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1
Úvod
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL), příspěvková organizace Olomouckého kraje, plní funkci krajské
knihovny podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. v platném znění a podle zřizovací listiny. Je to
jedna ze tří knihoven v České republice s právem celostátního povinného výtisku podle zákona
37/1995 Sb.
Vědecká knihovna v Olomouci poskytuje knihovnické a informační služby. Trvalý zájem o tyto služby
ze strany veřejnosti je zřejmý jednak z počtu výpůjček z knihovního fondu, jednak z počtu
registrovaných čtenářů, který v posledních několika letech neustále vzrůstá.
V rámci regionálních funkcí VKOL poskytuje odborné služby knihovnám Olomouckého kraje, které
zahrnují metodickou, poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost. V roce 2010 došlo ke snížení
částky na regionální funkce. VKOL ve spolupráci s pověřenými knihovnami vyhodnotila dopad snížení
na kvalitu poskytovaných služeb knihoven Olomouckého kraje, ve většině případů se snížení odrazilo
na omezení nákupu publikací. VKOL pořádala setkání s pověřenými knihovnami, organizovala kurzy
i semináře tak, aby reagovaly na potřeby knihoven Olomouckého kraje.
VKOL nemá k dispozici již několik let dostatek vlastních skladovacích prostor pro rozsáhlý knihovní
fond, který obsahuje více než 2 mil. knihovních jednotek. Navíc některé z vlastních skladů kvůli
nadměrné vlhkosti neposkytují vhodné prostředí pro knihy. Průlomem v této situaci bylo rozhodnutí
zřizovatele Olomouckého kraje požádat Magistrát města Olomouce o převod budovy po sovětské
armádě, rekonstruovat ji a tím zajistit dostatečný prostor pro knihovní fond VKOL na 20 let. Naději
na zlepšení podmínek v budově na Ostružnické ulici přinesla instalace speciálního zařízení, které by
mělo výrazně snížit vlhkost a zamezit tak vzniku plísní.
Bezprostředně s provozem knihovny souvisí i další změny, které byly provedeny v roce 2010. VKOL
přešla na vyšší verzi knihovnického systému Aleph 500 a provedla výměnu dvou základních
serverů knihovní sítě, z nichž jeden byl pořízen díky Nadaci ČEZu. Dále byl nahrazen účetní software
za novější s modulem pro evidenci majetku, od kterého očekáváme usnadnění práce Oddělení
ekonomiky a provozu knihovny. Výměnu právního informačního systému ASPI za uživatelsky
přívětivější Codexis ocení zejména čtenáři, kteří běžně s právním systémem nepracují.
VKOL přistoupila v roce 2010 ke změně způsobu vazby brožovaných knih. Upustila od léta
používané vazby do pevných desek, která finančně zatěžovala rozpočet a potlačovala vypovídací
hodnotu obálek, a přešla na obalování knih do tenké fólie. Tento způsob je používán i pro knihy
s pevnými deskami. Ušetřené finanční prostředky VKOL využívá na kvalitnější vazbu časopisů,
která bude lepená na rozdíl od dřívějšího, ne příliš šetrného způsobu. Změny ve způsobu vazeb
přinesly samozřejmě i změny v pracovních postupech.
Rozšířením služeb knihovny pro vybranou skupinu bylo vybudování zvukové knihovny
pro postižené s vadami zraku, a to díky programu Knihovna 21. století MK ČR. Spolupráce
v mezinárodním projektu EOD (eBook on Demand) umožnila digitalizaci autorským zákonem
nechráněných publikací podle výběru zákazníka. Nyní je již volně ke stažení na webových stránkách
knihovny 87 digitalizovaných titulů. V oblasti ochranného reformátování v rámci čtyřletého projektu
DIGIMON proběhlo mikrofilmování regionálních periodik Das Volk, Grenzbote des nordwestlichen
Mährens, Mährisches Tagblatt, Tatar, což představuje asi 257 tisíc stran. Díky dalšímu programu
Ministerstva kultury ČR VISK byly digitalizovány novinové tituly Hlas lidu (1912–1949) a Stráž lidu
(1945–1992), realizována digitalizace 19 středověkých rukopisů a prvotisků nebo zkvalitněny
záznamy hudebnin.

4

Vědecká knihovna v Olomouci, 2010

Velké úsilí během roku bylo vynaloženo na knižní vydání rukopisného námořního atlasu Jaume
Olivese. Čtyřjazyčná kniha s odborným popisem historika Ivana Kupčíka vyšla v listopadu, na jejím
vydání se podílela i Univerzita Palackého v Olomouci.
19. ročník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů proběhl v termínu
20.–21. 10. 2010. Jedná se o tradiční setkání specialistů zabývajících se historickými fondy z České
republiky i zahraničí. Ve stejném měsíci VKOL uspořádala i jednorázovou konferenci týkající
se projektu DIGIMON.
VKOL připravila pro veřejnost několik výstav, mezi nejzdařilejší patří výstava Duše knih, která byla
zahájena ke Dnům evropského dědictví. Velkému zájmu se těšila další výstava Literatura bez hranic,
která byla instalována po dohodě s Univerzitou Palackého v Olomouci v jejich prostorách.
Vzácné tisky VKOL jsou také často vyžadovány k zapůjčení pro výstavy jiných institucí. Nejvýznamnější
byla výstava Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780 pořádaná olomouckým
Vlastivědným muzeem a Muzeem umění. V expozicích výstavy se objevilo 125 starých tisků
z knihovního fondu. Příslibem pro kvalitní výstavy v dalších letech je i podpis smlouvy o spolupráci
s Vojvodskou knihovnou v Opoli. Užší spolupráce VKOL s touto zahraniční knihovnou byla jedním
z výstupů Operačního programu přeshraniční spolupráce zřizovatele Olomouckého kraje a Opolského
vojvodství.
Počátkem roku 2010 se knihovně vrátila jedna třetina barokních kreseb z alba, které bylo knihovně
zcizeno během výstavy v roce 1998 v Muzeu umění. Za objev roku v knihovně je možno označit nález
hracích karet z druhé poloviny 16. století.
Situace v knihovně byla ovlivněna dlouhodobou nepřítomností ředitelky Ing. Hany Študentové,
která bohužel v srpnu 2010 zemřela. Po výběrovém řízení se od 15. 11. 2010 stala ředitelkou
dosavadní zástupkyně RNDr. Jitka Holásková, do funkce zástupce ředitelky byl jmenován
Mgr. Miloš Korhoň. Přesto lze označit rok 2010 z hlediska činnosti knihovny jako úspěšný,
a to zejména díky podpoře zřizovatele Olomouckého kraje, vstřícnosti pracovníků knihovny
a mimořádnému nasazení Oddělení automatizace knihovny v čele s novou vedoucí Ing. Danou Alkovou.

RNDr. Jitka Holásková
ředitelka VKOL
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2
Odborné činnosti
2.1 Služby
Vědecká knihovna v Olomouci poskytuje
knihovnické a informační služby v budovách
Bezručova 2 a Bezručova 3.
Výpůjční služby zahrnují absenční a prezenční
výpůjčku publikací, AV dokumentů i dalších médií,
meziknihovní služby pasivní i aktivní, včetně
mezinárodní meziknihovní služby.
Prezenční výpůjčky jsou poskytovány podle
charakteru dokumentu v hlavní studovně,
studovně vázaných novin, v multimediální
studovně s internetem, studovně historických
fondů.
Speciální studovna pro návštěvníky se zdravotním
postižením je vybavena 2 stanicemi, skenerem
a speciálním softwarem pro osoby s postižením
zraku.

celkem stav 31. 12. 2010

2 030 641

základní fond

1 701 094

vybraný fond krásné literatury
pedagogická knihovna

12 375
8 652

české normy

83 513

české patenty

172 352

fotodokumenty
rukopisy
mikrofilmy
AV dokumenty
CD - ROM

27 163
1 451
585
16 753
6 703

Základní přehled o počtu registrovaných čtenářů, návštěv a poskytovaných službách:
počet registrovaných čtenářů

17 600

výpůjčky celkem

502 042

absenční výpůjčky

425 402

pasivní meziknihovní služby (MS)
prezenční výpůjčky

2 316
53 624

aktivní meziknihovní služby v ČR

1 866

aktivní mezinárodní meziknihovní služby (MMS)

2 513

půjčování CD, MC, DVD, ZK

1 015

půjčování CD-ROMů

217

počet výpůjček vázaných novin

8 009

počet návštěvníků ve studovně vázaných novin

2 708

počet návštěv ve studovně pro handicapované

162

fotopráce

73 318

reprografické kopie

50 614
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Součástí služeb je možnost výpůjčky z Německé knihovny Goetheho institutu. V roce 2010 byla nově
zahájena absenční výpůjčka německých časopisů.

Informační služby
Informační služby využívaly licencované elektronické databáze a vlastní databáze VKOL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anopress
ČTK
EBSCOhost
Web of Knowledge
FirstSearch
Manuscriptorium
Wiley
SpringerLink
Verlag Dashöfer
ASPI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BiblioMedica
Lexikon českých výtvarníků
On-line katalog
Databáze norem
Databáze patentů
Digitální knihovna novin, historických fondů, map
ANAL
REGO
Naskenované lístkové katalogy 1801 – 1959

Pracovníci informační služby podávali informace na dvou pracovištích, u informačního pultu a v hlavní
studovně.
zodpovězeno celkem

36 105 ústních a telefonických dotazů

bibliografických informací na vyžádání

1 147 (celkem 19 602 záznamů)

ptejte se knihovny

20 dotazů

Bibliografické informace z oblasti kultury a umění byly vypracovány 6x během roku, následně byly
vystaveny na webu knihovny.
Pracovníci informačních služeb zpracovali 94 rešerší z oblasti lékařství, výchovy a vzdělávání, práva,
sociologie a umění.
Oddělení informačních služeb pokračovalo v analytickém popisu v rámci české národní bibliografie,
jednou měsíčně byly zaslány záznamy článků vybraných regionálních periodik do Národní knihovny ČR
(dále jen NK ČR). Celkem bylo excerpováno 26 pravých a nepravých periodik, vzniklo celkem
1 815 záznamů.
Byla aktualizována databáze REGO, databáze osobností, které se významně zapsaly do dějin Moravy
(narodily se zde, žily, zemřely nebo jsou vázány dílem). Databáze je prezentována formou kalendária
na webových stránkách knihovny:
| http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/rego--kalendarium-regionalnich-osobnosti/
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2.2 Regionální funkce
VKOL pověřila výkonem regionálních funkcí pro rok 2010 následující knihovny:
•
•
•
•
•
•
•

Knihovna města Olomouce
Městská knihovna Šumperk
Městská knihovna Přerov
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Městská knihovna Hranice
Městská knihovna Prostějov
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku

S pověřenými knihovnami byla podepsána smlouva o výkonu regionálních funkcí. V roce 2010 byla
na regionální funkce vyčleněna částka 9 300 000 Kč, to je o 950 000 méně než v předcházejícím roce.
Omezení příjmů se promítlo zejména do omezení nákupu publikací. Byly organizovány 4 schůzky
pověřených knihoven.

2.3 Linka zpracování
Akvizice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knihovna je příjemcem povinného výtisku podle knihovního zákona č. 37/1995 Sb. Povinný
výtisk monografií činil 19 629 publikací, povinný výtisk seriálů 5 786.
Povinný výtisk musel být urgován ve 160 případech. Díky správnímu řízení s nakladatelstvím
Tempus libri VKOL získala faksimile Bible kutnohorské.
Nákup publikací vychází z požadavků čtenářů a návrhů nákupní komise, bylo nakoupeno
1 032 publikací v celkové částce 285 278 Kč.
Knihovna odebírala celkem 3 723 titulů časopisů, z toho 165 zahraničních.
Prostřednictvím mezinárodní výměny byl knihovní fond doplněn o 427 publikací.
Do studovny AV medií bylo dodáno 1 315 AV dokumentů a 905 CD-ROMů.
Bylo doplněno 1 009 patentů.
Z projektu Knihovna 21. století bylo nakoupeno do zvukové knihovny pro osoby postižené
poruchami zraku 69 titulů v celkové částce 12 000 Kč.
Fond byl doplněn o nákup z pozůstalosti dvou regionálních osobností, spisovatelky Lisické
a pana Sonntaga.
Celkový přírůstek fondu v roce 2010 byl 31 353 knihovních jednotek, z toho 28 124 základní
fond a 3 229 speciálních dokumentů.

Katalogizace fondu
•
•
•
•
•

Byl zkatalogizován veškerý přírůstek knih, hudebnin, kartografických dokumentů, grafik a další.
Z celkového počtu 17 103 zpracovávaných dokumentů bylo 15 811 zpracováno ve sdílené
katalogizaci, z toho 4 340 záznamů bylo vytvořeno katalogizátory knihovny jako záznamy nové.
Záznamy jsou pravidelně odesílány v týdenních intervalech do Souborného katalogu.
Od 1. 2. 2010 byla spuštěna sdílená katalogizace hudebnin.
Věcně bylo zpracováno 17 657 záznamů.
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Revize, ochrana fondu
•
•
•
•
•
•
•
•

Revize knihovního fondu probíhá v souladu s knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., prováděcí
vyhláškou č. 88/2002 Sb.
Byla provedena revize 125 057 svazků.
V době prázdnin proběhla kontrola všech 14 příručních knihoven.
Došlo ke změna způsobu vazeb brožovaných publikací, knihy jsou obalovány do ochranné fólie
Filmolux, do folie jsou obalovány i knihy s pevnými deskami.
U časopisů VKOL přešla k lepené vazbě místo dříve používaného způsobu vrtané vazby.
Nový způsob je cenově náročnější, ale mnohem šetrnější a uživatelsky přívětivější.
Nově zakoupený lepicí stroj je využíván na opravy vazeb.
Ve vlastní knihařské dílně bylo svázáno 4 789 knih, externím firmám byla zadána vazba
14 229 knih.
Základním ošetřením prošlo 573 knih, zásadním 26 knih, dezinfikováno bylo 73 knih.

Vyřazování, odpisy
Z fondu VKOL bylo odepsáno 3 095 jednotek, jednalo se vesměs o multiplikáty starších
vysokoškolských skript.

2.4 Skladovací prostory
Knihovna má k dispozici jako depozitáře 6 objektů:
•
•
•
•
•
•

Budova Bezručova 2, s plochou 1 844 m2, uloženo 495 tis. svazků monografií a větší část časopisů.
Budova Bezručova 3, s plochou 435 m2, uloženo 35 tis. svazků historických i novějších vázaných
novin, trezor s nejvzácnějšími dokumenty.
Budova červeného kostela bez určené plochy, uloženo 310 tis. svazků beletrie a periodik.
Budova na Sokolské s plochou 345 m2, uloženo 230 tis. starších svazků, sklad je zaplněn, vykazuje
nadměrnou vlhkost.
Budova na Holické, s plochou 1 128 m2, uloženo 425 tis. svazků staršího fondu a novější ročníky
některých novin, sklad je zaplněn.
Budova na Ostružnické s neurčenou plochou, uloženo 17 tis. svazků, prostor je zcela nevhodný,
instalováno zařízení Hydropol na snížení vlhkosti.

V pronajatém skladě na Lazecké ulici, s plochou 1 046 m2, kde je uloženo 422 tisíc svazků, byla již
minimální prostorová rezerva. Bude nutné na počátku roku 2011 pronájem rozšířit.

2.5 Projekty, granty, programy, dotace
VKOL uspěla v grantových žádostech programu MK ČR VISK (veřejné informační služby knihoven),
které přinesly do rozpočtu 805 000 Kč, a Knihovna 21. století s přínosem 56 000 Kč.
•
•
•
10

Doplnění fondu zvukové knihovny Vědecké knihovny v Olomouci (dotace 6 000 Kč, vlastní podíl
6 000 Kč).
Restaurování starých tisků, Univerzita v Litomyšli (dotace 50 000 Kč, vlastní podíl 50 000 Kč).
Vzdělávání pracovníků v IT (dotace 12 000 Kč, vlastní podíl 6 000 Kč).
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•
•
•
•
•

Katalogizace hudebnin (dotace 70 000 Kč, vlastní podíl 30 152 Kč).
Digitalizace středověkých rukopisů a prvotisků Vědecké knihovny v Olomouci
(dotace 210 000 Kč, vlastní podíl 95 273 Kč).
Zhotovení náhradních nosičů dokumentů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci
(dotace 433 000 Kč, vlastní podíl 186 000 Kč).
Obohacení Národní báze autorit o záznamy jmenných záhlaví autorů historických fondů VKOL
(dotace 80 000 Kč, vlastní podíl 39 010 Kč).
Zřizovatel poskytl VKOL příspěvek ve výši 185 000 Kč na pokrytí vlastního podílu VKOL.

Třetím rokem pokračoval projekt DIGIMON – digitalizace a mikrofilmování moravských novin
financovaných v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska, který bude ukončen 30. 4. 2011.
Projekt je předfinancován KU OK půjčkou EIB, celkové výdaje v roce 2010 byly 1 964 573,80, příjmy
z FM EHP/Norska 1 719 817,09 Kč. Díky úspoře v některých kapitolách projektu se podařilo také
digitalizovat další ročníky olomouckého periodika Die Neue Zeit.
Dále pokračoval v rámci mezinárodního programu Culture projekt eBooks on Demand – A European
Library Network, do kterého se knihovna zapojila v roce 2009. Knihovny zúčastněné v projektu
poskytují službu digitalizace knihy na vyžádání. Jedná se o tituly, které již nepodléhají autorskému
zákonu. Projekt je čtyřletý s dobou trvání od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2013 s celkovým finančním přínosem
51 253 Euro pro VKOL. VKOL je povinna vložit svůj podíl ve stejné výši. Na pokrytí vlastního podílu
obdržela VKOL v roce 2010 dotaci z MK ČR ve výši 73 000 Kč. Celkové náklady projektu v r. 2010 činily
281 164,22 Kč.
VKOL ke zvýšení kvalifikace pracovníků využívá odborných kurzů (jazykových, knihovnických,
manažerských, IT kurzů), které jsou pořádány v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců
podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích, který podávala Unie zaměstnavatelských
svazů ČR. Jedná se o dvouletý projekt, knihovny jako partner při jednáních zastoupil SKIP.
Knihovna získala dar z Nadace ČEZ v oblasti investic ve výši 115 850 Kč, ze kterého zcela pokryla
náklady na nákup serveru pro firewall.

2.6 Vlastní odborné aktivity
Konference, přednášky, školení, kurzy
•

•
•
•
•

•

19. ročník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, konal se
20.–21. 10. 2010, za účasti 71 zástupců institucí z ČR, Slovenska i Maďarska v prostorách
Arcidiecézního muzea v sále Mozarteum.
Konference k projektu DIGIMON, také v prostorách Arcidiecézního muzea 6.–7. 10. 2010.
Open Day EOD v rámci programu Culture/EOD byl uspořádán ve Dnech evropského dědictví
11. 9. 2010.
Přednáška Kapitoly z dějin olomouckého knihovnictví, přednášela doc. PhDr. Milada Písková
8. 9. 2010.
Setkání knihovníků Olomouckého kraje, kde byly předneseny dva příspěvky: Knihovna roku
2009, o které pohovořila paní Anna Dokoupilová a druhý příspěvek od RNDr. Lenky
Pruckové – Knihovny zcela bez knihovníků? Realita nebo fikce?
Školení Jmenná katalogizace kartografických dokumentů ve formátu MARC 21, školila
PhDr. Libuše Machačová.
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•
•

Školení Jmenná katalogizace pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21, školila PhDr. Libuše
Machačová.
Rekvalifikační kurz v podzimních měsících s odborným garantem doc. PhDr. Miladou Pískovou,
na základě nově poskytnuté akreditace VKOL.

Přednášky
•
•
•
•
•

Přednáška Velikonoční zvyky a tradice v práci knihoven, přednášela Mgr. Marie Pachtová,
folkloristka.
Přednáška Interpretace krajiny v díle K. H. Máchy, přednášel Mgr. Richard Změlík, Ph.D.
Přednáška Kdo profituje ze lži? K teorii a praxi literárních mystifikací, přednášela
Mgr. Lenka Pořízková.
V zasedací místnosti proběhlo 8 přednášek Literárního klubu.
Galapágy – Peklo i ráj, fotografie a zážitky z cest, S. Hořínek a D. Smržová.

Výstavy
Knihovna nemá v žádné ze dvou budov, ve kterých jsou poskytovány služby, vhodný výstavní prostor.
Využívá tak pouze chodby v 1. patře před volným výběrem, kde neprochází velké množství čtenářů
a může zde instalovat pouze výstavy v omezeném rozsahu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio Experiment, Dětské výtvarné práce olomouckého výtvarného studia, únor 2010.
Ortszeit, výstava fotografií ze současnosti a před pádem berlínské zdi, GI Praha, březen 2010.
Čínské knihy, propagace čínského jazyka, Konfuciova akademie při UPOL, duben 2010.
Ausgezeichnet!, výstava knih německých autorů oceněných v roce 2009, GI Praha, květen 2010.
Coelho, brazilský spisovatel, zapůjčeno od AARGO, červen 2010.
Německo jako turistický cíl, GI Praha, červenec - srpen 2010.
Duše knih – stopy času a lidí v rukopisech a starých tiscích, zahájeno ve Dnech evropského
dědictví, září, říjen 2010.
Studio Experiment, dětské výtvarné práce výtvarného studia, listopad, prosinec 2010.
Literatura bez hranic, uspořádáno s UP Olomouc, říjen 2010 v Konviktu.

Další aktivity
Na základě smlouvy se Střední odbornou školou v Olomouci probíhala praxe studentů čtyřletého
denního studia oboru Knihovnické a informační služby, a to v rozsahu 4 hodin jednou týdně. Během
praxe byli studenti seznamováni se základními knihovními činnostmi a postupy.
Proběhlo setkání pracovníků VKOL, NK ČR a Moravské zemské knihovny (dále MZK) spojené
s prezentací PhDr. Lenky Jelínkové o katalogizaci elektronických zdrojů.
Pracovnice Německé knihovny Bc. Miroslava Dvorská se účastnila měsíčního jazykového pobytu
v Berlíně, své zkušenosti zúročila při výuce jazykových kurzů NJ pro zaměstnance knihovny.
Pracovníci knihovny provedli celkem 72 exkurzí, většinou ze středních škol. Studenti byli seznámeni
s provozem knihovny a rozsahem služeb, které knihovna poskytuje.
V prosinci proběhlo každoroční setkání s bývalými zaměstnanci VKOL, kteří jsou informováni
o změnách v knihovně i nových trendech v knihovnictví.
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2.7 Spolupráce knihovny
VKOL společně s NK ČR a MZK zpracovává dokumenty ve společné bázi Národní knihovny
(báze NKC-Cluster), to je určující pro užší spolupráci těchto tří knihoven. Proto také přechody
knihovnického systému Aleph 500 musí být koordinovány, stejně tak i instalace některých opravných
balíčků.
Knihovna je kolektivním členem SKIPu, členem SDRUKu.

Pracovníci VKOL pracují v následujících skupinách a komisích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komise programu Knihovna 21. století, Mgr. R. Krušinský
Pracovní skupina pro analytické zpracování, Mgr. N. Smékalová
Pracovní skupina pro jmenný popis, PhDr. L. Machačová
Pracovní skupina pro věcný popis, Bc. M. Mátlová, PhDr. H. Veličková
Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů, PhDr. L. Jelínková, PhDr. L. Machačová
Komise programu VISK 5, retrokonverze, PhDr. L. Machačová
Regionální výbor SKIP10, Mgr. O. Chmelíčková
Skupina pro informační vzdělávání uživatelů při SDRUKu, Mgr. O. Chmelíčková
Skupina vzdělávání pro SKIP, Mgr. O. Chmelíčková
Pracovní skupina pro novelizaci standardu VKIS, Mgr. O. Chmelíčková
Sekce pro historické fondy při SDRUKu, Mgr. R. Krušinský, Mgr. J. Glonek

2.8 Ediční a publikační činnost
Bohumír Kolář : bibliografie : autorské a ediční projekty a počiny / [autoři textů Hana Bartková ... et al. ;
zpracování bibliografie Bohumír Kolář, Anna Vitásková]. - Olomouc : Literární klub Olomouc, 2010. - 39 s.
ISBN 978-80-904149-5-2 (brož.)
Digimon : digitalizace a mikrofilmování moravských novin / Lubomír Novotný, Miloš Korhoň, Milan
Tichák. - V Olomouci : Vědecká knihovna v Olomouci, 2010. - 38 s. ISBN 978-80-7053-288-1
Mauric Remeš : (1867–1959) : olomoucký lékař a vědec / Jiří Glonek, Lubomír Novotný.
- Olomouc : J. Glonek : L. Novotný, 2010. - 161 s. ISBN 978-80-254-9096-9 (v knize neuvedeno)
* 978-80-7053-290-4 (chyb.)
Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci / Ivan Kupčík ; [Jiří Glonek
(ed.)]. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci : Vědecká knihovna v Olomouci, 2010. - 135 s.
ISBN 978-80-7053-278-2
Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009 : sborník z 18. odborné konference. Olomouc,
14.-15. října 2009 / k vydání připravil Rostislav Krušinský. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno :
Sdružení knihoven ČR, 2010. - 264 s. ISBN 978-80-7053-285-0
VK v Olomouci v roce 2003 / sest. vedoucí odd. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2010. - 39 s. ISBN
978-80-7053-289-8
VK v Olomouci v roce 2004 / sest. Hana Študentová a vedoucí odd. - Olomouc : Vědecká knihovna
v Olomouci, 2010. - 44 s. ISBN 978-80-7053-287-4
VK v Olomouci v roce 2005 / sest. Hana Študentová a vedoucí odd. - Olomouc : Vědecká knihovna
v Olomouci, 2010. - 39 s. ISBN 978-80-7053-268-3
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VK v Olomouci v roce 2009 / sest. Jitka Holásková - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2010. - 56 s.
ISBN 978-80-7053-286-7
KROK : kulturní revue Olomouckého kraje. - Roč. 7, č. 1, 2, 3, 4 (2010) ISSN 1214-6420
Všechna vydaná čísla KROKu jsou dostupná prostřednictvím internetu na stránkách VKOL: <www.vkol.cz>, oddíl
dokumenty. ISSN 1214-648X (elektronická verze)

Další publikační činnost:
Barokní právník Johann Jakub Weingarten ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci / Lubomír Novotný.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009 : sborník z 18. odborné konference. Olomouc,
14.-15. října 2009. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven ČR, 2010. - S. 89-106.
Cenne zabytki Biblioteki Naukowej w Ołomuńcu i ich udostępnianie / Lubomír Novotný, Miloš Korhoň.
In: Dziedzictwo kulturalne - wspólne zadanie = Kulturní dědictví - společná úloha : [sborník z konference v Opoli,
konané ve dnech 19. – 20. května 2010]. – Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2010.
– S. 102-106.
Čína k Vám promlouvá … : [výstava ve VKOL] / Vladimír Klásek. In: KROK. - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 53.
EOD - starý tisk jako elektronická kniha na objednávku / Rostislav Krušinský. In: Problematika historických
a vzácných knižních fondů 2009 : sborník z 18. odborné konference. Olomouc, 14.-15. října 2009. - Olomouc :
Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven ČR, 2010. - S. 119-128.
Ing. Hana Študentová / Helena Veličková. In: Bulletin SKIP. - Roč. 19, č. 3 (2010), s. 32.
„Kulturní revue Olomouci chyběla“ / Helena Veličková ; [připravila] Lenka Strnadová. In: Mladá fronta Dnes.
- Roč. 21, č. 146 (24.6.2010). Příl. Olomoucký Dnes. - S. B/5.
On-line formulář pro dezideráta / Libuše Machačová. In: Knihovny současnosti 2010. - Brno : Sdružení
knihoven ČR, 2010. - S. 97-101.
Právní tisky barokní doby na příkladu Johanna Jakuba Weingartena / Lubomír Novotný. In: Knihovna plus
[online]. - Č. 1 (2010) [cit. 2011-02-03]. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/novot.htm
Projekt Digimon - záchrana moravských a slezských novin = the Digimon project - preservation
of Moravian and Silesian newspapers / Lubomír Novotný, Radomíra Vítková. In: Digitalizace, aneb, Konec
oslích uší. - Praha : Městská knihovna v Praze, 2010. - S. 37-43, 198-205.
Raritní materiály k počátkům turistiky v Jeseníkách ve Vědecké knihovně v Olomouci / Jiří Glonek.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009 : sborník z 18. odborné konference. Olomouc,
14.-15. října 2009. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci ; Brno : Sdružení knihoven ČR, 2010. - S. 41-60.
Sekce pro historické fondy / Hana Študentová. In: Sdružení knihoven České republiky. - Brno : Sdružení
knihoven, 2010. - S. 113.
Významné památky Vědecké knihovny v Olomouci a jejich zpřístupnění / Lubomír Novotný, Miloš
Korhoň. In: Dziedzictwo kulturalne - wspólne zadanie = Kulturní dědictví - společná úloha : [sborník
z konference v Opoli, konané ve dnech 19.-20. května 2010]. – Opole : Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, 2010. - S. 107-111.
Z pohádky do pohádky, aneb, Mezinárodní výměna na rozcestí / Jitka Sládková. In: KROK. - Roč. 7,
č. 1 (2010), s. 47-50.
Za Ing. Hanou Študentovou / Helena Veličková. In: Čtenář. - Roč. 62, č. 9 (2010), s. 333-334.
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3
Provoz knihovny
3.1 Řídící činnost
•
•

•
•
•
•
•

Knihovna vycházela z plánu činnosti pro daný rok, jedním z podkladů byla koncepce knihoven.
Každý měsíc probíhaly porady vedení s výjimkou prázdnin. Zápisy z porad vedení byly
uveřejňovány na intranetu knihovny a zasílány na Odbor kultury a památkové péče Olomouckého
kraje.
Organizační řád a směrnice, které určují detailněji popis závazných postupů v knihovně, jsou
zveřejněny na intranetu knihovny a jsou průběžně aktualizovány.
Hospodaření knihovny je sledováno vedením na základě měsíčních účetních závěrek a výkazů,
zejména závazných ukazatelů rozpočtu.
Knihovna zasílá čtvrtletní závěrky zřizovateli OK a do Centrálního systému účetních informací
státu.
Nákup publikací je řízen nákupní komisí, která se schází dle potřeby průběžně během roku.
Inventarizační komise provádí kontroly a připravuje inventární seznamy v souladu s pravidly
příspěvkových organizací.

3.2 Externí kontroly
V roce 2010 byly provedeny ve VKOL následující externí kontroly:
•

•

•

•

•

Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného za období 5/2007–1/2010 provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,
krajskou pobočkou pro Olomoucký kraj dne 26. 2. 2010. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.
Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období
11/2008-6/2010 provedená Okresní správou sociálního zabezpečení Olomouc
ve dnech 5.–6. 8. 2010. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.
Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven MK ČR
za rok 2009, podprogramu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Kontrola ve svém závěru
pouze konstatovala nižší účast v některých uspořádaných kurzech počítačové gramotnosti
a doporučila dbát na pokud možno plnou obsazenost kurzů.
Audit projektu DIGIMON provedený firmou A&CE Audit, s.r.o. Brno v rámci projektu
dne 22. 11. 2010 za období od 30. 4. 2008 do 30. 11. 2010. Audit vydal výrok bez výhrad
a konstatoval, že čerpání dotace v rámci projektu DIGIMON za období 30. 4. 2008–30. 11. 2010
v rámci grantového projektu Finanční mechanismus EHP/Norska u VKOL jako konečného
příjemce bylo v souladu s Grantovou dohodou (Grant Agreement)
č. CZ0077-GAE-00092_E-V1_EEA FM, a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Dne 2. prosince 2010 byla pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje provedena kontrola
s následujícím zaměřením: Prověření plnění a koordinace plnění výkonu regionálních funkcí
Vědeckou knihovnou v Olomouci u pověřených knihoven, dodržení podmínek uvedených
ve smlouvách o poskytnutí účelových finančních prostředků na výkon regionálních funkcí
knihoven mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými knihovnami. Kontrola nezjistila
žádné závažné nedostatky.
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3.3 Výpočetní technika, automatizace knihovny
V roce 2010 došlo ke změnám v oddělení automatizace. Na počátku roku odešel správce knihovnického
systému Aleph 500, nahradila jej nově přijatá pracovnice ing. Dana Alková, která se koncem roku stala
novou vedoucí Oddělení automatizace knihovny. Náročná byla výměna dvou zastaralých serverů,
nejobtížnějším úkolem však byl přechod na vyšší verzi knihovního systému Aleph 500, včetně
přechodu na nový modul MVS. Jednalo se o mimořádně obtížný úkol, který oddělení zvládlo i díky
spolupráci s NK ČR.

Oblast hardware
•
•

Výměna dvou základních serverů VKOL, serveru pro firewall a serveru pro přístup na síťové disky
a se softwarem pro chod Oddělení ekonomiky a provozu.
Průběžná modernizace stanic v knihovně dle finančních možností, zajištění podpory všech
ostatních provozovaných zařízení.

Oblast software
•

•
•
•
•
•

VKOL přešla na přelomu července a srpna z verze 18 knihovního systému Aleph 500
na verzi 20. Termín přechodu byl určen po dohodě s Národní Knihovnou ČR a Moravskou
zemskou knihovnou v Brně. Přípravné práce byly započaty již v dubnu.
Podpora při výměně staršího účetního softwaru na DOS platformě za Sisyfos od firmy Alef,
podpora při zavádění nového právního systému Codexis.
Zpřístupnění el. zdrojů a databází i mimo prostory VKOL.
Zadání pro přípravu webových stránek projektu DIGIMON.
Zadání interních stránek knihovny, import dřívějších stránek ze statického intranetu
do redakčního systému a následné úpravy dle potřeb.
Zpřístupnění záznamů digitálních knihoven z vnějšku nebo pouze v prostorách VKOL v souladu
s autorským zákonem.

3.4 Opravy, údržba
Byla provedena oprava výtahů v budovách na Bezručově 2, na Ostružnické a Holické ulici. Oprava byla
financována zřizovatelem knihovny v celkové částce 899 400 Kč.
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4
Hospodaření
Základní ekonomické údaje za rok 2010
Výnosy za rok 2010
Dotace celkem

37 800 589,40 Kč

z toho:

35 146 772,31 Kč

od zřizovatele
ze státního rozpočtu
z FM EHP/Norska

934 000,00 Kč
1 719 817,09 Kč

Výnosy z vlastní činnosti

3 565 959,36 Kč

z toho:

3 145 339,71 Kč

z prodeje služeb a výrobků
z pronájmu

168 875,00 Kč

ze zahraničí (projekt EOD)

140 582,11 Kč

z rekvalifikačního kurzu

57 750,00 Kč

čerpání fondů

29 053,36 Kč

Výnosy za rok 2010 celkem

41 366 548,76 Kč

Náklady za rok 2010
osobní náklady (mzdy, odvody)
nákup knih vč. zvukových
nákup časopisů

23 872 972,00 Kč
301 245,68 Kč
1 150 580,69 Kč

přístup do databází

278 164,00 Kč

internet

288 000,00 Kč

vazby knih externí

994 445,60 Kč

nájem skladových prostor
ostatní náklady
Náklady za rok 2010 celkem

Hospodářský výsledek za rok 2010

1 092 130,00 Kč
13 221 532,84 Kč
41 199 070,81 Kč

167 477,95 Kč
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Rozpočtová opatření
V roce 2010 byl rozpočet VKOL upraven rozpočtovým opatřením od zřizovatele celkem 16krát.
Rozpočtová opatření se týkala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zajištění regionálních funkcí VKOL ve výši 900 000 Kč,
projektů v rámci programu VISK ve výši 805 000 Kč,
projektů v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 56 000 Kč,
projektu EOD – příspěvku MK ČR na pokrytí vlastního podílu ve výši 73 000 Kč,
projektu DIGIMON ve výši 1 719 817,09 Kč,
konference k historickým fondům ve výši 20 000 Kč,
příspěvku na vydání publikace k portolánovému atlasu ve výši 9 775 Kč,
příspěvku na pokrytí vlastního podílu u projektů VISK a Knihovny 21. století ve výši 185 000 Kč,
snížení odpisů ve výši 37 534,60 Kč,
zvýšení příspěvku na nájemné ve výši 41 349 Kč,
vrácení nevyužité části příspěvku na pořízení zařízení na snížení vlhkosti Hydropol ve výši
20 000 Kč.

Biblia latina, Basilej 1482 (II 48.101).
Postranní bordura s mužem lovícím
kopím medvěda a divým mužem
útočícím na draka

Štambuch Simona Händla, konec
16. století (M I 472). Tzv. Pec na Baby

Die Neue Zeit, Olomouc 1848
(III 43.757). Titulní list prvního čísla
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Název organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
Sídlo:

Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc

IČ:

00100625

DIČ:

CZ00100625

Telefon:

585 205 300

FAX:

585 225 774

E-mail:

info@vkol.cz

Web:

www.vkol.cz

Služby pro veřejnost:
pondělí – pátek

8:30–19:00

sobota

9:00–13:00

Vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)
Adresa:

Ostružnická 3, 779 11 Olomouc

Telefon:

585 222 375

E-mail:

olga.chmelickova@vkol.cz

Knihařská a restaurátorská dílna VKOL
Adresa:

Sokolská 23, 779 11 Olomouc

Telefon:

585 223 343
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Seznam zaměstnanců
Ing. Alková, Dana
Mgr. Adamová, Kateřina
Bielská, Květoslava
Bílá, Šárka
Borůvková, Lenka
Buchtová, Marcela
Mgr. Chládková, Nela
Mgr. Chmelíčková, Olga
Coufalová, Pavla
Bc. Dvorská, Miroslava
Fňukalová, Blanka
Mgr. Glonek, Jiří
Halová, Vlasta
Bc. Hašková, Magda
Heitel, Jiří
Mgr. Hejmovský, Alexandr
Helísková, Kateřina
Mgr. Hofmanová, Martina
Hofschneiderová, Věra
Holá, Marie
RNDr. Holásková, Jitka
Horáčková, Vlasta
Hrouzová, Božena
Bc. Hrubá, Lenka
Ing. Ivanovová, Stanislava
Janů, Libuše
PhDr. Jelínková, Lenka
Jiříčková, Renáta
Jurníčková, Alena
Kačanovská, Jaroslava
Mgr. Klásek, Vladimír
Bc. Konečný, Jaroslav
Mgr. Korhoň, Miloš
Mgr. Koudelková, Petra
Mgr. Krátká, Libuše
Krsková, Martina
Mgr. Krušinský, Rostislav
Bc. Kurdíková, Magda
Ing. Lauko, Petr
Lavičková, Helena
Lovečková, Jitka
Macháčková, Eliška
PhDr. Machačová, Libuše
Machát, Jan
PhDr. Machátová, Xenie
Mátl, Pavel
Bc. Mátlová, Marcela

Matoušková, Marie
Nagy, Blanka
Nakládalová, Jaroslava
Mgr. Novotný, Lubomír
Bc. Obrtlíková, Eva
Ing. Olšinová, Radomíra
Planá, Ivana
Podhorná, Vladimíra
Pokorná, Alena
Mgr. Pokorná, Veronika
Pollák, Petr
Přichystalová, Jarmila
Rypar, Zdeněk
Bc. Scholler, Radek
Mgr. Schuster, Břetislav
Schwábová, Olga
Mgr. Sedláčková, Blanka
Bc. Seibertová, Ivana
Seidl, Zdeněk
Mgr. Sládková, Jitka
Mgr. Smékalová, Naděžda
PhDr. Spáčil, Jiří
Stejskal, Miloš
Strnadová, Marie
Sýkora, Daniel
Mgr. Šedajová, Hana
Šenková, Irena
Šimečková, Jitka
Štáblová, Věra
Švédová, Kateřina
Tichá, Dagmar
Travěnec, Fraňo
Truneček, Pavel
Tůma, Radko
Vachutka, Jaroslav
Velenová, Olga
PhDr. Veličková, Helena
Mgr. Vitásková, Anna
Vítková, Radomíra
Vrbová, Libuše
Zdeňková, Božena
Zdráhalová, Marcela
Žáčková, Helena
Žáčková, Simona
Živný, Marek DiS.
celkem 92 pracovníků

Paolo Pagani : Pololežící ženský
akt zezadu. 1685-1690.
album volných listů II – VKOL J V 51.778,
list č. 9
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Základní personální údaje
1.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2010

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 – 30 let

2

11

13

14,10

31 – 40 let

7

20

27

29,35

41 – 50 let

6

12

18

19,6

51 – 60 let

4

23

27

29,35

61 a více let

3

4

7

7,60

22

70

92

100

23,9

76,1

100

celkem
v%
2.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010
muži

ženy

celkem

%

základní

0

6

6

6,5

vyučen

4

7

11

12

úplné střední

2

4

6

6,5

úplné střední odborné

6

22

28

30,4

4

vyšší odborné

1

0

1

1,1

0

vysokoškolské

11

29

40

43,5

11

celkem

24

66

90

100

15

dosažené vzdělání

z toho knihovnické

3.

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2010: Průměrný hrubý měsíční plat byl 17 097 Kč.

4.

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2010: Nastoupilo nově
10 zaměstnanců, odešlo 8.

5.

Trvání pracovního poměru zaměstnanců
– stav k 31. 12. 2010.

6.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010
byl 90 ve fyzických osobách,
83,6 v přepočtených stavech.

počet

%

do 5 let

34

37,0

do 10 let

13

14,1

do 15 let

15

16,3

do 20 let

13

14,1

nad 20 let

17

18,5

celkem

92

100

doba trvání
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