazy zasílané elektronickou
poštou. Během roku 2007 bylo v oddělení vypracováno 64 rešerší. Nejvíce rešerší se týkalo lékařství,
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pedagogiky a umění. O rešerše je velký zájem především z řad studentů. Přehled vypracovaných
rešerší za roky 2000-2007 je možné najít na internetových stránkách knihovny (oddíl Dokumenty).
Oddělení se aktivně zapojilo do projektu Národní knihovny ČR Ptejte se knihovny. Zpracováno a
uloženo do archivu tohoto projektu bylo 42 dotazů. Nejvíce z nich se týkalo literatury, politických věd
a historie.
2. Bibliografické informace z oblasti kultury a umění
6x ročně jsou sestavovány Bibliografické informace z oblasti kultury a umění. Vystaveny jsou
na našich internetových stránkách. 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.
Bibliografické informace sestavené v roce 2007 obsahovaly 344 záznamů. Z toho 33 záznamů bylo
regionálního charakteru.
Příruční knihovna
Komplexní doplňování, aktualizace a revize všech fondů příruční knihovny (PK) ve správě
oddělení IS probíhaly podle plánu průběžně po celý kalendářní rok.
V roce 2007 bylo do služební PK IS nově doplněno 65 děl – 81 svazků knih, zpět do skladů
bylo zařazeno 12 děl – 12 svazků knih. Ve stanoveném termínu se uskutečnila celoroční revize PK IS
snímáním čárových kódů.
Studovna AV médií
Tato studovna nabízí poslech hudebních nosičů na šesti poslechových místech, umožňuje
přístup k internetu (7 PC+tiskárna) a prohlížení CD-ROMů (1 PC). Od ledna 2007 je internet
čtenářům přístupný zdarma. Z tohoto důvodu se návštěvnost internetu proti minulému roku zvýšila víc
jak čtyřnásobně. Do studovny AV médií přišlo v roce 2007 na internet 13 067 návštěv (na internetu 21
279 půlhodin), na poslech CD a MC 396 návštěv, na CD-ROMy 206 návštěv, na DVD 240 návštěv.
Půjčeno bylo 1 343 CD, 68 MC, 51 CD-ROMů a 400 příloh, 522 DVD a 2 videokazety.
Akcesně bylo v roce 2007 zpracováno 1 087 AV dokumentů (774 CD a MC, 313 DVD) a 720
CD-ROMů (včetně přílohových).
I ve studovně AV médií byla provedena v určeném termínu celoroční revize fondu.
Publikační činnost
Literární bibliografie severní Moravy : (2005) / [sestavila] Naďa Smékalová. – Olomouc : VKOL,
2007. – 43 s.
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : sborník z 15.
odborné konference / připravil Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven ČR ; Olomouc :
Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. – 247 s.
PhDr. Vít Dohnal, CSc. : personální bibliografie 1955-2006 / sestavily Emilie Dohnalová, Naďa
Smékalová. – Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. – 34 s.
Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Olomouckého kraje v letech 2005 a 2006 / sestavili
Roman Giebisch, Blanka Kráčmarová, Barbora Daňková. – Olomouc : Vědecká knihovna
v Olomouci, 2007. – 32 s.
VK v roce 2006 : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2006 / sestavila Hana
Študentová. – Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. – 56 s.
KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. – Roč. 4, č. 1-4 (2007), po 60 s.
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Všechna vydaná čísla jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL: <www.vkol.cz>,
oddíl dokumenty.
V souladu se zákonem byly rozesílány povinné výtisky. Svou nabídkovou povinnost knihovna plní
prostřednictvím databáze České knihy.
Analytický popis
V roce 2007 bylo excerpováno 30 pravých i nepravých periodik. Záznamy byly ukládány v systému
ALEPH. Celkem vzniklo 4254 analytických záznamů.
Záznamy jsou jedenkrát měsíčně v rámci kooperačního systému Česká národní bibliografie (články)
zasílány do Národní knihovny v Praze. Výsledkem kooperace, které se účastní celá řada knihoven ČR,
je souborná báze, obsahující především faktograficky přínosné články, články odborné, zprávy a
informace o kulturních, sportovních, vědeckých a politických akcích, rozhovory s významnými
osobami, recenze apod. Databáze je přístupná buď na www stránkách Národní knihovny nebo na CDROM.
REGO - databáze regionálních osobností
Databáze REGO (kooperace s Moravskou zemskou knihovnou v Brně) je průběžně aktualizována a
doplňována. Pravidelně byla využívána jako podklad pro přílohu Regionální kulturní osobnosti do
revue KROK. Redukovaný výstup z REGA prezentujeme formou kalendária na internetu. Přístup:
<www.vkol.cz>, oddíl dokumenty. Online databáze je zpřístupněna uživatelům a patří mezi
informační prameny sloužící široké veřejnosti. K 31.12.2007 obsahovala databáze 13793 záznamů.
Technické zpracování publikací
Publikace jsou připravovány v textovém editoru Word. Náročnější z nich se tiskly externě, ostatní se
realizovaly pomocí kopírovacích zařízení a dokončovací práce zajistila knihařská dílna VKOL.
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D. AUTOMATIZACE KNIHOVNY
1.Správa a údržba a rozvoj knihovního systému ALEPH 500
Hlavním úkolem oddělení je údržba knihovního systému Aleph 500 (A500) verze 16.2 v
rutinním provozu, jeho upgrade instalací opravných balíčků (service pack, SP) a dílčích
oprav a úprav.
V průběhu roku byl instalován SP s nejvyšším číslem opravy 2037. Knihovní systém A500
je provozován na serveru HP ES47 s platformou Alpha Tru64.
Během roku došlo v katalogu k těmto úpravám a doplňkům:
1) instalace a zprovoznění modulu ADAM (Aleph Digital Asset Modul), který
umožňuje vkládat a zpracovat digitální objekty a metadata v prostředí systému
A500,
2) přebudování indexů pro 13místné ISBN, nyní možno vyhledávat jak 10místné, tak i
13místné ISBN,
3) do katalogu byla přidána možnost oznámkovat titul; tuto informaci pak dostávají
ostatní uživatelé buď přímo v bibliografickém záznamu nebo na stránce „Vědecká
knihovna v Olomouci doporučuje“,
4) byla založena nová autoritní báze PSH10, která obsahuje hesla Polytematického
strukturovaného hesláře (PSH - více informací na http://www.stk.cz/psh.html pro
přebírání věcných témat; Instalace hesláře byla nezbytná pro přebírání věcných
termínů do záznamů určených k dodání do Virtuální polytechnické knihovny
(VPK);
5) bylo rozšířeno spektrum nabídky RSS kanálů i pro jednotlivé obory Konspektu,
nyní existuje možnost zvolit mezi jedním obecným kanálem pro příjem novinek,
nebo vybrat konkrétní tématický obor;
6) ve spolupráci s některými nakladateli a internetovými knihkupci byla část
bibliografických záznamů obohacena o obrazové náhledy knižních obálek, dále se
plánuje připojení anotací.
Dále se podařilo kompletně převést darovaný fond Ped. knihovny, konkrétně speciální
druhy dokumentů: audiokazety, CD a CDROM.
2. Digitální knihovna Kramerius
V roce 2007 zakoupila VKOL server, který bude primárně sloužit pro provoz nové www
prezentace knihovny. Na tento server byla také umístěna Digitální knihovna novin a
zpřístupněna na adrese delta.vkol.cz. Digitální knihovna novin VKOL používá systém
Kramerius společnosti Qbizm. Tento systém je k dispozici pod licencí OpenSource a
umožňuje zpřístupnění archivních a cenných dokumentů v souladu s autorským zákonem.
Jsou zde prozatím k dispozici tituly Našinec a Lidové noviny. Přístup k celému obsahu
skenovaných ročníků je umožněn uživatelům VKOL z vnitřní sítě. Přístup přes internet je
limitován dle požadavků Autorského zákona.
3. Dodávání bibliografických záznamů do souborných katalogů
V roce 2007 jsme pokračovali v rutinním režimu dodávání bibliografických záznamů do
Souborného Katalogu ČR s týdenní periodicitou. Na straně Národní knihovny projdou tyto
záznamy testem na kvalitu a výsledkem jsou skupiny přijatých event. nepřijatých záznamů.
S každým exportem je dodáván log chybových hlášení exportu, na jehož základě se zpětně
provádějí opravy chyb. Export záznamů probíhá v šesti samostatných souborech, které se
vybírají kromě data uložení ještě v závislosti na příznaku výběru záznamu:
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4.monografie, nové (a nepřijaté) záznamy,
5.monografie, opravené (dříve přijaté) záznamy,
6.monografie, odepsané záznamy (případ, kdy ve fondu VKOL nezůstane žádný
svazek),
7.periodika, nové (a nepřijaté) záznamy,
8.periodika, opravené (dříve přijaté) záznamy,
9.periodika, odepsané záznamy (případ, kdy ve fondu VKOL nezůstane žádný svazek).
Celkem bylo do Souborného katalogu ČR posláno 15690 nových nebo opravených
bibliografických záznamů dokumentů.
Do Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) bylo za rok 2007 posláno celkem 1436
bibliografických záznamů a do souborného katalogu Národní lékařské knihovny 27
bibliografických záznamů.
Dále byly aktualizovány odběry časopisů VKOL začleněných v souborných katalozích
Národní lékařské knihovny a Virtuální polytechnické knihovny.
4. Virtuální polytechnická knihovna (VPK)
V roce 2007 poskytovalo oddělení automatizace podporu pro oddělení MVS, které
spolupracuje v systému elektronického dodávání dokumentů Státní technické knihovny
VPK. V průběhu roku 2007 byla založena nová autoritní báze PSH10 s Polytematickým
strukturovaným heslářem pro přebírání hesel do nových záznamů určených pro VPK. Tabulka
ukazuje statistiku požadavků, které oddělení MVS obdrželo v roce 2007.

5. Kamerový systém, docházkový systém, čipové karty
V roce 2007 oddělení automatizace zprovoznilo elektronický docházkový systému Anet a
podílelo se na testování a přípravě konverze dat z účetního systému.
Oddělení standardně zajišťuje provoz kamerového systému v nové budově, průběžně
provádí kontrolu softwaru, drobné opravy videoserveru a zálohu dat. Dalším úkolem je
evidence a správa (nahrávání údajů) čipových karet pro přístup do prostor skladišť a trezoru v
budově.
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6. Různé
Oddělení se spolupodílelo na organizaci jednání sekce SDRUK pro informační technologie,
které proběhlo 13. - 14. 2. 2007 v zasedacím sále VKOL. Zápis je k dispozici na
http://www.sdruk.cz/it/olomouc2007/SDRUK3_KV.doc.
Ve spolupráci s Odborem informačních technologií KÚ proběhly odpisy nefunkční a
zastaralé techniky.
Ve spolupráci s Odborem informačních technologií KÚ se uskutečnilo zálohování
obrazových digitálních dat Vědecké knihovny v Olomouci na datové úložiště Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Ve spolupráci s oddělením Regionálních funkcí byla vytvořena anketa „7 divů
Olomouckého kraje“.
Proběhly přípravy na zprovoznění bezdrátového připojení k internetu. Po nákupu proxy
serveru a přístupových bodů (AP) z prostředků projektu VISK3 následovala konfigurace
serveru a AP a testování připojení. Plný provoz bude k dispozici od února 2008.
Ve studovně AV médií byla zprovozněna evidence internetu pomocí výpůjčky PC v
systému A500 na konto uživatele. Současně byl instalován sw Cafe pro snadnější manipulaci
obsluhy studovny s jednotlivými PC.
Byla uzavřena smlouva na konverzi a zprovoznění redakčního systému www prezentace
VKOL.
Podařilo se dokončit zpracování tzv. X-fondu a speciálních dokumentů Pedagogické
knihovny.
Oddělení dále zajišťuje:
− tisk čárových kódů a nastavení tiskárny pro tisk čárových kódů,
− správu a aktualizaci www stránek,
− údržbu a aktualizaci Digitální knihovny fondů na www stránkách knihovny
http://dig.vkol.cz/ http://mapy.vkol.cz/ a http://kramerius.vkol.cz/. Nově přibyly tyto
digitalizované tituly signatur:32.427, M I 150, M I 239, M I 271, M I 275, M I 354, M
I 472, M II 231 a digitalizované tituly novin Našinec (1869-1919) a Lidové noviny
(1893-1914),
− údržbu, podporu a konfiguraci pro aplikační sw VPK, systému ANET, kamerového
systému, ASPI, Cafe, atd.,
− obměnu a údržbu klientských stanic,
− obměnu a údržbu serverů,
− školení k novému knihovnímu systému a používání elektronické pošty.
7. Projekty
Pracovníci oddělení pracovali nebo vypomáhali na následujících projektech:
− sdílená katalogizace (realizována ve spolupráci s NK ČR a MZK Brno),
− zprovoznění bezdrátového připojení VKOL (VISK 3),
− projekt Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Vědecké
knihovně Olomouc (VISK 9).
8. Služební cesty
4.1.
25.1.

Jednání zástupců NK ČR, MZK a VKOL o pokračování Sdílené katalogizace,
Národní knihovna ČR.
Jednání hodnotící komise VaV, Ministerstvo kultury ČR.
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28.2.

Seminář k technologii RFID, Státní technická knihovna ČR.

2.3.

Jednání hodnotící komise VISK9, Ministerstvo kultury ČR.

5.3.

Jednání hodnotící komise VISK8b, Ministerstvo kultury ČR.

14.3.

Seminář „Co nového v oblasti ebooks?“, FAST, VUT, Brno.

Účast na setkání uživatelů knihovního systému ALEPH Krajská knihovna
Karlovy Vary.
Účast na semináři „Staré mapy a software zdarma“, Moravská zemská
19.6.
knihovna v Brně.
21.-22.6. Účast na valné hromadě SKIP, Olomouc.
Konzultační návštěva ke zprovoznění WiFi ve VKOL, Moravská zemská
25.6.
knihovna v Brně.
Pracovní schůzka k problematice skenování obsahů a obálek, Národní
13.7.
knihovna ČR.
3.-6.9.
Účast na konferencích IGELU a SUALEPH, Brno.
Prezentace příspěvku na konferenci Knihovny současnosti 2007 Seč u
12.9.
Chrudimi.
Pilotní schůzka k zprovoznění systému dodávání dokumentů EOD, Státní
4.10.
technická knihovna ČR.
3.12.
Školení k modulu ADAM, Národní knihovna ČR.
Přijaté návštěvy
Pracovní návštěva z Moravské zemské knihovny ke zprovoznění modulu MVS
20.6.
v systému Aleph 500.
11.4.

21.6.
11.7.

Konzultační návštěva knihovníků ÚZPI k problematice skenovaných katalogů.
Návštěva knihovníků UPOL k seznámení se s procesy akvizice a fungování
www opacu v systému ALEPH 500.
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E. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje
Pracovníci ORSKOK zajistili celokrajskou statistiku za rok 2006 /sběr dat, kontrola,
sumarizace, analýza a vyhodnocení/ ve spolupráci se statistickými jednotkami na okresní
úrovni /okres Olomouc - Knihovna města Olomouce, okres Přerov - Městská knihovna v
Přerově, okres Prostějov - Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk - Městská knihovna
Šumperk a okres Jeseník - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku/ a odeslali NK ČR a
MK ČR /IPOS/. ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své
konzultační a metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci
Oddělení regionálních služeb knihoven Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků
střediskových knihoven regionů - Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali s
garantem RF - Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci připravovali průzkumy
a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci oddělení byli aktivně
účastni v elektronických konferencích KNIHOVNA, REGION, SKIP 10 /severní Morava/,
VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a seminářích na celostátní
úrovni a pracovali v profesních uskupeních - SKIP /sekce pro vzdělávání/ a SDRUK /sekce
pro regionální funkce/.
Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2007 napomáhalo
rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a
informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální
knihovny regionů Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku
2007 byla aktualizována databáze knihoven Olomouckého kraje, která byla zveřejněna na
webových stránkách VKOL - www.vkol.cz/kraj/index.htm.
Pracovníci ORSKOK vykonávali koordinační, odborné, informační, analytické,
výzkumné, metodické a poradenské činnosti, které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti
veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. Jako takoví
působili v rámci Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven pro základní
knihovny podle § 12 zákona č. 257. V roce 2007 byl tento projekt financován z prostředků
Olomouckého kraje. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajišťovalo
standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky :
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
Statistika knihovnických činností
Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2007 pravidelné čtvrtletní porady
s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných
knihovnických a informačních služeb. Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží
VKOL o odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje. V roce 2006 došlo k
mírnému zvýšení počtu profesionálních knihoven v našem regionu (37 profesionálních
knihoven) a doufáme, že po realizaci rekvalifikačního kurzu VKOL v roce 2007/2008, bude
počet profesionálních pracovníků narůstat. Pokračování rekvalifikačního knihovnického
kurzu VKOL pro profese – odborný pracovník v knihovně a odborný pracovník
v informacích, bylo nejvýznamnější vzdělávací aktivitou roku 2007. Odborným garantem
tohoto kurzu se stala doc. PhDr. M. Písková, CSc., vedoucí Ústavu bohemistiky a
knihovnictví Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvanáct
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frekventantů rekvalifikačního kurzu VKOL pochází ze všech okresů Olomouckého kraje a
závěrečné zkoušky budou skládat v dubnu roku 2008.
VKOL garantovala udržení odborného standardu služeb v knihovnách Olomouckého
kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Pořádáním
vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst profesionálních
pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru. Vědecká knihovna
v Olomouci v roce 2007 realizovala ve své počítačové učebně 65 kurzů základů informačních
a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 – Mimoškolní
vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování kvalifikace
knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení byla nabídnuta
všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji. Velmi se zde
osvědčila spolupráce s knihovnami, které byly Vědeckou knihovnou v Olomouci pověřeny
výkonem regionálních funkcí knihoven. Proškolení pracovníci knihoven poskytují
kvalifikovanou obsluhu uživatelům a pomáhají školit ostatní pracovníky knihoven ve svém
regionu. Ačkoliv jsou školení ICT v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání
knihovníků - určena především pro knihovníky v menších městech a obcích, zúčastňují se
našich školení především kolegové z větších knihoven.
Na lektorském zajištění spolupracujeme již několik let s pracovníky Univerzity
Palackého v Olomouci. V roce 2007 u nás školila Mgr. Eva Slavíčková - textový editor MS
WORD, a RNDr.Vojtěch Smolík - tabulkový kalkulátor MS EXCEL. Další moduly školili
pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci – Ing. Stanislava Ivanovová a Mgr. Roman
Giebisch, Ph.D. V lektorském zajištění úspěšně spolupracujeme již několik let s Ing.
Stanislavem Kajtárem. Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a
komunikačními technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer
Driving Licence - ECDL. Ideální stav, kdy by v každé profesionální knihovně měl pracovat
alespoň jeden knihovník, který zvládne zkušební testy a získá certifikát ECDL, který je v
rámci států EU používán jako standard základní počítačové gramotnosti, nebyl zatím naplněn.
Po absolvování kurzů ICT skládají účastnící testy a na základě jejich složení získají
Osvědčení o absolvování vybraného modulu, vydávaná Vědeckou knihovnou v Olomouci.
Toto Osvědčení získalo v roce 2007 - 191 absolventů kurzů.
Počet
realizovaných
kurzů
65 lekcí

Počet
vyučovacích
hodin
325 hodin

Počet
Počet
účastníků absolventů
kurzů
s
osvědčením
191
227

Počet
Počet
zúčastněných absolventů
knihoven
4 a více
modulů
95
7

Počet
absolventů
7 modulů
0

V Olomouckém kraji se v loňském roce do Projektu internetizace knihoven
Olomouckého kraje přihlásilo 169 zřizovatelů veřejných knihoven, kteří zřizují 215 obecních
a městských knihoven. Součástí projektu v roce 2007 bylo proškolení zaměstnanců
těchto veřejných knihoven v počítačové učebně Vědecké knihovny v Olomouci. Tento
projekt Olomouckého kraje zajistil potřebný hardware a software do knihoven a připojení
k Internetu je financováno z Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR. Od
roku 2007 administruje projekt Ministerstvo kultury ČR, které připravilo pro Vládu ČR
materiál o pokračování PIK s garancí připojení knihoven do roku 2015. V roce 2007 byly
vyhlášeny tři výzvy pro připojení knihoven, na nichž spolupracovala s MI ČR i Vědecká
knihovna v Olomouci. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven oslovili všechny
veřejné knihovny v Olomouckém kraji a zpracované podklady ze všech tří výzev zaslali MI
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ČR. Díky tomuto projektu je veřejný Internet nabízen v těchto knihovnách uživatelům
zdarma. Primárně by jej měli využívat občané při vyhledávání informací ze státní správy a
samosprávy. Téma internet pro handicapované uživatele bude hlavním mottem akce Březen
měsíc Internetu roku 2008.
Pracovníci oddělení regionálních služeb knihoven pomáhali organizačně zajistit
konferenci KNIHOVNY.CZ – od internetu ke čtenářství, která byla spojena se 6. valnou
hromadou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Konference i valná hromada se
uskutečnila 20. až 22. června 2007. Vědecká knihovna v Olomouci zajistila především
doprovodný program pro účastníky konference, zajistila širokou nabídku ubytovacích kapacit
v Olomouci a stravování v místě konání konference RCO. V odborné programu prezentovali
naši knihovnu Martin Vojnar a Roman Giebisch.
Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL - 2007 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1. – Seznámení pracovníků VKOL s činností interaktivní tabule v zasedací
místnosti Bezručova 3 zaměstnancem firmy GOLD-OFFICE, v jazykových kurzech
využívá B. Daňková
31.1. – Celokrajský seminář ke statistickému vykazování knihoven ve VKOL –
závěry zaslány do NKP, SDRUK sestavil prac. skupiny pro statistiku – účast R.
Giebisch
21.2. – Přednáška PhDr. L. Kurky ve VKOL – Výstavba a rekonstrukce knihoven
– velký zájem účastníků z našeho regionu
14.3. – V zasedacím sále VKOL akce k BMI 2007 – Webové stránky knihoven,
prezentace – M. Kuna, K. Hubertová a R. Giebisch, účast 40 kolegů nejen
z Olomouckého kraje
V dubnu proběhlo 12 školení základů počítačových dovedností z projektu VISK 2,
kterých se zúčastnilo 108 frekventantů z celého Olomouckého kraje
17.4. – Seminář Komunitní role knihoven s Mgr. Z. Ježkovou ve VKOL. Účast 20
pracovníků knihoven Olomouckého kraje
9.5. – V učebně školení MARC 21 pro Knih. Ostravské univerzity – L. Machačová
16.5. - V počítačové učebně pokračuje školení MARC 21 pro Knihovnu Ostravské
univerzity – Libuše Machačová
23.5. - V počítačové učebně pokračuje školení MARC 21 pro Knihovnu Ostravské
univerzity – Marcela Mátlová
12.9. – školení AACR2 M. Mátlové v učebně VKOL pro knihovny Ol. kraje
19.9. – školení AACR2 L. Machačové v učebně VKOL pro knihovny Ol. kraje
4.9. - 4.10. proběhly ve VKOL 2 pětidenní specializované kurzy z VISKU 2
Expertní kurz práce s grafickým programem Adobe Photoshop, práce s digitální
fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a webdesign
V měsíci říjnu proběhlo v počítačové učebně VKOL 12 pětihodinových školení
Základů ICT na úrovni ECDL z projektu VISK 2, kterého se zúčastnilo 156 kolegů
z celého Olomouckého kraje
3.10. - Byl slavnostně zahájen třetí rekvalifikační knihovnický kurz VKOL
2007/2008, který navštěvuje 12 kolegů nejen z našeho regionu. Kurz probíhá
pravidelně každou středu v našem vzdělávacím centru VKOL, Ostružnická 3
v Olomouci.
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•

11.10. – V zasedacím sále proběhla první část dvoudenního semináře za účasti 20
kolegů z našeho regionu Knihovna nově – Marketing služeb s Ing. J. Turčínkovou
z Ústavu marketingu a obchodu PEF MZLU v Brně - Jak zvýšit hodnotu knihovny
v očích veřejnosti
• 18.10. - V zasedacím sále proběhla druhá část dvoudenního semináře za účasti 23
kolegů z našeho regionu Knihovna nově – Marketing služeb s Ing. L. Nivnickou,
ředitelkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně – téma Charta služeb knihovny KJM
v Brně
• 6.11. – Ve VKOL proběhl seminář J. Vejsadové – Práce s pamětí. Seminář nabízel
praktické náměty i výměnu zkušeností všem pracovníkům veřejných knihoven
Olomouckého kraje.
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Vydané publikace
Literární bibliografie severní Moravy : (2005) / [sestavila] Naďa Smékalová. – Olomouc :
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PhDr. Vít Dohnal, CSc. : personální bibliografie 1955-2006 / sestavily Emilie Dohnalová, Naďa
Smékalová. – Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. – 34 s.
ISBN 978-80-7053-271-3
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : sborník z
15. odborné konference / připravil Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven České republiky ;
Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. – 247 s.
ISBN 978-80-7053-272-0
Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Olomouckého kraje v letech 2005 a 2006 /
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Študentová. – Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. – 56 s.
ISBN 978-80-7053-274-4
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Všechna vydaná čísla KROKu jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL:
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ISSN 1214-648X (elektronická verze)
Další publikační činnost pracovníků VKOL (publikace, články, statě)
Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá / Jiří Glonek. – Ostrava : Společnost přátel Poodří, 2007. –
293 s.
ISBN 978-80-254-0628-1
Anketa 7 divů Olomouckého kraje / Roman Giebisch.
37

In: KROK. – Roč. 4, č. 1 (2007), s. 2-3.
Básník Karel Vysloužil oslavil osmdesátiny / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 1 (2007), s. 29.
Co je klíčem ke spokojenosti uživatele? / Libuše Machačová.
In: Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči
u Chrudimi. – Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. – S. 413-418.
Čínská kultura inspiruje Olomouc / Helena Veličková.
In: KROK. – Roč. 4, č. 4 (2007), s. 52.
K sedmdesátinám PhDr. Václava Pumprly / Helena Veličková.
In: KROK. – Roč. 4, č. 4 (2007), s. 54-55.
Knihovna objevila unikátní rukopis / (kof) ; přispěl Jiří Glonek.
In: Olomoucký deník. – Č. 45 (22.2.2007), s. 5.
Knihovníci objevili unikátní atlas : na námořní atlas z roku 1563 narazili při stěhování trezoru /
(ČTK) ; přispěla Hana Študentová.
In: Mladá fronta Dnes. – Roč. 18, č. 46 (23.2.2007). Příl. Střední Morava Dnes. – S. C/5.
Kosmický paradox a relativnost lidství / Helena Veličková.
In: KROK. – Roč. 4, č. 4 (2007), s. 29-33. – Rec. na Dějiny čínského myšlení / Anne Cheng. –
Praha, 2006.
Money, money, money. Must be funny… / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 3 (2007), s. 19-20.
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 3 (2007), s. 43-46.
Nálady obyvatelstva landrátu Moravský Beroun 1938-1945 (režimní souhlas, rezistence, odpor) / Jiří
Glonek.
In: České, slovenské a československé dějiny 20. století II. : sborník z mezinárodní konference
mladých vědeckých pracovníků : Univerzita Hradec Králové, 7.-8. března 2007 / uspořádala Sylva
Sklenářová. – Ústí nad Orlicí : Oftis, 2007. – S. 43-51.
„Nové“ prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci / Rostislav Krušinský.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : sborník z 15.
odborné konference / připravil Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven ČR ; Olomouc : Vědecká
knihovna v Olomouci, 2007. – S. 61-72.

Novinový fond Vědecké knihovny v Olomouci : žurnalistika Moravy v kostce / Lubomír Novotný.
In: Čtenář. – Roč. 59, č. 4 (2007), s. 105.
O povinném výtisku a dvoustém výročí Vědecké knihovny v Olomouci / Hana Študentová.
In: Střední Morava. – Roč. 13, č. 24 (2007), s. 161.
Opus Oratorium Maximum : graduál z Louky / Hana Študentová.
In: Čtenář. – Roč. 59, č. 7/8 (2007), s. 220-221.
Podstavec pod Gutenbergovým lisem : o povinném výtisku a dvoustém výročí Vědecké knihovny
v Olomouci / Hana Študentová.
In: KROK. – Roč. 4, č. 2 (2007), s. 3-4.
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První ročník Dne pro dětskou knihu / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 4 (2007), s. 51.
Publikace Vesnice roku Olomouckého kraje v Programu Obnovy venkova / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 3 (2007), s. 51.
Sedm divů Olomouckého kraje / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 2 (2007), s. 5-6.
Sekce pro historické fondy / Hana Študentová.
In: Sdružení knihoven České republiky : kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů
2006 : Trenčín, 1.-3.10. 2006 : [sborník příspěvků] / odpovědný redaktor Jaromír Kubíček. – Brno :
Sdružení knihoven ČR, 2007. – S. 126-127.
Setkání odborníků pro IT v Olomouci / Jiří Spáčil.
In: KROK. – Roč. 4, č. 2 (2007), s. 27-28.
Spolupráce SDRUK a Asociace muzeí a galerií ČR : příspěvek ze semináře knihovníků muzeí a
galerií, který proběhl 16.–18. října 2007 v Muzeu Cheb : [online elektronická prezentace] [cit.
12.2.2008] / Hana Študentová.
Dostupné:
http://www.knihovna.upm.cz/index.php?page=mk-seminar
Svědek umírajícího času. Pozůstalost Mořice Remeše ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci /
Lubomír Novotný.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : sborník z 15.
odborné konference / připravil Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven ČR ; Olomouc : Vědecká
knihovna v Olomouci, 2007. – S. 201-213.

Tisk ve službách reklamy / Lubomír Novotný.
In: Střední Morava. – Roč. 13, č. 24 (2007), s. 137-140.
Unikátní portolánový atlas Jaume Olivese ve fondu VKOL / Jiří Glonek.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : sborník z 15.
odborné konference / připravil Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven ČR ; Olomouc : Vědecká
knihovna v Olomouci, 2007. – S. 99-114.

Vít Dohnal – olomoucký archeolog jubilující / Roman Giebisch.
In: KROK. – Roč. 4, č. 2 (2007), s. 54.
Vzácný atlas střežili policisté se samopaly : knihovník: Hned jsem věděl, že to nebude nic běžného :
[rozhovor] / Jiří Glonek ; zaps. Lenka Hnilová.
In: Olomoucký deník. – Č. 47 (24.2.2007), s. 4.
Znáte v ČR knihovnu, která obhospodařuje více objektů? : [rozhovor] / Hana Študentová ; připr.
Jaroslav Císař.
In: Grand biblio. – Roč. 1, č. 3 (2007), s. 24-25.
Informace o knihovně v tisku

Baroko putovalo na Slovensko / (end).
In: Olomoucký deník. – Č. 53 (3.3.2007), s. 4.
Cesta olomouckých knihoven pěti stoletími / Milan Tichák.
In: Olomoucký deník. – Č. 227 (29.9.2007), s. 8.
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Červený kostel přilákal stovky lidí / (mak).
In: Olomoucký deník. – Č. 129 (4.6.2007), s. 3.
Knihovna vybírá sedm divů / (rav).
In: Mladá fronta Dnes. – Roč. 18, č. 79 (3.4.2007). Příl. Střední Morava Dnes. – S. C/5.
Knihovny odpustí lidem pokuty / Magda Vránová.
In: Olomoucký deník. – Č. 229 (2.10.2007), s. 4. – Obsahuje informace o výstavě ve VKOL.
Lidé na Olomoucku si ve Vědecké knihovně žádají knihy Browna / ČTK.
In: Metro. Morava. – (14.6.2007), s. 2.
Minikuchařka skrývá na sto receptů / (ČTK).
In: Mladá fronta Dnes. – Roč. 18, č. 229 (2.10.2007). Příl. Střední Morava Dnes. – S. C/1.
Na výstavě je možné dotýkat se exponátů : součástí ojedinělé expozice pro nevidomé bude i divadlo
/ David Kresta.
In: Olomoucký deník. – Č. 41 (17.2.2007), s. 17.
Největším divem v kraji je hrad Bouzov : Vědecká knihovna v Olomouci se rozhodla
prostřednictvím ankety najít sedm divů Olomouckého kraje / (paš).
In: Olomoucký deník. – Č. 154 (3.7.2007), s. 4.
Opravíme vzácný pergamen : v Olomouci vyspraví jeden z nejvzácnějších středověkých rukopisů –
Opatovický misál / Radek Václavík.
In: Mladá fronta Dnes. – Roč. 18, č. 114 (17.5.2007). Příl. Střední Morava Dnes. – S. C/2.
Panenky „zaplatí“ očkování pro děti / mak.
In: Olomoucký deník. – Č. 254 (31.10.2007), s. [1]. – Obsahuje informace o výstavě ve VKOL.
Staré tisky v Olomouci / Jiří Procházka.
In: Duha. – Roč. 21, č. 3 (2007), s. 23-24. – Informace o sborníku z 15. konference Problematika
historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006.
Studovna bude zářit novotou / (vac).
In: Olomoucký deník – Č. 191 (17.8.2007), s. 3.
Technika zachrání staré moravské noviny : ve Vědecké knihovně v Olomouci je chtějí převést na
mikrofilmy nebo do digitální podoby / Miloslav Hradil.
In: Právo. Střední a východní Morava. – Roč. 17, č. 171 (25.7.2007), s. 11.
Unikátní atlas je na internetu / (kof).
In: Olomoucký deník. – Č. 69 (22.3.2007), s. 4.
Unikátní nález v knihovně / (kof).
In: Olomoucký deník. – Č. 45 (22.2.2007), s. 1.
Unikátní námořní atlas je k vidění v digitální podobě / (čtk).
In: Opavský a Hlučínský deník. – Roč. 7, č. 100 (28.4.2007), s. 15
Unikátní námořní atlas z olomoucké knihovny je v digitální podobě / ČTK.
In: Metro. Morava. – Č. 58 (22.3.2007), s. 2.
V Olomouci je nejmenší kuchařská kniha / (mak, čtk).
In: Olomoucký deník. – Č. 229 (2.10.2007), s. 1.
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V Olomouci je vystavena zřejmě nejmenší kuchařka v tuzemsku / srd kš.
In: Olomouc.cz [online] (1.10.2007) [cit. 28.1.2008].
Dostupné:
http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/V-Olomouci-je-vystavena-zrejme-nejmensi-kucharka-vtuzemsku-7918
Ve „vědárně“ nejvíc půjčují bestsellery / (ČTK).
In: Mladá fronta Dnes. – Roč. 18, č. 139 (15.6.2007). Příl. Střední Morava Dnes. – S. C/2.
Vědecká knihovna má unikátní námořní atlas : na světě se dochovaly jen čtyři podobné námořní
atlasy / (čtk).
In: Moravskoslezský deník. – Roč. 7, č. 50 (28.2.2007), s. 19.
Vyberte sedm divů kraje / (paš).
In: Olomoucký deník. – Č. 83 (7.4.2007), s. 4.
Vystavují miniaturní vídeňskou kuchařku / (VH).
In: Právo. Střední a východní Morava. – Roč. 17, č. 230 (3.10.2007), s. 14.
Vyšel nový KROK a nepřišel s prázdnou / Bohumír Kolář.
In: Olomouc.cz [online] (13.6.2007) [cit. 28.1.2008]. – Týká se revue KROK č. 2 (2007).
Dostupné:
http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Vysel-novy-KROK-a-neprisel-s-prazdnou-7492
Vzácný rukopis se dočká restaurování : unikátní Opatovický misál z 2. poloviny 14. století vlastní
Vědecká knihovna v Olomouci. Jeho historická hodnota je nevyčíslitelná / Petra Pášová.
In: Olomoucký deník. – Č. 114 (17.5.2007), s. 3.
Vzácný středověký misál čeká restaurace : práce potrvají tři roky a vyžádají si tři čtvrtě miliónu
korun, rukopis z roku 1355 / Dagmar Pěničková.
In: Právo. Střední a východní Morava. – Roč. 17, č. 114 (17.5.2007), s. 10.
Zničený misál se dočká moderní opravy / (paš).
In: Prostějovský deník. – Č. 114 (17.5.2007), s. 4.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, INFORMACE PRO UŽIVATELE VKOL

Název organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
Sídlo:

Bezručova3, 779 11 Olomouc

IČ:
DIČ:

00100625
CZ00100625

Telefon:
FAX:

585 205 300
585 225 774

E-mail:
Web:

info@vkol.cz
www.vkol.cz

Služby pro veřejnost:

pondělí – pátek
sobota

8.30 – 19.00
9.00 – 13.00

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Ostružnická 3, 779 11 Olomouc
585 222 375
giebisch@vkol.cz

Knihařská a restaurátorská dílna VKOL
Adresa:
Telefon:

Sokolská 23, 779 11 Olomouc
585 223 343
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Seznam zaměstnanců k 31.12.2007
Mgr. Adamová Kateřina
Bielská Květoslava
Bílá Šárka
Blahušková Kateřina
Buchtová Marcela
Coufalová Pavla
Černá Anna
Mgr. Daňková Barbora
Fňukalová Blanka
Mgr. Giebisch Roman ,PhD.
Glonek Jiří
Halová Vlasta
Hašková Magda
Heitel Jiří
Hejmovský Alexandr
Mgr. Hofmanová Martina
Hofschneiderová Věra
Holá Marie
Horáčková Vlasta
Horáková Nataša
Hrouzová Božena
Hýsek Zdeněk
Ing. Ivanovová Stanislava
Janů Libuše
Mgr. Jelínková Lenka
Jiříčková Renáta
Kačanovská Jaroslava
Mgr. Klásek Vladimír
Bc. Konečný Jaroslav
Mgr. Korhoň Miloš
Mgr. Koudelková Petra
Kovářová Alena
Kráčmarová Blanka
Mgr. Krátká Libuše
Krsková Martina
Bc. Krušinský Rostislav
Kubíček Robert
Mgr. Kunčíková Petra
Ing. Lauko Petr
PhDr. Machačová Libuše
Machát Jan
PhDr. Machátová Xenie
Malúšková Zdenka
Mátl Pavel
Bc. Mátlová Marcela
Matoušková Marie
Nakládalová Jaroslava
Novotná Ludmila
Mgr. Novotný Lubomír
Ing. Olšinová Radomíra
Onteková Danuše
Planá Ivana

Podhorná Vladimíra
Pohanka Michal
Pokorná Alena
Mgr. Pokorná Veronika
Polášková Marie
Pollák Petr
Přichystalová Jarmila
Rozholdová Lenka
Rypar Zdeněk
Schuster Břetislav
Schůtová Miluše
Schwábová Olga
Mgr. Sedláčková Blanka
Seidl Zdeněk
Mgr. Sládková Jitka
Smékalová Naděžda
PhDr. Spáčil Jiří
Srdečná Václava
Stejskal Miloš
Strnadová Marie
Mgr. Szalai Marie
Šenková Irena
Šimečková Jitka
Štáblová Věra
Ing. Študentová Hana
Trbušková Irena
Truneček Pavel
Tůma Radko
Vachutka Jaroslav
PhDr. Veličková Helena
Mgr. Vitásková Anna
Vítková Radomíra
Ing. Vojnar Martin
Vrbová Libuše
Bc. Vymazalová Hana
Zbořilová Eva
Zdeňková Božena
Žáčková Helena
Žáčková Simona
Živná Jindřiška
Živný Marek, DiS.
Celkem
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93 pracovníků

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2007
věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více let
celkem
%

muži

ženy
4
11
6
3
2
26
38

celkem
13
13
18
20
3
67
72

17
24
24
23
5
93
100

%
18
26
26
25
5
100

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2007
vzdělání dosažení
základní
vyučen
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

mu
ži
1
5
2
6
1
11
26

žen
y
5
7
5
26

celke
m
6
12
7
32

24
67

1
35
93

%

z toho knihovnické

6
13
8
34

7

1
38
100

9
16

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007

průměrný hrubý měsíční
plat

celkem
15 886 Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců
v roce 2007

nástupy
odchody

počet
19
19

46

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2007
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet

%
34
14
14
16
15
93

37
15
15
17
16
100

6. Jazykové znalosti zaměstnanců
V organizaci nejsou stanovena vybraná místa s kvalifikačním požadavkem
standardizované jazykové zkoušky včetně úrovně znalostí. Jazykové znalosti se prokazují
maturitním vysvědčením, resp. vysokoškolským diplomem.
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Výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených za rok 2007

V roce 2007 byly ve Vědecké knihovně v Olomouci provedeny následující vnější kontroly:
− kontrola OSSZ ve dnech 5. – 6.2.2007 zaměřená na kontrolu pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění,
− kontrola nezjistila žádné nedostatky,
− kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 23.5.2007 zaměřená na platby
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného,
− kontrola nezjistila žádné nedostatky.

V rámci vnitřních kontrol Vědecké knihovny v Olomouci nebyly v roce 2007 zjištěny žádné
nedostatky v činnosti organizace.
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